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1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 
วิสัยทัศน ์
สินคา้ระดบัโลก แบรนดร์ะดบัโลก 

พันธกิจ 
1. พฒันาบคุลากรใหม้ีทศันคติที่ดี พรอ้มที่จะเรียนรู ้สรา้งสรรค ์และมีความรบัผิดชอบ 
2. มีระบบงานท่ีกระชบั รดักมุ มีมาตรฐานสากล 
3. มีการบริหารงานที่มีเป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีโครงสรา้งการบริหารที่เหมาะสม มีแนวทาง

โครงการท่ีไปสู่เป้าหมาย 
4. ใชเ้ทคโนโลยีในการผลิต บรหิารจดัการ พฒันาและสรา้งธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน 
5. ผลิตสินคา้ที่มีมาตรฐาน และไดร้บัความนิยมทั่วโลก 
6. เป็นแบรนดท์ี่มีคณุค่า ทนัสมยั และประสบความส าเรจ็ในระดบัโลก 
7. มีภาพลกัษณเ์ป็นองคก์รระดบัโลกที่ทนัสมยั มีธรรมาภิบาล และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท 
เป็นท่ี 1 ในประเทศไทย ภายใน 1 ปี (2563) 
เป็นท่ี 1 ในอาเซยีน ภายใน 3 ปี (2565) 
เป็นท่ี 1 ในเอเชีย ภายใน 5 ปี (2567)  

โครงบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยการลงทนุในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบันลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้
โครงสร้างการลงทุนดังนี ้
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1.1 รายละเอียดผลิตภัณฑภ์ายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 
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1.2  โครงสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทฯ 
ผลิตภณัฑแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของกลุ่มบรษิัทฯ และ

ผลิตภณัฑร์บัจา้งจดัจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอก ทัง้นี ้ผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของกลุ่มบริษัทฯ มีทัง้ในส่วนที่
ด  าเนินการผลิตดว้ยตนเองและว่าจา้งบคุคลภายนอกใหด้ าเนินการผลิต โครงสรา้งรายไดจ้ากการขาย จ าแนกตามผลิตภณัฑ์
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

โครงสร้างรายได้จากการขาย  2560 2561 (ปรับปรุงใหม่) 2562 
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

ผลิตภัณฑภ์ายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
ผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทฯ ด าเนินการผลิต 11,107 86.1 12,538 86.9 12,881 86.3 
ผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทฯ ว่าจา้งบคุคลภายนอก
ด าเนินการผลิต 

936 7.3 806 5.6 532 3.6 

รวม ผลิตภัณฑภ์ายใต้เคร่ืองหมายการค้า
ของกลุ่มบริษทัฯ 

12,043 93.3 13,344 92.5 13,412 89.8 

ธุรกิจรับจ้างจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์ห้แก่บุคคลภายนอก 

กลุ่มอปุโภคบรโิภคทั่วไป  529 4.1 420 2.9 248 1.7 
กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 274 2.1 599 4.1 1,161 7.8 
รวม ผลิตภัณฑรั์บจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่
บุคคลภายนอก 

803 6.2 1,020 7.1 1,409 9.4 

รายได้จากการขายอืน่ 
รวม รายได้จากการขายอื่น 58 0.5 59 0.4 111 0.7 
รวม รายได้จากการขายทัง้หมด 12,904 100.0 14,422 100.0 14,933 100.0 
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1.3 การตลาดและการแข่งขัน 
(1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายส าหรบัผลิตภณัฑต์่างๆ ของบรษิัท สามารถสรุปได ้ดงันี ้
ผลิตภัณฑ ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า 

เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั 
  

▪ ส าหรบัตลาดในประเทศ บริษัทฯ มีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นผูบ้ริโภควยัท างานทุกกลุ่มอาชีพที่
ตอ้งการพลงังานและความสดชื่นระหว่างการท างาน กลุ่มเป้าหมายที่ไดจ้ากเดิมเป็นระดบัตน้ ได้
ขยายกวา้งขึน้ และสงูขึน้หลงัจากมีการออกสินคา้ในรูปแบบกระป๋อง 

▪ ส าหรบัตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่กลุ่ม
บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจ 

