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1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 
วิสัยทัศน์ 
สนิค้าระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก 

พันธกิจ 
1. พฒันาบคุลากรให้มีทศันคติทีด่ี พร้อมที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ 
2. มีระบบงานท่ีกระชบั รัดกมุ มีมาตรฐานสากล 
3. มีการบริหารงานที่มีเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม มีแนวทาง

โครงการท่ีไปสูเ่ปา้หมาย 
4. ใช้เทคโนโลยีในการผลติ บริหารจดัการ พฒันาและสร้างธุรกิจให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน 
5. ผลติสนิค้าที่มีมาตรฐาน และได้รับความนิยมทัว่โลก 
6. เป็นแบรนด์ที่มีคณุคา่ ทนัสมยั และประสบความส าเร็จในระดบัโลก 
7. มีภาพลกัษณ์เป็นองค์กรระดบัโลกที่ทนัสมยั มีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
เป้าหมายในปีพ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นอนัดับ 1 ในตลาดในประเทศ ด้วยส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 35 การผลกัดัน
ยอดขายให้ติดอนัดบั 3 อนัดบัแรกในตลาดตา่งประเทศ (ประเทศที่ก าหนดเป็นเปา้หมาย) ขยายตลาดไปยงัทกุทวีป และสร้างความ
แตกตา่งจากคูแ่ขง่ด้วยนวตักรรมด้านการผลติ การตลาด และการบริหาร  

โครงบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบันลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้
โครงสร้างการลงทุนดังนี ้
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1.1 รายละเอียดผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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1.2  โครงสร้างรายได้ของผลิตภณัฑ์ หรือบริการของกลุ่มบริษัทฯ 
 

ผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ประกอบไปด้วยผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุม่บริษัทฯ และ
ผลิตภณัฑ์รับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอก ทัง้นี ้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุม่บริษัทฯ มีทัง้ในสว่นที่
ด าเนินการผลิตด้วยตนเองและว่าจ้างบคุคลภายนอกให้ด าเนินการผลิต โครงสร้างรายได้จากการขาย จ าแนกตามผลิตภณัฑ์
สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

โครงสร้างรายได้จากการขาย  2559 2560 2561 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ธุรกิจในประเทศ 
ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
ผลิตภณัฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการผลิต ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง 
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั 5,993 60.3 6,034 46.8 6,083 42.1 
เคร่ืองดื่มเกลอืแร่ 148 1.5 49 0.4 15 0.1 
รวม 6,141 61.8 6,083 47.1 6,098 42.2 
ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิต 
น า้ดื่มคาราบาว 102 1.0 96 0.7 71 0.5 
กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง 56 0.6 123 1.0 95 0.7 
กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 80 0.8 718 5.6 645 4.5 
รวม 238 2.4 936 7.3 811 5.6 
รวม ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
ของกลุ่มบริษัทฯ 

6,379 64.1 7,020 54.4 6,908 47.8 
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โครงสร้างรายได้จากการขาย  2559 2560 2561 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ธุรกิจรับจ้างจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่บุคคลภายนอก 
กลุม่อปุโภคบริโภคทัว่ไป  197 2.0 529 4.1 420 2.9 
กลุม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ - - 274 2.1 599 4.1 
รวม ผลิตภณัฑ์รับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่
บุคคลภายนอก 

197 2.0 803 6.2 1,020 7.0 

รวม ธุรกิจในประเทศ 6,576 66.1 7,822 60.6 7,928 54.8 
ธุรกิจต่างประเทศ 
ภายใต้การด าเนินงานของ CBD 
คาราบาวแบบขวด 123 1.2 188 1.5 178 1.2 
คาราบาวแบบกระป๋อง ประเภทไมอ่ดัก๊าซฯ 3,048 30.7 4,628 35.9 6,163 42.6 
อื่นๆ 169 1.7 6 0.0 51 0.4 
รวม 3,340 33.6 4,821 37.4 6,392 44.2 
ภายใต้การด าเนินงานของ ICUK 
คาราบาวแบบกระป๋อง ประเภทอดัก๊าซฯ  16 0.2 202 1.6 84 0.6 
รวม ธุรกิจต่างประเทศ 3,356 33.8 5,024 38.9 6,476 44.8 
รายได้จากการขายอื่น 
รวม รายได้จากการขายอื่น 12 0.1 58 0.5 59 0.4 
รวม รายได้จากการขายทัง้หมด 9.943 100.0 12,904 100.0 14,463 100.0 

 
1.3 การตลาดและการแข่งขัน 

 
(1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายส าหรับผลติภณัฑ์ตา่งๆ ของบริษัท สามารถสรุปได้ ดงันี  ้
ผลติภณัฑ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า 

กลุม่ผลติภณัฑ์ 
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั 

  

▪ ส าหรับตลาดในประเทศ กลุม่บริษัทฯ มีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายเป็นผู้บริโภควยัท างานทกุกลุม่อาชีพ
ที่ต้องการพลงังานและความสดช่ืนระหว่างการท างาน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับ
ขัน้ต้นถึงปานกลาง  

▪ ส าหรับตลาดต่างประเทศ กลุม่บริษัทฯ มีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่
กลุม่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 

คาราบาว สปอร์ต 
 

▪ คาราบาว สปอร์ต (Carabao Sport) เปิดตวัครัง้แรกในปี 2557 ภายใต้ช่ือตราสนิค้า สตาร์ท พลสั 
ก่อนที่จะเปลี่ยนช่ือในปี 2561 คาราบาว สปอร์ต (Carabao Sport) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
ทัว่ไปเช่นเดียวกบัเคร่ืองดื่มคาราบาวแดง และมัน่ใจในสนิค้าคณุภาพ ภายใต้แบรนด์ คาราบาว 

▪ กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของคาราบาว สปอร์ต ในปัจจบุนัเป็นลกูค้าในประเทศเทา่นัน้ 
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ผลติภณัฑ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า 
น า้ดื่มคาราบาว        
 
 

▪ ตลาดน า้ดื่มภายในประเทศ มีกลุ่มลกูค้าที่กว้างคือกลุ่มบุคคลทัว่ไป ที่ให้ความส าคญักับความ
เป็นน า้ดื่มที่มีที่มีแบรนด์ และคณุภาพความสะอาด  มีมาตรฐาน 

▪ กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของน า้ดื่มคาราบาว ในปัจจบุนัเป็นลกูค้าในประเทศเทา่นัน้ 

กลุม่ผลติภณัฑ์ 
กาแฟ 
 

▪ ทางกลุ่มบริษัทฯ วางกลุ่ม เป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเดียวกับเค ร่ืองดื่มบ า รุงก าลังตลาด
ภายในประเทศ โดยสว่นใหญ่จะเป็นกลุม่ผู้มีรายได้ระดบัขัน้ต้นถึงปานกลาง 

▪ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ “กาแฟ คาราบาว” ในปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศ
เทา่นัน้ 

 
(2) นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย  
 ส าหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะท าการตลาดกบัผู้บริโภคเป้าหมายโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้าง

ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “World Class Product World Class Brand” เพื่อชูภาพ
ความทนัสมยั นวตักรรมเคร่ืองดื่มระดบัโลก ผ่านช่องทางสือ่ตา่งๆ ในรูปแบบของ Above the Line (การตลาดผา่นสื่อที่เข้าถึง
กลุม่ผู้บริโภคในวงกว้าง), Below the Line (การตลาดที่เข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) รวมถึง การตลาด
แบบ Digital (การตลาดดิจิทลั) 

(ก) การตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถงึกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) 
กลุม่บริษัทฯ ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ “World Class Product World Class Brand” เพื่อตอกย า้ความ

เป็นสนิค้าระดบัโลก  แบรนด์ระดบัโลก ผา่นสือ่ประชาสมัพนัธ์ในวงกว้าง เช่น โทรทศัน์ วิทย ุและปา้ยโฆษณา เป็นต้น 
 

 
 
 

 
 
 

(ข) การตลาดแบบ Below the Line (การตลาดที่ เข้าถึ งก ลุ่มผู้บ ริโภคเป้าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง) 
กลุ่มบริษัทฯ มีทีมปฏิบัติการทางการตลาด (ทีมสาวบาวแดง) เป็นกลยุทธ์หลักที่ส าคัญ 

ปฏิบตัิงานทัว่ภมูิภาคในประเทศไทย เพื่อท าหน้าที่พบปะผู้บริโภค ร้านค้าปลกี ตวัแทนจ าหน่าย ไมใ่ช่แคร่่วมกิจกรรม เลน่เกม 
แจกรางวลั หรือให้ข้อมูลสินค้า แต่เสน่ห์ของสาวบาวแดงที่มีความเป็นกันเองสร้างความผูกพัน เสมือนเป็นคนใกล้ชิดกับ
ผู้บริโภค ปัจจบุนัมีทัง้สิน้ 87 ทีม และมีพนกังาน 600 คน ท างานในพืน้ที่เปา้หมายทีท่รงประสิทธิภาพ โดยก าหนดกลยทุธ์ และ
ยทุธวิธี ก าหนดพืน้ท่ีเปา้หมาย แผนการการท างานอย่างถกูต้องแม่นย า ถือเป็นองค์ความรู้ที่สัง่สมประสบการณ์มากวา่ 16 ปี 
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาพฒันารูปแบบการท างาน (OA : Operation App) เช่นการบนัทึการเข้าเยี่ยมร้านค้าโดยใช้แท็บ
เล็ต โดยวิธีสแกน QR Code รวมทัง้การระบพิุกดัการจดักิจกรรมการทางการตลาด การวดัผลสมัฤทธ์ิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการตรวจสอบการท างาน  การบริหารจดัการข้อมลูด้วยเทคโนโลยีอยา่งถกูต้องแมน่ย า 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หนา้ 6 จาก 126  รับรองโดย ……………… …………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ค) การตลาดแบบ Digital (การตลาดดิจทิัล)  

 เพื่อตอกย า้ความเป็นสนิค้าระดบัโลก  แบรนด์ระดบัโลก (World Class Product World Class Brand) ชภูาพลกัษณ์
ทีท่นัสมยั โดยสือ่สารผา่นช่องทางเข้าถงึบริโภคยคุใหม ่ โดยการน าเสนอเนือ้หา การท าโฆษณา และท ากิจกรรมทางการตลาด
กบัผู้บริโภคบนสือ่ดิจิตอลตา่งๆ  เช่น Website, Facebook, YouTube และ Line Official Account 

 
 
 
 
 
 
 
ส าหรับการท าการตลาดในต่างประเทศ กลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาบริษัทคู่ค้าที่มีความช านาญและ

ประสบการณ์ในสินค้าอุปโภคบริโภค อีกทัง้มีความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลมุพืน้ที่ในประเทศนัน้ๆ เพื่อ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของกลุม่บริษัทฯ เป็นส าคญั ทัง้นี  ้กลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมการสง่เสริมการขายจะปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมในแตล่ะประเทศ  

กลุม่บริษัทฯ และตวัแทนจ าหนา่ยมุง่เน้นการท ากิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความต้องการบริโภคผลติภณัฑ์ 
โดยที่ผ่านมากลุม่บริษัทฯ ร่วมมือกบัตวัแทนจ าหนา่ยท าการตลาดในประเทศกมัพชูาโดยน ารูปแบบการท ากิจกรรมการตลาด
ในประเทศไทยไปประยกุต์ใช้ เช่น การสนบัสนุนการแข่งขนัมวย การจดัคอนเสิร์ตสญัจรของวงดนตรีคาราบาวพร้อมกบัแจก
ผลิตภณัฑ์ตวัอย่างของกลุม่บริษัทฯ ให้ผู้บริโภคได้ทดลองดื่ม นอกจากนีย้งัมีการถ่ายทอดคอนเสิร์ตดงักลา่วทาง โทรทศัน์เพื่อ
โฆษณาผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทฯ และวงดนตรีคาราบาวในแบบทางอ้อมได้อีกด้วย 

ส าหรับในตลาดประเทศองักฤษ กลุม่บริษัทฯ วางกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างจากเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั
อื่นในตลาด อาทิเช่น การสร้างความเช่ือมโยงจากตวัผลติภณัฑ์ทัง้ด้านคณุภาพและภาพลกัษณ์ไปสูกี่ฬาฟตุบอล มุง่เน้นการใช้
ฟตุบอลเป็นสือ่กลางในการเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเปา้หมาย โดยมีการจดัท าสือ่โฆษณาผา่น โปสเตอร์และ Social media ในรูปแบบ
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ต่างๆ  อีกทัง้ยังติดโลโก้บนเสือ้นักฟุตบอลและบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้และตอกย า้เคร่ืองหมายการค้าของ 
Carabao   
 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคู่สัญญากับสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลดังนี ้

(1) สโมสรฟุตบอลเรดดิ ง้ ส าหรับการแข่งขันฟุตบอล 3 ฤดูกาล ตัง้แต่ฤดูกาลแข่งขันปี 2559/2560 – 
2561/2562 เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวจะปรากฎบนเสือ้แขง่และเสือ้ซ้อมของทีมสโมสรรวมทัง้สือ่ตา่งๆ ในสนาม 

 
(2) สโมสรฟุตบอลเชลซี ส าหรับการแขง่ขนัฟตุบอล 5 ฤดกูาล ตัง้แต ่2559/2560 – 2563/2564 แบง่ออกเป็น 

3 ฤดกูารแรกในฐานะ Principal Partner ตัง้แต่ 2559/2560 – 2561/2562 เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวจะปรากฏบนเสือ้ซ้อม 
รวมถึงสื่อต่างๆ ในสนาม เช่น ตรงพนักที่นั่งของนักเตะหรือป้าย LED รอบสนาม มากกว่านัน้กลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้
เคร่ืองหมายและนกัเตะสโมสรฟุตบอลเชลซีบนผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ทัว่โลกได้ และ 2 ฤดูการที่เหลือในฐานะ Global 
Partner ตัง้แต่ 2562/2563 – 2563/2564 เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวจะปรากฏบนปา้ย LED รอบสนามลดลงเหลอืเป็นเวลา 
5 นาที รวมถึงกลุม่บริษัทฯ ยงัสามารถใช้เคร่ืองหมายและนกัเตะสโมสรฟตุบอลเชลซีบนผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทฯ ทัว่โลกได้ 

 
 

(3) อิงลิชฟุตบอลลีก (EFL) ส าหรับการแข่งขันฟุตบอล 3 ฤดูกาล ตัง้แต่ฤดูกาลแข่งขันปี 2560/2561 – 
2562/2563 เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวเป็นผู้สนับสนุนหลกัการแข่งขันอิงลิชฟุตบอลลีกที่เป็นหนึ่งในการแข่งขนัฟุตบอล
รายการใหญ่ในประเทศองักฤษและมีสโมสรฟุตบอลเข้าร่วมมากกว่า 90 แห่งจากทัว่ประเทศ โดยใช้ช่ือ Carabao Cup และ
เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวจะปรากฏ บนเสือ้นกัเตะและสือ่ตา่งๆ ในสนามการแขง่ขนัตลอดอายสุญัญา 
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(ค) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กลุม่บริษัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทฯ ในประเทศและตา่งประเทศ ดงันี ้ 
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ตลาดในประเทศ 
กลุม่บริษัทฯ ขายและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผา่นช่องทางร้านค้าดัง้เดิม (Traditional trade) ทัง้ในสว่นการ

กระจายผา่นตวัแทน (Multi tiered agent) และการกระจายผา่นศนูย์กระจายสนิค้าและหนว่ยรถเงินสดของตนเอง (Cash van) 
และร้านค้าสมยัใหม ่(Modern trade) 

- ช่องทางร้านค้าดัง้เดิม (Traditional trade) เป็นช่องทางการขายและจัดจ าหน่ายหลกัผ่านตัวแทนที่ท างาน
เช่ือมโยงกนัในลกัษณะเครือขา่ย กลา่วคือ กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการหาและแตง่ตัง้ตวัแทนจ าหนา่ยหลกั (Agent) 
ทีม่ีศกัยภาพในด้านการจดัเก็บและขนสง่ทัว่ถึงในระดบัจงัหวดั จากนัน้ท างานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิดเพื่อหาตวัแทน
จ าหน่ายย่อยหรือร้านค้าส่งขนาดใหญ่ (Sub-Agent หรือ ยี่ป๊ัว) ในระดับอ าเภอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
กระจายเข้าสูร้่านค้าสง่ขนาดกลางและขนาดเลก็ในวงกว้าง และตอ่ไปยงัร้านค้าปลกีตามพืน้ท่ีชมุชนทัว่ประเทศ 
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าที่เข้มแข็ง สนับสนุนโดยบุคลากรปฏิบัติการ
ภาคสนามและหน่วยรถเงินสดที่มีอยู่รวมกนัมากกว่า 1,500 คน ครอบคลมุพืน้ที่การค้าส าคญัทัว่ประเทศ ทัง้นี ้
กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายให้ตวัแทนช าระเงินลว่งหน้าก่อนมีการจดัสง่ และไม่มีนโยบายรับคืนผลิตภณัฑ์เป็นการ
ทัว่ไป 

- นอกจากการกระจายผ่านระบบตัวแทน กลุ่มบริษัทฯ ยังด าเนินกลยุทธ์หน่วยรถเงินสดเพื่อช่วยกระจาย
ผลติภณัฑ์เข้าสูจ่ดุขายตามร้านค้าโดยตรง ด้วยศนูย์กระจายสนิค้าและหนว่ยรถเงินสดจ านวน 31 ศนูย์และ 326 
คนั ปฎิบตัิการครอบคลมุร้านค้าจ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 180,000 แหง่ 

- ช่องทางร้านค้าสมยัใหม่ (Modern trade)ได้แก่ ร้านสะดวกซือ้ ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึง่สง่ค าสัง่ซือ้
และรับผลติภณัฑ์จากกลุม่บริษัทฯ โดยตรง เพื่อวางจ าหนา่ยในสาขาที่เปิดให้บริการของตน 
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ตลาดต่างประเทศ 
CBD ด าเนินการผลิตและสง่ออกสนิค้าส าเร็จรูปจากประเทศไทยไปยงับริษัทคูค้่าตา่งประเทศที่เป็นตวัแทน

ท าหน้าที่น าเข้าและจดัจ าหน่ายต่อไปยงักลุม่ผู้บริโภค (Distributorship) ราคาขายและเง่ือนไขการค้าแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ประเทศขึน้อยู่กับข้อตกลงระหว่าง CBD และบริษัทคู่ค้าต่างประเทศแต่ละราย โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุที่พึงมีร่วมกัน
ระหวา่งกลุม่บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวและบริษัทคู่ค้าในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจ
ที่ส าคญั ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทคู่ค้าช าระเงินล่วงหน้าก่อนมีการจดัสง่ และไม่มีนโยบายรับคืนผลิตภัณฑ์เป็น
การทัว่ไป 

ICUK ท าหน้าที่เป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุม่บริษัทฯ ใน
ประเทศองักฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย โดยตลาดในประเทศองักฤษเป็นการขายและจดัส่งผลิตภณัฑ์โดยตรงให้แก่
ร้านค้าสมยัใหมเ่พื่อวางจ าหนา่ยในสาขาที่เปิดให้บริการของตน 

 
 

1.4   ภาพรวมของตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง 

ตลาดในประเทศ 

จากข้อมูลทางการตลาดของ Nielsen ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศไทยมีปริมาณขายรวมทอดสุดท้ายสู่
ผู้บริโภคที่หดตัวในอัตราเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ -2.9 ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 ในขณะที่ในปี 2561 ปริมาณขายรวม
กลบัมาเติบโต แม้อตัราการเติบโตจะเล็กน้อยเพียงประมาณร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ทัง้นีเ้คร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัใน
ประเทศไทยจะมีการกระจายผ่านช่องทางการค้าหลกั 2 ช่องทาง โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายทางร้านค้าแบบดัง้เดิม 
(Traditional Trade) เป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สดุ ซึ่งมีสดัส่วนปริมาณการจ าหน่ายผ่านช่องทางดงักล่าวเท่ากับร้อยละ 72  ของ
ปริมาณการขายทัง้หมดในปี 2561 โดยสดัส่วนปริมาณการจัดจ าหน่ายที่เหลือนัน้ มาจากช่องทางร้านค้า แบบสมัยใหม ่
(Modern Trade) ร้อยละ 28 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีสว่นแบ่งการตลาดในเชิงปริมาณการขายเป็นอนัดบั 2 อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 23.2 

ลกัษณะของกลุม่ผู้บริโภคเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศไทยมีความโดดเด่นชดัเจนและมีแนวโน้มเป็นผู้มีรายได้ระดบั
ต้นถึงปานกลาง โดยอยู่ในวยัท างานทีมีช่วงอายรุหว่าง 26-45 ปี ที่นิยมบริโภคเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัชนิดไม่อดัก๊าซฯ และมีรส
หวานเมื่อเทียบกบัเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัที่วางขายอยูใ่นต่างประเทศ ผลส ารวจพบวา่พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั
ในประเทศไทยแบบขวดแก้วได้รับความนิยมจากกลุม่ผู้ บริโภคมากกว่าแบบกระป๋อง เพราะฉะนัน้กลุม่บริษัทจึงมีความเช่ือมัน่
ว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ประกอบการต่างชาติมีโอกาสน้อยมากที่จะแข่งขันในตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในป ระเทศไทย
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เนื่องจากผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าจากต่างประเทศล้วนบรรจุใน รูปแบบกระป๋องอัดก๊าซฯ 
ลกัษณะข้างต้นเป็นสิง่สะท้อนถึงสว่นแบง่ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการในประเทศถือครองมากกวา่ 

หากเปรียบเทียบกบัคู่แข่งทางการค้าที่ถือครองสว่นแบ่งทางการตลาดอนัดบัต้นๆในตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศ
แล้ว จะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯเป็นผู้ เล่นที่ เข้าสู่ตลาดในฐานะผู้ ผลิตและท าการตลาดอายุน้อยที่สุด นับตัง้แต่ปี 2545 ทัง้นี ้
เคร่ืองหมายการค้าของกลุม่บริษัทฯได้รับการยอมรับจากกลุม่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและล้มหลาม ท าให้เป็นที่รู้จกัอย่างแพร่หลาย
ในฐานะกลุ่มผู้ น าเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง ในตลาดภายในประเทศไทย ซึ่งตอกย า้ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 2 ใน
ระดบัประเทศ และเป็นผู้น าในตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในภาคกลาง 

 

ตลาดต่างประเทศ 

 ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั (ยกเว้นตลาดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ถูกพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม 
เนื่องจากราคาขายโดยเฉลีย่ต่อมิลลิลิตรที่สงูเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัเคร่ืองดื่มอื่นในกลุม่ Soft drink กลุม่ลกูค้าผู้บริโภค
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัสว่นใหญ่คือ วยัรุ่นระดบัมธัยมศกึษาและมหาวิทยาลยั และเป็นผู้ชายมากกวา่ผู้หญิง 

 ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัที่มีขนาดใหญ่ 5 อนัดบัแรกของโลก คือประเทศอเมริกา จีน ญ่ีปุ่ น องักฤษ และ บราซิล 
โดยบริษัทผู้ผลติให้ความสนใจตลาดในประเทศจีน เนื่องจากฐานจ านวนประชากรที่ใหญ่และมีการบริโภคเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั
ในอตัราเติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัให้ความสนใจในด้านการน าเสนอความหลากหลายทัง้ในด้านรสชาติจาก
กลิน่และสว่นผสมที่ให้คณุสมบตัิเฉพาะและในด้านระดบัคา่ความหวานจากปริมาณน า้ตาล สอดคล้องกบัพฤติกรรมผู้บริโภคที่
หนัมาใสใ่จด้านสขุภาพมากขึน้ และหนว่ยงานภาครัฐหลายประเทศเร่ิมประกาศใช้มาตรการภาษีเพื่อลดการบริโภคน า้ตาลและ
อตัราการเกิดโรคภัยที่เก่ียวข้องของประชาชน เช่น ไทย อังกฤษ ฝร่ังเศส โปรตุเกส แอฟริกาใต้และหลายพืน้ที่ระดับรัฐใน
ประเทศสหรััฐฯ 
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1.5  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 (1) โรงงานผลิตและก าลังผลิต 
กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการตามโครงการลงทนุขยายก าลงัผลิตเชิงบรูณาการแนวดิ่งตัง้แต่กิจกรรมต้นน า้จาก

โรงผลติขวดแก้วสชีาและกระป๋องอลมูิเนียมไปจนถึงโรงบรรจขุวดและกระป๋องสนิค้าส าเร็จรูป จนบดันีโ้รงงานดงักลา่วที่มีท าเล
ที่ตัง้เดียวกนัในอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในลกัษณะกลุม่อตุสาหกรรมตอ่เนื่องได้เข้าสูก่ระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์
ทัง้หมดแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

โรงบรรจุขวดและโรงบรรจุกระป๋อง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้าส าเร็จรูปภายใต้การด าเนินงานของ CBD มี
ก าลงัผลติติดตัง้และปริมาณผลติจริงส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 ดงัตอ่ไปนี ้  

 ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 2560 2561 

โรงบรรจุขวด 
ก าลงัผลติติดตัง้สงูสดุ (ล้านขวดตอ่ปี) 1,080 1,080 1,800 
ปริมาณผลติจริง (ล้านขวดตอ่ปี) 845 869 864 
อตัราการใช้ก าลงัผลติ (ร้อยละ) 78 80 48 
โรงบรรจุกระป๋อง 
ก าลงัผลติติดตัง้สงูสดุ (ล้านกระป๋องตอ่ปี) 350 1,250 1,560 
ปริมาณผลติจริง (ล้านกระป๋องตอ่ปี) 357 555 844 
อตัราการใช้ก าลงัผลติ (ร้อยละ) 102 44 54 

หมายเหต ุ ก าลงัผลติสงูสดุค านวณจากเคร่ืองจกัรในชว่งเวลาท าการประมาณ 21 ชัว่โมงตอ่วนั 300 วนัตอ่ปี และปรับปรุง
เป็นคา่เฉลีย่ถ่วงน า้หนกัตามระยะเวลาที่ผลติเชิงพาณิชย์ของแตล่ะสายการผลติ 

 โรงบรรจขุวดไมร่วมเคร่ืองจกัร 2 สายการผลติทีใ่ช้ผลติเคร่ืองดืม่เกลอืแร่ประมาณ 100 ล้านขวดตอ่ปี 
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 (2) การจัดหาวัตถุดิบ 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้ จ าหน่ายอย่างน้อย  2-3 ราย เนื่องจากกลุ่ม 

บริษัทฯ ไม่ต้องการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายวตัถดุิบรายใดรายหนึ่งมากเกินไป รวมทัง้เป็นการสร้างอ านาจต่อรองให้แก่กลุม่บริษัทฯ 
โดยกลุม่บริษัทฯ มีการวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดุิบตามแผนการขายและการผลิตประจ าปี ซึ่งฝ่ายจดัซือ้สว่นกลางจะท าหน้าที่
ติดต่อกับผู้จ าหน่ายวตัถุดิบ เพื่อจดัซือ้วตัถุดิบส าหรับการผลิต โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ จะท าสญัญาระยะสัน้ โดยมีอายุ
สญัญาสว่นใหญ่ประมาณ 12 เดือน นอกจากนีก้ลุม่บริษัทฯ จะเข้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวตัถดุิบของผู้จ าหน่ายวตัถดุิบ
หลกัเป็นประจ าทกุปี เพื่อให้มัน่ใจวา่กลุม่บริษัทฯ ได้รับวตัถดุิบที่มีคณุภาพตรงตามที่กลุม่บริษัทฯ ก าหนดไว้  

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร่ 
วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกระบวนการผลติ มีดงันี ้
(1) น า้ตาลทราย 

น า้ตาลทรายเป็นวตัถดุิบหลกัส าหรับการผลติ โดยกลุม่บริษัทฯ จะวางแผนการสัง่ซือ้น า้ตาลทราย
จากผู้จ าหนา่ยในประเทศเป็นรายปีตามแผนการผลติประจ าปี และเข้าท าสญัญาระยะสัน้ท่ีมีอายุสญัญาประมาณ 1 ปีโดยระบุ
ปริมาณที่สัง่ซือ้ และราคาซือ้ขายเป็นสกลุเงินบาทเบือ้งต้นไว้ในสญัญา ซึง่ราคาซือ้ขายสามารถปรับเปลีย่นได้หากทางราชการ
ปรับราคาน า้ตาลเพิ่มขึน้หรือลดลง ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ที่ดีและยาวนานกับผู้จ าหน่ายน า้ตาลทราย จึงท าให้ที่
ผา่นมากลุม่บริษัทฯ ไมเ่คยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบดงักลา่ว 

(2) ขวดแก้ว 
ขวดแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์หลกั ประกอบไปด้วย ขวดแก้วสีชาขนาด 150 มิลลิลิตรส าหรับ

เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัแบบบรรจุขวด และขวดแก้วสีใสขนาด 250 มิลลิลิตรส าหรับเคร่ืองดื่มเกลือแร่ กลุ่มบริษัทฯ วางแผน
สัง่ซือ้ขวดแก้วเป็นรายปี โดยสัง่ซือ้จากผู้ผลิตในประเทศจ านวน 3 ราย และจดัท าสญัญาระยะสัน้ที่มีอายสุญัญา 1 ปี ซึ่งระบุ
จ านวนสัง่ซือ้และราคาซือ้ขายเป็นสกลุเงินบาทท่ีแนน่อน 

โรงผลติขวดแก้วสชีาภายใต้การด าเนินงานของ APG วางแผนสัง่ซือ้วตัถดุิบและใช้ก าลงัผลติสว่น
ใหญ่ในการผลิตขวดแก้วสีชา ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้และเป็นไปตามแผนผลิตสินค้าส าเร็จรูปประจ าปีของ 
CBD ในปัจจุบนั โดย APG จะสัง่ซือ้วตัถุดิบผ่านฝ่ายจดัซือ้ส่วนกลางของกลุม่บริษัทฯ และส ารองวตัถุดิบหลกัไว้ส าหรับการ
ผลิตประมาณ 7-10 วนั ในขณะที่ขวดแก้วสีใสที่ใช้เป็นบรรจุภณัฑ์เคร่ืองดื่มเกลือแร่เป็นการจดัหาจากบริษัทคู่ค้าในประเทศ
ทัง้หมด วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกระบวนการผลิตขวดแก้วมีดงันี ้

▪ เศษแก้ว  
เศษแก้วเป็นวตัถดุิบหลกัส าหรับการผลติขวดแก้วสชีา โดยสว่นใหญ่กลุม่บริษัทฯ สามารถซือ้

เศษแก้วจากโรงแยกเศษแก้วในประเทศ ซึง่เป็นผู้ รวบรวมบรรจุภณัฑ์แก้วที่ใช้แล้ว จากนัน้น ามาบดให้เป็นเศษแก้ว คดัแยกสิ่ง
ปนเปือ้นออก และน ามาสง่ให้กบัผู้ผลิตขวดแก้ว APG สัง่ซือ้เศษแก้วจากผู้จดัจ าหนา่ยเศษแก้ว โดยจดัท าสญัญาระยะสัน้ที่มี
อายสุญัญา 1 ปี  

▪ ทรายแก้ว  
ทรายแก้วเป็นวตัถุดิบส าคญั รองจากเศษแก้วในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยเมื่อทรายแก้ว

ผา่นกระบวนการหลอมจะกลายสภาพเป็นโครงสร้างหลกัของเนือ้แก้ว ทัง้นี ้APG สัง่ซือ้ทรายแก้วสว่นใหญ่จากผู้จ าหนา่ยทราย
แก้วในจังหวดัระยองโดยใช้ใบสัง่ซือ้ (Purchase Order)  ซึ่งระบุราคาซือ้ขายและปริมาณการสัง่ซือ้ที่แน่นอนล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 
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▪ โซดาแอช 
โซดาแอชเป็นวัตถุดิบหลกัในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยมีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิใน

กระบวนการหลอมแก้ว โดยโซดาแอชสว่นใหญ่พบมากในประเทศเคนยาและจีน ทัง้นี ้ APG สัง่ซือ้วตัถดุิบดงักลา่วผา่นผู้น าเข้า
หลายราย โดยใช้ใบสัง่ซือ้ (Purchase Order) ซึง่เป็นไปตามหลกัปฏิบตัิของตลาดโดยทัว่ไป 

▪ ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิหลกัส าหรับการผลติขวดแก้วสชีาของ APG โดยจดัท าสญัญาซือ้

ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกบับริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
▪ วัตถุดิบอื่น 

วตัถดุิบอื่นที่ใช้ส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชา ได้แก่ หินปนู หินฟันม้า โซเดียมซลัเฟต ผงถ่าน 
ซิลิเนียม สนิมเหล็กและอื่นๆ โดยสว่นใหญ่จะสัง่ซือ้จากผู้จ าหน่ายในประเทศ ซึ่งฝ่ายจดัซือ้ของ APG มีนโยบายสัง่ซือ้วตัถุดิบ
จากผู้จ าหน่ายวตัถุดิบแต่ละชนิดอย่างน้อย 2-3 ราย เนื่องจากไม่ต้องการพึ่งพิงผู้จดัจ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง รวมถึงเป็นการ
เพิ่มอ านาจการตอ่รองทัง้ในเร่ืองของราคาและคณุภาพของวตัถดุิบ 

ทัง้นี ้สดัสว่นวตัถดุิบส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาสามารถปรับเปลีย่นและใช้แทนกนัได้ตาม
ความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัปริมาณและราคาวตัถดุิบในแตล่ะช่วงเวลา 
  (3) กระป๋องอลูมิเนียม 

กระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์หลกั ประกอบไปด้วย กระป๋องอลูมิเนียมขนาด 250 
มิลลิลิตร และขนาด 330 มิลลิลิตรส าหรับเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั กลุ่มบริษัทฯ วางแผนสัง่ซือ้กระป๋องอลูมิเนียมเป็นรายปี 
โดยสัง่ซือ้จากผู้ผลติในประเทศจ านวน 2-3 ราย โดยใช้ใบสัง่ซือ้ซึง่มีการระบรุาคาซือ้ขายและจ านวนกระป๋องที่แนน่อนลว่งหน้า
เป็นระยะเวลา 1 ปี 

โรงผลิตกระป๋องอลมูิเนียมภายใต้การด าเนินงานของ ACM วางแผนสัง่ซือ้วตัถุดิบและใช้ก าลงั
ผลิตทัง้หมดส าหรับกระป๋องอลมูิเนียมขนาด 250 มิลลิลติร เป็นไปตามแผนผลิตสินค้าส าเร็จรูปประจ าปีของ CBD โดย ACM 
จะสัง่ซือ้วตัถดุิบผ่านฝ่ายจดัซือ้สว่นกลางของกลุม่บริษัทฯ และส ารองวตัถดุิบหลกัไว้ส าหรับการผลิตประมาณ 7-10 วนั ทัง้นี ้
ส าหรับปริมาณความต้องการใช้กระป๋องอลมูิเนียมขนาด 250 มิลลิลิตรในสว่นที่เกินก าลงัผลิตของ ACM และปริมาณความ
ต้องการใช้กระป๋องอลูมิเนียมขนาด 330 มิลลิลิตรทัง้หมด CBD จะด าเนินการสัง่ซือ้โดยตรงจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ 
วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกระบวนการผลติกระป๋องอลมูิเนียมมีดงันี ้

▪ อลูมิเนียมคอยล์ (อลูมิเนียมแผ่นบาง)  
อลมูิเนียมคอยล์เป็นวตัถดุิบหลกัส าหรับการผลิตกระป๋องอลมูิเนียม โดยบริษัท ACM สัง่ซือ้

อลมูิเนียมคอยล์จากบริษัทผู้ผลติในประเทศที่ได้มาตรฐาน  
▪ ก๊าซธรรมชาติ 

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงในกระบวนการให้ความร้อนและอบสี ของ ACM โดยจัดท า
สญัญาซือ้ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกบับริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

▪ วัตถุดิบอื่น 
วตัถดุิบอื่นที่ใช้ส าหรับการผลิตกระป๋องอลมูิเนียม เช่น สารเคลอืบภายในกระป๋อง หมกึพิมพ์

ลายกระป๋อง กลุม่บริษัทฯ เลอืกใช้สารที่มีคณุสมสบตัิเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะใช้ใบสัง่ซือ้ซึ่งมีการระบรุาคาซือ้ขายและ
จ านวนที่แนน่อนลว่งหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี 
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  (4) วัตถุดิบอื่น 
วตัถดุิบอื่นส าหรับการผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัประกอบด้วย ทอรีน แคฟเฟอีน อินโนสิทอล นิโคตินาไมด์ เด็กซ์แพนที

นอล  วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เป็นต้น และวตัถุดิบอื่นส าหรับการผลิตเคร่ืองดื่มเกลือแร่ประกอบด้วย โซเดียมคลอไรด์ 
โพแทสเซียมคลอไรด์ และซิงค์กลโูคเนท ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีวางแผนการสัง่ซือ้ร่วมกับผู้จัดจ าหน่ายวตัถุดิบตามแผนผลิต
ประจ าปีของ CBD เพื่อก าหนดปริมาณความต้องการใช้ในเบือ้งต้น จากนัน้เมื่อฝ่ายผลิตจัดท าแผนผลิตรายเดือนแล้วเสร็จ 
ฝ่ายจดัซือ้จะด าเนินการสัง่ซือ้เป็นรายเดือน โดยใช้ใบสัง่ซือ้ ซึง่มีการระบรุาคาซือ้ขายและจ านวนที่แน่นอน 

 
1.6 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลติผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงันี ้

กระบวนการผลิตเคร่ืองดื่ม (ขวด และกระป๋อง) 
ขัน้ตอนท่ี 1 กระบวนการเตรียมวตัถดุิบ การชัง่ ตวง และล าเลยีงวตัถดุิบด้วยระบบอตัโนมตัิ (Automation Weighing System) 

วตัถดุิบหลกัประกอบด้วย น า้ตาลทราย ทอรีน แคฟเฟอีน อินโนสิทอล นิโคตินาไมด์ เด็กซ์แพนทีนอล วิตามิน
บี6 และวิตามินบี 12 ที่ผา่นการตรวจสอบด้านคณุภาพ  โดยสว่นประกอบที่ใช้ปริมาณมาก อยา่งเช่น น า้ตาลทราย ถกูจดัเก็บ
ในระบบไซโล (Sugar silo)  ที่เป็นระบบปิด  วตัถดุิบทกุชนิดเข้าสูร่ะบบชัง่ ตวง และล าเลยีงวตัถดุิบด้วยระบบอตัโนมตัิ วตัถดุิบ
ที่เป็นผง ชัง่น า้หนกัการอยา่งแมน่ย าด้วย Load cell และวตัถดุิบที่เป็นสาระลาย ตวงปริมาตรอยา่งแมน่ย าด้วย Flow meter ที่
ผา่นการทวนสอบ และสอบเทียบก่อนการใช้งานอยา่งสม ่าเสมอ โดยปริมาณที่ใช้ในแตล่ะสตูร (Recipe) จะก าหนดไว้ในระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการผสมอตัโนมตัิ  (Automation Mixing System) 

น า้ที่ใช้ในการผลิต เป็นน า้ที่ผา่นการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis   เป็น น า้ R.O  จากนัน้ล าเลยีงเข้าสูถ่งั
ผสม ผสมกบัน า้ตาลทราย และวตัถดุิบอื่นๆ ท่ีถกูล าเลียงจากระบบการชัง่เข้าสูถ่งัผสม ท าการป่ันผสมล าดบัการผสม (Order 
of mixing)  โดยแต่ละสตูรการผลิต (Recipe) จะก าหนดไว้ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทกุล็อตการผสมมีคณุภาพ
มาตรฐานเดียวกนั  จากนัน้ท าการตรวจสอบคณุภาพ  เพื่อตรวจสอบรสชาติ และข้อก าหนดทางด้านคณุภาพ  เมื่อเคร่ืองดื่ม
ผา่นการตรวจสอบคณุภาพตามที่ก าหนดแล้ว จึงน าไปผา่นกระบวนการกรอง และล าเลยีงไปเคร่ืองบรรจใุนระบบปิด    
ขัน้ตอนท่ี 3 การเตรียมบรรจภุณัฑ์    

ขวดหรือกระป๋องส าหรับบรรจุคาราบาวแดง จะถูกล าเลียงเข้าสู่สายพานการผลิตโดยเคร่ืองป้อนขวดหรือ
กระป๋อง (De-palletizer)  และผา่นเคร่ืองตรวจสอบขวดหรือกระป๋อง (Empty Bottle/Can Inspection) เพื่อตรวจสอบคณุภาพ
ก่อนล าเลียงด้วยสายพานเข้าเคร่ืองล้างระบบอตัโนมตัิ ด้วยน า้ร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จากนัน้ขวดหรือกระป๋อง 
ล าเลยีงด้วยสายพานเข้าเคร่ืองบรรจคุาราบาวแดงตอ่ไป 
ขัน้ตอนท่ี 4 การบรรจขุวดหรือกระป๋อง 

 ขวดหรือกระป๋องที่ผา่นการล้างในขัน้ตอนท่ี 3  ถกูล าเลยีงเข้าเคร่ืองบรรจุระบบอตัโนมตัิ เพือ่บรรจเุคร่ืองดื่ม
คาราบาวแดงที่ได้จากการผสมในชัน้ตอนที่ 2และท าการปิดฝาขวดหรือกระป๋องด้วยเคร่ืองอตัโนมตัิ (Capper  หรือ Seamer) 
ชัน้ตอนนีท้ าในห้องที่มีการควบคุมความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม (Clean room class 100,000 ) ตาม
หลกัเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต  (GMP) เมื่อบรรจุคาราบาวแดงเรียบร้อยแล้ว  จะถูกล าเลียงมาตามสายพาน ผ่านเคร่ือง
ตรวจสอบคณุภาพ (Full Bottle/Can Inspection)  เข้าเคร่ืองพิมพ์ลอ็ตที่ขวดหรือกระป๋อง  
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ขัน้ตอนท่ี 5 การบรรจหุีบหอ่ 
น าคาราบาวแดงแบบขวดหรือกระป๋อง ล าเลียงบนสายพานเข้าเคร่ืองแพ็คฟิล์ม และแพ็คกล่อง ซึ่งทาง

โรงงานมีเคร่ืองจกัรที่สามารถบรรจุได้แบบ W  rap around  และ Half tray  เคร่ืองดื่มคาราบาวบรรจใุนกลอ่งกระดาษแล้ว เข้า
เคร่ืองพิมพ์ลอ็ตที่กลอ่ง จากนัน้ถกูจดัเรียงบนพาเลทด้วยเคร่ืองอตัโนมตัิ (Palletizer ) เพื่อเข้าคลงัสนิค้าส าเร็จรูป 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หนา้ 17 จาก 126  รับรองโดย ……………… …………………………… 

 
กระบวนการผลิตขวดแก้ว 

ขัน้ตอนท่ี 1 การเตรียมวตัถดุิบและผสมวตัถดุิบ  
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วตัถุดิบหลกัของการผลิตขวดแก้ว ได้แก่ เศษแก้ว ทราย หินปูน โซดาแอส เฟลด์สปาร์ และมีวตัถุดิบรองที่ท า
หน้าที่ช่วยในการหลอมและให้ส ีเช่น ผงคาร์บอน ฝุ่ นเหลก็ ซอล์ทเค้ก วตัถดุิบเหลา่นีจ้ะถกูตรวจคณุภาพก่อนที่จะน าเข้ามาเก็บ
ในพืน้ท่ีจดัเก็บ และหลงัจากนัน้จะถกูชัง่ตามน า้หนกัในสตูรการผลิตแตล่ะ Batch โดยเคร่ืองชัง่ (Load cell) และถกูน ามาผสม
กนั โดยเคร่ืองผสม (Mixer) และถกูล าเลยีงไปเก็บยงั Furnace hopper  

ขัน้ตอนท่ี 2 การหลอม  
วตัถดุิบที่ผสมแล้วจะถกูป้อนอย่างตอ่เนื่องเข้าไปยงัเตาหลอม ซึง่ความร้อนในเตาหลอมจะได้มาจากก๊าสธรรม

ชาติและกระแสไฟฟา้ ท าให้อณุหภมูิในการหลอมอยูป่ระมาณ 1550-1600 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยาจากการหลอมจะท าให้เกิด
ฟองก๊าส CO2 และ SO2 ขึน้และจะลอยขึน้ออกไปบนผิวน า้แก้ว จนกระทัง้ฟองก๊าสเหลืออยู่น้อย จนได้น า้แก้วที่คณุภาพและ
ความร้อนท่ีเหมาะกบัการขึน้รูป 

ขัน้ตอนท่ี 3 การขึน้รูป  
น า้แก้วที่ได้จากการหลอมจะถกูสง่ไปยงัรางล าเลยีงน า้แก้ว และมีการปรับอณุหภมูิให้เหมาะสม น า้แก้วจะไหล

ผ่านรูจานน า้แก้ว (Orifice Ring) และถูกใบกรรไกร (Shear blade) ตัดเป็นก้อนแก้ว (Gob) ที่มีรูปร่าง ขนาดและน า้หนัก
ตามแตล่ะชนิดของขวดที่ผลติ หลงัจากนัน้จะถกูล าเลยีงผา่นรางล าเลยีงก้อนแก้ว ไปยงั แบบหยอด (Blank mold)  และท าการ
ขึน้รูปปากขวดและเป่าขวดครัง้แรกเรียกวา่ พาริสนั (Parison) หลงัจากนัน้พาริสนัจะถกูสง่ไปเป่าที่ แบบเป่า (Blow mold) เพื่อ
เป่าเป็นรูปขวด ขวดที่ได้จะถกูท าให้เย็นด้วยลมเป่า และถกูล าเลยีงไปยงัเตาอบขวด 

ขัน้ตอนท่ี  4 การอบขวด  
ขวดแก้วที่ผา่นการขึน้รูปจะถกูล าเลยีงไปยงัเตาอบ (Annealing Lehr) เพื่อปรับลดอณุหภมูิของขวดลงอย่างช้า 

เป็นการลดความเครียดภายในขวดซึ่งเป็นสาเหตุให้ขวดแตก โดยลดอุณหภูมิขวดจาก 570 องศาเซลเซียสจนถึงอุณหภูมิ
ประมาณ 200 องศาเซลเซียส ขวดจะถกูเคลอืบด้วยน า้ยา Cold end coating เพื่อปอ้งกนัผิวไมใ่ห้มีรอยเวลาเกิดการเสยีดสกีนั 

ขัน้ตอนที่ 5 การตรวจสอบขวด 100%  
ขวดทุกใบจะถูกการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ (Defect) โดยการผ่านเคร่ืองตรวจสอบขวด (Inspection 

Machine) ซึ่งแต่ละเคร่ืองตรวจสอบจะตรวจสอบข้อบกพร่องที่ต่างกัน เช่น ตรวจบริเวณ ปากขวด ล าตวัขวด ก้นขวด ตรวจ
ขนาดขวด ตรวจร้าว เป็นต้น 

ขัน้ตอนท่ี 6 การจดัลงกระบะและบรรจ ุ 
ขวดแก้วทัง้หมดจะถกูบรรจลุงกระบะด้วยเคร่ือง Palletizer และน าไปเก็บในโกดงั 
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กระบวนการผลิตกระป๋องอลมูิเนียม 

ขัน้ตอนท่ี 1 การจดัเตรียมวตัถดุบิ 
กระบวนการท ากระป๋องเร่ิมจากวสัดุคอยล์อลูมิเนียมรีดเรียบแผ่นบาง โดยคอยล์อลมูิเนียมจะถูกวางลงบน

เคร่ืองพลิกคอยล์ แกะหีบหอ่และบรรจภุณัฑ์ออก แล้วจึงถกูพลกิ 90 องศาเพื่อเซ็ทเข้าในแกนของเคร่ืองจ่ายคอยล์ในแนวนอน
คอยล์อลมูิเนียมแผ่นบางจะถกูป้อนเข้าเคร่ืองขึน้รูป ท าการขึน้รูปเป็นรูปถ้วยด้วยการตดัและพบัขอบขึน้ในการขึน้รูปขัน้ตอน
เดียว ขนาดของถ้วยได้ถกูออกแบบมาแล้วให้เหมาะสมส าหรับการถกูยืดออกเป็นกระป๋องในขัน้ตอนตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 การขึน้รูปกระป๋อง 
ถ้วยอลมูิเนียมจะถกูยืดออกด้วยตวัพนัซ์ขึน้รูป ดายที่ประกบรับอยูอ่ีกฝ่ังจะเป็นตวัขึน้ทรงก้นกระป๋อง ความสงู

ของกระป๋องทกุใบจะถกูตดัให้เรียบเสมอ เทา่กนัทกุใบด้วยใบมีดของเคร่ืองตดัขอบกระป๋อง ล้างสิง่สกปรก และน า้มนัหลอ่ลื่น
แมแ่บบที่ติดมากบัตวักระป๋องให้สะอาด หลงัจากล้างสิง่สกปรกออกแล้ว กระป๋องจะถกูเตรียมผิว และอบให้แห้งเพื่อให้พร้อมที่
จะถกูพิมพ์ลายตอ่ไป 

ขัน้ตอนที่ 3 การพิมพ์ลายและเคลอืบกระป๋อง 
กระป๋องจะถกูพิมพ์ลายด้วยเคร่ืองพิมพ์ลายกระป๋องความเร็วสงู 8 หวัพิมพ์ ซึง่จะท างานอยา่งตอ่เนื่องเพื่อพิมพ์

ลายที่ต้องการลงบนตวักระป๋อง ส าหรับก้นกระป๋องอลมูิเนียมจะถกูเคลอืบไว้ด้วยฟิล์มบางๆ เพื่อให้สามารถไถลไปบนสายพาน
การผลิตของโรงบรรจุเคร่ืองดื่มของลกูค้าปลายทางได้ จากนัน้สารเคลือบจะถกูพ่นเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเกาะอยู่ที่ผิวภายใน
กระป๋อง เพื่อท าหน้าที่ป้องกนัไมใ่ห้เคร่ืองดื่มท าปฏิกริยากับผิวอลมูิเนียม และช่วยรักษารสชาดของผลิตภณัฑ์ตลอดอายขุอง
ผลติภณัฑ์ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การขึน้รูปคอกระป๋อง 
คอกระป๋องจะถูกขึน้รูปเป็นขัน้ตอนท้ายสดุ แม่พิมพ์ในแต่ละเสต็ปจะค่อยๆบีบขอบกระป๋องลงแล้วค่อยๆแผ่

ออกเป็นหน้าแปลน 

ขัน้ตอนท่ี 5 การตรวจสอบภายในและฉลาก 
เพื่อป้องกนัการปนเปือ้นของสิ่งแปลกปลอม และการปนเปือ้นของผลิตภณัฑ์ต่างชนิดกนั ไลน์การผลิตของเรา

จะตรวจสอบความสะอาดภายในกระป๋อง และความถูกต้องของฉลากในขัน้ตอนสดุท้าย กล้องความละเอียดสงูจะจบัภาพ
ภายในกระป๋อง และ ฉลากกระป๋อง 

ขัน้ตอนท่ี 6 การจดัลงถาดบรรจ ุ
กระป๋องที่สมบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ขัน้ตอนสุดท้ายแล้วจะถูกจัดเรียงขึน้บนพาเลทด้วยเคร่ือง

จดัเรียงอตัโนมตัิ หลงัจากนัน้จะถกูพนัทบัด้วยพลาสติกใสอีกชัน้เพื่อปอ้งกนัการปนเปือ้น พาเลทที่บรรจกุระป๋องเรียบร้อยแล้ว
จะถกูล าเลยีงไปเก็บท่ีสโตร์เพื่อรอการจดัสง่ตอ่ไป 
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การบริหารจัดการคุณภาพ 

 
โรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม 
ผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า คาราบาวแดงทกุขวดได้รับการผลติตามกระบวนการผลติ

ที่ได้รับ การยอมรับตามมาตรฐานสากลในระดบัสงูสดุ นอกจากนี ้โรงงาน ผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ที่อ าเภอบางปะกง จังหวดั
ฉะเชิงเทรา ได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากลระดบัโลก  CBD มีการบริหารจดัการและควบคมุคณุภาพในแต่
ละขัน้ตอนการผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทัง้ HACCP ตลอดจน ISO 22000 ทัง้ยงัเป็นไปตาม หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดี
ในการผลิต  (GMP หรือ  Good Manufacturing Practice) ที่ รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และ
มาตรฐานสากล CODEX  โดย CBD ได้รับการรับรองขัน้ตอนการผลติและการควบคมุคณุภาพ ตามมาตรฐานระบบบริหารงาน
คณุภาพตา่งๆ โดยสรุป ดงันี ้

(1) GMP และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นการรับรองจากกระบวนการผลิต
เคร่ืองดื่ม จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมาตรฐานสากล CODEX โดย Bureau Veritas Certification 
(Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบการจดัการคณุภาพด้านการผลิต และความปลอดภยัในอาหาร โดยมีการควบคุมกระบวน 
การผลติอาหารที่ปราศจากอนัตรายจากเชือ้จลุนิทรีย์ สารเคมี และสิง่แปลกปลอมตา่งๆ 

 (2) ฮาลาล (Halal) เป็นการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าได้ด าเนินการ
ตามกรรมวิธีอยา่งถกูต้องตามหลกัศาสนาอิสลาม 

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

(4) ISO 14000 และ ISO 45001:2018 เป็นรับรองระบบการจดัการความสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และอาชีว 
อนามยั 

โรงงานผลิตขวดแก้ว 
โรงงานมีการจัดการคุณภาพโดยนอกจากเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพขวดแล้ว ยงัมีพนกังาน  QC ดูแลตรวจสอบ

คณุภาพในสายการผลิตด้วย นอกจากนีแ้ผนก QA สุม่ตรวจสินค้าส าเร็จรูปอีกครัง้ก่อนสง่ไปยงัลกูค้า โรงงานมีห้อง Lab และ
อปุกรณ์ตรวจสอบขวดทางด้านกายภาพ เช่น เคร่ืองตรวจสอบการทนแรงกระแทก (Impact Tester) เคร่ืองตรวจสอบการท า
แรงดนัภายในขวด (Internal pressure ramp tester) เป็นต้น เพื่อให้ลกูค้ามัน่ใจในผลติภณัฑ์ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ผา่นการรับรองมาตรฐาณ ISO9001 version 2015 อีกด้วย 
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1.7 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การผลิตเคร่ืองดื่มภายใต้การด าเนินงาน CBD และการผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลมูิเนียมภายใต้การ

ด าเนินงานของ APG และ ACM อยูภ่ายใต้บงัคบัของกฎหมาย กฎระเบียบและข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อมที่ใช้ในระดบัประเทศ 
ระดบัจงัหวดั และระดบัท้องถ่ิน กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บงัคบักบับริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มและ
บรรจภุณัฑ์ดงักลา่ว ประกอบด้วยบทบญัญัติเก่ียวกบัการควบคมุการปลอ่ยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน า้ การป้องกนั และ
การบ าบดัน า้เสยี และไอเสีย รวมทัง้การบริหารจดัการ และการก าจดัสารและของเสยีที่เป็นอนัตราย อยา่งไรก็ดี ปริมาณไอเสีย 
น า้เสยี และของเสียอื่นๆ ซึง่เกิดจากกระบวนการผลิตเคร่ืองดื่มและบรรจุภณัฑ์ดงักลา่ว อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อมที่เก่ียวข้องทัง้หมด 

กลุ่มบริษัทฯ เช่ือว่าโรงผลิตทัง้หมดในปัจจุบันได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดด้าน
สิง่แวดล้อมที่ใช้บงัคบัทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัท้องถ่ินในสว่นท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จนถึงปัจจุบนัไมเ่คยถกูฟอ้งร้อง
ด าเนินคดีใดๆ เก่ียวกบัการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะ
ได้รับผลกระทบของเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึน้โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือมีกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อก าหนดฉบบัใหม่หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมใหมใ่นอนาคตที่อาจสง่ผลกระทบต่อกลุม่บริษัทฯ และโรงงานผลิตทัง้หมดตามข้างต้น
ในอนาคตได้ 
 

1.8 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไมม่ี – 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบันลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้
โครงสร้างการลงทนุดงันี ้
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1.   ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

กลุม่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มอื่นๆ อย่างครบ
วงจรตัง้แตก่ารผลติขวดแก้ว และกระป๋องอลมูิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ส าหรับโรงบรรจสุนิค้าส าเร็จรูป และตอ่เนื่องไปจนถึง
การบริหารจดัการช่องทางกระจายผา่นเครือขา่ยร้านค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจส าหรับธุรกิจในประเทศและตา่งประเทศภายใต้
วิสยัทศัน์ สนิค้าระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก  

1.1 ธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้ว 

APG ประกอบธุรกิจผลิตและจดัหาขวดแก้วเพื่อใช้เป็นบรรจภุณัฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มอื่นๆ โรงผลิต
ขวดแก้วภายใต้การด าเนิงานของ APG สามารถรองรับปริมาณน า้แก้วสงูสดุประมาณ 640 ตนัตอ่วนั เพิ่มขึน้จากประมาณ 310 
ตนัต่อวนัจากการลงทุนขยายก าลงัผลิต  โดยก าลงัผลิตส่วนเพิ่มจากการลงทุนดงักล่าวเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือน
ธนัวาคม 2560 

APG ใช้ก าลงัผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตขวดแก้วสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัของกลุ่มบริษัทฯ 
ในขณะที่ขวดแก้วสีใสที่ใช้เป็นบรรจุภณัฑ์เคร่ืองดื่มเกลือแร่เป็นการจดัหาจากบริษัทคู่ค้าในประเทศทัง้หมด โดย APG อาจ
พิจารณาใช้ก าลงัผลิตสว่นเกิน (ถ้ามี) ในการผลติและจ าหน่ายขวดแก้วให้แก่บคุคลภายนอก ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ในด้านบริหาร
ต้นทนุและทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิดประโยขน์สงูสดุในภาพรวมของกลุม่บริษัทฯ 

1.2 ธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียม 

ACM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลมูิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภณัฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและ
เคร่ืองดื่มอื่นฯ โรงผลิตกระป๋องอลมูิเนียมภายใต้การด าเนินงานของ ACM ตัง้อยูบ่นพืน้ที่ขนาด 31 ไร่ เอือ้อ านวยตอ่การติดตัง้
เคร่ืองจกัร 2 สายการผลติ โดยในปัจจบุนั ACM ติดตัง้เคร่ืองจกัรจ านวน 1 สายการผลติ รองรับปริมาณผลติกระป๋องอลมูิเนียม
สงูสดุประมาณ 1,000 ล้านกระป๋องตอ่ปี และได้เข้าสูก่ารผลติเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 

1.3 ธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ  

CBD ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจดัจ าหน่ายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั เคร่ืองดื่มเกลือแร่และเคร่ืองดื่มอื่นๆ 
ที่กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการผลิตเพื่อจดัจ าหน่ายในอนาคตทัง้ส าหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ โรงผลิตภายใต้การ
ด าเนินงานของ CBD สามารถรองรับปริมาณบรรจสุินค้าส าเร็จรูปสงูสดุประมาณ 1,560 ล้านกระป๋องและ 1,800 ล้านขวดต่อ
ปี เพิ่มขึน้จากประมาณ 1,250 ล้านกระป๋องและ 1,080 ล้านขวดต่อปี ตามล าดับ โดยก าลงัผลิตส่วนเพิ่มจากการลงทุน
ดงักลา่วทยอยเข้าสูก่ารผลติเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ในเดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2561 อนึ่ง CBD ด าเนินการย้าย
เคร่ืองจักร อุปกรณ์และกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตทัง้หมดจากโรงงานเดิมที่อ าเภอบางบ่อ จังหวดัสมุทรปราการซึ่งมี
ข้อจ ากัดในด้านขนาดพืน้ที่ต่อการปรับปรุงและติดตัง้สายการผลิตเพิ่มเติม มาอยุ่โรงงานแห่งใหม่ที่อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทราซึง่เป็นสถานท่ีตัง้เดียวกบัโรงผลติขวดแก้วและกระป๋องอลมูิเนียมตัง้แตเ่ดือนสงิหาคม 2561 

CBD ในปัจจุบนัด าเนินการผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัหลายรูปแบบทัง้ในด้านบรรจุภัณฑ์และส่วนผสมเพื่อให้ได้
รสชาติและคณุสมบตัิเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้บริโภคที่ต่างกนัในแต่ละประเทศ กลา่วคือ เคร่ืองดื่มบ ารุง
ก าลงัส าหรับธุรกิจในประเทศจะอยู่ในรูปแบบขวดชนิดไม่อดัก๊าซเป็นส่วนใหญ่ แต่จะอยู่ในรูปแบบกระป๋องชนิดไม่อดัก๊าซ
ส าหรับธุรกิจต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย นอกเหนือไปจากเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัที่เป็นผลิตภณัฑ์สร้างรายได้
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จากการขายหลกัให้แก่กลุม่บริษัทฯ CBD ยงัประยกุต์ใช้ก าลงัผลิตที่มีอยู่ในการผลิตเคร่ืองดื่มเกลือแร่ ในขณะที่น า้ดื่ม กาแฟ
ปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มด าเนินการผลติโดยบคุคลภายนอกตามข้อตกลงในสญัญาวา่จ้าง โดยค านงึถึง
แผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่ไปกบัพฤติกรรมและปริมาณความต้องการสินค้าตามสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่
เก่ียวข้องในแตล่ะช่วงเวลา 

เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวคือผลติภณัฑ์ที่สร้างรายได้จากการขายหลกัส าหรับธุรกิจ
ตา่งประเทศ โดย CBD ด าเนินการผลิตและสง่ออกสินค้าส าเร็จรูปจากประเทศไทยไปยงับริษัทคู่ ค้าต่างประเทศที่เป็นตวัแทน
ท าหน้าที่น าเข้าและจดัจ าหน่ายต่อไปยงักลุม่ผู้บริโภค (Distributorship) ราคาขายและเง่ือนไขการค้าแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ประเทศขึน้อยู่กับข้อตกลงระหว่าง CBD และบริษัทคู่ค้าต่างประเทศแต่ละราย โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุที่พึงมีร่วมกัน
ระหวา่งกลุม่บริษัทฯ ในฐานะเจ้าของผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวและบริษัทคูค้่าในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจ
ที่ส าคญั  

การมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตบรรจภัณฑ์ไม่เพียงลดการพึ่ งพิงการจัดหาขวดแก้วและ
กระป๋องอลูมิเนียมจากบุคคลภายนอก ในขณะที่ เคร่ืองจักร อุปกรณ์และระบบสนับสนุนที่ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย 
รวมถึงท าเลที่ตัง้เดียวกันในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเอือ้อ านวยต่อการบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิต
และประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดตัง้แต่กิจกรรมต้นน า้จากโรงผลิตขวดแก้วสีชาและกระป๋องอลูมิเนียมไป
จนถงึโรงบรรจุขวดและกระป๋องสินค้าส าเร็จรูป 

1.4 ธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายส าหรับธุรกิจในประเทศ  

DCM ประกอบธุรกิจบริหารจดัการช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรับธุรกิจในประเทศ ครอบคลมุทุกกลุม่ผลิตภณัฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าที่กลุม่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ประกอบไปด้วยเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลอืแร่ที่กลุม่บริษัทฯ 
ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง (Branded products by our own manufacturer) และน า้ดื่ม กาแฟปรุง
ส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มทีก่ลุม่บริษัทฯ ว่าจ้างบคุคลภายนอกด าเนินการผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคา
ราบาว (Branded products by 3rd party manufacturer) และเคร่ืองดื่มอื่นๆ ที่กลุม่บริษัทฯ ท าการตลาด ขายและจดัจ าหนา่ย
ในอนาคต นอกจากนี ้DCM ยังรับจ้างจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทัง้ประเภทอาหารและประเภททั่วไปที่ไม่ใช่อาหารให้แก่
บคุคลภายนอก (3rd party products for distribution) โดยช่องทางการจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ภายใต้การด าเนินงานของ DCM 
ประกอบไปด้วย ก.) ร้านค้าดัง้เดิม (Traditional trade) ทัง้ในส่วนการกระจายผ่านตัวแทน (Multi tiered agent) และการ
กระจายผา่นศนูย์กระจายสนิค้าและหนว่ยรถเงินสดของตนเอง (Cash van) และ ข.) ร้านค้าสมยัใหม ่(Modern trade) 

ศนูย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดช่วยยกระดบัขีดความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์เข้าสูจุ่ดขายตาม
ร้านค้าโดยตรง โดย DCM ในปัจจุบันได้พัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ฐานข้อมูลใช้ส าหรับการจดักลุม่ ระบุความมีตวัตน อีกทัง้วิเคราะห์ขนาดธุรกิจ รูปแบบการสัง่ซือ้และพฤติกรรมการช าระเงิน 
เพื่อน าข้อมลูดงักลา่วมาใข้ประโยชน์เชิงกลยทุธ์ต่อการพฒันาเครือข่ายร้านค้า และการจดัท าแผนการตลาดและสง่เสริมการ
ขายให้มีประสทิธิภาพ ทัง้นี ้DCM มีศนูย์กระจายสนิค้าและหนว่ยรถเงินสดจ านวน 31 แหง่และ 326 คนั ปฏิบตัิการครอบคลมุ
ร้านค้าจ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 180,000 ทัว่ประเทศ 

นโยบายขายและการตลาดส าหรับธุรกิจในประเทศมุ่งเน้นให้เกิดการสอดประสานระหว่างระบบงาน
ส่งเสริมการขาย การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทัง้ในรุปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การจัดกิจกรรมการตลาด
ภาคสนามโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง และการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าทัง้ในระดับค้าส่งและค้าปลีก 
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ด้วยบุคลากรปฏิบัติการภาคสนามและหน่วยรถเงินสดที่ มีอยู่รวมกันมากกว่า 1,500 คน ครอบคลุมพืน้ที่การค้า
ส าคัญทั่วประเทศ 

1.5 ธุรกิจการตลาด ขายและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ใน
ประเทศอังกฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย 

ICUK ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุโดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทยอ่ยต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ CHHK และ CVHLUX 
ประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศ
องักฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย โดยสินค้าส าเร็จรูปที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด าเนินการผลิตโดยบุคคลภายนอกตาม
ข้อตกลงในสญัญาวา่จ้าง ทัง้นี ้ICUK บรรลขุ้อตกลงการจดัจ าหน่ายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว
ผา่นร้านค้าสมยัใหมใ่นประเทศองักฤษเป็นจ านวนเพิ่มขึน้ตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2560 จนถึงปัจจบุนั 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินนโยบายการตลาดต่างประเทศเชิงรุกโดยก าหนดแผนธุรกิจร่วมกับบริษัทคู่ ค้าและให้
การสนับสนุนด้านกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายที่จ าเป็นต่อการสร้างประสบการณ์และการรับรู้ในตัว
ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวที่มีจุดแข็งจากภาพลักษณ์การเป็นผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขัน
ฟุตบอลชัน้น าระดับโลก ได้แก่ Chelsea Football Club Limited (CFC) และ English Football League (EFL) เป็น
เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อประโยชน์ในการการขยายกลุ่มผู้บริโภคและเพิ่มจุดขายในแต่ละประเทศ ไม่
จ ากัดเฉพาะตลาดส่งออกหลักเดิมแต่ยงัหมายรวมถงึตลาดส่งออกใหม่ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคตอย่างเป็น
ระบบ 
 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
ปัจจยัความเสีย่งของกลุม่บริษัทฯ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถอืหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 
บริษัทฯ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) คือเป็นบริษัทท่ีมีรายได้จากการ

ถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลกัและไมม่ีการด าเนินธุรกิจของตวัเองที่ก่อให้เกิดรายได้อยา่งมีนยัส าคญั ดงันัน้ ผลประกอบการของ
บริษัทฯ จึงขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ด้วยเหตนุีค้วามเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึน้จึงเป็นความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย โดยปัจจุบนัรายได้
จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ดังนัน้ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยจึงมี
ความส าคญัอยา่งมากตอ่ผลก าไรโดยรวม ซึง่หากบริษัทยอ่ยประสบปัญหาในการด าเนินงานจะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ด้วย ทัง้นี ้บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย โดย
อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุน
เพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ยืมและปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานตามที่
คณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทยอ่ยและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี ้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะจ่ายจากก าไรสทุธิที่ปรากฏในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึง่ขึน้อยู่กับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เนื่องจากเงินปันผลดงักลา่วถือเป็น
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รายได้เกือบทัง้หมดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  หากบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ  ได้ตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องมาจากผลประกอบการในระยะเวลานัน้ไมม่ีก าไรหรือเหตผุลทางธุรกิจอื่นใดเช่นการตัง้ส ารอง
เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม เป็นต้น  จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ด้วย 

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกั
ภาษีเงินได้ ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงินหรือ
สญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและปัจจยัที่เก่ียวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะ
พิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต ความต้องการใช้เงินลงทนุและเงินทนุหมนุเวียนรวมถงึปัจจยัด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะ
ไมเ่กินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
รวมทัง้เง่ือนไขต่างๆ อาทิ กระแสเงินสดจริง ก าไร ฐานะการเงิน และความต้องการเงินทนุของบริษัทฯ ตลอดจนปัจจยัอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นว่าเก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลก าไรในปี
ใดๆ หรือคณะกรรมการบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลก าไร ทัง้นี ้ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน หาก
บริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุสะสม บริษัทฯ จะยงัไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลถึงแม้วา่บริษัทฯ จะมีก าไรสทุธิในปีนัน้ก็ตาม 

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังและเคร่ืองดื่มอื่น 
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มอื่นๆ เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีการแขง่ขนัสงูทัง้จากผู้ประกอบการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ

ผู้ประกอบการใหมท่ี่อาจเข้ามาแข่งขนัในตลาด การแขง่ขนัระดบัสงูในธุรกิจเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศไทยสง่ผลให้ที่ผา่น
มาผู้ประกอบการมิได้ปรับราคาขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัอย่างมีนยัส าคญั ปัจจุบนั เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัแบบขวดซึ่งมีขนาด
บรรจ ุ150 มิลลลิติร มีราคาขายปลกีในประเทศไทยโดยทัว่ไปอยูท่ี่ขวดละ 10 บาท ดงันัน้เพื่อคงหรือเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาด
ส าหรับผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั ผู้ประกอบการแตล่ะรายรวมถึง CBD ต้องท ากิจกรรมทางการตลาด และใช้งบประมาณ
ในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าอยา่งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งที่ส าคญัเหลา่นี ้อาจมีศกัยภาพใน
ด้านเงินทุน และมีประสิทธิภาพในการผลิตและด าเนินกิจกรรมทางการตลาดได้เป็นผลส าเร็จมากกว่า  CBD การแข่งขนัที่
รุนแรงดงักลา่ว อาจท าให้ CBD ไม่สามารถรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ในขณะที่วตัถดุิบและวสัดุหีบห่อรายการที่
ส าคญัมีราคาซือ้ขายเป็นไปตามระดบัอปุสงค์และอปุทานในตลาด กระบวนการผลิตมีต้นทนุเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในสว่นของค่า
เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่ายจากโครงการขยายก าลงัผลิตที่ทยอยเข้าสูกิ่จกรรมเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ช่วงคร่ึงหลงัปี 2560 ที่ผา่น
มา รวมไปถึงการมีคา่ใช้จ่ายการตลาดและสง่เสริมการขายที่เปลีย่นแปลงไปตามกลยทุธ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึง่อาจสง่ผลกระทบ
ทางลบตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

3.3 ความเสี่ยงจากการน าผลิตภณัฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 
CBD เล็งเห็นความส าคญัในการน าผลิตภณัฑ์ใหม่เข้าสูต่ลาดโดยในการออกผลิตภณัฑ์ใหม่แต่ละครัง้ ต้องใช้เงิน

ลงทนุคอ่นข้างสงู ทัง้ในด้านการคิดค้น การออกแบบผลติภณัฑ์ การผลติ การตลาดซึง่รวมถงึการท าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และ
การสง่เสริมการขายเพื่อให้สินค้าเป็นท่ีรู้จกัได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภคและสามารถสร้างรายได้จากการขายในระดบัท่ีน่า
พอใจให้กบัผลติภณัฑ์ใหมน่ัน้ได้ CBD อาจมีความเสีย่งจากการลงทนุหากผลติภณัฑ์ใหมไ่มไ่ด้รับการตอบรับหรือเป็นท่ีช่ืนชอบ
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขนัสงูในธุรกิจ หาก CBD ไม่ประสบความส าเร็จในการน าผลิตภณัฑ์ใหม่เข้าสู่
ตลาด อาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  
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3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพิงนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ในฐานะผู้แนะน าสินค้า (Presenter) 
และตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador) และการพึ่งพิงภาพลักษณ์วงดนตรีคาราบาวของกลุ่มบริษัทฯ 