เครื่องดื่มเกลือแร ่
 

▪ เครื่องดื่มเกลือแร ่เปิดตวัครัง้แรกในปี 2557 ภายใตช้ื่อตราสินคา้ สตารท์ พลสั ก่อนที่จะเปล่ียนชื่อ 
มาเป็น คาราบาว สปอรต์ ในปี 2561 เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้รโิภคทั่วไปเช่นเดียวกับเครื่องดื่มคารา
บาวแดง และมั่นใจในสินคา้คณุภาพ ภายใตแ้บรนด ์คาราบาว 

▪ กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของคาราบาว สปอรต์ ในปัจจบุนัเป็นลกูคา้ในประเทศ 

น า้ดื่ม  
 
 

▪ ตลาดน า้ดื่มภายในประเทศ มีกลุ่มลูกคา้ที่กวา้งคือกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ใหค้วามส าคญักับความ
เป็นน า้ดื่มที่มีที่มีเครื่องหมายการคา้ และคณุภาพความสะอาดไดม้าตรฐาน 

▪ กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของน า้ดื่มคาราบาว ในปัจจบุนัเป็นลกูคา้ในประเทศ 

กาแฟ 
 

▪ บริษัทฯ วางกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่มเดียวกับเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตลาดภายในประเทศ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูม้ีรายไดร้ะดบัขัน้ตน้ถึงปานกลาง 

▪ กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของกาแฟในปัจจบุนัเป็นลกูคา้ในประเทศ 

 
(2) นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย  
 ส าหรบัตลาดในประเทศ บริษัทฯ จะท าการตลาดกับผูบ้ริโภคเป้าหมายโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความ

ตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ภายใตแ้นวคิด สินคา้ระดับโลก แบรนดร์ะดับโลก เพื่อชูภาพความทันสมยั นวตักรรม
เครื่องดื่มระดบัโลก ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ ในรูปแบบของ Above the Line (การตลาดผ่านส่ือที่เขา้ถึงกลุ่มผูบ้รโิภคในวงกวา้ง), 
Below the Line (การตลาดที่เขา้ถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) รวมถึง การตลาดแบบ Digital (การตลาด
ดิจิทลั) 

(ก) การตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านสื่อทีเ่ข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) 
บริษัทฯ ไดก้ าหนดวิสยัทศัน ์สินคา้ระดับโลก แบรนดร์ะดับโลก และประชาสมัพันธ์ผ่านส่ือในวง

กวา้งที่หลากหลาย อาทิเช่น โทรทศัน ์วิทย ุและป้ายโฆษณา เป็นตน้ 
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(ข) การตลาดแบบ Below the Line (การตลาดที่ เข้ าถึงกลุ่ม ผู้บ ริโภคเป้าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง) 
บริษัทฯ มีทีมปฏิบตัิการทางการตลาด (ทีมสาวบาวแดง) เป็นกลยทุธห์ลกัที่ส  าคญั ปฏิบตัิงานทั่ว

ภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อท าหนา้ที่พบปะผูบ้ริโภค รา้นคา้ปลีก ตัวแทนจ าหน่าย ไม่ใช่แค่ร่วมกิจกรรม เล่นเกม แจกรางวัล 
หรือใหข้อ้มลูสินคา้ แต่เสน่หข์องสาวบาวแดงที่มีความเป็นกนัเองสรา้งความผกูพนั เสมือนเป็นคนใกลช้ิดกบัผูบ้รโิภค ปัจจบุนัมี
ทั้งสิน้ 87 ทีม และมีพนักงาน 600 คน ท างานในพืน้ที่เป้าหมายที่ทรงประสิทธิภาพ โดยก าหนดกลยุทธ์ พืน้ที่ เป้าหมาย 
แผนการการท างานอย่างถูกตอ้งแม่นย า ถือเป็นองคค์วามรูท้ี่สั่งสมประสบการณม์ากว่า 16 ปี ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมา
พฒันารูปแบบการท างาน (OA : Operation App) เช่น การบันทึการเขา้เยี่ยมรา้นคา้โดยใช้แท็บเล็ต โดยวิธีสแกน QR Code 
รวมทัง้การระบุพิกัดการจดักิจกรรมการทางการตลาด การวดัผลสมัฤทธ์ิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการตรวจสอบการ
ท างาน  การบรหิารจดัการขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยีอย่างถกูตอ้งแม่นย า 