ปัจจุบนั CBD ท าสญัญาว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล ให้ท าหน้าที่เป็นผู้ แนะน าสินค้า (Presenter) และเป็นตวัแทน
สินค้า (Brand Ambassador) เพื่อประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมภาพลกัษณ์ของเคร่ืองหมายการค้าหรือผลิตภณัฑ์ “คาราบาว 
แดง” ที่จ ัดจ าหน่ายในประเทศของ CBD แต่เพียงผู้ เดียว โดยสญัญาโฆษณาประชาสมัพนัธ์ดงักล่าวมีอายุ 5 ปี และ
สามารถต่ออายุสญัญาอตัโนมตัิต่อไปอีก 5 ปี ซึ่งมีอตัราค่าจ้างส าหรับ 5 ปีแรก จ านวน 10 ล้านบาทและมีอตัราค่าจ้าง
ส าหรับ 5 ปีต่อมา จ านวน 12 ล้านบาท ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเสนอปรับคา่ตอบแทนดงักลา่วให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กบัราคาตลาด   

ดงันัน้ CBD ต้องอาศยัภาพลกัษณ์ที่ดีและช่ือเสียงของนายยืนยง โอภากุล ในการท าการตลาด ด้วยเหตุนี ้หาก
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของนายยืนยง โอภากุล เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของ
เคร่ืองหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์ “คาราบาวแดง” ท าให้ CBD สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอาจสง่ผลกระทบ
ทางลบตอ่ธรุกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

นอกจากนี ้คาราบาวแดงเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่เชื่อมโยงกับวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาว ดงันัน้  CBD จึงต้อง
พึ ่งพิงภาพลกัษณ์ที ่ดีและชื่อเสียงของวงดนตรีเพื ่อชีวิตคาราบาว ห ากภาพลกัษณ์ของวงดนตรีเพื ่อชีวิตคาราบาว
เปลี่ยนแปลงไปในแง่ลบอย่างมีนยัส าคญั อาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของเคร่ืองหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์   
“คาราบาวแดง” ท าให้ CBD สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญัเชน่กนั 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายผ่านการใช้สื่อโฆษณาในวงกว้าง
และการจัดกิจกรรมแบบเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะการสร้างทีมงานสาวบาวแดงซึ่งเป็นทีมงานปฏิบัติการทางการ
ตลาดภาคสนามขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความสมัพันธ์กับตัวแทนจ าหน่ายไปจนถึงกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละ
พืน้ที่ทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้กลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายเร่ิมมีมิติ
ของการสร้างความเชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ทัง้ในด้านคุณภาพและภาพลกัษณ์ไปสู่กีฬาฟุตบอลและทีมฟุ ตบอลชัน้
น าของโลก ได้แก่ Chelsea Football Club (CFC) และ English Football League  (EFL) ตัง้แต่ช่วงปลายปี 2558 
เป็นต้นมา  สิ ่งต ่างๆ  เหล ่านี เ้ป็นการส ร้างการรับ รู้และต าแหน ่งทางการตลาดใน เช ิงสญั ลกัษณ ์  (Symbolic 
positioning) ที่แตกต่างเฉพาะตัว  และมีน ัยส าค ัญเพิ ่มขึ น้ต่อการสร้างความรับ รู้ในตลาดระดับสากล ดังนัน้  กลุ่ม
บริษัทฯ เชื่อว ่านายยืนยง โอภากุล และวงดนตรีคาราบาวย ังมีความส าค ัญต่อการ ประชาสมัพ ันธ์และส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ในปัจจุบัน แต่ระดับการพึ่งพิงมีแนวโน้มลดลง อีกทัง้ยังจ ากัดอยู่แค่เพียงกลุ่มผู้บริโภคในประเทศ  ขณะที่
ทัง้การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้เ ร่ิมท าตลาดและจัดจ าหน่ายตัง้แต่
ในช่วงปลายปี 2559 และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ไป
ยังตลาดต่างประเทศ ต่างก็สร้างการเติบโตที่มีนัยส าคัญให้แก่รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้สดัส่วนรายได้จากการ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ “คาราบาวแดง” ในประเทศและการพึ่งพิงภาพลกัษณ์วงดนตรีคาราบาวที่จ ากัดอยู่ในตลาดใน
ประเทศ ลดลงโดยเปรียบเทียบ  
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3.5 ความเสี่ยงจากการที่  CBD อาศัยผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ของ CBD ในต่างประเทศ 

การด าเนินธุรกิจสง่ออกในตา่งประเทศนัน้ CBD ต้องอาศยัผู้น าเข้า ตวัแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายท้องถ่ิน
ในแต่ละประเทศที่ CBD ด าเนินธุรกิจ ทัง้นี ้CBD ไม่มีนโยบายที่จะเข้าท าสญัญาระยะยาวกับผู้น าเข้า ตวัแทนจ าหน่าย และ/
หรือผู้จัดจ าหน่ายดังกล่าว แม้ว่า CBD จะมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้ จัด
จ าหนา่ยท้องถ่ินเหลา่นัน้ก็ตาม ลกัษณะการด าเนินธุรกิจดงักลา่วถือเป็นหลกัปกติทัว่ไปในอตุสาหกรรมที่ CBD ด าเนินธุรกิจอยู ่ 

ดงันัน้ CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น าเข้า ตวัแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายท้องถ่ินในต่างประเทศทกุราย
ของ CBD จะยังคงความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD ต่อไปในอนาคต นอกจากนี  ้CBD ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้ น าเข้า
ตวัแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยท้องถ่ินของ CBD จะด าเนินการจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามเปา้ที่ CBD ตัง้ไว้ได้
หรือไม ่ในกรณีที่ผู้น าเข้า ตวัแทนจ าหนา่ย และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยท้องถ่ินตดัสนิใจที่จะยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั CBD หรือ
ปฏิบัติงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย CBD อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความล่าช้าในการที่  CBD ต้องเข้าเจรจาท า
ข้อตกลงการจดัจ าหน่ายสนิค้ากบัผู้น าเข้า ตวัแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยท้องถ่ินรายอื่น ซึ่งอาจมีอปุสรรคในการเข้า
ไปประกอบธุรกิจหรือจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ในตา่งประเทศได้ นอกจากนี ้CBD ไม่สามารถรับรองได้วา่ ผู้น าเข้า ตวัแทนจ าหน่าย 
และ/หรือผู้ จัดจ าหน่ายท้องถ่ินในต่างประเทศของ CBD จะสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของทางราชการที่
เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้ครบถ้วนและ CBD อาจไม่สามารถท าข้อตกลงกบัผู้น าเข้า ตวัแทนจ าหน่าย 
และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ยท้องถ่ินในตา่งประเทศรายใหม่ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือไมส่ามารถหาผู้น าเข้า ตวัแทนจ าหน่าย 
และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายท้องถ่ินในต่างประเทศรายใหม่ได้ ซึ่งกรณีดงักลา่วอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

3.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ 
(1) น า้ตาลทราย 

น า้ตาลทรายเป็นสินค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Product) ที่มีราคาขึน้ลงตามอปุสงค์และอปุทานในตลาด 
และนโยบายของรัฐบาล หากราคาปรับตวัสงูขึน้ CBD ไม่สามารถรับรองว่าจะสามารถผลกัภาระต้นทนุที่เพิ่มขึน้ให้แก่ผู้บริโภค
ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  อนึ่ง 
น า้ตาลทรายที่ใช้ส าหรับผลิตภณัฑ์ขายในประเทศอยู่ภายใต้มาตรการควบคมุราคาในอดีต แต่มาตรการดงักลา่วได้ถกูยกเลิก
แล้วในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ดงันัน้ จึงกลา่วได้ว่าราคาน า้ตาลทรายเป็นไปตามกลไกราคาในตลาดโลก ซึ่งเป็นผลของ
ปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่เอือ้อ านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกในแต่ละ
ประเทศ นโยบายสง่เสริมการน าเข้าและสง่ออกของภาครัฐโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว นอกจากนี ้ราคาน า้ตาลทราย
ยงัมีความสมัพนัธ์กบัความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเรียลบราซิล (BRL) จากการท่ีบราซิลเป็นประเทศผู้สง่ออกน า้ตาลรายใหญ่
ของโลก นอกจากนี ้ยงัมีความสมัพนัธ์กบัราคาน า้มนัเชือ้เพลงิ เนื่องจากน า้อ้อยรวมถึงกากน า้ตาลสามารถน าไปผลติเป็นเอทา
นอล โดยผสมกบัน า้มนัเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลงิรถยนต์  

(2) เศษแก้ว 
เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลกัในการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG ซึ่งจัดซือ้โดยการท าสญัญาระยะสัน้อายุ

ประมาณ 1 ปี เพื่อจัดหาเศษแก้วจากบริษัทผู้ ค้าและ APG ยงัคงมีแผนที่จะออกใบสัง่ซือ้เพื่อสัง่ซือ้เศษแก้วจากผู้ ค้าเศษแก้ว
จ านวนอย่างน้อย 2-3 ราย ซึ่งการท าสญัญาระยะสัน้เพื่อจดัหาเศษแก้วและการออกใบสัง่ซือ้ดงักลา่วเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิ
ของตลาดโดยทัว่ไป อยา่งไรก็ดี APG ไมส่ามารถรับรองได้วา่ผู้ ค้าเศษแก้วจะสามารถจดัหาเศษแก้วให้แก่ APG ได้ในปริมาณที่
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เพียงพอและในราคาที่เหมาะสม หากมีกรณีดงักลา่ว APG อาจมีต้นทนุในการผลติขวดแก้วสงูขึน้ เนื่องจาก APG ต้องปรับสตูร
การผลติโดยการใช้วตัถดุิบอื่นท่ีมีต้นทนุสงูกวา่เศษแก้วเพิ่มมากขึน้ เช่น เพิ่มปริมาณการใช้ทรายแก้ว และโซดาแอช เป็นต้น ซึง่
อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

(3) อลูมิเนียมชนิดแผ่น 
อลมูิเนียมชนิดแผน่เป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตกระป๋องอลมูิเนียมซึ่ง ACM จดัซือ้จากบริษัทโรงหลอมและ

ขึน้รูปอลมูิเนียมขนาดใหญ่ในประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดบัสากล โดยการท าสญัญาระยะสัน้ที่ระบุราคาและ
จ านวนที่แน่นอน ทัง้นี ้ACM มีแผนที่จะสัง่ซือ้อลมูิเนียมชนิดแผ่นจากบริษัทอื่นเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี ้อลมูิเนียมชนิด
แผน่เป็นสินค้าโภคภณัฑ์ที่มีราคาอ้างอิงกบัตลาดซือ้ขายลว่งหน้าโลหะในกรุงลอนดอน (London Metal Exchange: LME) ซึ่ง
มีราคาซือ้ขายเป็นไปตามระดับอุปสงค์และอุปทานในตลาด หากมีกรณีดังกล่าว ACM อาจมีต้นทุนในการผลิตกระป๋อง
อลมูิเนียมสงูขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั  

(4) ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในต้นทุนพลงังานหลกัในการผลิต โดยกลุม่บริษัทฯ เข้าท าสญัญาซือ้ขายระยะยาว

ก๊าซธรรมชาติกบับริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) หรือ “ปตท.” ในฐานะท่ีกลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการอตุสาหกรรม
ในประเทศไทย โดยมีโครงสร้างราคาประกอบไปด้วย (1) ราคาก๊าซซึ่งผันแปรตามราคาน า้มันเตาในประเทศสิงคโปร์ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อวนัและปัจจัยที่เก่ียวข้องอื่น และ (2) Demand 
Charge ซึง่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ก าหนดตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติตามที่ได้ตกลงไว้ในสญัญา จึงมีความเสี่ยงที่ราคาก๊าซ
ตามสญัญาดังกล่าวจะปรับตัวสูงขึน้ตามความผันแปรของราคาและอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง รวมทัง้ปริมาณการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเฉลี่ยต่อวนั และมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มอื่นๆ ในภาพรวมของกลุม่บริษัทฯ 
นอกจากนี ้หากมีการจดัสง่ก๊าซไม่เพียงพอตอ่ปริมาณความต้องการใช้งานตามแผนผลติ อาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

3.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทางการที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  

ธุรกิจการผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายคาราบาวแดงของ  CBD อยู่ภายใต้การก ากับดแูลตามหลกัเกณฑ์ทาง
กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ส าคญั ได้แก่ พระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมทัง้ประกาศและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของกระทรวงสาธารณสุข โดยหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักล่าวก าหนดข้อจ ากัด
เก่ียวกบัฉลากการโฆษณาและการท าการตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั เช่น ข้อจ ากดัในการโฆษณาสรรพคณุของสนิค้า ข้อจ ากดั
ในการจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย ข้อก าหนดให้ผู้ผลติเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัต้องแสดงค าเตือนบนฉลากถงึปริมาณการบริโภคใน
แตล่ะวนั เป็นต้น นอกจากนีธุ้รกิจการผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัของ CBD ยงัอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม เช่น พระราชบญัญตัิโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2535 ซึ่งข้อจ ากดัและข้อก าหนดทางกฎหมายเหลา่นีเ้ป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งที่  CBD น ามาใช้พิจารณาประกอบในการ
ตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายการผลิต การท าการตลาด และการส่งเสริมการขาย ดังนัน้หากหน่วยงานราชการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ใช้ในการก ากบัดแูลธุรกิจเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัให้มีความเข้มงวดมากขึน้ อาจสง่ผลกระทบต่อ
นโยบายและกลยทุธ์ในการท าการตลาดของ CBD  และหาก CBD ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาด
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ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เก่ียวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว อาจท าให้ CBD ต้องมีภาระเพิ่ม
มากขึน้ในการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

นอกจากนี ้พระราชบญัญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ท าให้กลุม่บริษัทฯ มีหน้าที่ช าระภาษีที่เก่ียวข้องในอตัราที่
เปลี่ยนไปจากเดิม มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 16 กนัยายน 2560 ผลิตภณัฑ์ภายใต้กฎหมายใหม่ดงักลา่วนอกจากต้องประเมิน
ตามอตัราที่ก าหนดบนฐานราคาขายปลกีแนะน า ยงัต้องประเมินภาระภาษีตามคา่ความหวานตอ่ลติร ภาระภาษีในสว่นของคา่
ความหวานจะปรับขึน้เป็นขัน้บันไดทุก 2 ปี จนถึงปี 2566 โดยครัง้แรกในเดือนตุลาคม 2562 การคิดค านวณบนอตัราใหม่
ดงักล่าวอาจท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีภาระต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึน้และอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อต้นทนุผลิตภณัฑ์และผลการ
ด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ 

3.8 ความเสี่ยงจากการที่  CBD ไม่สามารถขึน้ทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศที่  CBD 
จ าหน่าย 

ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทัง้ในประเทศและในต่างประเทศ CBD จ าเป็นต้องด าเนินการขึน้ทะเบียนผลติภณัฑ์ต่อ
หนว่ยงานราชการท่ีก ากบัดแูลของประเทศดงักลา่ว หาก CBD ไมส่ามารถขึน้ทะเบียนหรือตอ่อายทุะเบียนผลติภณัฑ์อาจสง่ผล
ให้ CBD ไมส่ามารถจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ในประเทศดงักลา่วได้ และอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ต าแหนง่การแขง่ขนัทางธุรกิจ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

3.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภยัในการบริโภคและความน่าเชื่อถอืของผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ 
(1) ความเสี่ยงจากการผลิตผลิตภณัฑ์ 

CBD มีความเสี่ยงในการผลติ การบรรจุหีบห่อ และการจดัจ าหนา่ยผลติภัณฑ์ ความเสี่ยงดงักลา่วอาจเกิด
มาจาก (1) ผลติภณัฑ์ที่ไมม่ีคณุภาพ (2) ผลติภณัฑ์ที่ช ารุดบกพร่อง (3) ผลติภณัฑ์ที่มีการปนเปือ้น หรือ (4) การติดฉลากและ
ค าเตือนเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ที่ไมเ่พียงพอหรือไมถ่กูต้อง เป็นผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสยีหายและเรียกร้องให้ CBD รับผิดชอบ
ตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้จากผลิตภณัฑ์ของ CBD โดยให้ CBD ชดใช้ค่าเสียหาย หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภณัฑ์ของ CBD 
จากตลาด รวมทัง้หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องอาจสัง่ให้ CBD ระงบัหรือหยดุการประกอบกิจการได้ และอาจสง่ผลกระทบทาง
ลบตอ่ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

(2) ความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภณัฑ์ 
แม้ว่า CBD จะจดัให้มีข้อความค าเตือนถกูต้องตามที่ก าหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 

194) พ.ศ. 2543 เร่ือง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 182) พ.ศ. 2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ เช่น ส าหรับ
คาราบาวแดง CBD ได้ระบขุ้อความ "ห้ามดื่มเกินวนัละ 2 ขวด เพราะหวัใจจะสัน่ นอนไม่หลบั เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม 
ผู้ ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน" ไว้บนฉลากแล้วก็ตาม แต่  CBD ก็ยังมีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ของ CBD จะก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
สขุภาพของผู้บริโภค หากผู้บริโภคไม่ปฏิบตัิตามค าเตือนในฉลาก และอาจเกิดการเรียกร้องให้ CBD รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึน้จากการบริโภคผลิตภณัฑ์ของ CBD โดยให้ CBD ชดใช้ค่าดแูลรักษาพยาบาล หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภณัฑ์ของ 
CBD จากตลาด รวมทัง้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องอาจสัง่ให้ CBD ระงับหรือหยุดการประกอบกิจการได้ หากเกิดกรณี
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
นอกจากนี ้หากมีข้อกลา่วหาว่าผลิตภณัฑ์ของ CBD เป็นอนัตราย แม้ว่าข้อกลา่วหาดงักลา่วจะไม่ได้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็น
จริง อาจส่งผลต่อความต้องการผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ CBD ลดน้อยลง นอกจากนี ้ผลิตภณัฑ์เหลา่นีอ้าจถูก
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เรียกคืนจากตลาด ทัง้นีก้ารเรียกคืนผลิตภณัฑ์ใดๆ โดยไม่ค านึงถึงความชอบด้วยกฎหมาย อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อช่ือเสียง
ของกลุม่บริษัทฯ รวมทัง้ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

3.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มีความส าคัญ 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ของ

บคุลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดบัสงู หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบคุลากรที่ส าคญัดงักล่าว หรือไม่
สามารถสรรหาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมในระดบัเดียวกบัเจ้าหน้าที่บริหารระดบัสงู เพื่อด ารงต าแหน่งแทนบคุลากรท่ีส าคญันีไ้ด้ 
อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

3.11 ความเสี่ยงทางการเงนิจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเป็นหนึง่ในปัจจยัเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทย่อย
ดงักลา่วมีรายรับและรายจ่ายด าเนินงานปกติที่เก่ียวข้องกบัสกลุเงินตราอื่นท่ีมิใช่สกลุเงินตราหลกัในประเทศของตนเอง อีกทัง้
การเติบโตอยา่งรวดเร็วของขนาดธุรกิจตา่งประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมา 

ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 CBD มีรายได้จากการขายต่างประเทศ 6,392 ล้านบาท โดยใน
จ านวนนีม้ีธุรกรรมที่อยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาทและสกุลเงินตราอื่นในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 80:20 และมีสกุลเงินตรา
ต่างประเทศที่ส าคญั คือ เหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ ICUK มีรายได้จากการขายในประเทศองักฤษและการส่งออกขายไปยัง
ประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย 84 ล้านบาท การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นจึงอาจสง่ผลให้รายได้จากการขายต่างประเทศใน
ภาพรวมของกลุม่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงในจุดนีด้้วยการเจรจาต่อรองเง่ือนไขการค้า
และราคาซือ้ขายให้เป็นสกลุเงินตราหลกัในประเทศของตนเองและรับช าระคา่สนิค้าลว่งหน้าเป็นหลกั รวมถึงมีการประยกุต์ใช้
เคร่ืองมือการเงิน (Derivatives) เป็นรายกรณีตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่แสวงหาผลก าไรแต่มุ่งเน้นให้เกิด
เสถียรภาพของการเข้าท าธุรกรรมเก่ียวข้องกบัสกลุเงินตราตา่งประเทศให้อยูใ่นเกณฑ์ทีส่ามารถบริหารจดัการได้   

3.12 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงกั 
กลุม่บริษัทฯ ใช้โรงงานผลิตและคลงัสินค้าในการด าเนินธุรกิจผลติ ท าการตลาด และจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั 

และเคร่ืองดื่มอื่น ๆ  ดงันัน้ หากเกิดภยัธรรมชาติ เช่น พาย ุอคัคีภยั และแผน่ดินไหว หรือเหตกุารณ์ร้ายแรงที่กลุม่บริษัทฯ คาด
ไมถ่ึง เช่น การขดัข้องของระบบไฟฟา้ การขาดแคลนน า้ประปา การโจมตีของผู้ก่อการร้ายและสงคราม อาจสง่ผลกระทบอยา่ง
มีนยัส าคญัตอ่ความสามารถในการผลติผลิตภณัฑ์และการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

3.13 ความเสี่ยงจากการถกูผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
ณ 28 ธนัวาคม 2561 กลุม่นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ กลุม่นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ และกลุม่นายยืนยง โอภากุล 

ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 34.4 ร้อยละ 22.8 และร้อยละ 14.2 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ตามล าดบั 

นอกจากนี ้นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ และนางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ ยงัด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการ
ผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงท าให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักลา่วมีอ านาจในการควบคมุการบริหารจดัการบริษัทฯ รวมถึงสามารถ
ควบคมุเสียงของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นท่ีต้องใช้เสยีง
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สว่นใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ หรือของกลุ่มนางสาวณัฐชไม 
ถนอมบรูณ์เจริญ ยงัสามารถคดัค้านมตทิี่ส าคญัในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นส าหรับเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดให้ต้อง
ได้รับเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีจ่ากผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

3.14 ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่าย
จ านวน 4,741 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้ินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.6 เท่า เพิ่มขึน้จาก 0.5 เท่า ณ 
สิน้สดุวนัเดียวกันปีก่อนหน้า การปรับตัวสงูขึน้ของอตัราดอกเบีย้ในอนาคตอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่ม
สูงขึน้และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงทางการเงินดงักลา่ว จึงด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมจ านวน 2,790 ล้านบาท ประกอบ
ไปด้วยสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 2 ปีจ านวน 1,700 ล้านบาท และถึงก าหนดช าระภายใน 3 ปีจ านวน 1,090 ล้านบาท เพื่อปรับ
โครงสร้างทนุโดยค านงึถึงการบริหารสภาพคลอ่ง ความสมดลุของแหลง่ที่มาและใช้ไปของแหลง่เงินทนุ ตลอดจนต้นทนุทางการเงิน
และคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง รวมถึงอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ในภาพรวมเป็นส าคญั 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ        

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2561 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน 2,919.8 ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ 
2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 2,945.8 ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 4,987.4 ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ 
4. เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส านกังาน 74.5 ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ 
5. ยานพาหนะ 62.1 ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ 
6. สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ 100.7 ไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ 
รวม 11,090.3  

4.1.1 ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน ณ 31 ธันวาคม 2561  

เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร่-งาน-วา) : ที่ดินยา่นสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (จ านวน 6 แปลง) พืน้ที่ 5-2-33.5 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ที่ตัง้อาคารส านกังานใหญ่ของกลุม่บริษัทฯ และใช้แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 2,154.9 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
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เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร่-งาน-วา) : ที่ดินย่านบางบ่อ ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ (จ านวน 84 

แปลง) พืน้ท่ี 23-0-63 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ที่ตัง้โรงงานผลติเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั และเคร่ืองดื่มอื่น ๆ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 116.2 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร่-งาน-วา) : ที่ดินยา่นชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ (จ านวน 1 แปลง)  

พืน้ท่ี 0-2-59.4 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : บ้านรับรอง 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 16.5 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร่-งาน-วา) : ที่ดินย่านบางปะกง ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  (จ านวน 3 

แปลง) พืน้ท่ี 50-0-0  
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ที่ตัง้โรงงานผลติเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั และเคร่ืองดื่มอื่น ๆ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ  
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 211.5 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : APG 
ทีต่ัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร่-งาน-วา) : ที่ดินยา่นบางปะกง ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดั 

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

วตัถปุระสงค์การถือครอง : ที่ตัง้โรงงานผลติขวดแก้วสชีา 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 389.3 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : ACM 
ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร่-งาน-วา) : ที่ดินยา่นบางปะกง ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดั 
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ฉะเชิงเทรา พืน้ท่ี 31-3-85 ตามสญัญาเช่าระยะยาวกบั APG 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ที่ตัง้โรงงานผลติกระป๋องอลมูิเนียม 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 31.3 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2561 ส าหรับที่ดิน และสว่นปรับปรุงที่ดิน เทา่กบั 2,919.8 ล้านบาท 

4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ณ 31 ธันวาคม 2561 

เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ : อาคารส านกังาน และอาคารพาณิชย์ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : อาคารส านกังานใหญ่ของกลุม่บริษัทฯ และใช้เป็นอาคารในเชิงพาณิชย์ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 66.5 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ : โรงงาน ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ  
วตัถปุระสงค์การถือครอง : โรงงานผลติเคร่ืองดืม่บ ารุงก าลงั และเคร่ืองดื่มอื่น ๆ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 107.5 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
ทีต่ัง้ : โรงงาน ต าบลพมิพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : โรงงานผลติเคร่ืองดืม่บ ารุงก าลงั และเคร่ืองดื่มอื่น ๆ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 1,639.7 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ : บ้านพกัรับรอง ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรีุ 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : บ้านรับรอง 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 16.8 
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ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : APG 
ที่ตัง้ : อาคารโรงงาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ที่ตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ผลติขวดแก้วสชีา 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 757.1 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : ACM 
ที่ตัง้ : อาคารโรงงาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ที่ตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ผลติกระป๋องอลมูิเนียม 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 358.1 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2561 ส าหรับอาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เทา่กบั 2,945.8 ล้านบาท 

4.1.3 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2561 

เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
สนิทรัพย์ : เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : การผลติผลติภณัฑ์ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 2,047.8 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : DCM 
สนิทรัพย์ : อปุกรณ์ 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 3.6 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : APG 
สนิทรัพย์ : เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
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วตัถปุระสงค์การถือครอง : การผลติผลติภณัฑ์ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 1,553.4 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : ACM 
สนิทรัพย์ : เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : การผลติผลติภณัฑ์ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 1,382.5 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2561 ส าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เทา่กบั 4,987.4 ล้านบาท 

4.1.4 เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และเคร่ืองใช้ส านักงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 

เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
สนิทรัพย์ : เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้  และเคร่ืองใช้ส านกังาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 41.9 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : DCM 
สนิทรัพย์ : เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้  และเคร่ืองใช้ส านกังาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 10.6 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : APG 
สนิทรัพย์ : เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้  และเคร่ืองใช้ส านกังาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 4.2 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
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เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : ACM 
สนิทรัพย์ : เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้  และเคร่ืองใช้ส านกังาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 11.0 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : ICUK 
สนิทรัพย์ : เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้  และเคร่ืองใช้ส านกังาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 6.7 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2561 ส าหรับเคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และเคร่ืองใช้ส านกังาน เทา่กบั 74.5 ล้านบาท 
4.1.5 ยานพาหนะ ณ 31 ธันวาคม 2561 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
สนิทรัพย์ : รถยนต์ 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : รถยนต์ส าหรับทีม operation และผู้บริหาร 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 20.6 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
สนิทรัพย์ : ยานพาหนะที่ใช้ในโรงงาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ยานพาหนะโรงงาน 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 4.6 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : DCM 
สนิทรัพย์ : รถยนต์ 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : รถยนต์ส าหรับพนกังานขาย 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 28.0 
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ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : APG 
สนิทรัพย์ : ยานพาหนะที่ใช้ในโรงงาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ยานพาหนะโรงงาน 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 5.1 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : ACM 
สนิทรัพย์ : ยานพาหนะที่ใช้ในโรงงาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ยานพาหนะโรงงาน 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 3.8 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 

รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2561 ส าหรับยานพาหนะ เทา่กบั 62.1 ล้านบาท 

4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ ณ 31 ธันวาคม 2561 

เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
สนิทรัพย์ : สว่นปรับปรุงอาคารส านกังาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : อาคารส านกังานใหญ่ของกลุม่บริษัทฯ และใช้เป็นอาคารเชิงพาณิชย์ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 6.2 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
สนิทรัพย์ : สว่นปรับปรุงอาคารโรงงาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ทีต่ัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ผลติเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั และเคร่ืองดื่มอื่นๆ 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 2.2 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : CBD 
สนิทรัพย์ : เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
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วตัถปุระสงค์การถือครอง : ผลติเคร่ืองดื่ม คาราบาวแดง 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 55.9 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : APG 
สนิทรัพย์ : สว่นปรับปรุงอาคารโรงงาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ที่ตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ผลติขวดแก้วสชีา 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 17.3 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : APG 
สนิทรัพย์ : เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ผลติขวดแก้วสชีา 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 18.1 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ : ACM 
สนิทรัพย์ : สว่นปรับปรุงอาคารโรงงาน 
วตัถปุระสงค์การถือครอง : ที่ตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ผลติกระป๋อง 
ลกัษณะกรรมสทิธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ (ล้านบาท) : 0.9 
ภาระผกูพนั : ไมม่ีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2561 ส าหรับสนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและตดิตัง้ เทา่กบั 100.7 ล้านบาท 
รวมสนิทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ เทา่กบั 9,608.9 ล้านบาท 
4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ วัตถุประสงค์การถอืครอง 
1. เคร่ืองหมายการค้า จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่าย

เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการจด
ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยจ านวน 68 เคร่ืองหมายการค้า นอกจากนี ้
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการจด
ทะเบียนและรักษาไว้ซึง่เคร่ืองหมายการค้าในประเทศเหลา่นัน้ด้วย 
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สินทรัพย์ วัตถุประสงค์การถอืครอง 
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ เช่น 

โปรแกรมระบบการท าบญัชี โปรแกรมรายงานผู้บริหาร โปรแกรมบญัชีบริหารคลงัสนิค้า 
และโปรแกรมการด าเนินงานทัว่ไป 

3. คา่สทิธิความรู้และทกัษะ
ในการผลติ 

ค่าสิทธิตามสัญญาที่เก่ียวข้องกับการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ SHOWA DENKO 
Group เพื่อน าองค์ความรู้และทกัษะในการผลิตมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการผลิตกระป๋อง
อลมูิเนียมภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอเชียแคน แมนแูฟคเจอร่ีง จ ากดั (“ACM”) 

รายละเอียดเคร่ืองหมายการค้าภายในประเทศ 

ล าดับ ค าขอเลขที่ จ าพวก วันครบก าหนด 
1 421820 32 4 มิถนุายน 2563 
2 462577 32 14 สงิหาคม 2564 
3 462579 18 14 สงิหาคม 2564 
4 464815 32 4 กนัยายน 2564 
5 472503 32 18 พฤศจิกายน 2564 
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 ธนัวาคม 2564 
11 474660 32 11 ธนัวาคม 2564 
12 474661 32 11 ธนัวาคม 2564 
13 488740 32 30 พฤษภาคม 2565 
14 506374 22 15 ธนัวาคม 2565 
15 506375 27 15 ธนัวาคม 2565 
16 506376 32 15 ธนัวาคม 2565 
17 509815 32 29 มกราคม 2566 
18 509902 29 30 มกราคม 2566 
19 509903 32 30 มกราคม 2566 
20 511801 32 23 กมุภาพนัธ์ 2566 
21 511802 33 23 กมุภาพนัธ์ 2566 
22 515679 43 8 เมษายน 2566 
23 515680 41 8 เมษายน 2566 
24 515681 41 8 เมษายน 2566 
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ล าดับ ค าขอเลขที่ จ าพวก วันครบก าหนด 
25 515682 43 8 เมษายน 2566 
26 538383 34 3 ธนัวาคม 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 มิถนุายน 2567 
33 967465 32 22 ธนัวาคม 2567 
34 584839 32 17 มีนาคม 2568 
35 587168 32 11 เมษายน 2568 
36 587169 25 11 เมษายน 2568 
37 642972 32 25 ตลุาคม 2569 
38 724128 32 9 มีนาคม 2562 
39 732099 32 8 มิถนุายน 2562 
40 732100 32 8 มิถนุายน 2562 
41 732101 32 8 มิถนุายน 2562 
42 732102 32 8 มิถนุายน 2562 
43 732103 32 8 มิถนุายน 2562 
44 732104 32 8 มิถนุายน 2562 
45 732105 32 8 มิถนุายน 2562 
46 732106 32 8 มิถนุายน 2562 
47 732107 32 8 มิถนุายน 2562 
48 732108 32 8 มิถนุายน 2562 
49 732109 32 8 มิถนุายน 2562 
50 732110 32 8 มิถนุายน 2562 
51 732111 32 8 มิถนุายน 2562 
52 732112 32 8 มิถนุายน 2562 
53 732951 32 16 มิถนุายน 2562 
54 732953 32 16 มิถนุายน 2562 
55 732954 32 16 มิถนุายน 2562 
56 732955 32 16 มิถนุายน 2562 
57 748726 32 2 พฤศจิกายน 2562 
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ล าดับ ค าขอเลขที่ จ าพวก วันครบก าหนด 
58 748727 33 2 พฤศจิกายน 2562 
59 748728 32 2 พฤศจิกายน 2562 
60 748729 33 2 พฤศจิกายน 2562 
61 749646 32 10 พฤศจิกายน 2562 
62 928472 32 3 มีนาคม 2567 
63 928473 32 3 มีนาคม 2567 
64 928474 32 3 มีนาคม 2567 
65 1040117 30 9 พฤษภาคม 2569 
66 1040118 30 9 พฤษภาคม 2569 
67 1040119 32 9 พฤษภาคม 2569 
68 1040120 32 9 พฤษภาคม 2569 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

บริษัท 
สัดส่วนการลงทุน 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

CBD 100 ประกอบธุรกิจผลติ การตลาด ขายและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดืม่
บ ารุงก าลงัและเคร่ืองดืม่อื่นๆ 

DCM 100 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายใน
ประเทศ 

APG 100 ประกอบธุรกิจผลิตและจดัหาขวดแก้วเพื่อใช้เป็นบรรจภุณัฑ์
ส าหรับเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มอื่นๆ 

CTHK 100 ประกอบธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 
CHHK  100 ประกอบธุรกิจลงทนุ (Holding Company) 
ACM 74 ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลมูิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจภุณัฑ์

ส าหรับเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มอื่นๆ 
CVHLUX 84 ประกอบธุรกิจลงทนุ (Holding Company) 

ICUK 84 ประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวใน
ประเทศองักฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย 
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 บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ  ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณา
สดัสว่นการลงทนุ ก าไรท่ีคาดวา่จะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตดัสินใจลงทนุ
ในโครงการต่างๆ โดยการตดัสินใจในการลงทุนจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแต่งตัง้ตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบตัิและประสบการณ์เพื่อเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในบริษัทนัน้ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคญัและก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว  

5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

- ไมม่ี – 

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคัญอื่น 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ช่ือบริษัท : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัทฯ” หรือ “CBG”)     
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้ นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่จัดตัง้อยู่ใน

ประเทศและตา่งประเทศ โดยด าเนินธุรกิจเก่ียวเนื่องกบั (1) การผลิต การตลาด ขาย
และจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดงและคา
ราบาว เคร่ืองดื่มเกลือแร่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว สปอร์ต และเคร่ืองดื่ม
อื่นภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว ได้แก่ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงทรีอิน
วนั และกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง (2) การ
รับจ้างจดัจ าหนา่ยสินค้าอปุโภคบริโภคในกลุม่อาหาร ไมใ่ช่อาหารและอื่นๆ  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สลีม ชัน้ท่ี 7–10 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000268 
โฮมเพจบริษัท : www.carabaogroup.com 
โทรศพัท์ : 02 636 6111 
โทรสาร : 02 636 7951 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ สิน้ปี 2561 

รายละเอียดบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนโดยการถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. ชื่อบริษัท : บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด (“CBD”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติ การตลาด ขาย และจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดง และคาราบาว รวมถึงเคร่ืองดื่มเกลอืแร่ภายใต้
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เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว สปอร์ต และเคร่ืองดื่มอื่นท่ีกลุม่บริษัทฯ จะด าเนินการ
ผลติเพื่อจดัจ าหนา่ยในอนาคต 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สลีม ชัน้ท่ี 7–10 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105544081165 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั  
ทนุจดทะเบียน : 300,000,000 บาท ณ สิน้ปี 2561 
จ านวนหุ้น : 3,000,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นท่ีถือโดย CBG : 2,999,990 หุ้น  
สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 
 
2. ชื่อบริษัท : บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด (“DCM”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบริหารจดัการช่องทางการจดัจ าหนา่ยในประเทศส าหรับผลติภณัฑ์ที่

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง  (Branded 
products by our own manufacture) ผลิตภัณ ฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้า งบุคคล 
ภายนอกด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว (Branded products 
by 3rd party manufacture) และผลติภณัฑ์รับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอก 
(3rd party products for distribution) โดยช่องทางการจดัจ าหนา่ยที่ส าคญัประกอบ
ไปด้วยร้านค้าดัง้เดิมทัง้ในส่วนของการกระจายผ่านตัวแทน (Multi-tiered agent) 
และการกระจายผ่านศนูย์กระจายสนิค้าและหน่วยรถเงินสดของตนเอง (Cash van)  
ตลอดจนร้านค้าสมยัใหม ่(Modern trade)  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สลีม ชัน้ท่ี 7–10 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555092457 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั  
ทนุจดทะเบียน : 100,000,000 บาท ณ สิน้ปี 2561 
จ านวนหุ้น : 1,000,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นท่ีถือโดย CBG : 999,980 หุ้น  
สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 
 
3. ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด (“APG”)  
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติและจดัหาขวดแก้วเพื่อใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ส าหรับเคร่ืองดืม่บ ารุง

ก าลงัและเคร่ืองดื่มอื่นๆ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สลีม ชัน้ท่ี 7–10 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 
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เลขทะเบียนบริษัท : 0105548125787 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั  
ทนุจดทะเบียน : 1,300,000,000 บาท ณ สิน้ปี 2561 
จ านวนหุ้น : 13,000,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นท่ีถือโดย CBG : 12,999,980 หุ้น  
สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 
 
4. ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ีง จ ากัด (“ACM”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลติกระป๋องอลมูิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ส าหรับเคร่ืองดืม่บ ารุง

ก าลงั และเคร่ืองดืม่อื่นๆ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สลีม ชัน้ท่ี 7–10 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560097232 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั  
ทนุจดทะเบียน : 700,000,000 บาท ณ สิน้ปี 2561 
จ านวนหุ้น : 7,000,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นท่ีถือโดย CBG : 5,180,000 หุ้น  
สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 74.00 
ข้อมลูอื่นท่ีส าคญั : เปลีย่นช่ือจากบริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จ ากดั ในเดือนธนัวาคม 2560 
 
5. ชื่อบริษัท : INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวในประเทศองักฤษ และประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : Aquis House, Level 1, 49-51 Blagrave Street, Reading, Berkshire, RG1 1PL, 

United Kingdom 
เลขทะเบียนบริษัท : 09557445 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั  
ทนุจดทะเบียน : 54,600,000 ปอนด์ ณ สิน้ปี 2561 
สดัสว่นการถือหุ้น : CVHLUX ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 
ข้อมลูอื่นท่ีส าคญั : เพิ่มทนุจดทะเบียนมาอยู่ที่ 74,600,000 ปอนด์ในเดือนมกราคม 2562 ตามที่ได้รับ

มติอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 20 
ธนัวาคม 2561 

 
6. ชื่อบริษัท : Carabao Holdings (Hong Kong) Limited (“CHHK”)  
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ประกอบธุรกิจ : ประกอบธรุกิจโดยการลงทนุถือหุ้นในบริษัทอื่นตา่งประเทศ (Overseas Holding 
Company) 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG 
เลขทะเบียนบริษัท : 2423613 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั  
ทนุจดทะเบียน : 60,486,643 เหรียญสหรัฐ ณ สิน้ปี 2561 
สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 
ข้อมลูอื่นท่ีส าคญั : เพิ่มทนุจดทะเบียนมาอยูท่ี่ 78,374,443 เหรียญสหรัฐในเดือนมกราคม 2562 ตามที่

ได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการของกลุม่บริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 
20 ธนัวาคม 2561 

 
7. ชื่อบริษัท : CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À R.L. 

(“CVHLUX”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นต่างประเทศ (Overseas Holding 

Company) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง CHHK, Intercarabao Private Limited 
(“ICSG”) พนัธมิตรทางธุรกิจสญัชาติสิงคโปร์ที่ไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และ 
Northend Investment Limited (“NIHK”) ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือ
หุ้ น ในบ ริษั ทอื่ น  (Holding Company) โดยมี ผู้ ได้ รับประ โยช น์ทอดสุด ท้าย 
(Beneficial Owner) คือนายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 
84.31 ร้อยละ 6.05 และร้อยละ 9.64 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว 
ตามล าดบั ณ สิน้ปี 2561 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 68-70 Boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of 
Luxembourg 

เลขทะเบียนบริษัท : B20952 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั  
ทนุจดทะเบียน : 62,308,565 ยโูร ณ สิน้ปี 2561  
สดัสว่นการถือหุ้น : CHHK ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 84.31  
ข้อมลูอื่นท่ีส าคญั : CHHK มีสดัส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 51.0 มาอยู่ที่ร้อยละ 84.3 ผ่านการ

เข้าท ารายการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยต่างประเทศในเดือนมกราคม 
2561  

 
8. ชื่อบริษัท : CARABAO TRADING (HONG KONG) LIMITED (“CTHK”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG 
เลขทะเบียนบริษัท : 2448031 
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ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั  
ทนุจดทะเบียน : 50,000 เหรียญสหรัฐ 
สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 100.00 
 

ข้อมูลอ้างอิง 

นายทะเบียนหุ้นของกลุม่บริษัทฯ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ชัน้ 4, 6, 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 02 009 9999 

ผู้ตรวจสอบบญัชี 
บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 02 264 9090  

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั 
990 อาคารอบัดลุราฮิม ชัน้ท่ี 5 และชัน้ 21-25 ถนนพระราม 4 แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 02 636 2000 

นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ของกลุม่บริษัทฯ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 02 230 1478 (นายทะเบียนหุ้นกู้ ) 
โทรศพัท์ 02 230 1894 (ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ ) 

นกัลงทนุสมัพนัธ์  
นางสาวเมนิสา อร่ามรุ่งโรจน์  
393 อาคาร 393 สลีม ชัน้ที่ 7-10 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 02 636 6111 ตอ่ 882 
E-mail: IR@carabaogroup.com 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอืหุ้น  

 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เป็นทุนเรียกช าระแล้วจ านวน 1,000 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,000 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทัง้นีหุ้้นสามญัทัง้จ านวนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 
7.2.1 รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

ล ำดับที่ รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%) 
1 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิง้ จ ากดั    250,064,500  25.01% 
2 น.ส. ณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ    210,000,000  21.00% 
3 นายยืนยง โอภากลุ      70,480,000  7.05% 
4 นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ      48,474,100  4.85% 
5 นายประชา ด ารงค์สทุธิพงศ์      40,504,000  4.05% 
6 นางลนิจง โอภากลุ      26,145,800  2.61% 
7 UBS AG SINGAPORE BRANCH      25,161,400  2.52% 
8 นางจารุณี ชินวงศ์วรกลุ      21,521,200  2.15% 
9 NORTHEND INVESTMENT LIMITED      20,000,000  2.00% 
10 นางวงดาว ถนอมบรูณ์เจริญ      18,152,700  1.82% 

 
7.2.2 รายละเอียดของกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลกัษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มี

อิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั มีดงัตอ่ไปนี ้
7.2.2.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิง้ จ ากดั สรุปได้ดงันี ้นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ถือ

หุ้นร้อยละ 55 นางดารารัตน์ เศรษฐสทิธ์ิ ถือหุ้นร้อยละ 15 นายวีรธรรม เศรษฐสิทธ์ิ ถือหุ้นร้อยละ 10 นายร่มธรรม เศรษฐสทิธ์ิ 
ถือหุ้นร้อยละ 10 และนางสาวเทียนธรรม เศรษฐสทิธ์ิ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิง้ 
จ ากดั 

7.2.2.2 Northend Investment Ltd. มีผู้ ถือหุ้นคือ Autumn Gold Capital Ltd. (ก่อตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมาย
ของ British Virgin Islands) ทัง้นี  ้Autumn Gold Capital Ltd. มีผู้ ถือหุ้ นคือ Allshores Corporation Pte. Ltd. (ก่อตัง้ขึน้
ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับด าเนินการและประสานงาน เพื่อให้มีการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัท
ภายใต้กฎหมายของประเทศตา่งๆ โดยมีนายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิเป็นผู้ รับผลประโยชน์ 
หมายเหต ุ* UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd.  
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7.2.3 สรุปการเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2561 

กรรมกำร/ผู้บริหำร ควำมสัมพนัธ์ จ ำนวนหุ้น      
(ต้นปี) 

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่ำงปี 

จ ำนวนหุ้น 
(ปลำยปี) 

1. กลุ่มนำยเสถยีร เศรษฐสิทธ์ิ 
1.1 นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ  48,154,100 320,000 48,474,100 
1.2 บจก.เสถียรธรรมโฮลดิง้  250,064,500 - 250,064,500 
1.3 NORTHEND INVESTMENT LIMITED  45,161,400 - 45,161,4001 

2. นำงสำวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 
2.1 นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ  210,000,000 - 210,000,000 
2.2 นางวงดาว ถนอมบรูณ์เจริญ น้องสาวนางสาวณฐัชไม 18,152,700 - 18,152,700 

3. นำยยนืยง โอภำกุล 
3.1 นายยืนยง โอภากลุ  70,480,000 - 70,480,000 
3.2 นางลนิจง โอภากลุ ภรรยานายยืนยง 26,145,800 - 26,145,800 

หมายเหต ุ 1 UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd. ปัจจุบันอยู่ใน
การดแูลของ UBS AG SINGAPORE BRANCH จ านวน 25,161,400 หุ้น 

  
7.3 บริษัทย่อย 

ปัจจบุนั โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้
  

7.3.1 บริษัท คำรำบำวตะวันแดง จ ำกัด (CBD) 
รำยชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1. บริษัทฯ 2,999,990 99.9 
2. นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ 5 0.0 
3. นายวรีธรรม เศรษฐสทิธ์ิ 5 0.0 

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

รำยชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 
1. บริษัทฯ 999,980 99.9 
2. นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ 10 0.0 
3. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ 10 0.0 

รวม 1,000,000 100.0 
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7.3.3 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลำส จ ำกัด (APG) 
รำยชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1. บริษัทฯ 12,999,980 99.9 
2. นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ 10 0.0 
3. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ 10 0.0 

รวม 13,000,000 100.0 
 

7.3.4 CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED (“CHHK”) 
รำยชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1. บริษัทฯ 60,486,643 100.0 
รวม 60,486,643 100.0 

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

รำยชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 
1. บริษัทฯ 52,526,120 84.3 
2. Northend Investment Limited 5,981,622 9.6 
3. INTERCARABAO PRIVATE LIMITED 3,800,823 6.1 

รวม 62,308,565 100.0 
 

7.3.6 INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”) 
รำยชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

1. CVHLUX 54,600,000 100.0 
รวม 54,600,000 100.0 

 
7.3.7 CARABAO TRADING (HONG KONG) LIMITED (“CTHK”) 

รำยชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 
1. บริษัทฯ 50,000 100.0 

รวม 50,000 100.0 
 

7.3.8 บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด (“ACM”) 
รำยชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนกำรถอืหุ้น (ร้อยละ) 

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

รวม 7,000,000 100.0 
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7.4 สัญญำระหว่ำงผู้ถอืหุ้น 
- ไมม่ี –  

 

8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

 
8.1 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ 

8.1.1  โครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2 คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทัง้สิน้ 9 ทา่น โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร  

/รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

3. นายยืนยง โอภากลุ กรรมการ 
4. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นายร่มธรรม เศรษฐสทิธ์ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
6. นางเสาวนีย์ กมลบตุร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่ง /รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
7. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 
8. นายสญัชยั จลุมนต์ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 
9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขนัตี กรรมการ / กรรมการอิสระ 

หมายเหต:ุ  นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
 

 (1) กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการซึ่งลงนามผูกพนับริษัทฯ คือ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ หรือ นายยืนยง โอภากุล หรือ นางสาวณัฐ

ชไม ถนอมบูรณ์เจริญ หรือ นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัทฯ จึงจะมีผลผกูพนับริษัทฯ เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือส าเนาเอกสารให้
กรรมการหนึง่คนจากสีค่นข้างต้นลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

 
 (2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
 

รำยช่ือ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร 
บริหำรควำม

เส่ียง 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ✓  ✓  
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ ✓  ✓ ✓ 
3. นายยืนยง โอภากลุ ✓    
4. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร ✓   ✓ 
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธ์ิ ✓    
6. นางเสาวนีย์ กมลบตุร ✓ ✓ ✓ ✓ 
7. นายคณิต แพทย์สมาน ✓ ✓ ✓ ✓ 
8. นายสญัชยั จลุมนต์ ✓ ✓ ✓  
9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขนัตี ✓    
10. นายพงศานติ์ คลอ่งวฒันกิจ (CFO)    ✓ 
11. นายอนพุงศ์ พงศ์สวุรรณ    ✓ 
12. นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธ์ิ    ✓ 
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ช่ือกรรมกำร 

กรรมกำร
บริษัท 

(8 ครัง้/5 ครัง้) 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

(7 ครัง้/5 ครัง้) 

กรรมกำร 
สรรหำและ
ก ำหนด

ค่ำตอบแทน 
(2 ครัง้/3 ครัง้) 

กรรมกำร 
บริหำรควำมเส่ียง 

(4 ครัง้/4 ครัง้) 

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

(1 ครัง้/1 ครัง้) 

2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ 8/8 4/5   2/2 2/3   1/1 1/1 

2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ 8/8 5/5   2/2 3/3 4/4 4/4 1/1 1/1 

3. นายยืนยง โอภากลุ 8/8 4/5       1/1 1/1 

4. นายกมลดษิฐ สมทุรโคจร 7/8 4/5     4/4 3/4 - 1/1 

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

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

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

8. นายสญัชยั จลุมนต์ 8/8 4/5 7/7 4/5 2/2 3/3   1/1 1/1 

9. พลเอกศริิพงษ์ วงศ์ขนัตี 6/8 5/5       1/1 1/1 

10. นายไพบลูย์ คจุารีวณิช1       4/4 - - - 

11. นายพงศานติ ์คล่องวฒันกิจ       4/4 4/4 1/1 1/1 

12. นายอนพุงศ์ พงศ์สวุรรณ       4/4 4/4 1/1 1/1 

13.  นายอาณตั ิ จลุินทร2        1/1   

14 นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธ์ิ3        0/1   
หมายเหต:ุ  1 นายไพบลูย์ คจุารีวณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวนัที่ 1 มกราคม 2561 
 2 นายอาณัติ จลุินทร ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชมุกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 

4/2561 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561  
 3 นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธ์ิ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชมุกรรมการ

บริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 

 
8.1.3 อนุกรรมกำร 

บริษัทฯ มีอนกุรรมการ 3 ชุด ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ 
บริหารความเสีย่ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ได้แก่ 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1. นางเสาวนีย์ กมลบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายสญัชยั จลุมนต์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ได้แก่ 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1. นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ ประธานกรรมการสรรหาฯ 
2. นางเสาวนีย์ กมลบตุร รองประธานกรรมการสรรหาฯ 
3. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ กรรมการสรรหาฯ 
4. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการสรรหาฯ 
5. นายสญัชยั จลุมนต์ กรรมการสรรหาฯ 

 
กรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมการ 7 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1. นางเสาวนีย์  กมลบตุร ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2. นางสาวณฐัชไม  ถนอมบรูณ์เจริญ รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายกมลดิษฐ  สมทุรโคจร กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นายพงศานติ์  คลอ่งวฒันกิจ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นายอนพุงศ์  พงศ์สวุรรณ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
7. นายร่มธรรม เศรษฐสทิธ์ิ (ลาออก) กรรมการบริหารความเสีย่ง 
8. นายอาณตัิ จลุนิทร (แตง่ตัง้ใหม ่– ลาออกภายในปี 2561) กรรมการบริหารความเสีย่ง 
9. นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสทิธ์ิ (แตง่ตัง้ใหม)่ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
8.1.4 ผู้บริหำร 
 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ทา่นดงัตอ่ไปนี ้
 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ กรรมการผู้จดัการ 

3. นายยืนยง โอภากลุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
4. นายกมลดิษฐ  สมทุรโคจร รองกรรมการผู้จดัการ สายงานผลติ และโรงงาน 
5. นายพงศานติ์ คลอ่งวฒันกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) 
6. นายร่มธรรม เศรษฐสทิธ์ิ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานการค้าตา่งประเทศ 
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8.1.5 เลขำนุกำรบริษัทฯ 
 

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตัง้นายวรัญชยั เจนศิริวณิชย์ให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยนายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ มี
คณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้

(1) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ รวม

ตลอดจนจดัท าข้อมลูและเอกสารประกอบการประชมุ 
(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมตลอดจนจัดท าข้อมูลและเอกสาร

ประกอบการประชมุ 
(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้สว่นเสยีที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
(3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่กรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
(4) จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท าโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

ให้กบัประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 
 ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติของกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
8.1.6 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 (1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 (ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ของบริษัทฯ ประกอบด้วย คา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และโบนสั 
ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 มีมติก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้ บริหาร เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

 ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุม 

ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการชดุยอ่ย 45,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/ครัง้ 
กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

ทัง้นีใ้นการพิจารณาจ่ายโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารนัน้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการบริษัท โดยไมเ่กินวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
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บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2561 สรุปได้ดงันี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทน

กรรมกำร ปี 2561 
โบนัสกรรมกำร 

1. นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ไมม่ี - - ไมม่ี - 
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ กรรมการ / กรรมกาผู้จดัการ - ไมม่ี - - ไมม่ี - 
3. นายยืนยง โอภากลุ กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส - ไมม่ี - - ไมม่ี - 
4. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ - ไมม่ี - - ไมม่ี - 
5. นายร่มธรรม เศรษฐสทิธ์ิ กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ - ไมม่ี - - ไมม่ี - 
6. นางเสาวนีย์ กมลบตุร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง / 
รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

900,000 350,000 

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

720,000 150,000 

8. นายสญัชยั จลุมนต์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 

600,000 150,000 

9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขนัตี กรรมการ / กรรมการอิสระ 480,000 100,000 
รวม 2,700,000 750,000 

 
  (ข) ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 
   - ไมม่ี - 
 (2)  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

(ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
ประเภทค่ำตอบแทน ส ำหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ส ำหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

 จ ำนวนผู้บริหำร มูลค่ำ (บำท) จ ำนวนผู้บริหำร มูลค่ำ (บำท) 

เงินเดือนและโบนสั 6 135,700,112 7 116,477,000 
เงินสนบัสนนุกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ และ
กองทนุประกนัสงัคม 

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

รวม  139,652,915  120,088,610 
   

 (ข) ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 
   - ไมม่ี – 
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8.2 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทย่อย 
8.2.1 โครงสร้ำงองค์กรของบริษัทย่อย 
(1) บริษัท คำรำบำวตะวันแดง จ ำกัด (“CBD”) 

 
 

(2) บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลำส จ ำกัด (“APG”) 

 
 

(3) บริษัท ตะวนัแดงดีซีเอ็ม จ ำกดั (“DCM”) 
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8.2.2 กรรมกำรของบริษัทย่อย 
 

(1) กรรมกำรบริษัทของ CBD APG และ DCM 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการของบริษัทย่อยทัง้  3 บริษัทซึ่งได้แก่  CBD APG และ DCM 

ประกอบด้วยกรรมการ 6 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ รองประธานกรรมการ 
3. นายยืนยง โอภากลุ กรรมการ 
4. นางวงดาว ถนอมบรูณ์เจริญ กรรมการ 
5. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร กรรมการ 
6. นายพงศานติ์ คลอ่งวฒันกิจ กรรมการ 

 
(2) กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทย่อย 

กรรมการซึ่งลงนามผกูพนับริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัท ซึง่ได้แก่ CBD APG และ DCM คือ กรรมการสองท่านลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทย่อยดงักลา่ว เว้นแตก่ารรับรองความถกูต้องของเอกสารและ/หรือ
ส าเนาเอกสาร ให้กรรมการหนึง่ทา่นจากหกทา่นลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 
8.2.3 ผู้บริหำรของบริษัทย่อย 
 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทัง้ 4 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG DCM และ ACM ประกอบด้วย
ผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
ด ำรงต ำแหน่งในบริษัท 

CBD APG DCM ACM 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ✓ ✓ ✓ - 
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ กรรมการผู้จดัการ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3. นายยืนยง โอภากลุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ✓ - - - 
4. นายกมลดษิฐ  สมทุรโคจร รองกรรมการผู้จดัการสายงานผลิตและโรงงาน ✓ ✓ - ✓ 
5. นายพงศานติ ์คล่องวฒันกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
8.3 บุคลำกรของกลุ่มบริษัทฯ 
 
8.3.1 จ ำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทน 

ส าหรับปีบญัชี 2560 และ 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม กลุม่บริษัทฯ มีจ านวนบคุลากรทัง้หมด (ไม่รวมผู้ บริหาร) 
2,910 คน และ 2,750 คน ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดพนกังานแยกตามสายงาน และคา่ตอบแทน ดงัตอ่ไปนี ้
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บริษัท จ ำนวนพนักงำนปี 2560 จ ำนวนพนักงำนปี 2561 

CBG 9 16 
CBD 1,539 1,251 
DCM 1,051 1,067 
APG 311 278 
ACM - 138 
รวม 2,910 2,750 

  
คา่ตอบแทนพนกังาน 

ประเภท
ค่ำตอบแทน 

ส ำหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ส ำหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
จ ำนวนพนักงำน (คน) จ ำนวนเงนิ (บำท) จ ำนวนพนักงำน (คน) จ ำนวนเงนิ (บำท) 

เงินเดือนและโบนสั 2,910 809,497,767 2,750 1,094,917,474 
เงินสนบัสนนุกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ และ
กองทนุประกนัสงัคม 

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

รวม 842,352,392 1,143,440,091 
 
8.3.2 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 
 

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมาจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีกลุม่บริษัทฯ เป็น
คูค่วามหรือคูก่รณี และอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
 
8.3.3    นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบคุคล ซึง่บริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัและมีคณุคา่ยิ่งต่อความเจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนของบริษัทฯ ด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้สอดคล้องกบัทิศทางและเปา้หมายในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากบุคคลเพื่ อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบคุคล รวมถึงสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัมีสว่นร่วมในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่างตอ่เนื่อง
ขององค์กร โดยมีขอบเขตนโยบายในด้านตา่งๆ ของการบริหารทรัพยากรบคุคล ดงันี ้
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1. กำรจ้ำงงำน และบรรจุพนักงำน  

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารอตัราก าลงัให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองค์กร โดยพฒันากระบวนการสรรหาและ
คดัเลือกบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิ ความสามารถ และศกัยภาพเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน เพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ เป้าหมาย และ
พนัธกิจขององค์กร กรณีทีม่ีต าแหนง่งานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคดัเลอืกพนกังานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ด ารง
ต าแหนง่ที่วา่งนัน้เสยีกอ่น หากไมส่ามารถสรรหาพนกังานจากภายในได้ บริษัทฯ จึงจะด าเนินการสรรหา และวา่จ้างบคุคลจาก
ภายนอกเข้ามาแทน 

2. โครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำและกำรแบ่งส่วนงำน  

บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างองค์กรโดยให้มีสายการบงัคบับญัชาและการแบ่งส่วนงานที่กระชบั ด้วยบทบาทหน้าที่
และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหนว่ยงานและต าแหนง่งานอย่างชัดเจน เหมาะสมกบัประเภทหรือลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ของบริษัทฯ 

3. กำรบริหำรผลกำรปฏิบัตงิำน  

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารผลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมีการก าหนดตวัชีว้ดั (KPI)  ซึ่ง
ประกอบด้วยเปา้หมายของบริษัทฯ เปา้หมายของหนว่ยงาน และเป้าหมายของแตล่ะบคุคล ทีม่ีความชดัเจนและสอดคล้องกนั 
รวมทัง้เช่ือมโยงผลการปฏิบตัิงานกบัการพิจารณาให้ผลตอบแทนเพื่อเป็นการจงูใจ และให้รางวลัพนกังานท่ีสามารถปฏิบตัิงาน
ได้ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

4. สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการท างานที่ตอบสนองต่อความแตกต่างหลากหลายของพนักงานในองค์กร 
(Diversity Workforce)  และมีความมุง่มัน่ให้พนกังานท างานอยา่งมีความสขุ ปลอดภยั รวมทัง้มีคณุภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้จดัสถานท่ีท างาน อปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองแบบในการปฏิบตัิงาน ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน อีก
ทัง้จดัหาสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ให้แก่พนกังาน เช่น  ที่จอดรถ ห้องพยาบาล ห้องน า้ เป็นต้น 

5. สวัสดิกำรพนักงำน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจดัการระบบค่าตอบแทน รวมทัง้สวสัดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และ
สามารถแข่งขนัได้กบัตลาดการจ้างงานในธุรกิจประเภทเดียวกนั ซึ่งนอกเหนือจากการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว 
บริษัทฯ ยงัได้เพิ่มสวสัดิการให้กบัพนกังาน เช่น การประกนัชีวิต ประกนัอบุตัิเหตแุละประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพฯ 
สวสัดิการงานแตง่งาน สวสัดิการงานศพ และกองทนุเงินกู้ส าหรับพนกังาน เป็นต้น 
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6. กำรพัฒนำบุคลำกร 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นสินทรัพย์ (Asset) ที่มีคุณค่าและ
สามารถเพิ่ทคณุคา่ได้มากขึน้ตามระยะเวลา ดงันัน้การพฒันาบคุลากรจึงเป็นการพฒันาระยะยาว ท่ีไมใ่ช่แคก่ารฝึกอบรม แต่
รวมถึงการออกแบบและพฒันากิจกรรม หรือการด าเนินการใดๆ เพื่อให้พนกังานได้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมความรู้ ทกัษะ 
และทศันคติ ซึ่งสามารถน าไปพฒันาการปฏิบตัิงานของตนเอง โดยไมไ่ด้มุง่เน้นเฉพาะความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบอยู่ในปัจจบุนั
เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการเพิ่มศกัยภาพท่ีสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปในหน้าที่การงาน และการ
สร้างความพร้อมตอ่ความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของตลาดและลกูค้า ถือเป็นการยกระดบัการพฒันาบคุลากรเข้าสูก่ารเป็น
องค์กรแหง่การเรียนรู้ที่ท าให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุปา้หมายและเติบโตอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

บริษัทฯ ได้จดัท าโครงสร้างการพฒันาบคุลากร ไว้ 5 กลุม่หลกัสตูร ดงันี ้  

(1) หลักสตูรกำรปฐมนิเทศ (Orientation Program)  

เป็นหลกัสตูรเพื่อแนะน าให้พนกังานใหม ่ทราบถึงข้อมลูเก่ียวกบัโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ บริการของกลุ่มบริษัทฯ ลักษณะงานและข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อก าหนด กฏเกณฑ์ 
นโยบาย ระเบียบและข้อบงัคบัในการท างานของบริษัท ซึ่งพนกังานต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด เพื่อการปฏิบตัิงานท่ีถกูต้อง
และปลอดภยั  

โดยหลกัสตูรนีย้งัช่วยสง่เสริมให้พนกังานของบริษัทในเครือฯ ได้รู้จกัและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง
พนักงานกัน เพื่อสร้างเสริมความพร้อมให้พนักงานใหม่ในการปรับตัวเข้ากับองค์กร เร่ิมต้นการท างานกับบริษัทฯ ด้วย
ความรู้สกึที่ดีตอ่ผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน อนัจะสง่ผลให้พนกังานเกิดทศันคติที่ดีตอ่องค์กรยิ่งขึน้ตอ่ไป 

(2) หลักสูตรเพื่อพัฒนำคุณลักษณะหลักของบุคลำกร (Core Competency Training Program)  

เป็นหลกัสตูรเพื่อพฒันาพนกังานให้มีคณุลกัษณะหลกั ( Core Competency ) ที่เหมาะสมตอ่การสนบัสนนุ 
พฒันา และสร้างความเติบโตให้กบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้เป็นหลกัปฏิบตัิที่น าไปสูก่ารเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร เพื่อให้
พนกังานทกุระดบัในองค์กรปฏิบตัิงานโดยมีคณุลกัษณะและพฤติกรรมอนัพงึประสงค์ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

(3)    หลักสูตรพัฒนำคุณลักษณะด้ำนธุรกิจ (Business Competency Development Program)  

เป็นหลกัสตูรที่พฒันาพนกังานให้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับแนวคิด รูปแบบและเคร่ืองมือการจัดการ
ด้านธุรกิจ เพื่อสร้างเสริมทกัษะและความสามารถที่จ าเป็นเพื่อน าไปใช้ส าหรับการพฒันาและปฏิบตัิงานในสายงานของตน
ภายใต้สภาวะแวดล้อมในการแขง่ขนัทางธุรกิจ ให้สามารถบรรลถุึงเปา้หมายของสายงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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(4)   หลักสูตรพัฒนำคุณลักษณะด้ำนกำรบริหำร (Managerial Competency Development Program)  

เป็นหลกัสตูรเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ ส าหรับสร้างเสริมคุณลกัษณะด้านการบริหารจัดการ ที่พนักงาน
ระดบับริหารจ าเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถบริหารงานและน าพาพนกังานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบมุ่งสูเ่ป้าหมายของบรษัทฯ ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ เช่น การวางแผนงาน การคิดเชิงกลยทุธ์ และภาวะผู้น า เป็นต้น 

 (5)   หลักสูตรพัฒนำคุณลักษณะเฉพำะในงำน (Functional Competency Development Program)  

เป็นหลกัสตูรเพื่อพฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถทางเทคนิคในงานเฉพาะด้านที่ต้องอาศยัความ
ช านาญและระยะเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน ซึ่งความสามารถเหล่านี จ้ะส่งผลต่อความส าเร็จของการท างานที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา เช่น ทกัษะการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ การควบคมุและบ ารุงรักษาอปุกรณ์และเคร่ืองจกัร หรือ
ความรู้ในสายงานวิชาชีพตา่งๆ เป็นต้น   

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาบุคลากรตามลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ บนพืน้ฐานของโครงสร้าง
หลกัสตูรการพฒันาพนกังานออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวบาวแดง พนกังานโรงงาน และพนกังานกลุม่สนบัสนุน 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  

(1) ทีมขำย  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการพฒันาบุคลากรทีมขายให้มีความรู้ ทกัษะ และความสามารถ ที่พร้อมส าหรับ
การบริหารจดัการงานขายตา่งๆ โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ยอ่ย ซึง่มีความแตกตา่งกนัตามหน้าที่และลกัษณะงาน ดงันี ้

1. กลุ่มพนักงานขายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ สร้างความสมัพันธ์อนัดี เสนอสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ของ
บริษัทฯ ให้กบัตวัแทนจ าหนา่ย  

2. กลุม่พนกังานขายประจ าหน่วยรถขายเงินสด ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการน าเสนอสินค้าและโปรโมชั่น
ตา่งๆ ของบริษัทฯ ให้กบัร้านค้าปลกี   

(2) ทีมงำนสำวบำวแดง  

ทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการตลาดที่ท าหน้าที่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
บริษัทฯ ให้ผู้บริโภค ร้านค้า รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง ให้เกิดการรับรู้ เช่ือมัน่ และคุ้นเคยกบัสินค้าที่บริษัทฯ จัดจ าหนา่ย โดยการท า
กิจกรรมทางการตลาดกบัผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ จะจดัให้มีการพฒันาความรู้ ทกัษะต่างๆ เช่น เทคนิคในการเป็นพิธีกร 
ความกล้าแสดงออก การติดสือ่ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ เป็นต้น  

(3) พนักงำนโรงงำน  

ในการพฒันาพนักงานโรงงาน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลกัสตูรด้านการผลิต คุณภาพของผลิตภณัฑ์ การลด
ต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อให้สอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัของโรงงาน กลา่วคือการเพิ่มผลผลิต 
การลดต้นทุน และการบริหารงานด้านระบบคุณภาพ เช่น ระบบ GMP ระบบ HACCP และ ระบบ ISO 22000 นอกจากนี ้
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บริษัทฯ ยงัจดัให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิค และการส่งเสริมพฒันาทกัษะพนกังานในด้านอื่นๆ ที่เป็นหลกัสตูรทัว่ไป 
(Soft Skill)  

(4) พนักงำนกลุ่มสนับสนุน 

พนกังานในกลุม่สนบัสนนุถือวา่เป็นอีกสว่นหนึง่ที่ส าคญั ซึง่จะท าให้ธุรกิจด าเนนิไปในทิศทางและเปา้หมาย
ที่บริษัทฯ ตัง้ไว้ การพฒันาให้พนักงานในกลุม่สนบัสนนุเป็นเสมือนหุ้นสว่นทางธุรกิจ (Business Partners) ของสายงานหลกั
จึงมีความจ าเป็น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและสง่เสริมการพัฒนาความรู้ ทกัษะ และความสามารถโดยให้มีการเรียนรู้จากการสอน
หน้างานและการปฏิบตัิงานจริง จากการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และจากค าแนะน าของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่
ละสายงาน รวมถึงการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก และพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management) ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อส่งต่อความรู้ ระหว่างพนกังานภายในหน่วยงานด้วย
กนัเอง (Knowledge Sharing)  

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหลกัสตูรภาคบงัคบัที่พนกังานทกุคนต้องเข้ารับการอบรม คือ หลกัสตูร

การปลกูจิตส านึกขบัขี่ปลอดภยั พร้อมทัง้ได้จดัตัง้โครงการสง่เสริมการขบัขี่ปลอดภยั ขึน้ภายใต้ช่ือโครงการ “บาวแดง ขบัขี่
ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนกังานในองค์กรมีความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนน และสร้าง
จิตส านึกในเร่ืองการขบัขี่อย่างปลอดภยัใสใ่จเพื่อนร่วมทาง ที่ไม่ใช่แค่เพียงการใช้รถในเวลาท างานเท่านัน้ แต่เป็นการสง่ต่อ
ความหว่งใยไปถึงการใช้รถใช้ถนนในเวลาสว่นตวัของพนกังานเมื่อต้องเดินทางมาท างาน หรือเดินทางกลบับ้าน รวมถึงการใช้
ชีวิตประจ าวนัโดยค านงึถึงสงัคมรอบข้างที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกนัอีกด้วย 
 

นอกเหนือจากหลกัสตูรที่กลุม่บริษัทฯ ก าหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ด าเนินการส ารวจ และวิเคราะห์ความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม โดยให้พนกังานระดบัผู้บงัคบับญัชาเป็นผู้ เสนอหลกัสตูรอบรมที่เห็นว่าเหมาะสมกับการพฒันา
องค์ความรู้ให้กับลกูน้องใต้บงัคบับญัชา และน าหลกัสตูรดงักลา่วมาจัดเป็นแผนการอบรมในแต่ละปี เพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการ และมีประโยชน์ตอ่การพฒันาพนกังานอยา่งมากที่สดุ 

การจดัอบรมจริงตามแผนฝึกอบรมประจ าปี 2561 

บริษัท 

จ ำนวนหลักสูตร (ครัง้) จ ำนวนคนและช่ัวโมงที่อบรมจริง งบประมำณ (บำท) 

แผน อบรมจริง 
คิดเป็น 

% 
จ ำนวนคน
ที่เข้ำอบรม 

จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

เฉล่ียช่ัวโมง 
อบรมคนละ 

ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ % 

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

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

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

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

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

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

ACM - 31 - 626  4,061  6               -    285,408  -285,408  - 
Grand total 356 371 104% 6,878  46,043  7 4,613,513  4,316,515  296,998 6% 
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9. นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัทฯ”) ยดึถือ และปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ 
ประกาศใช้ส าหรับกลุ่มบริษัทฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ ลงทุนและเพื่อสร้างคุณค่าให้
กิจการอยา่งยัง่ยืน 

ในปี พ.ศ. 2560 นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงและก าหนดนโยบายต่างๆเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ ให้
สอดคล้องกบัแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.)  หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) และข้อแนะน าของสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีการสือ่สารให้กบัผู้บริหารและพนกังานรับทราบและปฏิบตัิ   

 ทัง้นี ้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดงันี ้ 
1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)   
3. การค านงึถงึบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (Role of Stakeholders) 
4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าผู้ ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคมุบริษัทฯ ผา่นการแตง่ตัง้กรรมการ
บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้ นรายย่อย ผู้ลงทนุต่างชาติ หรือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นในเร่ืองตา่งๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย 

• การรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงหน้าที ่และให้ความส าคญัในการดแูลและรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและสง่เสริมผู้

ถือหุ้นทกุรายให้ได้รับและใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม
และเป็นไปตามหรือสอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัท ข้อปฏิบตัิ ข้อบงัคบั กฎ ระเบียบของ ตลท. และ ส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึง
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องที่ส าคญั โดยสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นได้แก่การซือ้การขาย การโอนหุ้น การมีสว่นแบง่ในก าไรของ
กิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ แตง่ตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมถึงพิจารณา
เร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์ สนธิการลดทนุ
หรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 
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นอกจากนีเ้พื่อเคารพสิทธิ และรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุราย บริษัทไมม่ีการก าหนดนโยบายในลกัษณะกีดกนัหรือ
สร้างอปุสรรคในการติดตอ่สือ่สารกนัของผู้ ถือหุ้น และไมม่ีแนวนโยบายในการท าข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบอยา่งมี
นยัส าคญัตอ่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรายอื่นด้วย 

• การประชมุผู้ ถือหุ้น  

การประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นช่องทางส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุนี ้
บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบตัิในการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ ตลท. ก าหนด เพื่อสง่เสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท หรือ
ตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะ
เรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีกระบวนการต่าง ๆ ท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกในการประชุม เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนด้วย บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้า
ร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้นทกุรายรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือ
หุ้นได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตามที่บริษัทฯก าหนดขึน้ตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องตา่งๆ รวมถึงเผยแพร่
รายละเอียดหลกัเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯและเว็บไซต์ของตลท. 