(ค) การตลาดแบบ Digital (การตลาดดิจทิัล)  
เพื่อตอกย า้ความเป็นสินคา้ระดบัโลก  แบรนดร์ะดบัโลก ชภูาพลกัษณท์ี่ทนัสมยั โดยส่ือสารผ่าน

ช่องทางเขา้ถงึบรโิภคยคุใหม่ โดยการน าเสนอเนือ้หา การท าโฆษณา และท ากจิกรรมทางการตลาดกบัผูบ้รโิภคบนส่ือดิจิตอล
ต่างๆ  เช่น Website, Facebook, YouTube และ Line Official Account 

ส าหรบัการท าการตลาดในต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาบริษัทคู่คา้ที่มีความช านาญ
และประสบการณใ์นสินคา้อปุโภคบรโิภค อีกทัง้มีความสามารถในการกระจายผลิตภณัฑค์รอบคลมุพืน้ที่ในประเทศนัน้ๆ เพื่อ
จ าหน่ายผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ เป็นส าคญั ทัง้นี ้กลยุทธก์ารตลาดและกิจกรรมการส่งเสรมิการขายจะปรบัเปล่ียนตามความ
เหมาะสมในแต่ละประเทศ  

บริษัทฯ และตัวแทนจ าหน่ายมุ่งเน้นการท ากิจกรรมการตลาดเพื่อสรา้งความตอ้งการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมมือกับตัวแทนจ าหน่ายท าการตลาดในประเทศกัมพูชาโดยน ารูปแบบการท ากิจกรรม
การตลาดในประเทศไทยไปประยกุตใ์ช ้เช่น การสนบัสนนุการแข่งขนัมวย การจดัคอนเสิรต์สญัจรของวงดนตรีคาราบาวพรอ้ม
กับแจกผลิตภัณฑต์ัวอย่างของบริษัทฯ ใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลองดื่ม นอกจากนีย้งัมีการถ่ายทอดคอนเสิรต์ดงักล่าวทางโทรทศัน์
เพื่อโฆษณาผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ และวงดนตรีคาราบาวในแบบทางออ้มไดอ้ีกดว้ย 

ส าหรบัในตลาดประเทศองักฤษ บริษัทฯ วางกลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่างจากเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัอื่นใน
ตลาด อาทิเช่น การสรา้งความเชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑท์ั้งดา้นคุณภาพและภาพลักษณ์ไปสู่กีฬาฟุตบอล มุ่งเน้นการใช้
ฟตุบอลเป็นส่ือกลางในการเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย โดยมีการจดัท าส่ือโฆษณาผ่าน โปสเตอรแ์ละ Social media ในรูปแบบ
ต่างๆ  อีกทั้งยังติดโลโก้บนเสือ้นักฟุตบอลและบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการสรา้งการรบัรูแ้ละตอกย า้เครื่องหมายการคา้ของ 
Carabao  
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคู่สัญญากับสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลดังนี ้