บริษัทฯ ได้จดัท าหนงัสือเชิญประชุมที่ระบวุาระการประชุม วตัถุประสงค์ เหตผุล ความเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน พร้อมข้อมลูที่เก่ียวข้องของแต่ละวาระการประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ากอ่นการประชมุไมน้่อยกวา่ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นมข้ีอมลู และระยะเวลาที่เพียงพอตอ่การพิจารณาตดัสนิใจในแตล่ะวาระอย่างมีประสทิธิผล และหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อ
สงสยัสามารถสง่ค าถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าตามช่องทางและหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด 
หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระท่ีเก่ียวข้องในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นได้ 

บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนดโดยมีค าอธิบายวิธีการ และเอกสารที่ผู้ ถือหุ้น ต้อง
จดัเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉนัทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้ รับมอบฉนัทะเพื่อร่วมประชมุและออกเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุด้ 

บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากร ระบบลงทะเบียน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชมุ รวมถึงการตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารของผู้ เข้าร่วมประชมุได้อยา่งเพียงพอและรวดเร็ว 

บริษัทฯ สนบัสนนุและสง่เสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ ประธานคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการชุด
ยอ่ย และผู้บริหารระดบัสงูทกุท่านเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อชีแ้จงตอบข้อซกัถาม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ ถือหุ้น 
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บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม  และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบาย
หลกัเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนจดัเตรียม
บตัรลงคะแนนให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงสง่เสริมให้มีบคุคลที่สาม หรือตวัแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้าตรวจสอบ
และสงัเกตการณ์การนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อความชดัเจนและโปร่งใสด้วย 

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามใด ๆ ต่อที่ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่เสนอได้ตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ จดัให้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตามระยะเวลาและหลกัเกณฑ์ที่ ตลท. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนด รวมถึงจดัให้มีการบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นที่ถกูต้องและครบถ้วน พร้อมทัง้
จดัส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการ
ประชมุบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
ก าหนดเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อีกทัง้จัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและ
อ้างอิงได้ 

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment for Shareholders) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การปฏิบัติตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ไม่วา่จะเป็น ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ผู้ลงทนุสถาบนั และผู้ลงทนุต่างชาติ จึงก าหนดนโยบายเพื่อดแูล ปกป้อง และสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้
รับการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรม ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และหรือช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วน และ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทาง 
ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว ผ่านทาง
เว็บไซต์ของ ตลท. ด้วย 

บริษัทฯ จัดท าหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น และเอกสารประกอบการประชุม เป็น 2 ภาษา ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ และจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และเปิดเผยหนงัสือ
เชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และเอกสารดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนด 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ น าสง่ไป
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉนัทะให้กบับคุคลอื่นเข้า
ร่วมประชมุ และลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบถุึงเอกสารหรือหลกัฐาน ขัน้ตอนในการมอบฉนัทะให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้ รับมอบฉันทะ โดย
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบฉนัทะจะก าหนดขึน้ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการก าหนด มาตรการ
ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความยุง่ยากแกผู่้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ ให้กรรมการอิสระทา่นใดทา่น
หนึง่ของบริษัทฯ ทีไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วเพื่อรักษาสทิธิของตนได้  



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หนา้ 69 จาก 126  รับรองโดย …………… ……………………………… 

 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททกุทา่นท าการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีของตน และ
ผู้ เก่ียวข้อง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม 
ทัง้นี ้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกบัธุรกรรมที่ท ากับบริษัทฯ จะไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจท าธุรกรรม
ดงักลา่ว 

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯทราบอยา่งชดัเจน และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ในการถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลง
การถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด (ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราช 
บัญญัติหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ า และได้จดัให้มีการเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงาน
ประจ าปีด้วย  

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการการใช้ข้อมลูภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททราบ
อย่างชดัเจน เก่ียวกับการห้ามน าข้อมูลภายในที่มีสาระส าคญัของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึง่รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ซึ่ง
อยูใ่นหนว่ยงานท่ีทราบข้อมลูภายในท่ีเก่ียวข้องด้วย นอกจากนีไ้ด้ก าหนดโทษส าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน าข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช้ไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตัง้แตก่ารตกัเตือนด้วยวาจาจนถึงขัน้ให้ออกจากงาน  

บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิในการท ารายการระหว่างกนั โดยค านึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรือเป็นราคาอ้างอิง
กับราคาตลาด และค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั รวมถึงบริษัทฯ ได้ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัดด้วย  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบงัคบัของ ตลท. 
และส านกังาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายสามารถมัน่ใจได้วา่ได้รับการปฏิบตัิ และใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่าง
เทา่เทียมกนั และเป็นธรรมอยา่งแนน่อน 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อเร่ืองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มทัง้ภายในและ
ภายนอก โดยตระหนกัดีว่าผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ทุกรายจะต้องได้รับการดแูลจากบริษัทฯ อย่างดีที่สดุตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยได้ก าหนดให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสียในการสร้าง
ความมัง่คงและยัง่ยืนของกิจการ ทัง้นีใ้นระบบการก ากบัดแูลกิจการมีผู้มีสว่นได้เสียที่ส าคญัหลายกลุม่ด้วยกนั ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
หรือผู้ลงทนุ พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้และชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่ สงัคมหรือภาครัฐ และกลุม่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง
ทางการค้า เป็นต้น  

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า ผลการด าเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึน้จากการได้รับความสนบัสนุนที่ดีจากผู้มีสว่นได้เสีย 
กลุ่มต่าง ๆ จึงได้ก าหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ 
ประโยชน์ร่วมกนั และดแูลให้ความมัน่ใจว่าผู้มีสว่นได้เสียทกุรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบตัิด้วยดี โดยได้ให้ความส าคญั
ตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ดงันี ้
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• ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ มุง่มัน่เป็นตวัแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น บนพืน้ฐานของความ

ซื่อสตัย์สจุริต ยึดหลกัปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ 
ครบถ้วน ถกูต้อง รวมถึงบริหารจดัการและตดัสินใจในทางธุรกิจอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อให้บรรลตุามเป้าหมายของ
บริษัทฯทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวอย่างมีประสทิธิภาพ และสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมัน่คงและยัง่ยืนเพื่อประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

• พนกังาน  
บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะบริหารทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องและสนบัสนนุนโยบาย เปา้หมายทางธุรกิจและกลยทุธ์ โดย

ก าหนดนโยบายว่าพนกังานต้องได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และค านึงถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพส่วนบุคคลทัง้
ทางตรงและทางอ้อม  พร้อมทัง้ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่
ปฏิบตัิงานโดยมีการปรับปรุงมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องตา่งๆอยา่งตอ่เนื่อง  

โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถ และประสิทธิภาพในการท างานเป็นหลกั  อีกทัง้
ยงัให้ความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัการอบรมในหลกัสตูรตา่ง ๆ ที่จดัขึน้จากภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อสง่เสริมและพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน  

บริษัทฯ ยงัเปิดช่องทางให้พนกังานร้องทกุข์ หรือบอกกลา่วในเร่ืองที่สง่ผลร้ายตอ่องค์กร ตอ่พนกังาน และตอ่ตนเอง 
และก าหนดวิธีการบริหารจดัการข้อร้องทกุข์พร้อมกบัการปกปอ้งพนกังานผู้ ร้องทกุข์ 

บริษัทฯ จัดตัง้หน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  (Safety, Occupation Health and 
Environment - SHE) ประจ าที่โรงงานผลิตทัง้ 2 โรง โดยมีวตัถุประสงค์ในการท างานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความ
ปลอดภยั และลดอบุตัิเหตทุี่ในการท างาน 

 
บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั โรงงานผลติเคร่ืองดื่ม  
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  
จ านวนพนกังาน (คน) 530 690 632 451 
จ านวนอบุตัิเหต ุ(ครัง้) 17 16 10 8 
หยดุงานจากอบุตัิเหต ุ(ครัง้) 8 6 4 3 

 
บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั โรงงานผลติขวดแก้วสชีา 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนพนกังาน (คน) 180 215 288 271 
จ านวนอบุตัิเหต ุ(ครัง้) 17 10 15 12 
หยดุงานจากอบุตัิเหต ุ(ครัง้) 1 - 2 1 
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• ลกูค้า  
บริษัทฯ มุง่มัน่ที่จะพฒันาคณุภาพสนิค้าและบริการอยา่งต่อเนื่องเพื่อความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า เอาใจใส ่และ

รับผิดชอบตอ่ลกูค้า โดยการรักษาคณุภาพ และมาตรฐานของสนิค้า รวมถึงบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยา่งถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่ให้ลกูค้าของบริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ในคณุภาพของสนิค้า และ
ผลิตภณัฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัจดัให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลกูค้า และ
ก าหนดวิธีการบริหารจดัการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่ลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

• คูค้่า 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการสรรหาและคดัเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเช่ือถือ และไม่มี

ประวตัิการกระท าผิดด้านทจุริตคอรัปชัน่ และละเมิดสิทธิมนษุยชนเป็นส าคญั ในสว่นของการด าเนินธุรกิจร่วมกนันัน้ บริษัทฯ 
จะปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งโปร่งใสและเสมอภาค และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการปอ้งกนัการทจุริตจากคูค้่า และพนกังานท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ หลกัเกณฑ์ใน
การคดัเลอืกคูค้่า รวมถึง จดัตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างเพื่อพิจารณาคูค้่าให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนด และบริษัทฯ ได้
ก าหนดแนวปฏิบตัิตอ่คูค้่าและพนกังานในกรณีทจุริตคอรัปชัน่  

• เจ้าหนี ้ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิต่อเจ้าหนีท้กุรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั รวมถึงยึดมัน่ในการปฏิบตัิตาม

เง่ือนไข ข้อก าหนด และข้อตกลงในสญัญาที่ให้ไว้กบัเจ้าหนีต้า่ง ๆ อยา่งเคร่งครัดและถกูต้องตามกฎหมาย 

• คูแ่ขง่ทางการค้า  
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความโปร่งใสและเป็น

ประโยชน์ตอ่ผู้บริโภค ด้วยการด าเนินธุรกิจด้วยความสจุริต ไมม่ีการปกปิดข้อตกลง ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แข่ง 
และไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมส่จุริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

• สงัคมและชมุชน  
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมในอนัท่ีจะต้องช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัในสงัคม เพื่อเป็นการตอบแทน

สงัคม โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพืน้ที่ท่ีตัง้ของบริษัทฯ โรงงาน และศนูย์กระจายสนิค้าของบริษัทฯ รวมถึงสงัคมและชุมชนใน
ระดบัประเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน ให้ความส าคญัต่อความต้องการของชุมชน โดย
บริษัทฯ ได้จดัตัง้หนว่ยงานขึน้ เพื่อรับผิดชอบการพฒันาสงัคม และชมุชนในด้านตา่งๆ อยา่งต่อเนื่อง เพื่อสง่เสริมให้เกิดความ
ตอ่เนื่องและยัง่ยืน  

• สิง่แวดล้อม  
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในอนัที่จะสร้างค่านิยมและจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้

คณุค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยเร่ิมต้นจากภายในองค์กร ไปจนถึงชมุชนและสงัคม รวมถึง
ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมในทกุๆ กระบวนการ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสงัคมและต่อธุรกิจอย่าง
ตอ่เนือ่งและยัง่ยืน 
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บริษัทฯ ใช้ช่องทางตา่งๆ ของบริษัทฯ เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ์ และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อสื่อสารให้พนกังาน
รับทราบ และรณรงค์ให้ปฏิบตัิตามนโยบายที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เช่น ปิดไฟ และ
เคร่ืองปรับอากาศในห้องประชุมทกุครัง้หลงัเลิกใช้งาน เป็นต้น นอกจากนีผู้้บริหาร เน้นย า้การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าอยู่
เสมอ และปฏิบตัิเป็นตวัอยา่งให้แก่พนกังาน 

• หนว่ยราชการและองค์กรที่เก่ียวข้อง  
บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในด้านตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด ทัง้ตอ่แรงงาน การจดัการด้านภาษี

อากรและบญัชี ความปลอดภยัในสถานที่ท างาน และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้กฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ ที่
เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย 

เพื่อให้นโยบายการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียดงักล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบตัิ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบตัิที่ดี
ของ ตลท. ดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่ให้มีความชดัเจน โดยอย่างน้อยครอบคลมุ
หลกัการตา่ง ๆ ที่ก าหนดในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับเร่ืองและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ มีส่วนได้เสีย โดย
เปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website ของบริษัท  

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัของบริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูที่มิใช่ข้อมูลทาง
การเงิน รวมถึงข้อมลูอื่นที่ส าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส 
และน่าเช่ือถือแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลมุการ
สือ่สารทกุช่องทางของบริษัทฯ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ดแูลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมลู และสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงิน และข้อมลูที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และเร่ืองอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  ซึ่งผ่านการพิจารณา
กลัน่กรองตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสมแลเพียงพอ โดยค านงึถึงความจ าเป็นในการรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัทางธุรกิจ กลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ หรือข้อมลูที่หากเปิดเผยแล้วอาจท าให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแขง่ขนัด้วย  เช่น การรายงาน
ข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
รายงานทางการเงินของบริษัทท่ีจดัท าขึน้ โดยจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี พร้อมทัง้ก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการมีการจัดท างบการเงิน และข้อมลูทาง
การเงินให้ถกูต้อง ครบถ้วนภายใต้หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม ่า
เสมอ รวมถึงการใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงั ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจดัท า และการเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

2. บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อท าหน้าที่ติดตอ่ ประสานงาน สือ่สารและให้ข้อมลูกบันกั
ลงทุนสถาบัน ผู้ ถือหุ้ น รวมถึงนักวิเคราะห์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการ
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ติดต่อสื่อสารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจดัให้มีหน่วยงานท่ีท าหน้าที่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการ
ด าเนินงานและโครงการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ตอ่สือ่มวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทฯ อยา่งถกูต้อง  

3. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมลูส าคญัทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินผ่านช่องทางที่ 
ตลท. จดัท าขึน้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสาธารณชนทัว่ไป สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย 
และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลทัง้ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึง 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึง่ในการเผยแพร่ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีส าคญั และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบนั
อยูเ่สมอ เพื่อให้นกัลงทนุ และผู้สนใจทัว่ไปสามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทได้อยา่งทนัตอ่เวลา และเทา่เทียมกนั 

4. บริษัทฯ ตระหนกัถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์สว่นตน โดยได้ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด รวมถึงการเข้าท ารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ซึ่งเกิดกบับคุคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญ
อิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณีไป และเพือ่เป็นการปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ
ได้ก าหนดให้กรรมการและพนกังานหลกีเลี่ยงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัทฯ 

นอกจากนีเ้พื่อเป็นการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อยา่งชดัเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีสว่นได้เสยีในวาระใด ๆ กรรมการทา่น
นัน้จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง หรือมีสว่นร่วมในการพิจารณาวาระดงักลา่ว 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีส าคญัในการก ากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไป
ตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก าหนดโครงสร้าง 
คุณสมบัติ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน บคุคลที่จะได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทควรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ และความซื่อสตัย์ 
สามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัทฯ เพือ่ทีจ่ะปฏิบตัิงานได้อยา่งเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ  

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีคณะอนกุรรมการ หรือคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลัน่กรอง 
และปฏิบตัิงานเพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และเพื่อให้การปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดโครงสร้าง กรอบการท างาน และอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนกุรรมการหรือคณะกรรมการ ชดุยอ่ยตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้

• โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน หรือ ตามที่กฎหมาย และ/หรือข้อบงัคบัที่บริษัทฯก าหนดไว้  
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2. กรรมการของบริษัทฯ ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทย  
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ ทัง้หมด แต่ต้อง

ไมน้่อยกวา่ 3 คน หรือมีสดัสว่นกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  
4. คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่ให้ท าหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท และอาจเลอืกกรรมการ

คนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม 

• คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท  
กรรมการบริษัทต้องมีคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานในหลากหลาย สาขาวิชาชีพอนั

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท รวมถึงไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือไม่มี
ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้ นตาม
กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อบงัคบัที่
บริษัทฯก าหนดไว้  

• คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นใหญ่และ

ผู้บริหาร และต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัท รัพย์ก าหนด รวมถึง 
ข้อก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (รายละเอียดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ ปรากฏอยูใ่นหวัข้อ “การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ”) 

• การสรรหากรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการ

บริษัท โดยพิจารณาคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัเิหมาะสมที่จะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท จากคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์การท างานท่ีเหมาะสม รวมถึงพิจารณาเร่ืองความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯอย่าง
เหมาะสม ทัง้เร่ืองอายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบคุคลที่มีทกัษะและความเช่ียวชาญที่จะมาเสริมประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นส าคญั  

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะน าเสนอช่ือ
บคุคลดงักล่าว พร้อมประวตัิอย่างเพียงพอส าหรับการคดัเลือกให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้การแตง่ตัง้กรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามที่ข้อบงัคบั
ของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 

• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ ถือหุ้ น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ

รับผิดชอบระมดัระวงั อย่างซื่อสตัย์ สจุริต ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อการด าเนินธุรกิจ
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ของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัทฯ มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชมุผู้
ถือหุ้นอยา่งเคร่งครัด รวมถึงเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเวลา  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก ากบัดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ค าแนะน า อนุมตัิและก าหนด
วิสยัทศัน์ และเปา้หมาย ตลอดจน กลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน การจดัสรรทรัพยากรส าคญัของบริษัทฯให้มคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั สามารถปรับตวัภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง สามารถแขง่ขนัได้ และมีผลประกอบการท่ีดี
ในระยะยาว รวมทัง้ ก ากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ใน
ปัจจบุนัและในระยะยาว 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก าหนดให้เปา้หมายเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน  เป็นวตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่
สอดคล้องกบัการสร้างคณุค่าให้แก่บริษัทฯ ผู้มีสว่นได้เสีย และสงัคมโดยรวม โดยการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภยั 

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบญัชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเช่ือถือได้ เพื่อให้การปฏิบตัิงาน มีความครบถ้วนถกูต้อง และเป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ พร้อมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนและทนัเวลา 

ทัง้นี ้ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นสว่นหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขนักับกิจการของกลุม่บริษัทฯ รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบคุคล ท่ีอาจมีความขดัแย้ง หรือมีสว่นได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคบับริษัทฯ กฎหมาย และตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลท. ประกาศก าหนด) ที่มีส่วนได้เสียใน เร่ืองใดก าหนดให้บคุคลดงักล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง 
นัน้ ๆ 

การปฏิบัติหน้าที่  หรือการอนุมัติ กิจการใดที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ ถือหุ้ น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีกฎหมายก าหนดให้ครบถ้วน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ได้ตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการและหรือผู้ บริหารของบริษัทจ านวนหนึ่งให้เป็น
กรรมการบริหารเพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยในการมอบอ านาจนัน้
จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ของผู้ รับมอบอ านาจไว้
อยา่งชดัเจน ตลอดจนการแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อปฏิบตัิงานสนบัสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดย
คณะกรรมการบริษัทฯมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้ตามที่จ าเป็นหรือ
เห็นสมควร 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจมอบหมายแตง่ตัง้กรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อปฏิบตัิ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต อ านาจ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร 
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ทัง้นี ้การมอบอ านาจอนมุตัิรายการดงักลา่วข้างต้น จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง
ให้ผู้ ได้รับมอบอ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศก าหนด) กบักลุม่บริษัทฯ ยกเว้น เป็น
การอนมุตัิการเข้าท ารายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนมุตัิไว้ ทัง้นี ้ผู้ที่มีสว่น
ได้เสยีในเร่ืองดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

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

• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ  
ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ท่ีส าคญั ดงันี ้
1.  รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก ากบัดแูล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ตามนโยบายที่ก าหนดไว้  
2.  ท าหน้าที่ประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้น  
3.  เป็นผู้ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสยีงเทา่กนั  
4.  เป็นผู้ควบคมุการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ของบริษัทฯ และระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ และเป็นผู้

ลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนั  
5.  ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 

• การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส และสามารถก าหนดให้มีการ

ประชมุพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น โดยก าหนดการประชมุไว้เป็นการลว่งหน้า ตลอดทัง้ปี  
2.  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจดัสง่

หนงัสือเชิญประชุม พร้อมทัง้เอกสารการประชมุที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านลว่งหน้าอย่าง
น้อย 5 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแตม่ีเหตจุ าเป็นเร่งดว่นเพื่อรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนดัประชุม
โดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้  

3.  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครัง้ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ     

4.  ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชมุ  

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร และ
หลงัจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ พร้อมส าหรับ
กรรมการ และผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
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ในปี 2561 กรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทกุท่าน เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ร้อยละ 75 
ของจ านวนการประชมุทีไ่ด้จดัขึน้ 

• การถว่งดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  
บริษัทฯ ก าหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททัง้กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีการตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกนัเองตามความเหมาะสม 
โดยไม่มีฝ่ายจดัการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หารือประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ หรือเร่ืองอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือก
กรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

• วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริษัทฯ  
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการซึง่อยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสดุออกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 

3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับ
อัตราส่วนหนึ่งในสาม ทัง้นีก้รรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอช่ือต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่ไปได้ ยกเว้นกรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการด ารงต าแหนง่ติดต่อกนัเกินกว่า 3 
วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะ สมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการบริษัทฯอาจ
พิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ และชีแ้จงเหตผุลพร้อมผลการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ผู้ ถือ
หุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกนัเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดงักล่าว 
เป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ ตอ่ไปได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหน่งตามเหตทุี่กฎหมาย หรือข้อบงัคบั
ของบริษัทก าหนดไว้ และในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีคุณสมบตัิต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหนง่เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลืออยูข่อง
กรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้การแต่งตัง้ดงักลา่วต้องผ่านมติอนมุตัิของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

• การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาและปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบริษัท 
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยของบริษัทจดทะเบียน ควรมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนั
พิจารณาผลงาน และปรับปรุงแก้ไข ซึง่การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการชดุตา่งๆ ในปี 2561 แบง่ออกเป็น ดงันี ้

1. ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริษัท 
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2. ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน 
4. ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ทัง้นี ้บริษัทฯ น าแบบประเมินตนเองที่ทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกแบบขึน้เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัท

จดทะเบียนใช้ในการประเมินตนเอง ทัง้นี ้โดยแบบประเมินตนเองดงักลา่ว มีดงันี ้
แบบที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการใน

ภาพรวมขององค์คณะ 
แบบที่  2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการท างานของ

คณะกรรมการชดุยอ่ยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ 
วิธีการให้คะแนน สามารถท าได้หลายวิธี และควรก าหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ

เปรียบเทียบผลประเมินในแตล่ะหวัข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแตล่ะปีได้ เช่น 
  0  =  ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง หรือไมม่ีการด าเนินการในเร่ืองนัน้ 
  1  =  ไมเ่ห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้เลก็น้อย  
  2  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้พอสมควร 
  3  =  เห็นด้วยคอ่นข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้ดี 
  4  =  เห็นด้วยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนัน้อยา่งดีเยี่ยม 
นอกจากนี ้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินตนเองรายบคุคล ระหว่างกรรมการบริษัททัง้ 

9 ท่าน โดยแบบประเมินที่ใช้เป็นแนวทางที่ทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยออกแบบ ซึ่งผลการประเมินการท างานของ
กรรมการบริษัท อยูใ่นเกณฑ์ดีได้คะแนนมากกวา่ร้อยละ 80 

• การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีระบบการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการที่

เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการทกุรูปแบบทัง้ในรูปแบบของคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ 
รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อน
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตามล าดบัตอ่ไป 

โดยในการก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทกุรูปแบบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะ
พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกนั โดยคา่ตอบแทน ต้องมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ ผลการปฏิบตัิงาน และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มี
คณุสมบตัิและความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบตัิ หน้าที่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่
บริษัทก าหนดไว้ได้ 
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• การปฐมนเิทศ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน เพื่อให้กรรมการใหมรั่บทราบ บทบาท หน้าที่ 

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในธุรกิจ ผลิตภณัฑ์ แผนธุรกิจและการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเยี่ยมชมหนว่ยปฏิบตัิการด้านตา่ง ๆ ของ
บริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบริษัท 

• การพฒันากรรมการ  
บริษัทมีนโยบายสง่เสริม และสนบัสนนุให้กรรมการของบริษัททกุคนเข้าร่วมการสมัมนา และศกึษาในหลกัสตูรการ

อบรมต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

• แผนการสบืทอดต าแหนง่  
บริษัทฯ จัดให้มีการจัดท าและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลุมต าแหน่ง ผู้บริหาร

ระดบัสงู เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญั
ตอ่ไปในอนาคต และจดัให้มีการทบทวนและรายงานแผนสบืทอดต าแหนง่ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสง่เสริม และ
เตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดบัสงูในการสบืทอดงานหรือต าแหนง่ที่ส าคญัของบริษัท 

บริษัทฯ จดัท าแผนการสบืทอดต าแหนง่ โดยมี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ก าหนดต าแหนง่งานส าคญั เพื่อจะจดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่ 
2. ก าหนดคณุสมบตัิ และคณุลกัษณะในด้านตา่งๆ ของผู้สืบทอดต าแหนง่ เพื่อใช้ในการพิจารณาคดัเลือก รวมถึง

ทบทวนบทบาทหน้าที่ 
3. ร่วมกับตัวแทนจากสายงานประเมิน และพิจารณาคัดเลือกผู้ สืบทอดต าแหน่ง จากผู้ ที่มีคุณสมบัติ และ

คณุลกัษณะเหมาะสมที่ระบไุว้ในแผนงาน 
4. น าเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ก าหนดต าแหนง่งานส าคญั และรายช่ือผู้สบืทอดต าแหนง่ 
5. จดัท าแผนพฒันารายบุคคลให้กับผู้ ได้รับคดัเลือก และด าเนินการพฒันาตามแผนที่วางไว้ เช่น การอบรม การ

มอบหมายงานโครงการพิเศษ เป็นต้น 
6. ติดตามผลการพฒันา ทบทวนความคืบหน้า การพฒันาความพร้อมของผู้สืบทอดต าแหน่ง รวมถึงสถานะ และ

การเปลีย่นแปลงต าแหนง่งานส าคญั  

• เลขานกุารบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี

ก าหนด โดยมีขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้
1.  มีอ านาจหน้าทีใ่นการติดตอ่และลงนามในเอกสารท่ีจะแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
2.  มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

และหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องก าหนด 
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• คณะอนกุรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และก าหนด
คา่ตอบแทน โดยมีองค์ประกอบ คณุสมบตัิ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะอนกุรรมการแตล่ะชุดจะเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดไว้ในกฎบตัร หรือค าสัง่แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการชุด
นัน้ ๆ 

การประชมุส าหรับคณะอนกุรรมการได้มกีารก าหนดการประชมุไว้เป็นการลว่งหน้า และสามารถก าหนดการประชมุ
เพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น รวมถึงมีการจดัท าบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมไว้อยา่ง
เป็นระบบด้วย 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯก าหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การปฏิบตัิงาน การเข้าร่วมประชุม จ านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 
รวมถึงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทไว้ในรายงานประจ าปีด้วย 

• การสือ่สารและสง่เสริมการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ และสนบัสนนุสง่เสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ

และความร่วมมือของทกุคนในองค์กรในอนัที่จะยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลวุตัถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพฒันาและยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการสือ่สารให้พนกังานทราบถึงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงจดัให้มีกิจกรรมที่สง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการในการติดตาม
การปฏิบตัิตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพฒันาให้การปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุง่หมายเดียวกนัทัง้องค์กร 

• ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุทกุด้าน เพื่อให้การปฏิบตัิงานของบริษัทฯ

เป็นไปตามเปา้หมาย ข้อบงัคบั ระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมถึงได้จดัให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพอยา่งเพียงพอ
ในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผู้ ถือหุ้ น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ ก าหนดล าดับชัน้ของการอนุมัติ และความ
รับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร ก าหนดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถกูต้องรัดกมุ ปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบต่าง ๆ ก าหนดไว้ รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานและ
บริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเช่ือถือ โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงจดัท าเป็นรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทกุไตรมาส และรายงานในรายงานประจ าปีด้วย 

บริษัทฯ ได้ส่งเสริม และสนบัสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ตรวจสอบ 
และถ่วงดลุได้อยา่งเต็มที่โดยให้ขึน้ตรงและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจได้วา่การปฏิบตัิงานของบริษัทได้
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ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมปีระสทิธิภาพ โดยในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจดัขึน้แตล่ะ
ครัง้ หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่ส าคญัให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้าน
ใดบ้าง รวมถึงเป็นหนว่ยงานท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
ทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย 

• การบริหารความเสีย่ง  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อนัอาจเกิดขึน้กับ

บริษัทฯ โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร ครอบคลมุทุกหน่วยงานที่
ส าคญัของบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจดัการความเสี่ยงของทัง้องค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจยัความเสีย่งหลกั ความเสีย่งรอง และ
ความเสี่ยงที่ไม่มีนยัส าคญั พร้อมแนะน า แนวทางแก้ไขวิธีการบริหารจดัการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจยัความเสี่ยงประเภท
ต่าง ๆ และมีการติดตาม ความคืบหน้าในการด าเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดท าเป็นรายงานของ
คณะกรรมการ บริหารความเสีย่งเพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทกุไตรมาส และรายงานในรายงานประจ าปีด้วย 

10.  ควำมรับผิดชอบต่อสังคม : รำยงำนกำรพัฒนำที่ยั่งยนื 

 รำยงำนกำรพัฒนำที่ยั่งยนื 

คำรำบำวกรุ๊ป ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหวงัส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าคืนสู่สงัคม ตลอดจนด าเนินโครงการสร้างสรรค์สงัคม 
เพื่อถ่ายทอดและสร้างรากฐานคณุคา่ชีวิตที่ดีสูส่าธารณชนอยา่งยัง่ยืน  

นโยบำยด้ำนควำมยั่งยนื 
บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใต้วิสยัทัศน์ ภารกิจ พันธสญัญา กลยุทธ์ และนโยบาย เพื่อการเติบโตอย่างมั่งคั่ง 

มัน่คง และยัง่ยืน โดยค านงึถึงผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อม  

โครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนควำมยั่งยนื 
คณะกรรมการบริษัทฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการพฒันาความยัง่ยืนของคาราบาวกรุ๊ป ซึง่เป็นตวัแทนระดบัผู้บริหารจาก

สายงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประเมินสาระส าคญั ก าหนดขอบเขตและจัดท ารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยแต่งตัง้คณะท างานพฒันาความยัง่ยืนของ
คาราบาวกรุ๊ปขึน้ เพื่อศกึษาและก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการภายใต้กลยทุธ์การพฒันาความยัง่ยืนของบริษัท 
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ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของบริษัท 
 
ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ ผู้มีส่วนได้เสียให้ควำมสนใจหรือคำดหวัง 
1. พนกังาน โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพและสวสัดิการท่ีดี 
2. คูค้่า Supplier การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 
3. ลกูค้า ได้รับสนิค้าคณุภาพในราคาที่เข้าถึงได้ 
4. ผู้ ถือหุ้น / นกัลงทนุ ผลด าเนินงาน การเติบโตทางธุรกิจ และความโปร่งใส 
5. เจ้าหนี ้ลกูหนี ้ รักษาค ามัน่สญัญาและเช่ือถือได้ 
6. ชมุชน การพฒันาชมุชนให้เติบโตไปพร้อมกบัธุรกิจ 
7. สิง่แวดล้อม การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของบริษัท 
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กำรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
 

 
 
ด้ำนบริหำรและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพื่อควำมยั่งยนื 

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจของบริษัทฯ  การเตรียมความพร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตทา่มกลางโอกาสทางธุรกิจ และการก้าวไปสูว่ิสยัทศัน์สนิค้าระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก บริษัทให้ความส าคญัในการ
เตรียมความพร้อมของบคุลากร ให้เป็นทัง้คนที่รู้แจ้ง ท าจริง ถกูต้อง แมน่ย า ตามคา่นยิมองค์กร ตลอดจนการสรรหาบคุลากรท่ี
มีความเช่ียวชาญ ความสามารถที่หลากหลายมาร่วมงาน เพื่อมุง่สูก่ารเป็นองค์กรคณุภาพ ที่มีประสทิธิภาพการบริหารจดัการ
สงูสดุและมีสขุภาพองค์กรที่ดีอยา่งยัง่ยืน 
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ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 ของส ำนักทรัพยำกรบุคคลและส ำนักปฏิรูปองค์กร 
โครงกำรสำมเหลี่ยมปฏิรูปองค์กร (Organization Transformation) 

ผู้น าระดบัสงูให้ความส าคญัเร่ืองการสือ่สาร ถ่ายทอดวิสยัทศัน์และคา่นิยมไปสูก่ารปฏิบตัิผา่นการน าองค์กร การ
บริหารจดัการท่ีใช้ยทุธศาสตร์สามเหลีย่มปฏิรูปองค์กร ของบริษัทคาราบาว  ผลกัดนัให้เกิดการปฎิรูปองค์กรเพื่อให้ทกุส านกั
เดินไปสูเ่ปา้หมายบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายอยา่งมีประสทิธิภาพ ผา่นแนวคิดของ OKR เพื่อใช้เป็นแกนหลกัในการบริหาร
จดัการขององค์กร ทีมงาน อีกทัง้ช่วยให้เกิดการมุง่เน้นประเด็น Objectives and Key Results ที่ส าคญั และชว่ยให้ทีมงานทกุ
คนมุง่สูเ่ปา้หมายเดียวกนัเกิดผลดีได้แก ่