(1) สโมสรฟุตบอลเชลซี ส าหรบัการแข่งขนัฟตุบอล 5 ฤดูกาล ตัง้แต่ 2559/2560 – 2563/2564 แบ่งออกเป็น 
3 ฤดกูารแรกในฐานะ Principal Partner ตัง้แต่ 2559/2560 – 2561/2562 เครื่องหมายการคา้คาราบาวจะปรากฏบนเสือ้ซอ้ม 
รวมถึงส่ือต่างๆ ในสนาม เช่น ตรงพนกัที่นั่งของนกัเตะหรือป้าย LED รอบสนาม มากกว่านัน้บริษัทฯ สามารถใชเ้ครื่องหมาย
และนักเตะสโมสรฟุตบอลเชลซีบนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั่ วโลกได ้และ 2 ฤดูกาลที่เหลือในฐานะ Global Partner ตัง้แต่ 
2562/2563 – 2563/2564 เครื่องหมายการค้าคาราบาวจะปรากฏบนป้าย LED รอบสนาม รวมถึงบริษัทฯ ยังสามารถใช้
เครื่องหมายและนกัเตะสโมสรฟตุบอลเชลซีบนผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทฯ ทั่วโลกได ้
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(2) อิงลิชฟุตบอลลีก (EFL) ส าหรับการแข่งขันฟุตบอล 5 ฤดูกาล ตั้งแต่ฤดูกาลแข่งขันปี 2560/2561 – 
2564/2565 โดยบริษัทฯ ยังมีสิทธิที่จะขยายระยะเวลาการเป็นผู้สนับสนุน EFL อีก 2 ปี เครื่องหมายการคา้คาราบาวเป็น
ผูส้นับสนุนหลักการแข่งขันอิงลิชฟุตบอลลีกที่เป็นหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ในประเทศอังกฤษและมีสโมสร
ฟตุบอลเขา้รว่มมากกว่า 90 แห่งจากทั่วประเทศ โดยใชช้ื่อ Carabao Cup และเครื่องหมายการคา้คาราบาวจะปรากฏ บนเสือ้
นกัเตะและส่ือต่างๆ ในสนามการแข่งขนัตลอดอายสุญัญา 
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(ค) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กลุ่มบรษิัทฯ มีช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ ดงันี ้ 
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ตลาดในประเทศ 
บริษัทฯ ขายและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางรา้นค้าดั้งเดิม 
(Traditional trade) ทั้งในส่วนการกระจายผ่านตัวแทน (Multi tiered 
agent) และการกระจายผ่านศนูยก์ระจายสินคา้และหน่วยรถเงินสดของ
ตนเอง (Cash van) และรา้นคา้สมยัใหม่ (Modern trade) 
- ช่องทางรา้นคา้ดั้งเดิม (Traditional trade) เป็นช่องทางการขาย และ
จัดจ าหน่ายหลกัผ่านตวัแทนที่ท  างานเชื่อมโยงกันในลกัษณะเครือข่าว 
กล่าวคือ บริษัทด าเนินการหา และแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายหลกั (Agent) 
ที่มีศกัยภาพในดา้นการจัดเก็บและขนส่งทั่วถึงในระดบัจังหวดั จากนั้น
ท างานร่วมกันอย่างใกลช้ิดเพื่อหาตัวแทนจ าหน่ายย่อยหรือรา้นคา้ส่ง
ขนาดใหญ่ (Sub-Agent หรือ ยี่ป๊ัว) ในระดับอ าเภอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
สามารถกระจายเข้าสู่รา้นค้าส่งขนาดกลางและขนาดเล็กในวงกวา้ง 
และต่อไปยังร้านค้าปลีกตามพื ้นที่ชุมชนทั่ วประเทศ บริษัทฯ ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาเครือข่ายรา้นค้าที่เข้มแข็ง สนับสนุนโดย
บคุลากรปฏิบตัิการภาคสนามและหน่วยรถเงินสดที่มีอยู่รวมกนัมากกว่า 
1,500 คน ครอบคลุมพื ้นที่การค้าส าคัญทั่วประเทศ ทั้งนี ้  บริษัทฯ มี
นโยบายใหต้วัแทนช าระเงินล่วงหนา้ก่อนมีการจดัส่ง และไม่มี 
นโยบายรบัคืนผลิตภณัฑเ์ป็นการทั่วไป 
- นอกจากการกระจายผ่านระบบตัวแทน บริษัทฯ ยังด าเนินกลยุทธ ์
หน่วยรถเงินสดเพื่อช่วยกระจายผลิตภัณฑ์เข้าสู่จุดขายตามรา้นค้า
โดยตรง ดว้ยศูนย์กระจายสินคา้และหน่วยรถเงินสดจ านวน 31 ศูนย์
และ 326 คัน ปฎิบัติการครอบคลุมรา้นคา้จ านวนรวมทั้งสิน้ประมาณ 
180,000 แห่ง 
- ช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade) ได้แก่  ร ้านสะดวกซื ้อ 
ซูเปอรม์ารเ์ก็ตและไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งส่งค าสั่งซือ้และรบัผลิตภณัฑ์ จาก
บริษัทฯ โดยตรง เพื่อวางจ าหน่ายในสาขาที่เปิดใหบ้ริการของตน 
ตลาดต่างประเทศ 
CBD ด าเนินการผลิตและส่งออกสินคา้ส าเรจ็รูปจากประเทศไทย 
ไปยงับริษัทคู่คา้ต่างประเทศที่เป็นตวัแทนท าหนา้ที่น  าเขา้และจดั 
จ าหน่ายต่อไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค (Distributorship) ราคาขายและ 
เง่ือนไขการคา้แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงระหว่าง 
CBD และบริษัทคู่คา้ต่างประเทศแต่ละราย โดยค านึงถึงผลประโยชน ์
สงูสดุที่พึงมีรว่มกนัระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจา้ของผลิตภณัฑภ์ายใต ้
เครื่องหมายการคา้คาราบาวและบริษัทคู่คา้ในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจ 
ที่ส  าคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายใหบ้ริษัทคู่คา้ช าระเงินล่วงหนา้ก่อน 
มีการจดัส่ง และไม่มีนโยบายรบัคืนผลิตภณัฑเ์ป็นการทั่วไป 
ICUK ท าหนา้ที่เป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั 
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ในประเทศองักฤษและประเทศ 
อ่ืนนอกทวีปเอเชีย โดยตลาดในประเทศองักฤษเป็นการขายและจดัส่ง 
ผลิตภณัฑโ์ดยตรงให ้  
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1.4   ภาพรวมของตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั 

ตลาดในประเทศ 

จากข้อมูลทางการตลาดของ Nielsen ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีปริมาณขายรวมทอดสุดท้ายสู่
ผู้บริโภคที่หดตัวในอัตราเฉล่ียต่อปีเท่ากับรอ้ยละ -1.3 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 ในขณะที่ในปี 2562 ปริมาณขายรวม
กลับมาเติบโต ในอัตรารอ้ยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ ทั้งนี ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยจะมีการกระจายผ่าน
ช่องทางการคา้หลกั 2 ช่องทาง โดยมีช่องทางการจดัจ าหน่ายทางรา้นคา้แบบดัง้เดิม (Traditional Trade) เป็นช่องทางที่ใหญ่
ที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการจ าหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวเท่ากับรอ้ยละ 69 ของปริมาณการขายทั้งหมดในปี 2562 โดย
สดัส่วนปริมาณการจดัจ าหน่ายที่เหลือนัน้ มาจากช่องทางรา้นคา้แบบสมยัใหม่ (Modern Trade) รอ้ยละ 31 โดยในปี 2562
บรษิัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในเชิงปรมิาณการขายเป็นอันดบั 2 อยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 22.6 

ลกัษณะของกลุ่มผูบ้ริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศไทยมีความโดดเด่นชดัเจนและมีแนวโนม้เป็นผูม้ีรายไดร้ะดบั
ตน้ถึงปานกลาง โดยอยู่ในวยัท างานทีมีช่วงอายุรหว่าง 26-45 ปี ที่นิยมบริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัชนิดไม่อดัก๊าซฯ และมีรส
หวานเมื่อเทียบกบัเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัที่วางขายอยู่ในต่างประเทศ ผลส ารวจพบว่าพฤติกรรมการบรโิภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั
ในประเทศไทยแบบขวดแกว้ไดร้บัความนิยมจากกลุ่มผูบ้รโิภคมากกว่าแบบกระป๋อง เพราะฉะนัน้กลุ่มบรษิัทจึงมีความเชื่อมั่น
ว่าดว้ยเหตุผลดังกล่าวผู้ประกอบการต่างชาติมีโอกาสน้อยมากที่จะแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทย
เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใตเ้ครื่องหมายการคา้จากต่างประเทศลว้นบรรจุในรูปแบบกระป๋องอัดก๊าซฯ 
ลกัษณะขา้งตน้เป็นส่ิงสะทอ้นถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผูป้ระกอบการในประเทศถือครองมากกว่า 

หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางการคา้ที่ถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดบัตน้ๆในตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศ
แล้ว จะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯเป็นผู้เล่นที่ เข้าสู่ตลาดในฐานะผู้ผลิตและท าการตลาดอายุน้อยที่สุด นับตั้งแต่ปี 2545 ทั้งนี ้
เครื่องหมายการคา้ของกลุ่มบรษิัทฯไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็และลม้หลาม ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลาย
ในฐานะกลุ่มผู้น าเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ในตลาดภายในประเทศไทย ซึ่งตอกย ้าด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 2 ใน
ระดบัประเทศ และเป็นผูน้  าในตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในภาคกลาง 