          1. เกิดนวตักรรมใหมก่ารบริหารจดัการให้กบับริษัทฯ จากการปฏิรูปความคดิเดมิๆ ให้มีการพฒันาขึน้ 
          2. เกิดไอเดียใหม่ๆ  จากการปฏิรูปให้ทนัยคุทนัเหตกุารณ์ภายใน ภายนอกที่เปลีย่นแปลง และไมล้่าสมยั 
          3. เกิดกระบวนวิธีการแก้ปัญหาสิง่เดิมๆ อยา่งสร้างสรรค์ ปัญหาอปุสรรคจะน้อยลง 
          4. เกิดคลืน่ลกูใหมจ่ากการปฏิรูปจะก่อให้เกิดการบม่เพาะ และเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสแสดงผล 
             งานมากขึน้ 

ผลลัพธ์กำรพัฒนำผู้น ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผ่ำนแนวคดิ OKRs 
การพฒันาบคุลากรด้านบริหาร โดยมุง่เน้นในการสร้างผู้น าไปยงัต าแหนง่ถดัไป ผา่นแผนการท างานจริงตาม

โครงการ OKRs ที่ได้รับมอบหมายและพฒันาทกัษะการสื่อสารท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร โดยการเรียนรู้ผา่นวิสยัทศัน์และ
ประสบการณ์ตรงของผู้บริหารระดบัสงู  
 
 
 
 
 
 
 

การจดั Workshop  กบัผู้บริหารระดบัรองผู้อ านวยการขึน้ไป เพื่อรับทราบเปา้หมายขององค์กร และสามารถ
ก าหนดเปา้หมาย (Objective) และผลลพัธ์ส าคญั (Key Results) ของส านกัที่รับผิดชอบได้  เพื่อสอดคล้องกบัการน า OKRs 
มาใช้ในองค์กร โดยน านโยบายสูก่ารปฎิบตัิ 
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ผลลัพธ์ ด้ำนกำร Cascade Goal, KPI ไปสู่กำรปฏิบตัิ และเชื่อมโยงระบบกำรประเมินผลงำนรำยบุคคล)  

• ผลงานในปี 2560 พบวา่ทกุฝ่ายมีการน าโครงการไปสือ่สา่รและปฏิบตัิจนถึงระดบัพนกังานร้อยละ 100  โดยแผนงาน
ตามโครงการท่ีก าหนดมีการด าเนินงานและส าเร็จตามรอบเวลา ประมาณร้อยละ 80 และมีผลการเรียนรู้จากการท า
โครงการ มาพฒันาการท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2561 และทบทวน Vision Mission Core Values และเช่ือมไปกับ 
Core competency ของพนกังานเมื่อปลายปี 2560 

• ผลงานในปี 2561 ทกุส านกัมีการน าเสนอ OKRs ที่เช่ือมโยงกบับริษัท และด าเนินการเสร็จลว่งหน้า 1  เดือนก่อนปิด
ไตรมาส และผลงานของ OKR รายไตรมาสมีการน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัททุกเดือนได้ทุก
ส านกั 100% 

 
โครงกำร “รู้แจ้งท ำจริง ถกูต้องแม่นย ำ”  

การสะท้อนความเข้าใจถึงค่านิยมองค์กร โดยการจัดกิจกรรมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบอกเล่า
ประสบการณ์และความเข้าใจของตนเองที่มีต่อค่านิยมองค์กร “รู้แจ้งท ำจริง ถูกต้องแม่นย ำ” โดยมีจ านวนผลงานกว่า 68 
ผลงาน จากพนกังาน 66 คน เข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่ว  

 
เพื่อเป็นบริษัทที่ให้โอกำสกับคนทุกคน ทำงบริษัทมีกำรพฒันำกำรสรรหำ เข้าถงึทกุคนผา่นหลายช่องทาง

Website Carabao Career Opportunities และลงพืน้ท่ีชมุชนตา่งๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบ่มเพำะเมลด็พนัธ์ุคนคำรำบำว 

เพื่อบ่มเพาะและพฒันาบุคลากรของบริษัทให้มีความพร้อม และเติบโตกับบริษัท ด้วยวิสยัทศัน์ “สินค้าระดบัโลก  
แบรนด์ระดบัโลก” การพฒันาบคุลากรจึงมุง่เน้นให้พนกังานมีสมรรถนะ ความสามารถในการท างาน 

• มุ่งเน้นให้เป็นบุคลากรมีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และยึดถือในค่านิยมองค์กร

ท างานอยา่ง “รู้แจ้งท าจริง ถกูต้องแมน่ย า” 

• ติดตาม และประเมินผล การพฒันาบคุลากร ตามต าแหนง่งาน  
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ผ่ำน Buddy Program หรือ โปรแกรมพี่เลีย้งพนักงำนใหม่ 
 
 

 
 
 
 
 
กำรสอบเลื่อนต ำแหน่ง 

พนกังานปฎิบตักิารตลาดสาวบาวแดงมีจ านวนที่สอบผา่นและได้รับการปรับต าแหนง่ จ านวนทัง้สิน้    ดงันี ้ 
 ต ำแหน่งเดิม ต ำแหน่งใหม่ จ ำนวน 

หวัหน้า (ระดบั 1) หวัหน้า (ระดบั 2) 4 
รองหวัหน้า (ระดบั 2) หวัหน้า (ระดบั 1)  11 
รองหวัหน้า (ระดบั 1) รองหวัหน้า (ระดบั 2) 40 
เจ้าหน้าที่  รองหวัหน้า (ระดบั1)  70 
ผลรวม  125 

 
ผลกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี 2561  

 
โครงกำร บำวแดงขับขี่ปลอดภยั ใส่ใจทุกคน 

ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ เร่ิมสื่อสาร และให้การสนบัสนนุในการจดัท าโครงการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน 
(Sustainable Development) ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ตัง้แตปี่ 2556 บริษัทฯ เร่ิมตระหนกัถึงการพฒันาผู้มี
ส่วนได้เสียในทกุๆด้านของบริษัทฯ โดยเร่ิมจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นก าลงัส าคญัในการพัฒนาธุรกิจไปอย่างยัง่ยืน นั่นคือ 

บริษัท 

จ ำนวนหลักสูตร ผู้อบรม 
หลักสูตร
กำรอบรม 
(ตำมแผน) 

หลักสูตร
ที่จัด
อบรม 

 % ที่จัด
อบรม

เทียบกับ
แผน 

จ ำนวน
พนักงำนที่
เข้ำอบรม   

จ ำนวน
ช่ัวโมงที่
พนักงำน
อบรมจริง 

เฉล่ียชม.
อบรมคน

ละ 

บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 7           9  129%            12           114            10  
บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (สนง.ใหญ่) 142 103 73%          781         5,333              7  
บริษัท ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั  68 48 71%        2,486       12,801              5  

บริษัท เอเชียแฟซฟิิกกลาส จ ากดั (สนง.สีลม) 9 8 89%            11             73              7  
บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (โรงงานบางปะกง) 68 112 165%        2,248       18,006              8  
บริษัท เอเชียแฟซฟิิกกลาส จ ากดั (โรงงาน) 62 60 97%          714         5,655              8  

บริษัท เอเชีย แคน แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั          -    31 -          626         4,061              6  

ผลรวม        356         371  104%        6,878       46,043              7  
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“พนกังาน” จึงเกิดเป็นโครงการ “บาวแดงขบัขี่ปลอดภยั ใสใ่จทกุคน” เพื่อลดอบุตัิเหตทุี่เกิดขึน้กบัพนกังาน ทัง้นี ้ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในเครือ ได้แก่ การเป็นผู้บริการจัดจ าหน่าย (DCM) ซึ่งจะต้องใช้รถประเภทต่างๆ ในการขนสง่สินค้า บริษัทฯ 
ค านงึถึงความปลอดภยัในการขบัขี่ของพนกังาน รวมถึงบคุคลภายนอกผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกนั 

เนื่องจากบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (DCM) ซึ่งต้องใช้รถ ใช้ถนน ในการขนส่งสินค้าเป็นหลกั 
รวมถึงการเดินทางของพนกังานบริษัทฯ จึงตระหนักเร่ืองความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของพนกังานทกุคน ชุมชนใกล้เคียง และผู้ ร่วมทาง เพื่อลดการเกิด
อบุตัิเหต ุจึงเกิดโครงการบาวแดง ขบัขี่ปลอดภยั ใสใ่จทกุคน  

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
พนกังานทกุๆคน จึงมีด าริห์ให้จดัท าโครงการ “บาวแดงขบัขี่ปลอดภยั ใสใ่จทกุคน” 
ซึ่งเปิดโครงการครัง้แรกเมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2559 โดย คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์-
เจริญ กรรมการผู้จดัการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

เป็นตัวแทนผู้บริหารเปิดตัว และประชาสมัพันธ์ โครงการทัง้ที่โรงงาน ส านักงานใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ 
รวมถึงร่วมท ากิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น การจัดประกวดค าขวญั โดยให้พนกังานร่วมส่งค าขวญัเก่ียวกับการขบัขี่
ปลอดภยั ค าขวญัที่ได้รางวลั คือ “ครอบครัวอยูเ่บือ้งหลงั ขบัขี่อยา่งระวงั ชีวิตไมพ่งั รอบข้างปลอดภยั” 

ขัน้ตอนการด าเนินโครงการ ดงันี ้
1. จดัอบรมหลกัสตูรขบัขี่ปลอดภยั ให้ความรู้ปลกูจิตส านกึขบัขี่ปลอดภยั แก่พนกังานทกุคน และจดัอบรมพนกังาน

อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้พนกังานเดิมและพนกังานใหม ่เพื่อปอ้งกนัการเกิดอบุตัิเหต ุ
2. ทดสอบพนกังานทุกคนในต าแหน่งที่ต้องขบัขี่ยานพาหนะ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ ได้รับพนกังานที่มีทกัษะใน

การขบัขี่ท่ีดี และไมก่่อให้เกิดอบุตัิเหตไุด้โดยง่าย 
3. ก าหนดหลกัเกณฑ์ และมาตรฐานการดแูลรักษา รวมถึงการซอ่มบ ารุงยานพาหนะ ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
4. จดัหาระบบที่ดีในการสอดส่องดูแลการใช้ยานพาหนะของพนกังาน ได้แก่ ระบบ NOSTRA บริษัทฯ ลงทุนระบบ

ดงักลา่ว เป็นจ านวนเงินกว่า 2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพฒันาการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ การก าหนดต าแหนง่ร้านค้า เพื่อเก็บเป็น
ฐานข้อมลูร้านค้าของบริษัทฯ ทัว่ประเทศ นอกจากนีร้ะบบดงักลา่วใช้ประโยชน์ในการตรวจจบัความเร็วของยานพาหนะ เมื่อ
พนกังานขบัรถเร็วเกินกวา่ที่ก าหนด ระบบจะสง่สญัญาณเตือนมาที่สว่นกลาง 

นอกจากนี ้เพิ่มอปุกรณ์ป้องกันเกิดอบุตัิเหตุ เช่น เซ็นเซอร์ถอยหลงั กล้องมองหลงั และกล้องบนัทึกหน้ารถ จดัการ
อบรมหลกัสตูรขบัขี่ปลอดภยั และมีการรวบรวมข้อมลูความเร็วเกินก าหนด การติดตามรายงานอยา่งสม ่าเสมอ 
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ผลงำนที่โดดเด่นในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนต่ำงๆ ประจ ำปี 2561  
กำรจัดฝึกอบรมหลักสูตรควำมรู้องค์กร และกำรขับขี่ เชิงป้องกัน ให้พนกังานขายหน่วยรถเงินสด (Cash 

Van) ที่ปฎิบตัิหน้าที่อยูใ่นทัว่ประเทศ  
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการท าประโยชน์เพื่อสงัคม และชุมชนมาโดยตลอด ตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้บริษัทฯ ในปี 2545 

ด้วยโครงการ “ต าบลของหน”ู ซึง่โครงการดงักลา่วเป็นโครงการท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุให้เด็กไทยรู้จกัการอนรัุกษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมที่ดีในท้องถ่ินของตนเอง โดยก าหนดให้นกัเรียนในระดบัประถมศกึษา เข้าร่วมเขียนเรียงความ  

และในปี 2557 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดบันกัเรียน-นกัศึกษา ได้
แสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงคาราบาวในแบบของตวัเอง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการพฒันาทักษะ
ทางดนตรี นัน่คือ โครงการ “ดนตรีสร้างคณุคา่ชีวิต” (BAO YOUNG BLOOD) 
 

 

 

โครงกำร ต ำบลของหนู         

โครงการ “ต าบลของหนู” ริเร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั เพื่อปลกุจิตส านึก ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กไทยรู้จักกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้น้องนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษาเขียนเรียงความถึงลงุแอ๊ด คาราบาว เมื่อปลายปี 2559 ที่ผา่นมา ได้เปลีย่นหวัข้อเป็น “ของดีประจ ำต ำบลของ
หนู ”   โดยเป็นการเลา่เร่ืองราวของดีประจ าต าบลที่มีช่ือเสียง  หรือ สร้างคณุคา่ในต าบลของตนเอง เพื่อเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกั
ของคนทัว่ไป  ทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความ ตลอดจนช่วยสร้าง
คณุค่าชีวิตและเสริมสร้างความสามคัคีภายในต าบลที่น้องเขียนถึง และประการส าคญั โครงการนีจ้ะช่วยจุดประกายความคิด
และสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัเด็กไทยในการอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในต าบลของตวัเอง 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะคดัเลือกเรียงความดีเด่นประจ าเดือนทุกเดือน ซึ่งนกัเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่นจะได้รับ
ทนุการศึกษาจ านวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบตัร อีกทัง้ต าบลที่เขียนถึงจะได้รับเงินสนบัสนนุกิจกรรมอนรัุกษ์ธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมอีกจ านวนต าบลละ 10,000 บาท และผลงานเรียงความจากโครงการนีจ้ะได้รับการเผยแพร่ประสมัพนัธ์ผา่นสือ่
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ต่างๆ ทัง้สื่อออนไลน์ สื่อรายการวิทยุ และสื่อรายการโทรทัศน์ โดยจัดท าสกู๊ ป ความยาว 2 นาที ออกอากาศทางรายการ
โทรทศัน์ทกุสปัดาห์ เพื่อเผยแพร่ผลงานเรียงความของนกัเรียนทีช่นะการประกวดออกสูส่าธารณชน 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุน ทัง้สิน้  870,000  บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษาจ านวน 280,000 
บาท และทนุพฒันาต าบล 580,000บาท 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร ดนตรีสร้ำงคุณค่ำชีวิต    

มูลนิธิคาราบาว และ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ก่อตัง้โครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ด าเนินการ
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างตอ่เนื่อง โดยในปี 2557 เป็นต้นมาได้ร่วมมือกบัสถานีโทรทศัน์ ช่องเวิร์คพอยท์ จดัรายการ
ประกวดวงดนตรีผา่นทางโทรทศัน์ในช่ือรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคณุคา่ชีวิต” 

 ซึ่งปี 2560-2561 นี  ้เป็นการด าเนินการมาถึง Season 4 แล้ว วงดนตรีที่ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจ านวน 
1,000,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิคาราบาว พร้อมทัง้โอกาสแสดงความสามารถบนเวทีคอนเสิร์ตการกุศลดนตรี
สร้างคณุคา่ชีวิตกบัวงคาราบาว ทัง้นีร้ายได้จากการจดัคอนเสร์ิตการกศุลทัง้หมด จะมอบเป็นทนุสนบัสนนุให้กบัศิลปินอาวโุสที่
ประสบปัญหา  
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) “ด้ำนกีฬำ” 

หลงัจากคาราบาวได้ลงนามในสญัญากบัสมาคมฟตุบอลประเทศองักฤษ ในการเป็นผู้สนบัสนนุ “EFL Cup” ภายใต้
ช่ือ “Carabao Cup” และจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเชลซี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มุ่งเน้นพัฒนา
ฟุตบอลไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดบัโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและครอบคลมุการพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยืน โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ยืนฯ ก าหนดกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ และคณะท างานฯ ท าหน้าที่สื่อสารและส่งเสริมให้
พนกังานมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกนั 
 
โครงกำร ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยำวชน คำรำบำว-เชลซี (Carabao - Chelsea Coach the Coaches) 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัสโมสรฟตุบอลเชลซี โครงการอยา่งตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพฒันาทกัษะ เทคนิคการ
เลน่ฟุตบอล รวมถึงการดแูลโภชนาการ การดแูลสขุภาพของนกักีฬา เป็นระบบที่ดี ให้กบัครูสอนกีฬาในโรงเรียน และสถาบนั
ตา่งๆ ทัว่ประเทศ เพื่อเป็นผู้ ฝึกสอนที่ดี มีหลกัการ และมีคณุภาพ 

โครงการ ''Carabao Coach the Coaches'' ปีที่ 2  เป็นโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือระหวา่งบริษัทคาราบาว และ 
พนัธมิตรทีมฟตุบอลเชลซี เพื่อพฒันาฟตุบอลไทย โดยน าผู้ ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ประเทศองักฤษ ที่มีประสบการณ์
การสอนและพฒันาเยาวชนในหลายทวีปทัว่โลก มาถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ฝึกสอนฟุตบอลระดบัเยาวชน และ
ปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซีให้กับผู้ ฝึกสอนชาวไทย ซึ่งทีมผู้ ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี จากประเทศอังกฤษน า
โดยลอว์เร้นซ์ กริฟฟิน จากศนูย์พฒันาระหว่างประเทศของเชลซีในกรุงเทพฯ ทีมโค้ชนีม้ีประสบการณ์มามากกว่า 21 ปี จาก
การท างานใน 31 ประเทศ และ 6 ทวีปทัว่โลก จดัอบรม วนัท่ี 19 พฤศจิกายน  - 1 ธนัวาคม 2561 ที่ พฒันากอล์ฟคลบัแอนด์รี
สอร์ท จงัหวดัชลบรีุ โดยมีการจดัการอบรมทัง้สิน้ 6 รุ่น และมีผู้ เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 360 ทา่น ซึง่มาจากสถาบนัการศกึษา
ทัว่ประเทศ ทัง้นี ้ผู้ เข้าร่วมอบรมเป็นผู้สามารถผ่านการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ และสามารถน าไปใช้พฒันาเยาวชน
ในชมุชนตนเองตอ่ไปได้ 

หลกัสตูรการอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิแฝงปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซี ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่และการเป็นผู้ ฝึกสอนฟุตบอลที่ดี เข้าใจถึงแนวทางการฝึกสอนที่หลากหลาย จงัหวะ วิธีการ และเหตผุลในการ
ปรับใช้ รวมถึงแนวทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน การเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขนัและการฟืน้ฟูร่างกายที่เหมาะสม เนือ้หา
ครอบคลมุถึงทกัษะการสือ่สาร การวิเคราะห์ การจดัระเบียบ ทกัษะด้านอารมณ์ วิธีการจดัการทีม ความส าคญัของสารอาหาร 
และเทคนิคการฝึกซ้อม และที่ส าคัญในปีนีเ้รายงัจัดคอร์สพิเศษเพิ่มขึน้ คือทุกๆ 2 รุ่นของการสอน ทางคณะกรรมการจะ
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คดัเลือกผู้ ฝึกสอนจ านวน 20 คน จากทัง้หมด 120 คน (2 รุ่น) มาร่วมเวิร์กช็อปกับ ''โค้ชจุ่น'' อนุรักษ์  ศรีเกิด อดีตหวัหน้าผู้
ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เพื่อร่วมพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนทกัษะฟุตบอล ซึ่งเปรียบเสมือนคมัภีร์ให้
สามารถน าความรู้ไปตอ่ยอด และใช้ในการสอนเยาวชนในพืน้ท่ีได้จริง 
ส าหรับผู้ ฝึกสอนที่เข้าร่วมโรงการ ในปีนีจ้ะถกูแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

    1. ผู้ ฝึกสอนนกัเรียนที่มีอายรุะหวา่ง 7-10 ปี 
    2. ผู้ ฝึกสอนนกัเรียนที่มีอายรุะหวา่ง 11-14 ปี 
    3. ผู้ ฝึกสอนนกัเรียนที่มีอายรุะหวา่ง 15-18 ปี 
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โครงกำร สนับสนุนกจิกรรมฟุตบอลระดับท้องถิ่นของเยำวชนไทย  (Carabao Grassroots Football) 

คาราบาวกรุ๊ป ร่วมสานต่อความฝันให้กับนักฟุตบอลเยาวชนไทย จัดโครงการ “Carabao Grassroots Football” 
สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลระดับท้องถ่ินของเยาวชนไทย ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม พร้อมจับมือโค้ช “เชลซี” จัด
ฟตุบอลคลนิิกให้ความรู้แก่เยาวชน ถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบนัดาลใจการเป็นนกัเตะอาชีพ 

โครงการดงักลา่ว จดัขึน้เพื่อสง่เสริมสงัคมด้านกีฬาฟตุบอลอย่างต่อเนื่อง หลงัจากประสบความส าเร็จจากโครงการ 
“Carabao-Chelsea Coach the Coaches” ที่น าเอาโค้ชจากสโมสรฟตุบอลเชลซี ท่ีมีประสบการณ์การสอนมามากกวา่ 21 ปี 
ใน 31 ประเทศ 6 ทวีปทัว่โลกมาถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ให้กบัผู้ ฝึกสอนชาวไทยไปเมื่อปีก่อน และในปี 2561 
นีไ้ด้จดัโครงการ “Carabao Grassroots Football” โครงการท่ีให้การสนบัสนนุกิจกรรมฟตุบอลระดบัท้องถ่ินของเยาวชนไทย ที่
ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ได้ รับการสนบัสนุนไปแล้วหลายโรงเรียนในต่างจังหวดัทัว่ประเทศ 
และลา่สดุ น้องๆ นกัเรียนและครูผู้ ฝึกสอน โรงเรียนวดัพิมพาวาส และโรงเรียนวดัเทพาราชวทิยาคาร จ.ฉะเชิงเทรา ได้รับโอกาส
พิเศษจากหวัหน้าโค้ชทีมเชลซี มร.รอเรนซ์ กริฟฟิน ร่วมจดักิจกรรมกบัเยาวชนทัง้ 2 โรงเรียนอยา่งใกล้ชิด 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  โดย

มุง่เน้นให้มีระบบการควบคมุภายในที่มีประสทิธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท า
หน้าที่ติดตาม และสอบทานระบบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ  และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มคา่และก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ  ตลอดจนดแูลรักษาทรัพย์สนิ  ลดความผิดพลาดและป้องกนัความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้  รวมถึงมีการก ากบั
ดูแลการปฏิบัติงาน  การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง  เช่ือถือได้  และทันเวลา  รวมทัง้ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย  
กฎระเบียบ  และข้อบงัคบัของกฎหมาย  เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหายต่อบริษัทฯ  นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มี
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี  ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก 
COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations of the Tread Way Commission)  ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ
ยอ่ย  ทัง้นีบ้ริษัทฯไมพ่บข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

1. องค์กรและสภำพแวดล้อม 

บริษัทฯ  ได้ก าหนดให้มสีภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในที่ดี  โดยจดัโครงสร้างองค์กรและสายงานการบงัคบับญัชา
ที่ชดัเจนเหมาะสม  รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจและดชันีชีว้ดัผลส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI)  เพื่อใช้ในการ
ประเมินประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัเปา้หมายขององค์กร  ก าหนดให้มีคูม่อืการใช้อ านาจและคูม่ือการปฏิบตัิงาน
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ของทกุระบบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  มีการถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรลงสูร่ะดบัสายงาน
และฝ่ายมีการสร้างบรรยากาศของการปฏิบตัิงานที่ดี  เพื่อสง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัในหนว่ยงานมีทศันคติที่ดีตอ่องค์กร  ด้วยการ
เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ให้ความส าคญักบัความซื่อสตัย์และจริยธรรม  นอกจากนีบ้ริษัทฯ  ยงัเน้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุ
คนของบริษัทฯ ให้ความส าคญัเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยก าหนดให้มีนโยบายการก ากับดแูลกิจการที่ดี  เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานมีความโปร่งใส  และเป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

บริษัทฯ  ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้กับธุรกิจที่อาจท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เปา้หมายที่ก าหนดไว้  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ซึง่เป็นผู้บริหารระดบัสงูของแตล่ะ
หนว่ยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดแูลและติดตามกระบวนการบริหารความเสีย่ง  การประเมนิความเสีย่งของบริษัทฯอยา่งสม ่าเสมอ  ผา่น
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่งไตรมาสละ 1 ครัง้  และรายงานผลการประเมินความเสีย่งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อ
พิจารณารับทราบ  ทัง้นีร้ายละเอียดด้านการบริหารความเสีย่ง  ปรากฏในหวัข้อ “ปัจจยัความเสีย่ง” 

3. มำตรกำรควบคุม 

บริษัทฯ  มีมาตรการควบคมุที่เหมาะสมและเพียงพอ  มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิที่มีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่และการอนมุตัิที่ชดัเจน  มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบตัิงาน  มีการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานทกุขัน้ตอน  มีการสอบ
ทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานท่ีมิใช่ทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  มีการบันทึกบัญชี
ครบถ้วนถกูต้องและสม ่าเสมอ  มีการจดัเก็บเอกสารทางบญัชีทัง้ที่เป็นเอกสารและข้อมลูสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ  และเป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด  โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอ านาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้อย่างเหมาะสม  
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงส าคัญเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด  เช่นธุรกรรมด้านการเงิน  การขาย  การ
จดัซือ้จดัจ้าง  หรือการดูแลทรัพย์สิน  เป็นต้น  รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตัิงานเพื่อช่วยให้การปฏิบตัิงานมี
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้  บริษัทฯมีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  และมีการควบคุมติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีใ้นกรณีที่บริษัทฯมีการท าธุรกรรมกบับุคคลที่มีความขดัแย้งหรือ
บุคคลที่เก่ียวข้องกัน  โดยฝ่ายบริหารจะน าเร่ืองเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป  ทัง้นี ้ บริษัทฯได้มีการติดตามดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง
สม ่าเสมอด้วยเช่นกนั 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล 

บริษัทฯได้ให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู  สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ  มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบนั  โดยได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้มีความปลอดภยัของข้อมลู  มีการจดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารที่ส าคญัอยา่งเป็นระบบ  เพื่อให้การปฏิบตัิงานและการน าข้อมลู
ที่ส าคญัไปใช้ในการบริหารจดัการของผู้บริหาร  หรือผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ  มีความครบถ้วนถกูต้องอย่างเพียงพอ  นอกจากนีบ้ริษัท
ฯยงัมีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ซึง่เป็นหน่วยงานที่ประสานงานกบันกัลงทนุต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมลูเก่ียวกับการด าเนินงานและการ
ลงทนุของบริษัทฯด้วยช่องทางการติดต่อรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย เช่น  Website  ของบริษัทฯ, E-mail, Call  Center  เป็นต้น และที่
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ส าคญับริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางการสือ่สารให้บคุคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการร้องเรียน  หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
ผา่นช่องทางที่บริษัทฯ ก าหนดดงักลา่วข้างต้น 

5. ระบบกำรติดตำม 

บริษัทฯมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้มัน่ใจว่าสิ่งที่ตรวจ
พบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทนัท่วงที  โดยน าเสนอรายงานและประเด็นต่างๆ  ผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นประจ าทุกไตรมาส  นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบ
บญัชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและรับทราบผลการสอบทานงบการเงินและประเด็นต่างๆเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในซึ่งไม่
พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 
 

12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
12.1. บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง 
 
12.1.1 บริษัท มองโกล จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเทปบนัทกึเสยีง แผน่ซีดี แผน่วีซีด ีและประพนัธ์บท

เพลง 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ ▪ มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นายยืนยง โอภากลุ 

▪ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 2 ท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากลุ และนางลนิจง โอภากลุ โดย
ถือหุ้นในบริษัท มองโกล จ ากดั ร้อยละ 50 และร้อยละ 20 ตามล าดบั 

 
12.1.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวนัแดง จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ (1) ผลติและจ าหนา่ยเบยีร์ และ (2) จ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ ▪ มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ  

▪ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ และนางสาวณัฐชไม
ถนอมบรูณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์ตะวนัแดง จ ากดั ร้อยละ 30 และร้อย
ละ 15 ตามล าดบั 

 
12.1.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวนัแดง จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ (1) ผลติและจ าหนา่ยเบยีร์ และ(2) จ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดืม่  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ ▪ มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ 

▪ มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกัน  2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ นางสาวณัฐชไม  
ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั ร้อยละ 40 
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และร้อยละ 40 ตามล าดบั 
12.1.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง 1999 จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ (1) ผลติและจ าหนา่ยเบยีร์ และ (2) จ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ ▪ มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ 

▪ มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกัน  2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ นางสาวณัฐชไม  
ถนอมบรูณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง 1999 จ ากดั ร้อยละ 
40 และร้อยละ 20 ตามล าดบั 

 
12.1.5 บริษัท ซี.เจ. เอก็ซ์เพรส กรุ๊ป จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการร้านค้าสง่ ค้าปลกี และร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ ▪ มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ  

▪ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 4 ทา่น ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ นางสาวณฐัชไม ถนอม
บรูณ์เจริญ นายยืนยง โอภากลุ และนางวงดาว ถนอมบรูณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท 
ซี.เจ. เอ็กซ์เพลส กรุ๊ป จ ากดั ร้อยละ 35 ร้อยละ 20 ร้อยละ 12 และร้อยละ 12 
ตามล าดบั 

 
12.1.6 บริษัท สหมิตร โปรดกัส์ จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการซือ้มาขายไป 
ลักษณะ/ควำมสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ▪ มีกรรมการบริษัท 2 ทา่น ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ได้แก่ นางสาวณฐัชนก 

วงษ์สวสัดิ์ (บตุรสาวนางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ) และ นางสาวผกูขวญั สมทุร
โคจร (บตุรสาวนายกมลดษิฐ สมทุรโคจร) โดยถือหุ้นในบริษัท สหมิตร โปรดกัส์ จ ากดั 
ร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามล าดบั 

 
12.1.7 บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการซือ้มาขายไป 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ ▪ มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งมีความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ได้แก่ นางสาวขวัญสดุา 

ตรีธรรมกลุ (ลกูสะใภ้นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ) และนางสาวกรทอง วิไลย์ (ลกูสะใภ้นาย
เสถียร เศรษฐสิทธ์ิ) โดยถือหุ้นในบริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ากัด ร้อยละ 50 และร้อยละ 50 
ตามล าดบั 

 
12.1.8 บริษัท น ำ้ตำล สหมติร จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการขายสง่เคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ และน าเข้าเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ ▪ มีกรรมการร่วม 1 ทา่น คือ นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ  

▪ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นใน
บริษัท น า้ตาล สหมิตร จ ากดั ร้อยละ10  
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12.1.9 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลติและจ าหนา่ยแอลกอฮอล ์
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

▪ มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นายร่มธรรม เศรษฐสทิธ์ิ  
▪ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ โดยถือหุ้นในบริษัท ตะวนัแดง 

1999 จ ากดั ร้อยละ 74  
 
12.1.10 บริษัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด์ บี จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลติและจ าหนา่ยเบียร์ทกุประเภท/จ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่มทกุประเภท 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

▪ มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ 
▪ มีผู้ ถือหุ้ นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่  นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ  และนางสาวณัฐชไม 

ถนอมบรูณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด์ บี จ ากดั ร้อยละ 45 ร้อยละ 10 
ตามล าดบั 

 
12.1.11 บริษัท บ้ำนตะวนัแดง จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ภตัตาคาร และร้านอาหารท่ีจดัแสดงเวที 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

▪ ไมม่ีกรรมการร่วมกนั 
▪ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ โดยถือหุ้นในบริษัท บ้านตะวนั

แดง จ ากดั ร้อยละ 90  
 

12.1.12 บริษัท ตะวนัแดง โลจสีติกส์ จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการขนสง่ 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

▪ มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ 
▪ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ โดยถือหุ้นในบริษัท ตะวนัแดง 

โลจีสติกส์ จ ากดั ร้อยละ 0 (1 หุ้น)  
 

12.1.13 บริษัท เอก็ซ์เพรสเมด จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสชัภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ 

ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

▪ มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ  
▪ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ โดยถือหุ้นในบริษัท เอ็กซ์เพรส

เมด จ ากดั ร้อยละ 60 
 

12.1.14 บริษัท หหูนำน ดบัเบิล้ เอ็นเนอร์จี ้เบเวอร์เรจ จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการจ าหนา่ย ทัง้ขายปลกีและขายสง่ 
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ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

▪ มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ 
▪ มีผู้ ถือหุ้ น คือ บริษัท แชมเปีย้น ไชน่า โฮลดิง้ จ ากัด ถือหุ้ นร้อยละ 49 ซึ่งบริษัท  

 รัฐธรรม โฮลดิ ง้  จ ากัด ถือหุ้ นในบริษัทดั งกล่าวร้อยละ 100 โดย นายเสถียร  
 เศรษฐสิทธ์ิ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ นายยืนยง โอภากุล นางวงดาว  
 ถนอมบรูณ์เจริญ และนายร่มธรรม เศรษฐสทิธ์ิ ถือหุ้นในบริษัท รัฐธรรม โฮลดิง้ จ ากดั 
 ร้อยละ 51 ร้อยละ 25 ร้อยละ 15 ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 4 ตามล าดบั 

 
12.1.15 บริษัท กว่ำงโจว คำรำบำว เบเวอร์เรจ จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการจ าหนา่ย ทัง้ขายปลกีและขายสง่ 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบั
บริษัทฯ 

▪ มีกรรมการร่วมกนั 1 ทา่น ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ  
▪ มีผู้ ถือหุ้ น คือ บริษัท หูหนาน ดับเบิล้ เอ็นเนอร์จี ้เบเวอร์เรจ จ ากัด ถือหุ้นในบริษัท 

 กวา่งโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จ ากดั ร้อยละ 100 
 
12.2 รำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการระหวา่งกนัของกลุม่บริษัทฯ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 
2561 สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
12.2.1 บริษัท มองโกล จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ ค่ำใช้จ่ำยโฆษณำ 
CBD ท าสญัญากบับริษัท มองโกล จ ากดั เพื่อวา่จ้างนายยืนยง 
โอภากลุ มาเป็นผู้แสดงและแนะน าเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั  
คาราบาวแดง  

10,000,000 11,000,000 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น - 10,400,000 
 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ ในวนัที่ 1 มกราคม 2557 CBD ได้ท าสญัญากบับริษัท มองโกล จ ากดั เพื่อว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล มาเป็นผู้แสดง
และแนะน าเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัคาราบาวแดง (เง่ือนไขของสญัญาเป็นเง่ือนไขเดียวกับสญัญาที่บริษัทฯ เคยท ากบับริษัท มอง
โกล จ ากดัในอดีต) 

▪ ต่อมาในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2557 CBD ได้ปรับแก้ไขเง่ือนไขสญัญาดงักล่าว และเข้าท าสญัญาระยะยาวกบับริษัท 
มองโกล จ ากดั ซึง่มีเง่ือนไข โดยสรุปดงันี ้
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- CBD วา่จ้างบริษัท มองโกล จ ากดั ให้ว่าจ้างนายยืนยง โอภากลุ เป็นผู้ประชาสมัพนัธ์ และแนะน าเคร่ืองดื่มบ ารุง
ก าลงัคาราบาวแดง รวมถึงเคร่ืองดื่มและ/หรือผลิตภณัฑ์อื่นใดของ CBD โดยมีอายสุญัญาห้าปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2557 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราคา่จ้างเป็นเงิน 10,000,000 บาท ตอ่ปี โดยจะช าระภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

- สญัญาดังกล่าวจะต่ออายุไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมัติตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 ใน
อตัราคา่จ้างเป็นเงิน 12,000,000 บาทต่อปี ทัง้นี ้CBD มีสิทธิเสนอปรับคา่ตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัราคาตลาด 
นอกจากนี ้CBD ยังมีสิทธ์ิบอกเลิกสญัญาได้ในกรณีที่ภาพลกัษณ์ของนายยืนยง โอภากุลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง
สญัญา 