ตลาดต่างประเทศ 

 ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง (ยกเว้นตลาดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต)้ ถูกพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม 
เนื่องจากราคาขายโดยเฉล่ียต่อมิลลิลิตรที่สงูเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มอื่นในกลุ่ม Soft drink กลุ่มลกูคา้ผูบ้รโิภค
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัส่วนใหญ่ คือ วยัรุน่ระดบัมธัยมศกึษาและมหาวิทยาลยั และเป็นผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง 

 ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัที่มีขนาดใหญ่ 5 อันดับแรกของโลก คือประเทศอเมริกา จีน ญ่ีปุ่ น อังกฤษ และ บราซิล 
โดยบรษิัทผูผ้ลิตใหค้วามสนใจตลาดในประเทศจีน เนื่องจากฐานจ านวนประชากรที่ใหญ่และมีการบรโิภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั
ในอตัราเติบโตกา้วกระโดดอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัใหค้วามสนใจในดา้นการน าเสนอความหลากหลายทั้งในดา้นรสชาติจาก
กลิ่นและส่วนผสมที่ใหค้ณุสมบตัิเฉพาะและในดา้นระดบัค่าความหวานจากปริมาณน า้ตาล สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่
หนัมาใส่ใจดา้นสขุภาพมากขึน้ และหน่วยงานภาครฐัหลายประเทศเริ่มประกาศใชม้าตรการภาษีเพื่อลดการบรโิภคน า้ตาลและ
อัตราการเกิดโรคภัยที่เก่ียวข้องของประชาชน เช่น ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส แอฟริกาใตแ้ละหลายพืน้ที่ระดับรฐัใน
ประเทศสหรัฐัฯ 
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1.5  การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 (1) โรงงานผลิตและก าลังผลิต 
กลุ่มบรษิัทฯ ด าเนินการตามโครงการลงทุนขยายก าลงัผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่งตัง้แต่กิจกรรมตน้น า้จาก

โรงผลิตขวดแกว้สีชาและกระป๋องอลมูิเนียมไปจนถึงโรงบรรจขุวดและกระป๋องสินคา้ส าเรจ็รูป จนบดันีโ้รงงานดงักล่าวที่มีท าเล
ที่ตัง้เดียวกนัในอ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในลกัษณะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องไดเ้ขา้สู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์
ทัง้หมดแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

โรงบรรจุขวดและโรงบรรจุกระป๋อง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินคา้ส าเร็จรูปภายใตก้ารด าเนินงานของ CBD มี
ก าลงัผลิตติดตัง้และปรมิาณผลิตจรงิส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 ดงัต่อไปนี ้  
 

 ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 
2560 2561 2562 

โรงบรรจุขวด 
ก าลงัผลิตติดตัง้สงูสดุ (ลา้นขวดต่อปี) 1,080 1,800 1,800 
ปรมิาณผลิตจรงิ (ลา้นขวดต่อปี) 869 864 870 
อตัราการใชก้ าลงัผลิต (รอ้ยละ) 80 48 48 
โรงบรรจุกระป๋อง 
ก าลงัผลิตติดตัง้สงูสดุ (ลา้นกระป๋องต่อปี) 1,250 1,560 1,560 
ปรมิาณผลิตจรงิ (ลา้นกระป๋องต่อปี) 555 844 943 
อตัราการใชก้ าลงัผลิต (รอ้ยละ) 44 54 60 

หมายเหต ุ ก าลงัผลิตสงูสดุค านวณจากเครือ่งจกัรในชว่งเวลาท าการประมาณ 21 ชั่วโมงต่อวนั 300 วนัต่อปี และปรบัปรุง
เป็นค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนกัตามระยะเวลาที่ผลิตเชิงพาณิชยข์องแต่ละสายการผลิต 

 โรงบรรจขุวดไม่รวมเครื่องจกัร 2 สายการผลิตที่ใชผ้ลิตเครื่องดืม่เกลือแรป่ระมาณ 100 ลา้นขวดตอ่ปี 
 
 (2) การจัดหาวัตถุดิบ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จ  าหน่ายอย่างน้อย  2-3 ราย เนื่องจากกลุ่ม 
บริษัทฯ ไม่ตอ้งการพึ่งพิงผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบรายใดรายหนึ่งมากเกินไป รวมทัง้เป็นการสรา้งอ านาจต่อรองใหแ้ก่กลุ่มบริษัทฯ 
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการสั่งซือ้วตัถุดิบตามแผนการขายและการผลิตประจ าปี ซึ่งฝ่ายจดัซือ้ส่วนกลางจะท าหนา้ที่
ติดต่อกับผู้จ  าหน่ายวัตถุดิบ เพื่อจดัซือ้วัตถุดิบส าหรบัการผลิต โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ จะท าสัญญาระยะสัน้ โดยมีอายุ
สญัญาส่วนใหญ่ประมาณ 12 เดือน นอกจากนีก้ลุ่มบรษิัทฯ จะเขา้ไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวตัถุดิบของผู้จ  าหน่ายวตัถุดิบ
หลกัเป็นประจ าทกุปี เพื่อใหม้ั่นใจว่ากลุ่มบรษิัทฯ ไดร้บัวตัถดุิบที่มีคณุภาพตรงตามที่กลุ่มบรษิัทฯ ก าหนดไว ้ 

วัตถุดิบทีใ่ช้ในการผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร่ 
วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นกระบวนการผลิต มีดงันี ้
(1) น ้าตาลทราย 

น า้ตาลทรายเป็นวตัถดุิบหลกัส าหรบัการผลิต โดยกลุ่มบรษิัทฯ จะวางแผนการสั่งซือ้น า้ตาลทราย
จากผูจ้  าหน่ายในประเทศเป็นรายปีตามแผนการผลิตประจ าปี และเขา้ท าสญัญาระยะสัน้ท่ีมีอายสุญัญาประมาณ 1 ปีโดยระบุ
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ปรมิาณที่สั่งซือ้ และราคาซือ้ขายเป็นสกลุเงินบาทเบือ้งตน้ไวใ้นสญัญา ซึ่งราคาซือ้ขายสามารถปรบัเปล่ียนไดห้ากทางราชการ
ปรบัราคาน า้ตาลเพิ่มขึน้หรือลดลง ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธท์ี่ดีและยาวนานกับผูจ้  าหน่ายน า้ตาลทราย จึงท าใหท้ี่
ผ่านมากลุ่มบรษิัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบดงักล่าว 

(2) ขวดแก้ว 
ขวดแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์หลัก ประกอบไปดว้ย ขวดแก้วสีชาขนาด 150 มิลลิลิตรส าหรับ

เครื่องดื่มบ ารุงก าลังแบบบรรจุขวด และขวดแกว้สีใสขนาด 250 มิลลิลิตรส าหรบัเครื่องดื่มเกลือแร่ กลุ่มบริษัทฯ วางแผน
สั่งซือ้ขวดแกว้เป็นรายปี โดยสั่งซือ้จากผูผ้ลิตในประเทศจ านวน 3 ราย และจดัท าสญัญาระยะสัน้ที่มีอายุสญัญา 1 ปี ซึ่งระบุ
จ านวนสั่งซือ้และราคาซือ้ขายเป็นสกลุเงินบาทท่ีแน่นอน 

โรงผลิตขวดแกว้สีชาภายใตก้ารด าเนินงานของ APG วางแผนสั่งซือ้วตัถดุิบและใชก้ าลงัผลิตส่วน
ใหญ่ในการผลิตขวดแกว้สีชา ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการใชแ้ละเป็นไปตามแผนผลิตสินคา้ส าเร็จรูปประจ าปีของ 
CBD ในปัจจุบัน โดย APG จะสั่งซือ้วตัถุดิบผ่านฝ่ายจดัซือ้ส่วนกลางของกลุ่มบริษัทฯ และส ารองวัตถุดิบหลักไว้ส าหรบัการ
ผลิตประมาณ 7-10 วนั ในขณะที่ขวดแกว้สีใสที่ใชเ้ป็นบรรจุภัณฑเ์ครื่องดื่มเกลือแร่เป็นการจดัหาจากบริษัทคู่คา้ในประเทศ
ทัง้หมด วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นกระบวนการผลิตขวดแกว้มีดงันี ้