▪ CBD ว่าจ้างบริษัท มองโกล จ ากัด เพื่อแต่งเพลงส าหรับประชาสมัพนัธ์ครัง้คราว เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
โดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยการว่าจ้างดังกล่าวมีราคา และเง่ือนไข

โดยทัว่ไป เสมือนกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
 

12.2.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภณัฑ์  
DCM จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวนัแดง จ ากดั เพื่อ
จ าหนา่ยในร้าน 

172,479 418,122 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 36,864 40,215 
▪ ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย 

CBD จ่ายคา่จดักิจกรรมสง่เสริมการขายให้แก่ บริษัท โรงเบียร์   
ตะวนัแดง จ ากดั 

 
- 

 
195,865 

▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
CBD และ DCM จ่ายค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม บตัรของขวญั ค่าเลีย้ง
รับรองคูค้่าให้แก่บริษัท โรงเบียร์ตะวนัแดง จ ากดั 

 
355,723 

 
834,186 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 99,170 458,423 
 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวนัแดง จ ากดั เพื่อจ าหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเง่ือนไข
การค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 

▪ CBD จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจดักิจกรรมส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ ที่โรงเบียร์ตะวนัแดง โดยได้รับ
สว่นลดร้อยละ 20 ส าหรับคา่อาหารและเคร่ืองดื่มโดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลกูค้าคนส าคญั 
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▪ CBD และ DCM เลีย้งรับรองคู่ค้า ซือ้บตัรของขวญัค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่โรงเบียร์ตะวนัแดงให้แก่คู่ค้า เนื่องใน
เทศกาลปีใหม ่โดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลกูค้าคนส าคญั 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดงักลา่ว มีราคาและเง่ือนไขทัว่ไป เสมือนกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 
20 ดงักลา่ว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลกูค้าคนส าคญัของบริษัท โรงเบียร์ตะวนัแดง จ ากดั 
 
12.2.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภณัฑ์  
DCM จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง 
จ ากดั เพื่อจ าหนา่ยในร้าน 

203,643 508,668 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 64,143 65,617 
▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

CBD จ่ายค่างานเลีย้งปีใหม่ประจ าปีส าหรับพนักงาน และค่าเลีย้ง
รับรองคูค้่าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 

3,858,116 1,813,181 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 39,025 40,137 
 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั เพื่อจ าหนา่ยในร้านอาหาร โดยมีราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 

▪ CBD จัดงานเลีย้งปีใหม่ส าหรับพนกังานและผู้บริหาร และเลีย้งรับรองคู่ค้า ที่โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง โดยได้รับ
สว่นลดร้อยละ 20 ส าหรับคา่อาหารและเคร่ืองดื่มโดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลกูค้าคนส าคญั 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดงักลา่ว มีราคาและเง่ือนไขทัว่ไปเสมือนกบัการท ารายการกับบคุคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 

20 ดงักลา่ว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลกูค้าคนส าคญัของบริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 
 
12.2.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภณัฑ์  
DCM จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง 1999 

154,408 364,878 
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ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

จ ากดั เพื่อจ าหนา่ยในร้าน 
▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 56,971 45,242 
▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

CBD และ DCM จ่ายค่าเลีย้งรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมัน
ตะวนัแดง 1999 จ ากดั 

85,756 510,440 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น - 4,471 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
▪ DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง 1999 จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในร้านอาหาร โดยมี

ราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 
▪ CBD และ DCM จัดงานเลีย้งรับรองคู่ค้า ที่โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง 1999 โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส าหรับ

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มโดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลกูค้าคนส าคญั 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดงักลา่ว มีราคาและเง่ือนไขทัว่ไปเสมือนกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 

20 ดงักลา่ว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลกูค้าคนส าคญัของบริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง 1999 จ ากดั 
 
12.2.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภณัฑ์  
DCM จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้แกบ่ริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เพื่อจ าหนา่ย
ในร้านสะดวกซือ้ 

78,879,473 68,937,612 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากดัเป็นลกูหนีก้ารค้าของ DCM จากการขาย
สนิค้า 

12,316,995 12,861,807 

▪ ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย 
DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป 
จ ากดั 

3,595,091 3,274,318 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 
 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากดั เป็นเจ้าหนีอ้ื่นของ DCM จากคา่ใช้จ่าย
สง่เสริมการขาย 

500,162 259,955 
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ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
CBD ให้บริษัทซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เช่าพืน้ที่ชัน้ที่ 4-6 ของอาคาร 
393 สีลม และชัน้ที่ 2-4 ของตึกอาคาร 4 ชัน้ เพื่อใช้เป็นส านกังาน รวมถึง
การให้สทิธิในการเช่าพืน้ท่ีจอดรถและคา่บริการสาธารณปูโภค 

12,985,863 15,442,510 

▪ ลูกหนีอ้ื่น 
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากดัเป็นลกูหนีอ้ื่นของ CBD จากค่าเช่าและ
คา่บริการ 

194,117 213,138 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากดัเป็นเจ้าหนีอ้ื่นของ CBD จากเงินประกนั
คา่เช่าส านกังานของ CBD 

2,664,778 3,015,873 

▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
CBD จ่ายค่าวสัดุสิน้เปลืองส านกังาน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการอบรมสมัมนา 
และคา่เลีย้งรับรองลกูค้าให้กบั บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากดั 

179,941 143,589 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ DCM จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากดั เพื่อจ าหนา่ยในร้านสะดวกซือ้ในประเทศไทย โดย
มีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 

▪ DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เพื่อจัดรายการโปรโมชั่นสินค้า และ
จดัท าแผน่พบัโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเง่ือนไขการค้าตลาด 

▪ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากดั เช่าพืน้ที่ชัน้ท่ี 4 ถึงชัน้ท่ี 6 ในอาคารของ CBD และชัน้ท่ี 2 ถึงชัน้ที่ 4 ในตกึอาคาร 
4 ชัน้ รวมเนือ้ที่ 3,516.6 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นส านกังาน รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพืน้ที่จอดรถ โดยมีอตัราค่าเช่าและ
คา่บริการประมาณ 350-495 บาทตอ่ตารางเมตร ทัง้นี ้ราคาและเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการเช่าตลาด โดย
อตัราคา่เช่าและคา่บริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยูร่ะหวา่ง 350 - 500 บาทตอ่ตารางเมตร 

▪ CBD เรียกเก็บค่าวสัดสุิน้เปลอืงส านกังาน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการอบรมสมัมนา และค่าเลีย้งรับรองลกูค้าจาก บริษัท 
ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากดั โดยมีราคาตามที่เกิดขึน้จริง 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า

รายการกบับคุคลภายนอก และรายการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอตัราคา่เช่า และเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตามราคา
คา่เช่า และเง่ือนไขตลาด 
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12.2.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ ซือ้ผลิตภณัฑ์  
DCM รับจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้กบั บริษัท สหมิตร โปรดกัส์ จ ากดั 

180,138,354 237,738,681 

▪ เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 บริษัท สหมิตร โปรดกัส์ จ ากัด เป็นเจ้าหนีก้ารค้าของ DCM จากการ
ซือ้ผลติภณัฑ์มาจดัจ าหนา่ย 

14,977,201 19,883,860 

▪ ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย 
DCM จ่ายค่าจดักิจกรรมสง่เสริมการขายให้แก่บริษัท สหมิตร โปรดกัส์ 
จ ากดั 

- 125,100 

▪ ลูกหนีอ้ื่น 
บริษัท สหมิตร โปรดกัส์ จ ากัดเป็นลกูหนีอ้ื่นของ DCM จากค่าส่งเสริม
การขายที่ให้กบัลกูค้าตามช่องการจดัจ าหนา่ยต่างๆ ตามที่ DCM เรียก
เก็บ 

366,677 267,670 

▪ รำยได้อื่น 
CBG เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการอบรมสมัมนาจาก บริษัท สหมิตร 
โปรดกัส์ จ ากดั 

17,000 - 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ DCM รับจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กับ บริษัท สหมิตร โปรดกัส์ จ ากัด เพื่อจัดจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ รวมถึงจัด
กิจกรรมสง่เสริมการขาย โดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า

รายการกบับคุคลภายนอก  
 

12.2.7 บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ ซือ้ผลิตภณัฑ์  
DCM รับจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้กบับริษัท โคโค่ ฟูด้ส์ จ ากดั  

45,653,709 - 

▪ เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ากัด เป็นเจ้าหนีก้ารค้าของ DCM จากการซือ้

1,375,190 - 
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ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

ผลติภณัฑ์มาจดัจ าหนา่ย 
▪ ลูกหนีอ้ื่น 

บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ากัด เป็นลกูหนีอ้ื่นของ DCM จากค่าส่งเสริม
การขายที่ให้กับลกูค้าตามช่องการจดัจ าหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM 
เรียกเก็บ 

167,054 - 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ DCM รับจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ให้กบั บริษัท โคโค ่ฟู้ดส์ จ ากดั เพื่อจ าหนา่ยในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและเง่ือนไข
การค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 

▪ ในระหวา่งปี 2561 DCM ได้ท าการยกเลกิสญัญารับจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ให้กบับริษัท โคโค ่ฟูด้ส์ จ ากดั และเข้าท า
สญัญารับจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบับริษัท สหมิตร โปรดกัส์ จ ากดัแทน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกนักับ บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ 
จ ากดัเดิม 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า

รายการกบับคุคลภายนอก  
 
12.2.8 บริษัท น ำ้ตำล สหมิตร จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ ซือ้ผลิตภณัฑ์  
DCM รับจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้กบับริษัท น า้ตาล สหมิตร 
จ ากดั  

301,078,381 625,928,457 

▪ เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
บริษัท น า้ตาล สหมิตร จ ากดั เป็นเจ้าหนีก้ารค้าของ DCM จากการ
ซือ้ผลติภณัฑ์มาจดัจ าหนา่ย 

409,232 - 

▪ ลูกหนีอ้ื่น 
บริษัท น า้ตาล สหมิตร จ ากัด เป็นลูกหนีอ้ื่นของ DCM จากค่า
สง่เสริมการขายที่ให้กบัลกูค้าตามช่องการจดัจ าหนา่ยตา่งๆ ตามที่ 
DCM เรียกเก็บ รวมถึงเงินจ่ายลว่งหน้าค้าคา่สนิค้า 

2,682,953 3,231,710 
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ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 
▪ DCM รับจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กับ บริษัท น า้ตาล สหมิตร จ ากดั เพื่อจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและ

เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า

รายการกบับคุคลภายนอก  
 

12.2.9 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ 
APG จ าหนา่ยขวดสรุาให้กบั บริษัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั 

 
- 

 
38,526,788 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 
บริษัท ตะวนัแดง 1999 จ ากัด เป็นลูกหนีก้ารค้าของ APG จากการ
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ 

- 5,104,972 

▪ รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
CBD ให้บริษัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั เชา่พืน้ท่ีชัน้ท่ี 1 ของอาคารสริิ 
เพือ่ใช้เป็นส านกังาน รวมถงึการให้สทิธิในการเช่าพืน้ท่ีจอดรถและ
คา่บริการสาธารณปูโภค 

659,760 637,207 

▪ รำยได้อื่น 
DCM จ าหนา่ยขวดเก่าให้กบั บริษัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั 

- 118,081 

▪ ลูกหนีอ้ื่น 
บริษัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั เป็นลกูหนีอ้ื่นของ CBD จากคา่เช่าและ
คา่บริการ และลกูหนีอ้ื่นของ DCM จากการขายขวดเก่า 

1,308,171 670,578 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นเจ้าหนีอ้ื่นของ CBD จากเงิน
ประกนัคา่เช่าส านกังานของ CBD 

92,400 92,400 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ บริษัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั เช่าพืน้ท่ีชัน้ท่ี 1 ของอาคารสริิ รวมเนือ้ที่ 132 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นส านกังาน รวมถึง
การให้สิทธิในการเช่าพืน้ที่จอดรถ โดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการ 350 บาทต่อตารางเมตร ทัง้นี  ้ราคาและเง่ือนไขการเช่า
เป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการเช่าตลาด โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 350 - 500 
บาทตอ่ตารางเมตร 

▪ DCM จ าหนา่ยขวดเก่าให้กบั บริษัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั โดยได้รับก าไรขัน้ต้นร้อยละ 3 
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▪ APG จ าหน่ายขวดสุราให้กับ บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด โดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและ
เง่ือนไขการค้าตลาด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดงักลา่วเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึง่มีราคาและเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปเสมือนกบัการท ารายการ

กบับคุคลภายนอก และรายการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอตัราค่าเช่า และเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตามราคาคา่เช่า 
และเง่ือนไขตลาด 

 
12.2.10 บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภณัฑ์  
DCM จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้แก่ บริษัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด์ บี 
จ ากดั เพื่อจ าหนา่ยในร้าน 

 
- 

 
94,826 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ - 11,732 
▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

DCM จ่ายค่าเลีย้งรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด์ บี 
จ ากดั 

- 21,538 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ บริษัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด์ บี จ ากดั เพื่อจ าหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 

▪ DCM จดังานเลีย้งรับรองคู่ค้าที่บริษัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด์ บี จ ากดั โดยได้รับสว่นลดร้อยละ 20 ส าหรับค่าอาหาร
และเคร่ืองดื่มโดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลกูค้าคนส าคญั 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดงักลา่ว มีราคาและเง่ือนไขทัว่ไปเสมือนกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 

20 ดงักลา่ว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลกูค้าคนส าคญัของ บริษัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด์ บี จ ากดั 
 
12.2.11 บริษัท บ้ำนตะวันแดง จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภณัฑ์  
DCM จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้แก่ บริษัท บ้านตะวนัแดง จ ากดั เพื่อ

 
- 

 
167,562 
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ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

จ าหนา่ยในร้าน 
▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ - 21,783 
 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ บริษัท บ้านตะวนัแดง จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเง่ือนไข
การค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดงักล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM โดยมีราคาและเง่ือนไขทัว่ไปเสมือนกับการท ารายการกับ

บคุคลภายนอก  
 

12.2.12 บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ ก ำไรจำกกำรขำยทรัพสินย์ 
CBD และ DCM ขายรถยนต์เก่าให้กับ บริษัท ตะวนัแดง โลจีสติกส์ 
จ ากดั 

- 2,536,033 

▪ ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย 
CBD และ DCM จ่ายค่าเช่ารถยนต์เพื่อขนสง่สินค้า รวมถึงค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับอะไหล่และค่าซ่อมแซม ให้กับ บริษัท ตะวนัแดง โลจีสติกส์ 
จ ากดั  

 
- 

 
3,823,984 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 
บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จ ากัด  เป็นเจ้าหนีอ้ื่นของ CBD และ 
DCM จากคา่เช่ารถขนสง่สนิค้าและคา่บริการ 

- 973,620 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ ในปี 2561 CBD และ DCM ได้ท าสญัญาเช่ารถยนต์กบั บริษัท ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จ ากดั เพื่อขนสง่สนิค้า สญัญามี
ระยะเวลา 5 ปี โดยมีอตัราคา่เช่าและคา่บริการ รวมถึงเง่ือนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการเช่าของตลาด  

▪ CBD และ DCM จ าหนา่ยรถยนต์เก่า ซึง่ตดัคา่เสือ่มราคาหมดแล้วและไมไ่ด้ใช้งานให้กบั บริษัท ตะวนัแดง โลจีสติกส์ 
จ ากดั โดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
รายการเช่าทรัพสนิย์ดงักลา่ว มีอตัราคา่เช่า และเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตามราคาคา่เช่า และเง่ือนไขตลาด  
 

12.2.13 บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ ซือ้ผลิตภณัฑ์  
DCM รับจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้กบับริษัท เอก็ซ์เพรสเมด จ ากดั  

- 262,430 

▪ เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จ ากดั เป็นเจ้าหนีก้ารค้าของ DCM จากการ
ซือ้ผลติภณัฑ์มาจดัจ าหนา่ย 

- 280,800 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ DCM รับจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กับ บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและ
เง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า

รายการกบับคุคลภายนอก  
 

12.2.14 บริษัท กว่ำงโจว คำรำบำว เบเวอร์เรจ จ ำกดั 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภณัฑ์  
CBD จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้แก่ บริษัท กวา่งโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ 
จ ากดั เพื่อจ าหนา่ยในประเทศจีน 

 
- 

 
120,941,192 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ - 24,050,497 
 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ CBD จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ บริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จ ากัด เพื่อจ าหนา่ยในประเทศจีน โดยมีราคา
และเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
▪ การท ารายการดงักลา่ว เป็นรายการธุรกิจปกติของ CBD โดยมีราคาและเง่ือนไขทั่วไปเสมือนกบัการท ารายการกับ

บคุคลภายนอก  
 
12.2.15 บริษัท หูหนำน ดับเบิล้ เอ็นเนอร์จี ้เบเวอร์เรจ จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2560 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2561 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภณัฑ์  
CBD จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ให้แก่ บริษัท หหูนาน ดบัเบิล้ เอ็นเนอร์จี ้
เบเวอร์เรจ จ ากดั เพื่อจ าหนา่ยในประเทศจีน 

 
- 

 
46,427,494 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ - 45,951,312 
 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ CBD จ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ บริษัท หหูนาน ดบัเบิล้ เอ็นเนอร์จี ้เบเวอร์เรจ จ ากดั เพื่อจ าหนา่ยในประเทศจีน โดยมี
ราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้าตลาด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดงักล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ CBD โดยมีราคาและเง่ือนไขทั่วไปเสมือนกับการท ารายการกับ

บคุคลภายนอก  

12.3 กำรค ำ้ประกันและกำรจ ำนองระหว่ำงกัน 

12.3.1  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 CBG ค า้ประกนัวงเงินสนิเช่ือในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟเครดิตและสญัญาซือ้
ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าให้แก่ CBD และ APG ในวงเงินร่วมกนัเป็นจ านวน 1,100 ล้านบาท (2560: 1,100 ล้านบาท) 

12.3.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 CBG ค า้ประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่ CBD ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท (2560: 
1,500 ล้านบาท) 

 
12.4 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2561 และครัง้ที่ 1/2562 เมื่อ
วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาข้อมลูรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 
2561 ประกอบกบัสอบถามข้อมลูตา่งๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทานข้อมลูตามที่ระบใุนหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป ในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการ
ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (Arm's Length Basis) 
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12.5 มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัที่ 29 พ.ค. 2557 ได้พิจารณาอนมุตัิ นโยบายและขัน้ตอนการ
ท ารายการระหว่างกนั เพื่อให้รายการระหว่างกลุม่บริษัทฯ  กบับคุคล หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส 
และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

การเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่ เก่ียวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนั ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันรวมทัง้กฎเกณฑ์ต่างๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) ด้วย 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน
การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันในเร่ืองใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการดงักล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้น
แล้วแตก่รณี เพื่อให้มัน่ใจวา่การเข้าท ารายการตามที่เสนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ 

กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของกลุม่บริษัทฯ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้า
ท ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสยีจะไมม่สีทิธิออกเสยีงในรายการดงักลา่ว อีก
ทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการท าธุรกรรมดงักลา่ว หากธุรกรรมเหลา่นัน้มีข้อตกลงทางการค้า ใน
ลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง และบริษัทฯ จะต้องจดัท ารายงานสรุปการท า
ธุรกรรมดงักลา่ว เพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการบริษัทในครัง้ตอ่ไป 

12.6 นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 

ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนแล้ว การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนัของ
กลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
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อนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่มีผลใช้บงัคบั  

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหวา่งกนัของกลุม่บริษัทฯ กบับคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะปฏิบตัิตามนโยบาย
และขัน้ตอนที่ได้กลา่วไว้ข้างต้นอยา่งเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดย พิจารณาความ
จ าเป็นของรายการตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบราคากบัรายการเทียบเคียงที่ท ากบับคุคลภายนอก 
(หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระส าคญัของขนาดรายการด้วย 

อยา่งไรก็ดี หากมีการเข้าท ารายการระหวา่งกนั บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็น
อิสระเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความ
ช านาญพิเศษ จะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ใจว่า
การเข้าท ารายการดงักลา่วจะไมเ่ป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แตเ่ป็นการ
ท ารายการท่ีบริษัทฯ ได้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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13.  ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อ รำยงำนทำงกำรเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และใช้ดลุย
พินิจอย่างระมดัระวงัและรอบคอบในการจดัท า รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไปอยา่งเพียงพอ 

 
ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่สอบทานการบนัทึกข้อมูลทาง

บญัชีอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ และเพื่อมิให้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ
อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้ยงัจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบญัชีและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงิน รายได้
และคา่ใช้จ่าย และกระแสเงินสดที่เป็นจริงและสมเหตสุมผล 

 
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึง่ในการ

ตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานประจ าปีแล้ว 

 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท  คาราบาวกรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  

31 ธนัวาคม 2561 มีความเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
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13. ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

13.1 งบกำรเงนิ 

สรุปรายงานผู้สอบบญัชี 
รายงานของผู้สอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2561 ตรวจสอบโดย นายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขทะเบียน 4451จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้ สอบบญัชีแบบไม่มีเง่ือนไขว่างบ

การเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกันของบริษัท 
คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

13.2 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

• คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 

3,730,000 บาท 

• คา่บริการอื่น (Non-Audit Fee)  
คา่บริการอ่ืนมีจ านวนเงินรวม 380,000 บาท  
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13.3 ข้อมูลทำงกำรเงนิท่ีส ำคัญ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

หน่วย: (พันบำท) 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

2561 2560 2559 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 137,599 146,767 745,060 

เงินลงทนุชัว่คราว - 7,130 604,282 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 906,595 959,861 561,576 

สินค้าคงเหลือ 887,132 656,266 433,504 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 545,859 389,174 110,482 

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 99,968 103,163 103,848 

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 11,090,295 9,608,940 6,626,891 

คา่ความนิยม 499,923 535,467 536,065 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 77,322 67,007 15,151 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 63,183 31,361 33,696 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 12,045 14,783 7,935 

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

รวมสินทรัพย์ 14,319,921 12,519,919 9,778,491 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีส้ินหมุนเวียน    

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 275,000 845,000 750,000 

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

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 401,250 300,000 - 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี    

อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย - 57,128 - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 265,836 94,722 183,067 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 12,452 12,532 27,034 

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

หนีส้ินไม่หมุนเวียน    
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เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนท่ีถงึก าหนด    

ช าระภายในหนึง่ปี 1,278,700 2,190,400 250,000 

หุ้นกู้  2,785,920 - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 109,049 102,197 89,752 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 1,466 152 - 

เงินมดัจ าส าหรับการเช่า 15,636 15,285 14,056 

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

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

ทนุจดทะเบียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 3,962,980 3,962,980 3,962,980 

ส่วนเกินทนุจากการรวมกิจการภายใต้การควบคมุเดียวกนั 323,216 323,216 323,216 

ส่วนเกินทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น    

ในบริษัทย่อยในประเทศ 108,959 108,959 108,959 

ส่วนต ่ากวา่ทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น    

ในบริษัทย่อยในตา่งประเทศ (368,686) - - 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม    

จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 100,000 100,000 100,000 

ยงัไม่ได้จดัสรร 2,140,042 1,674,589 1,377,500 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น (89,678) (55,960) 384 

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

ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ    

ของบริษัทย่อย 187,877 (108,479) 226,503 

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

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,319,921 12,519,919 9,778,491 
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งบก ำไรขำดทุนรวม 

หน่วย: พันบำท 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

2561 2560 2559 

ก ำไรขำดทุน    

รำยได้    

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

รายได้อ่ืน 134,894 163,531 146,748 

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

ค่ำใช้จ่ำย    

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

คา่ใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 2,560,513 2,378,535 1,462,115 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 772,181 740,670 510,791 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 16,083 - 42,177 

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

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 1,435,442 1,108,917 1,686,767 

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

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 1,328,591 1,061,215 1,683,089 

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

ก ำไรส ำหรับปี 960,315 800,659 1,404,876 

กำรแบ่งปันก ำไร    

ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 1,158,572 1,245,812 1,489,756 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย (198,257) (445,153) (84,880) 

ก ำไรส ำหรับปี 960,315 800,659 1,404,876 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน    

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 1.16 1.25 1.49 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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งบกระแสเงนิสดรวม 

 หน่วย: พันบำท 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

2561 2560 2559 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,290,209 285,991 1,554,150 

เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (2,044,619)  (2,430,820)  (2,255,489) 

เงินสดสทุธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 776,996   1,551,171    71,081  

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (8,674) (598,728) (632,424) 
 

อัตรำส่วนกำรเงนิท่ีส ำคัญ 

 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

2561 2560 2559 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 0.9 0.7 1.1 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 0.4 0.3 0.8 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 0.4 0.1 0.9 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 18.8 21.7 24.5 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 19.2 16.6 14.7 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 26.7 31.2 36.0 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วนั 13.5 11.5 10.0 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 10.0 10.0 9.6 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย วนั 35.9 36.0 37.4 

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

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio) 

อตัราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 32.1 31.5 35.8 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 9.1 7.3 15.9 

อตัราส่วนก าไรอ่ืน ร้อยละ 0.8 1.3 1.0 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร ร้อยละ 98.0 30.3 98.2 

อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 6.6 6.1 13.9 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 13.4 11.4 20.9 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น     

ของผู้ ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ 16.2 17.8 22.6 
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อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 7.2 7.2 16.4 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 13.3 12.6 28.2 

อตัราหมนุเวียนสินทรัพย์ เทา่ 1.1 1.2 1.2 

อัตรำส่วนวเิครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.9 0.8 0.4 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.6 0.5 0.1 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 15.1 14.0 467.4 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้ เทา่ 2.4 1.2 2.5 

อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิตอ่ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย  
เทา่ 3.6 3.9 0.7 

ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

อตัราส่วนตัว๋เงินจ่ายตอ่ภาระหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ เทา่ 0.1 0.2 0.3 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ท่ีครบก าหนด 
เทา่ 0.1 0.4 0.8 

ภายใน 1 ปีตอ่หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด 

อตัราส่วนเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินตอ่หนีส้ินรวม เทา่ 0.3 0.6 0.4 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนผู้ ถือหุ้น (สทุธิ) เทา่ 0.6 0.5 (0.0) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) เทา่ 1.0 0.3 0.7 

อตัราการจ่ายปันผล ร้อยละ 69.1 68.2 67.1 
 

14. ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 

14.1  ผลกำรด ำเนินงำนรวมของกลุ่มบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

1. รำยได้จำกกำรขำย 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 14,463 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,558 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.1 จ าแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและ
ตา่งประเทศท่ีอตัราส่วนประมาณร้อยละ 55:45 โดยในจ านวนนีเ้ป็นรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั 12,557 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
1,499 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.6 จ าแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและตา่งประเทศท่ีอตัราส่วนประมาณร้อยละ 48:52  
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รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 6,083 6,098 15 0.2

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
936 811 (126) (13.4)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 803 1,020 217 27.0

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 7,822 7,928 105 1.3

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

อ่ืนๆ 58 59 0 0.6

รวม 12,904 14,463 1,558 12.1

รอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม การเปล่ียนแปลง

 
หมายเหต:ุ   1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลือแร่ 
    2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 

รายได้จากการขายในประเทศ 7,928 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 105 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.3 โดยมีสาเหตุหลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายได้
จากการรับจ้างจัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก 217 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.0 จากความหลากหลายในตวัผลิตภัณฑ์ทัง้สินค้าใน
ประเภทอาหาร (Food) และประเภททัว่ไปท่ีไม่ใช่อาหาร (Non-Food) ทัง้นี ้ชดเชยรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้าง
บคุคลภายนอกด าเนินการผลิตที่ลดลง 126 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.4 ในขณะที่รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการ
ผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อย 15 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 

ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศมีอตัราการหดตวัท่ีร้อยละ 1.1 ในช่วงเก้าเดือนแรก แตก่ลบัมาฟืน้ตวัท่ีอตัราร้อยละ 3.9 ในไตรมาส 
4/2561 ส่งผลให้ตลอดทัง้ปีมีอตัราการขยายตวัท่ีร้อยละ 0.2 อ้างอิงข้อมลูปริมาณขายทอดสดุท้ายไปสู่ผู้บริโภคของ Nielsen กลยุทธ์ท่ี
มุ่งเน้นให้เกิดการสอดประสานระหว่างระบบงานส่งเสริมการขายและการใช้ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทัง้รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
ควบคู่ไปกบัการพฒันาเครือข่ายร้านค้าทัง้ในระดบัค้าส่งและค้าปลีกด้วยบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบังานขายปฏิบตัิการภาคสนามและหน่วย

รถเงินสดท่ีมีอยู่รวมกันมากกว่า 1,500 คนของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมพืน้ท่ีการค้าส าคัญทั่วประเทศ  ประกอบกับสภาวะตลาดท่ี
เอือ้อ านวยมากขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัแบบบรรจุขวดภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดงท่ีมีรายได้จากการขายคิด
เป็นส่วนใหญ่ของผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองมีอตัราการเติบโตท่ีร้อยละ 7.4 ในช่วง
ไตรมาส 4/2561 และตลอดทัง้ปียงัมีทศิทางสอดคล้องกบัเดียวกบัภาพรวมของตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงในประเทศท่ีกล่าวข้างต้น 

กลุ่มบริษัทฯ ออกวางจ าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้แบบบรรจุกระป๋องประเภทอดัก๊าซเป็นครัง้แรกในเดือนมิถุนายน 2561 โดย
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัใหม่ดงักล่าวไม่เพียงขยายฐานลกูค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่มใหม่ แตเ่ป็นปัจจยับวกต่อการยกระดบัภาพลกัษณ์เคร่ืองหมาย
การค้าคาราบาวในประเทศให้ดูทนัสมัยภายใต้วิสัยทศัน์ สินค้าระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการเปล่ียน

เคร่ืองหมายการค้าจาก สตาร์ท พลสั เป็น คาราบาว สปอร์ต ซึง่เร่ิมวางจ าหน่ายเป็นครัง้แรกในเดือนพฤษภาคม 2561 

รายได้จากการขายต่างประเทศ 6,476 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,453 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.9 โดยในจ านวนนีมี้รายได้จากการขาย
ต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (“CBD”) 6,392 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,571 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 32.6 ประกอบไปด้วยรายได้ส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังไปยังกลุ่มประเทศ CLMV รวมกัน 5,498 ล้านบาท ประเทศ
อฟักานิสถานและเยเมนรวมกนั 202 ล้านบาท ประเทศจีน 590 ล้านบาทและประเทศอ่ืน 100 ล้านบาท 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

หนา้ 120 จาก 126  รับรองโดย …………………… ……………………… 

กลุ่มประเทศ CLMV คือตลาดส่งออกเดมิท่ีเป็นฐานธุรกิจตา่งประเทศขนาดใหญ่และแสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพการขยายตวัโดดเด่นอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกขายไปยงักลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ 2,205 ล้านบาทหรือร้อยละ 66.9 
แรงสนบัสนนุหลกัจากประเทศกมัพูชาและประเทศเมียนมาร์ท่ีเพิ่มขึน้ 1,949 ล้านบาทหรือร้อยละ 78.3 และเพิ่มขึน้ 256 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 60.8 ตามล าดับ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญในการต่อยอดความส าเร็จของเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวในประเทศอ่ืน รวมถึงการขยายฐานธุรกิจต่างประเทศให้มีขนาดใหญ่ขึน้จากตลาดส่งออกใหม่ เช่น ประเทศ

ออสเตรเลีย (Australia) และประเทศจิบูต ิ(Djibouti) โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอ่ืนเหล่านี ้
รวมกนั 100 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 73 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 

นอกเหนือไปจากรายได้จากการขายต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ CBD ตามท่ีกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ ยงัมีรายได้จาก
การขายตา่งประเทศภายใต้การด าเนินงานของ Intercarabao Limited (“ICUK”) 84 ล้านบาท ลดลง 118 ล้านบาทหรือร้อยละ 58.4 
รายได้จากการขายของ ICUK ในปี 2561 สะท้อนการจดัประเภทรายการทางบญัชีจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายไปสุทธิกับยอดขาย
จ านวน 52 ล้านบาท กล่าวคือ รายได้จากการขายของ ICUK ก่อนการปรับปรุงรายการทางบญัชีอยู่ท่ี 136 ล้านบาท ทัง้นี ้ICUK มุ่งเน้น
การสร้างรายได้จากการขายผ่านร้านค้าปลีกท่ีมีเครือข่ายและฐานลูกค้าขนาดใหญ่ (Grocery Chain Store) เป็นหลกั ซึง่มีราคาขาย
สทุธิเฉล่ียเป็นปกติของธุรกิจในระดบัท่ีสูงกว่าเม่ือเทียบกบัร้านค้าประเภทอ่ืน แต่กลุ่มบริษัทฯ เช่ือว่าการบริหารอตัราผลตอบแทนให้อยู่
ในระดบัท่ีแข่งขันได้และเหมาะสมตามสภาพอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับความรู้ความช านาญแบบเฉพาะเจาะจงในการพฒันาธุรกิจกับ

ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพการเติบโตสูงอย่าง Grocery Chain Store และด าเนินการตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย
ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด จะเป็นปัจจยับวกตอ่การประกอบธุรกิจของ ICUK ให้ประสบความส าเร็จในระยะยาว  

2. ก ำไรขัน้ต้นและอัตรำก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น 4,649 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 584 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.4 คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 32.1 เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรขัน้ต้น
ร้อยละ 31.5 โดยในจ านวนนีมี้ก าไรขัน้ต้นท่ีเกิดจากการด าเนินงานของ CBD 2,230 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 645 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.7 
คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 34.9 เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 32.9 

ก าไรขัน้ต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 2,237 2,242 5 0.2

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
117 91 (25) (21.7)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 94 107 14 14.5

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

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 1,613 2,187 574 35.6

อ่ืนๆ 5 21 16 333.9

รวม 4,066 4,649 584 14.4

รอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม การเปล่ียนแปลง

 
หมายเหต:ุ   1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลือแร่ 
    2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 

ผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองมีแนวโน้มการสร้างอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีดีขึน้ต่อเน่ืองในแต่
ละไตรมาสตลอดทัง้ปี ซึง่เป็นผลของวตัถุดบิและหีบหอ่รายการท่ีส าคญัมีต้นทนุลดลง อีกทัง้ยงัเกิดจากโรงงานแห่งใหม่ที่มีพฒันาการใน



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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ด้านการบริหารจัดการลดต้นทนุการผลิต กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการลงทุนขยายก าลังผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่งหลายโครงการตามวงจร
ธุรกิจท่ีอยู่ในช่วงเวลาแหง่การเติบโต ประกอบไปด้วยโครงการขยายก าลงัผลิตโรงบรรจุกระป๋อง โรงผลิตขวดแก้วสีชา โรงบรรจุขวดและ
โรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียม โดยโรงงานแห่งใหม่เหล่านีก้่อสร้างแล้วเสร็จและทยอยเข้าสู่การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ทัง้หมดแล้ว ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

อนึ่ง อัตราก าไรขัน้ต้นจากผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองทัง้ส าหรับตลาดในประเทศ

ประมาณร้อยละ 38.0 ในไตรมาส 4/2561 เพิ่มขึน้จากประมาณร้อยละ 35.2 ในไตรมาส 1/2561 โดยในจ านวนนีส้่วนใหญ่เกิดจาก
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังแบบบรรจุขวดภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดง ในขณะท่ีอัตราก าไรขัน้ต้นจากผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ 

ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองทัง้ส าหรับตลาดตา่งประเทศประมาณร้อยละ 36.4 ในไตรมาส 4/2561 เพิ่มขึน้จาก
ประมาณร้อยละ 33.6 ในไตรมาส 1/2561 โดยในจ านวนนีส้่วนใหญ่เกิดจากเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัแบบบรรจุกระป๋องประเภทไม่อดัก๊าซ
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว 

อัตราก าไรขัน้ต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2560 2561

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 36.8 36.8

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
12.5 11.3

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 11.7 10.5

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 31.3 30.8

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 32.1 33.8

อ่ืนๆ 8.4 36.2

รวม 31.5 32.1

รอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม

 
หมายเหต:ุ   1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลือแร่    2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และระบบสนบัสนนุท่ีใช้เทคโนโลยีทนัสมยั รวมถงึท าเลท่ีตัง้เดียวกนัในลกัษณะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเอือ้อ านวย
ต่อการบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิตและประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดตัง้แต่กิจกรรมต้นน า้จากโรงผลิตขวดแก้วสีชาและ

กระป๋องอลูมิเนียมไปจนถึงโรงบรรจุขวดและกระป๋องสินค้าส าเร็จรูป ทัง้นี ้บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (“ACM”) ซึง่เป็น
บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และ SHOWA DENKO ได้ผ่านกระบวนการทดลองผลิต (Test Run) และเข้าสู่การผลิตจริงเชิง
พาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา โดยผู้บริหารเช่ือวา่ศกัยภาพการผลิตกระป๋องอลมูิเนียมภายใต้ความเช่ียวชาญและ
การบริหารจดัการของทีมงานชาวญ่ีปุ่ นจะท าให้กลุ่มบริษัทฯ ลดการพึ่งพิงการจดัหากระป๋องอลูมิเนียมจากบุคคลภายนอกและท่ีส าคญั
จะมีต้นทนุการผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัที่ใช้กระป๋องอลมูิเนียมเป็นบรรจภุณัฑ์ลดลง 

อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบคุคลภายนอกด าเนินการผลิตร้อยละ 11.3 ลดลงจากร้อยละ 12.5 มีสาเหตหุลกั
เกิดจากกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มท่ีมีรายได้คดิเป็นส่วนใหญ่หรืออยู่ท่ีประมาณร้อยละ 80 ของผลิตภณัฑ์กลุ่มนี ้มีต้นทนุผลิตภณัฑ์เพิ่ม
สูงขึน้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีสรรพสามิตฉบบัใหม่ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 16 กันยายน 2560 อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มิได้ปรับ
ราคาขายเพ่ือสะท้อนต้นทนุผลิตภณัฑ์ท่ีเปล่ียนไปในทนัที แต่เป็นการทยอยปรับในแตล่ะช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยค านงึถึงสภาพการ
แข่งขนั กลยทุธ์งานขายและการตลาด ควบคูก่บัปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ 
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อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลิตภณัฑ์รับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกร้อยละ 10.5 ลดลงจากร้อยละ 11.7 ทัง้นี ้อตัราก าไรขัน้ต้นจาก
ผลิตภณัฑ์แตล่ะรายการในกลุ่มนีแ้ตกต่างกนัไป เกิดขึน้เป็นปกตขิองการประกอบธุรกิจซือ้มาขายไปตามราคาตลาดของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 
การเปล่ียนแปลงของอตัราก าไรขัน้ต้นจงึเป็นผลของการเปล่ียนแปลงส่วนผสมการขายผลิตภณัฑ์ (Product Mix) เป็นส าคญั 

3. ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 

กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 3,333 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 213 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.8 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขาย
รวมร้อยละ 23.0 ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 24.2 เม่ือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัเกิดจาก (1) การเพิ่มขึน้ของ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ในประเทศอังกฤษ (2) การเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียม
ผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศ และ (3) ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมทัง้ในส่วนของโรงงานและฝ่ายจดัการตัง้แต่
ขัน้ตอนการจัดเตรียมและการทดลองผลิตไปจนถึงการเข้าสู่ช่วงการผลิตจริงเชิงพาณิชย์และระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของ 
ACM 

คา่ใช้จ่ายขาย 2,561 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 182 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.7 คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 17.7 ลดลงจาก
สดัส่วนร้อยละ 18.4 โดยมีรายละเอียดคา่ใช้จ่ายท่ีส าคญัดงันี:้ 

(1) คา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลตา่งประเทศ:  

คา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลตา่งประเทศเป็นค่าใช้จ่ายรับรู้เป็นเส้นตรงตามเง่ือนไขการช าระเงิน ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจและรอบระยะเวลาท่ีกลุ่มบริษัทฯ พึงได้รับอนัเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาฉบบัปัจจบุนั ประกอบไปด้วย Chelsea Football 
Club Limited (CFC) English Football League (EFL) และ Reading Football Club (RFC) จ านวน 633 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 70 
ล้านบาทหรือร้อยละ12.5 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ เร่ิมรับรู้ค่าธรรมเนียมในส่วนของ English Football League 
(EFL) เป็นครัง้แรกในเดือนมิถนุายน 2560 ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขของสญัญาฉบบัปัจจบุนั คา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนั
ฟุตบอลต่างประเทศจะลดลงตัง้แต่ไตรมาส 3/2562 เน่ืองจากการลดลงของค่าธรรมเนียมในส่วนของ CFC สอดคล้องกับการปรับ
สถานะผู้สนบัสนนุจาก Principal partner มาเป็น Global partner; 

(2) ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนท่ีด าเนินการภายใต้ CBD ส าหรับธุรกิจในประเทศและในส่วนท่ีด าเนินการภายใต้ ICUK 
ส าหรับตลาดในประเทศองักฤษ: 

a. คา่การตลาดและส่งเสริมการขายท่ีอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ CBD ส าหรับธุรกิจในประเทศ 623 ล้านบาท ลดลง 55 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 8.2 แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายท่ีส าคญัคือ (1) ค่าใช้จ่ายปฏิบตัิการภาคสนามของทีมงานสาวบาวแดงในพืน้ท่ี
การค้าส าคญั 246 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.1 (2) คา่ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบ 173 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41 ล้านบาทหรือร้อยละ 30.8 โดยในจ านวนนีเ้ป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
ในช่วงเดือนมิถนุายนถึงเดือนกรกฎาคม 47 ล้านบาทเพ่ือส่ือสารและสร้างการรับรู้ต่อเคร่ืองหมายการค้าคาราบาวกบักลุ่มคน
รุ่นใหม่ ควบคูไ่ปกบัการเร่ิมวางจ าหน่าย คาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้แบบบรรจกุระป๋องประเภทอดัก๊าซ และ (3) คา่ใช้จ่ายส่วน
ท่ีเหลือ 204 ล้านบาท ลดลง 99 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.7 ใช้ไปกบักิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นการเตบิโตของรายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในทุกช่องทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งจะผันแปรไปกับแผน
กิจกรรมการส่งเสริมการขายในแตล่ะช่วงเวลา  
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b. ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนท่ีเป็นของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศองักฤษ 505 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 222 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 78.7 แบง่ออกเป็นคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัคือ (1) ค่าจ้างด าเนินการสนบัสนนุการกระจายผลิตภณัฑ์เข้าถึงจุดขาย
ตามร้านค้าโดยตรง 117 ล้านบาท (2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าร้านค้าสมยัใหม่จ านวน 27 ล้านบาท (3) ค่าใช้จ่ายตวัอย่างลอง
ชิม 29 ล้านบาทและ (3) ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือ 332 ล้านบาทใช้ไปกับส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ และการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายตามจดุขายเพ่ือสร้างการรับรู้ ประสบการณ์และความต้องการในตวัผลิตภณัฑ์ 

(3) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับงานขาย ซึง่มีส่วนผสมของค่าใช้จ่ายคงท่ีและค่าใช้จ่ายผนัแปรตามรายได้จากการขายท่ีเก่ียวข้องตามแผน
ธุรกิจ โดยค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบังานขายดงักล่าว 1,046 ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.7 โดยมีสาเหตหุลกัจากคา่ขนส่ง
และโลจิสตกิส์ท่ีลดลง 40 ล้านบาท ผนัแปรไปตามรายได้จากการขายในแตล่ะช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีเก่ียวข้อง 

คา่ใช้จ่ายบริหาร 772 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 32 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.3 โดยมีคา่ใช้จ่ายท่ีส าคญัคือ (1) คา่ใช้จ่ายบริหารซึง่เป็นผลของการ
เตรียมการเข้าสู่การผลิตจริงเชิงพาณิชย์ของ ACM ท่ีกล่าวข้างต้น 71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 66 ล้านบาท (2) ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ไม่รวม 
ACM) 460 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.9 สอดคล้องกับจ านวนพนักงานท่ีเพิ่มขึน้ตามก าลังคนและการปรับฐาน
เงินเดือนในแต่ละคราวตามนโยบายบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและ (3) ค่าใช้จ่ายบริหารอ่ืน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส านกังาน ค่าเดินทาง 
คา่บริการ คา่ท่ีปรึกษาและอ่ืนๆ 241 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.1 

4. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 107 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 59 ล้านบาท โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วยดอกเบีย้จ่ายที่ ACM รับรู้ผ่านงบก าไรขาดทนุ
หลงัจากท่ีเร่ิมประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 8 ล้านบาท ดอกเบีย้หุ้นกู้ประมาณ 36 ล้านบาท จ านวนท่ีเหลือส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้ในส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสภาพคล่อง รวมถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนการลงทุนในโครงการขยายก าลั งผลิตโรงบรรจุกระป๋อง โรง
ผลิตขวดแก้วสีชาและโรงบรรจขุวด 

5. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้นิตบุิคคล 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 368 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 108 ล้านบาทหรือร้อยละ 41.3 คดิเป็นอตัราภาษีเงินได้นิตบิุคคลท่ีแท้จริง
ร้อยละ 27.7 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 24.6 เน่ืองจากบริษัทย่อยในประเทศมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึน้ตามผลก าไรจากการ
ด าเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะที่บริษัทย่อยตา่งประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนสงูขึน้ 

6. ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 
ก าไรสุทธิ 960 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 160 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.9 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 6.6 เพิ่มขึน้จาก
สัดส่วนร้อยละ 6.2 การเพิ่มขึน้ดงักล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของรายได้และอัตราก าไรขัน้ต้นในภาพรวม ชดเชยการเพิ่มขึน้ของ
คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร ตลอดจนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ตามท่ีกล่าวข้างต้น  

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นกลุ่มบริษัทฯ 1,159 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.0 มีสาเหตหุลกัเกิดจาการเปล่ียนแปลง
สดัส่วนการถือหุ้นใน ICUK จากเดิมร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 84 มีผลตัง้แต่เดือนมกราคม 2561 ส่งผลให้เกิดการรับรู้ผลขาดทนุจากการ
ด าเนินงานของ ICUK เป็นจ านวนเพิ่มมากขึน้ตามล าดับ นอกจากนี ้ยังได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายบริหารซึ่งเป็นผลของการ
เตรียมการเข้าสู่การผลิตจริงเชิงพาณิชย์ของ ACM ท่ีกล่าวข้างต้น 
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ฐำนะกำรเงนิรวมของกลุ่มกลุ่มบริษัทฯ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 14,320 ล้านบาทและ 12,520 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,800 ล้านบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 14.4 โดยมีสาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินลงทนุชัว่คราว 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 138 ล้านบาทและ 147 ล้านบาท ลดลง 9 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 6.2 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,290 ล้านบาท  กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 
777 ล้านบาท เม่ือรวมกนัแล้วรับสุทธิเป็นจ านวน 2,068 ล้านบาท โดยในระหวา่งปีกลุ่มบริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ไปกบักิจกรรมการลงทนุ
จ านวน 2,045 ล้านบาท 

2. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 907 ล้านบาทและ 960 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 5.5 โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี:้ 

- ลูกหนีก้ารค้าในประเทศลดลงประมาณ 59 ล้านบาท สอดคล้องกบัสดัส่วนการขายและจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง
ร้านค้าสมยัใหม่ที่ลดง; 

- ลูกหนีก้ารค้าต่างประเทศภายใต้การด าเนินงานของ CBD เพิ่มขึน้ประมาณ 105 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้จากการ
ส่งออกขายไปยงัตลาดตา่งประเทศมากขึน้; และ 

- ลูกหนีก้ารค้าต่างประเทศภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ลดลงประมาณ 21 ล้านบาท สอดคล้องกบัรายได้จากการขายท่ี
ลดลง 

3. สนิค้าคงเหลอื 
สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 887 ล้านบาทและ 656 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 231 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 25.2 โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี:้ 

- สินค้าส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจในประเทศเพิ่มขึน้ประมาณ 63 ล้านบาท สอดคล้องกบัรายได้จากการขายในประเทศและความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์รับจ้างจดัจ าหน่ายท่ีเพิ่มขึน้; 

- วตัดดุบิเพิ่มขึน้ประมาณ 39 ล้านบาท เพ่ือรองรับปริมาณการสัง่ซือ้จากลกูค้าท่ีเพิ่มสงูขึน้; และ 
- อะไหล่และวสัดโุรงงานเพิ่มขึน้ประมาณ 80 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากการเก็บส ารองอะไหล่และวสัดท่ีุจ าเป็นส าหรับ

การเร่ิมประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์เป็นครัง้แรกของ ACM ในเดือนพฤศจิกายน 

4. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 11,090 ล้านบาทและ 9,609 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,481 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 15.4 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากการลงทุนก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และระบบงานสนบัสนนุท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
โรงงานผลิตกระป๋องอลมูิเนียมภายใต้การด าเนินงานของ ACM 

5. คา่ความนิยม 
คา่ความนิยมเกิดจากผลตา่งระหว่างมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้รับกบัต้นทนุการในการเข้าซือ้ ICUK ของ CVHLUX 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในปี 2560 ซึ่งถือเป็นค่าความนิยม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าความนิยม
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จ านวน 500 ล้านบาทและ 535 ล้านบาท ลดลง 36 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.6 การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเป็นผลต่างจากอตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัท่ีรายงาน 

หนีส้ิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 6,955 และ 5,515 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,441 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 26.1 ประกอบด้วยหนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 2,764 ล้านบาท ลดลง 442 ล้านบาทและหนีส้ินไม่หมนุเวียนจ านวน 4,191 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 1,883 ล้านบาท 

1. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 275 ล้านบาทและ 845 ล้านบาท ลดลง 570 
ล้านบาทหรือร้อยละ 67.5 เป็นผลจากการปรับโครงสร้างแหล่งเงินทนุ โดยค านึงถึงการบริหารสภาพคลอ่ง ความสมดุลของ
แหลง่ที่มาและใช้ไปของแหลง่เงินทนุ ตลอดจนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

2. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 1 ,810 ล้านบาทและ 1,897 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท
หรือร้อยละ 4.6 เกิดจากการช าระหนีท่ี้เก่ียวเน่ืองกบัโครงการขยายก าลังผลิตโรงขวดแก้ว ซึง่เร่ิมประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายใต้การ

ด าเนินงานของ APG ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2560 

3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 1,680 ล้านบาทและ 2,490 ล้านบาท 
ลดลง 810 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.5 ประกอบไปด้วยส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 401 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 101 
ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ านวน 1,279 ล้านบาท ลดลง 912 ล้านบาท ยอดเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินทัง้จ านวน
ดงักลา่ว ประกอบไปด้วยเงินกู้ยืมที่เก่ียวเนื่องกบัโครงการโรงงานบรรจขุวดจ านวน 280 ล้านบาท ถึงก าหนดช าระคืนทัง้จ านวน
ภายในปี 2562 และโครงการโรงงานผลิตกระป๋องอลมูิเนียมจ านวน 1,400 ล้านบาท ซึ่ง ACM ได้เบิกใช้ตามวตัถปุระสงค์ของ
โครงการเต็มวงเงินจ านวน 1,455 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2562 และจะเร่ิมช าระคืนเป็นงวดๆ ตัง้แตช่่วงไตรมาส 3/2561 ไป
จนถึงปี 2567 

4. หุ้นกู้    
กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระหว่างปีรวมเป็นจ านวน 2,790 ล้านบาท ประกอบไปด้วยส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายใน 2 ปีจ านวน 1,700 ล้านบาทและถึงก าหนดช าระภายใน 3 ปีจ านวน 1,090 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อการปรับโครงหสร้างแหลง่เงินทนุของกลุม่บริษัทฯ เป็นส าคญั 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 7,365 ล้านบาทและ 7,005 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 359 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.1 
สะท้อนก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 928 ล้านบาทและเงินปันผลจ่ายจ านวน 700 ล้านบาท และปรับปรุงผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุใน
บริษัทย่อยรวมจ านวน 131 ล้านบาท  
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิท่ีส ำคัญ 

1. อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เทา่กบั 0.9 เท่า และ 0.7 เทา่ ตามล าดบั เน่ืองจากการลดลงของหนีส้ินหมนุเวียน โดยส่วน
ใหญ่มาจากการคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นท่ีลดลง จากการลดลงของเจ้าหนีท่ี้เกิดจากการก่อสร้างโรงงาน

และตดิตัง้เคร่ืองจกัร หลงัจากท่ีการลงทนุในโรงบรรจกุระป๋องและการก่อสร้างโรงงานผลิตกระป๋องอลมูิเนียมแล้วเสร็จในปี 2561 

2. วงจรเงินสด 
วงจรเงินสดส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากบั -3.3 วนั และ -7.9 วนั ตามล าดบั วงจรเงินสดมีระยะเวลานานขึน้มีสาเหตหุลกั
มาจากระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียท่ีช้าลงจากเดิม 16.6 วนั เป็น 19.2 วนั เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ พิจารณาให้เครดิตระยะสัน้ชั่วคราวกับลูกค้าบางรายท่ี
ความเส่ียงต ่าเพ่ือกระตุ้นยอดขาย ระยะเวลาการขายสินค้าท่ีช้าลงจาก 11.5 วนัเป็น 13.5 วนั และระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉล่ียคอ่นข้างทรงตวั   

3. อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 16.2 และร้อยละ 17.8 ตามล าดบั มีสาเหตหุลักมาผล
ประกอบการท่ีขาดทุนของ ICUK ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นใน ICUK เพิ่มขึน้จากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 84 ตัง้แต่เดือนมกราคม 
2561 

4. อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เทา่กบัร้อยละ 8.6 และร้อยละ 11.2 ตามล าดบั มีสาเหตหุลกัมาจาก
ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีการลงทนุในโรงบรรจกุระป๋องและโรงงานผลิตกระป๋องอลมูิเนียม (ซึง่แล้วเสร็จในปี 2561)  

5. อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เท่ากบั 0.9 เทา่ และ 0.8 เท่า ตามล าดบั  เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ ยืม
จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. นายเสถยีร เศรษฐสิทธ์ิ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อาย ุ 63 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) 34.4 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิง้ และ Northend Investment Ltd.) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
 สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท บริษัท ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จ ากดั 
  บริษัท ทีดี ตะวนัแดง จ ากดั บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จ ากดั 

 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ 55 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์,  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี,  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- 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 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
- Capital Market Academy หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู, สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot) 

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) 21.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณฐัชไม) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

พี่สาวนางวงดาว ถนอมบรูณ์เจริญ 

ประสบการณ์ท างาน 2557 – ปัจจบุนั   รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธาน



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ………………… ……………………… 

ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั  กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการสรรหาและก าหนด
 คา่ตอบแทน และกรรมการผู้จดัการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั 
 (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั   รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั   กรรมการผู้จดัการ บริษัท ตะวนัแดง ดีซเีอ็ม จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั   กรรมการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2542 – ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท โรงเบียร์ตะวนัแดง จ ากดั 

 

3. นายยนืยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อาย ุ 63 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

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

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) 14.20 (รวมนางลนิจง โอภากลุ – ภรรยา) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2557 – ปัจจบุนั   รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ตะวนัแดง ดีซเีอม็ จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  
 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 

 

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
อาย ุ 58 
คณุวฒุิทางการศกึษา - Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford 
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ตะวนัแดงดซีีเอม็ จ ากดั 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ………………… ……………………… 

2557 – ปัจจบุนั   กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และ รองกรรมการ
 ผู้จดัการสายงานการตลาด  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั   รองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาด  
 บริษัท ตะวนัแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั   รองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2545 – 2556   ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 

 

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

Master of International Business, University of Queensland, QLD, Australia 
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

บตุรชายนายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 
2559  ผู้อ านวยการ ส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 ผู้อ านวยการ บริษัท ซเีจ เอก็เพรซ กรุ๊ป จ ากดั 
2555 – 2556  ผู้อ านวยการ บริษัท ตะวนัแดง สงิคโปร์ จ ากดั 

 

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 65 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบตัรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร, วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 2548 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู, สถาบนัวิทยาลยัการตลาดทนุ วตท. รุ่นท่ี 7 
- Senior Executive Program Kellogg, – สถาบนัศศินทร์ 
- The Management Development Program (Wharton School) 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นท่ี 69 
- Role of the Compensation Committee (RCC), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Role of the Chairman Program (RCP), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Financial Institutions Governance Program (FGP), Thai Institute of Directors (IOD)  



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ………………… ……………………… 

- หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนั
ราชอาณาจกัร 

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั  
  (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั  
  (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากบัดแูล 
  กิจการท่ีดี / กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี  
  เอ๊าท์เลท จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในกรรมการสภาสถาบนัรัชภาคย์ 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
  และขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
2557 – ปัจจบุนั  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั สภานิติ
  บญัญตัิแหง่ชาติ 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการบริหาร
  ความเสีย่ง /รองประธานกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน  
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. 
  เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2556  ประธานกรรมการบริหาร กลุม่ธุรกิจค้าปลกี บริษัท ไทยยานยนต์ จ ากดั 
2552 – 2556  ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2556  กรรมการ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2555   รองปลดักระทรวงการคลงั หวัหน้ากลุม่ภารกิจด้านรายได้   
  กระทรวงการคลงั 

 

7. นายสัญชัย จุลมนต์ / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 57 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ส าหรับนกับริหารระดบัสงู “ปปร” รุ่นท่ี 19 สถาบนัพระปกเกล้า 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ………………… ……………………… 

- หลักสูตรผู้ บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง “บยส” รุ่นที่ 18 ส านักงานศาล
ยตุิธรรม 

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และ
  ก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559  กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
2556 – ปัจจบุนั  ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไทยฟูด้ส์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท บี แอนด์ ดบับลวิ เคสส์ จ ากดั  
  (บริษัทในกลุม่ธุรกิจ ดับ๊เบิล้ เอ) 
2555 – 2556  ผู้อ านวยการองค์การสวนสตัว์ในพระบรมราชูปถมัภ์รัฐวิสาหกิจใน
  สงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
2545 – 2555  ผู้บริหารส านักงาน (Partner) ส านักงาน ซี.แอนด์.เค ทนายความ 
  และที่ปรึกษากฏหมาย 

 

8. นายคณิต แพทย์สมาน / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 55 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Audit Committee Program (ACP), Thai Institute of Director (IOD) 
- หลกัสตูร “การก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชน” รุ่นท่ี 11 (PDI 11), สถาบนัพระปกเกล้า 

- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017 
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท รพ. พระรามเก้า จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559   กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ………………… ……………………… 

2556 – 2557  กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร 
2556   กรรมการ บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม 
2555 – 2557  กรรมการการเคหะแหง่ชาติ 
2548 - 2556  ที่ปรึกษากรรมการช าระบญัชี และผู้ รับมอบอ านาจคณะกรรมการ
  ช าระบญัชี บรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย 

 

9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 56 
คณุวฒุิทางการศกึษา - โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท. รุ่นท่ี 20) 

- โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (จปร. รุ่นท่ี 31) 
- หลกัสตูรชัน้นายร้อย เหลา่ ม.รุ่นท่ี 2 พ.ศ. 2529 
- หลกัสตูรชัน้นายพนั เหลา่ ม. พ.ศ. 2532 
- หลกัสตูรหลกัประจ า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชดุที่ 31 พ.ศ. 2535 
- หลกัสตูร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537 
- ปริญญารัฐศาสตรบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546 
- หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 57 พ.ศ. 2558 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 7 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
พ.ศ. 2559 

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

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ปัจจบุนั  ผู้อ านวยการ องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศกึ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2560 เจ้ากรมการพลงังานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ

พลงังานทหาร 
2558  เจ้ากรมการพลงังานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ

พลงังานทหาร 
2556  รองเจ้ากรมการพลงังานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

และพลงังานทหาร 
2556  รองเจ้ากรมการสรรพก าลงักลาโหม 
2555  ผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ………………… ……………………… 

10. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงนิ 
อาย ุ 50 
คณุวฒุิทางการศกึษา - Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Ohio State University,  

Columbus, USA. 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบนัศศินทร์ 

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง / ประธานผู้บริหาร
 ฝ่ายการเงิน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ Corporate Finance & Equity 
 Capital Market ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2555 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลกัทรัพย์  
 เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

11. นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ / เลขานุการบริษัท 
อาย ุ 47 
คณุวฒุิทางการศกึษา -  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญาโท (MBA), มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
-  เนติบณัฑิตไทย, เนติบณัฑิตยสภา  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2558 – ปัจจบุนั ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานกุารบริษัท  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2546 – 2558 ผู้อ านวยการอาวโุสส านกักฎหมายและเลขานกุารบริษัท 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ……………… ………………… 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัทซึง่ได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย

กรรมการ 6 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ รองประธานกรรมการ 

3. นายยืนยง โอภากลุ กรรมการ 

4. นางวงดาว ถนอมบรูณ์เจริญ กรรมการ 

5. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร กรรมการ 

6. นายพงศานติ์ คลอ่งวฒันกิจ กรรมการ 

 

ผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทัง้ 4 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD DCM APG และ ACM ประกอบด้วย

ผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่งในบริษัท 

CBD APG DCM ACM 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ✓ ✓ ✓ - 

2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ กรรมการผู้จดัการ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. นายยืนยง โอภากลุ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส ✓ - - - 

4. นายกมลดษิฐ  สมทุรโคจร รองกรรมการผู้จดัการสายงานผลิตและโรงงาน ✓ ✓ - ✓ 

5. นายพงศานติ ์คล่องวฒันกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ……………… ………………… 

1. นายเสถยีร เศรษฐสิทธ์ิ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อาย ุ 63 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) 34.30 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิง้ และ Northend Investment Ltd.) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
 สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ 55 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์,  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี,  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- 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 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
- Capital Market Academy หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู, สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot) 

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) 21.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณฐัชไม) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

พี่สาวนางวงดาว ถนอมบรูณ์เจริญ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2557 – ปัจจบุนั   รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธาน
 กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการสรรหาและก าหนด
 คา่ตอบแทน และกรรมการผู้จดัการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั 
 (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั   รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั   กรรมการผู้จดัการ บริษัท ตะวนัแดง ดีซเีอ็ม จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ……………… ………………… 

2545 – ปัจจบุนั   กรรมการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2542 – ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท โรงเบียร์ตะวนัแดง จ ากดั 

 

3. นายยนืยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อาย ุ 63 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

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

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) 14.20 (รวมนางลนิจง โอภากลุ – ภรรยา) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2557 – ปัจจบุนั   รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ตะวนัแดง ดีซเีอม็ จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  
 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 

 

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
อาย ุ 58 
คณุวฒุิทางการศกึษา - Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford 
สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ตะวนัแดงดซีีเอม็ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั   กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และ รองกรรมการ
 ผู้จดัการสายงานการตลาด  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั   รองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาด  
 บริษัท ตะวนัแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั   รองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาด  



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ……………… ………………… 

 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2545 – 2556   ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 

 

5. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
อาย ุ 55 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสือ่สารมวลชน, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- 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) 

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) 1.82 (เฉพาะหุ้นในนามนางวงดาว) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

น้องสาวนางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2560 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  
 บริษัท ตะวนัแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั  
 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2557 – 2559   กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และรองกรรมการ
 ผู้จดัการอาวโุส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  
 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2557 – 2559   กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
 บริษัท ตะวนัแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 
2556 – 2559   กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2551 – 2556  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบตักิารตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 

 

6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกจิ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงนิ 
อาย ุ 49 
คณุวฒุิทางการศกึษา - Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Ohio State University,  

Columbus, USA. 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบนัศศินทร์ 

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ี 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ……………… ………………… 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
กบัผู้บริหาร 

ไมม่ี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง / ประธาน ผู้บริหาร
 ฝ่ายการเงิน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ Corporate Finance & Equity 
 Capital Market ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2555 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลกัทรัพย์  
 เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  รับรองโดย ……………… …….…………………………… 
 

เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวอชิรญา  สิทธัครเดช / ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 

อาย ุ 38 

คณุวฒุิทางการศกึษา - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

สดัสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร - ไมม่ี - 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2557-ปัจจบุนั ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2545-2556 ผู้จดัการสายตรวจสอบบญัชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 

การฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง -  Working paper for better corruption prevention 
-  การควบคมุภายในยคุ Thailand 4.0 
-  การบริหารความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
-  หลกัการวิเคราะห์และบริหารความเสีย่ง 
-  Smart Disclosure Program 
-  Negotiation (การเจรจาตอ่รอง) 
-  การบริหารความเสีย่งองค์กร 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  รับรองโดย ………………… ….…………………………… 
 

เอกสารแนบ 4 

- ไมม่ีข้อมลู - 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ……………… …….…………… 
 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคมุภายในที่ดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ ถือ
หุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทและผู้ที่มี
สว่นได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดงันัน้ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทท่ีจะต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบควบคมุ
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่
เก่ียวข้องได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  สามารถปอ้งกนัทรัพย์สนิ จากการทจุริต เสยีหาย รวมทัง้มีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถกูต้อง
นา่เช่ือถือ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพฒันาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน (“แบบ
ประเมิน”) ฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี ้ได้จดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread -
way Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึน้ รวมทัง้
เหมาะสมกบับริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 สว่นเช่นเดียวกบัแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยาย
ความแตล่ะสว่นออกเป็นหลกัการยอ่ยรวม 17 หลกัการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแตล่ะสว่นได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมนิหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอยา่งน้อย
ทกุปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตกุารณ์ที่อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั การ
ประเมินดงักลา่วควรผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความเห็น มีความเข้าใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบตัิที่เหมาะสมกบับริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบตัิจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยงัขาดการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนัน้ หรือมีแล้วแต่ยงัไม่เหมาะสม)   บริษัทควรอธิบาย
เหตผุลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย 

 
 
 
   

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แหง่ ได้แก่ สถาบนัผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่สหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบนั
ผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบนัผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute 
หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแหง่สหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบนันกับญัชีเพื่อ
การบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ……………… …….…………… 
 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1   คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 

       1.1.1  การปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 

 

 

1.2   มีข้อก าหนดที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลมุถึง 

       1.2.1 มีข้อก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนกังาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัท าให้เกิดความเสยีหายตอ่องค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

       1.2.4 มีการสื่อสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น 
รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทกุ
ปี รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิ 
(compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 

 

 

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม  
        1.4.2 มีกระบวนการที่ท าให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าที่ขดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร 

 

 

 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 
                                           
2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี่ยงของบริษัท 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ……………… …….…………… 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

 
 

 

2.2  คณะกรรมการก ากับดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

 
 

 

2.3  คณะกรรมการก ากับดแูลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

 
 

 

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้ 

 
 

 

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสมัพนัธ์อื่นใด อนั
อาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

 
 

 

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเร่ืองการควบคมุภายใน ในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้การ
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการสื่อสาร และ
การติดตาม 

 
 

 

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่ งการและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคญั ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบ
ภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

 

 

 

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่สารข้อมลู 

 

 

 

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

 

 

 

 

 

 



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

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรที่มีความรู้และความสามารถ
ที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

 

 

 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการ
เหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

 

 

 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 

 

 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบที่ปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

 

 

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดต าแหนง่ (succession plan) ที่ส าคญั   

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่ อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้ บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ

รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ าเป็น 

 
 

 

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้รางวลั ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะ

ยาวของบริษัท 

 
 

 

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ

เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในด้วย 

 
 

 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มกีารสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบตัิหน้าที่ของ

บคุลากรแตล่ะคน 
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  รับรองโดย ……………… …….…………… 
 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจในขณะนัน้ 
โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสทิธิหรือภาระผกูพนัของบริษัท
ได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

 
 

 

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่ส าคญั เช่น ผู้ ใช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

 
 

 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอยา่งแท้จริง   

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนมุตัิและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 

 
 

 

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทัง้

องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทกุประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ 

ฝ่ายงาน และหน้าที่งานตา่ง ๆ   

 

 

 

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทกุประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร ซึ่ง
รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

 

 

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสีย่ง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคญัของความเสี่ยง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้  

 

 

 

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนัน้ 
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเสีย่ง (sharing) 
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  รับรองโดย ……………… …….…………… 
 

8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัท ารายงาน

ทางการเงินเท็จ  การท าให้สญูเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม

ภายใน (management override of internal controls)  การเปลี่ยนแปลงข้อมลูในรายงานที่ส าคญั  การ

ได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

 

 

 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเปา้หมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเปา้หมายที่
ก าหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานแล้ว
ด้วยวา่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระท าไมเ่หมาะสม  เช่น ไมต่ัง้เปา้หมายยอดขายของบริษัทไว้สงู
เกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

 

 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

 

 

 

8.4 บริษัทได้สือ่สารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้    
 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ

ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้

อยา่งเพียงพอแล้ว  

 

 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้
อยา่งเพียงพอแล้ว 

 

 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปลีย่นแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนัน้อย่างเพียงพอ
แล้ว 

 

 

 

 
 
 
 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ……………… …….…………… 
 

การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น 
สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

 

 

 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ 
อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และ
การบริหารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดบัชัน้การอนมุตัิของผู้บริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและ
อ านาจอนมุตัิของผู้บริหารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุัติโครงการลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการ
คดัเลือกผู้ขาย  การบนัทึกข้อมูลรายละเอียดการตดัสินใจจัดซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดุอปุกรณ์ หรือ 
การเบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทัง้บุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการ
ระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนั
เสมอ 
 10.2.2 กรณีทีบ่ริษัทอนมุตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ที่เก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษัทใน
ระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสินค้า การให้กู้ยืม  การค า้ประกนั  บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจ
แล้ววา่ มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผกูพนับริษัท เช่น ติดตามการ
ช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม 

 

 

 

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคมุภายในในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หน่วยธุรกิจ 
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

 

 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็น
การตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าที่อนมุตัิ  
(2) หน้าที่บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าที่ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

 

 

 

 



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

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่ วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่ อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตัิงาน
และการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

 
 

 

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบัติ 

เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้
ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักลา่ว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิที่ก าหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท เกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เกณฑ์ของส านกังาน ฯลฯ เพื่อปอ้งกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์
ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

 

 

 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผู้ที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนัน้   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสดุของบริษัทเป็นส าคัญ 

และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 
  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก าหนด

แนวทางให้บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ (หาก

บริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

 

 

 

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผู้บริหาร

และพนกังาน 
 

 

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่ มี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 
 

 

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 



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

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทัง้ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

 
 

 

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู    

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการตดัสนิใจ 
ตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายละเอียดของเร่ืองที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท
ทางเลอืกตา่ง ๆ  

 
 

 

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่
ระบขุ้อมลูที่จ าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณากอ่นการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต า่
ตามที่กฎหมายก าหนด  

 
 

 

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการแตล่ะราย เช่น การบนัทึกข้อ
ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการราย
ที่ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองที่เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

 
 

 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มกีารจดัเก็บเอกสารส าคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
 13.6.2 กรณีทีไ่ด้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่อง ในการควบคมุ
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว  

 

 

 

 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็น

ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือ่สารท่ีเหมาะสม 
เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

 

 

 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที่ส าคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัท
สามารถเข้าถึงแหลง่สารสนเทศที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ  ตามที่ต้องการ เช่น 
การก าหนดบคุคลที่เป็นศนูย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทัง้
การติดตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ……………… …….…………… 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    
14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้บคุคลตา่ง ๆ  ภายในบริษัทสามารถแจ้ง
ข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

 

 

 

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าที่หรือหนว่ยงานนกั
ลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

 

 

 

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรสามารถ

แจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

 

 

 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่ อให้มั่ นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไป    

อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่ายบริหารและ
พนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ก าหนดให้แตล่ะสว่นงาน
ติดตามการปฏิบตัิ และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

 

 

 

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้โดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบริษัท   

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ   

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ    

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

  รับรองโดย ……………… …….…………… 
 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รับผิดชอบ       

ซ่ึงรวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแก้ไข
อยา่งทนัทว่งที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้แตกตา่งจากเปา้หมาย ที่ก าหนดไว้อยา่งมีนยัส าคญั 

 

 

 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์หรือสงสยั
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิม
ด าเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา
อนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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