▪ เศษแก้ว  
เศษแกว้เป็นวตัถดุิบหลกัส าหรบัการผลิตขวดแกว้สีชา โดยส่วนใหญ่กลุ่มบรษิัทฯ สามารถซือ้

เศษแกว้จากโรงแยกเศษแกว้ในประเทศ ซึ่งเป็นผูร้วบรวมบรรจุภณัฑแ์กว้ที่ใชแ้ลว้ จากนัน้น ามาบดใหเ้ป็นเศษแกว้ คดัแยกส่ิง
ปนเป้ือนออก และน ามาส่งใหก้ับผู้ผลิตขวดแกว้ APG สั่งซือ้เศษแกว้จากผูจ้ดัจ าหน่ายเศษแกว้ โดยจัดท าสญัญาระยะสัน้ที่มี
อายสุญัญา 1 ปี  

▪ ทรายแก้ว  
ทรายแกว้เป็นวตัถุดิบส าคัญ รองจากเศษแกว้ในการผลิตขวดแกว้สีชา โดยเมื่อทรายแก้ว

ผ่านกระบวนการหลอมจะกลายสภาพเป็นโครงสรา้งหลกัของเนือ้แกว้ ทัง้นี ้APG สั่งซือ้ทรายแกว้ส่วนใหญ่จากผูจ้  าหน่ายทราย
แกว้ในจังหวัดระยองโดยใชใ้บสั่งซือ้ (Purchase Order)  ซึ่งระบุราคาซือ้ขายและปริมาณการสั่งซือ้ที่แน่นอนล่วงหนา้เป็น
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

▪ โซดาแอช 
โซดาแอชเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยมีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิใน

กระบวนการหลอมแกว้ โดยโซดาแอชส่วนใหญ่พบมากในประเทศเคนยาและจนี ทัง้นี ้ APG สั่งซือ้วตัถดุิบดงักล่าวผ่านผูน้  าเขา้
หลายราย โดยใชใ้บสั่งซือ้ (Purchase Order) ซึ่งเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิของตลาดโดยทั่วไป 

▪ ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงหลกัส าหรบัการผลิตขวดแกว้สีชาของ APG โดยจดัท าสญัญาซือ้

ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกบับรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
▪ วัตถุดิบอื่น 

วตัถดุิบอื่นที่ใชส้  าหรบัการผลิตขวดแกว้สีชา ไดแ้ก่ หินปนู หินฟันมา้ โซเดียมซลัเฟต ผงถ่าน 
ซิลิเนียม สนิมเหล็กและอื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะสั่งซือ้จากผูจ้  าหน่ายในประเทศ ซึ่งฝ่ายจดัซือ้ของ APG มีนโยบายสั่งซือ้วตัถุดิบ
จากผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบแต่ละชนิดอย่างนอ้ย 2-3 ราย เนื่องจากไม่ตอ้งการพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง รวมถึงเป็นการ
เพิ่มอ านาจการต่อรองทัง้ในเรื่องของราคาและคณุภาพของวตัถดุิบ 
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ทัง้นี ้สดัส่วนวตัถดุิบส าหรบัการผลิตขวดแกว้สีชาสามารถปรบัเปล่ียนและใชแ้ทนกันไดต้าม
ความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัปรมิาณและราคาวตัถดุิบในแต่ละช่วงเวลา 
  (3) กระป๋องอลูมิเนียม 

กระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์หลัก ประกอบไปดว้ย กระป๋องอลูมิเนียมขนาด 250 
มิลลิลิตร และขนาด 330 มิลลิลิตรส าหรับเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง กลุ่มบริษัทฯ วางแผนสั่งซือ้กระป๋องอลูมิเนียมเป็นรายปี 
โดยสั่งซือ้จากผูผ้ลิตในประเทศจ านวน 2-3 ราย โดยใชใ้บสั่งซือ้ซึ่งมีการระบรุาคาซือ้ขายและจ านวนกระป๋องที่แน่นอนล่วงหนา้
เป็นระยะเวลา 1 ปี 

โรงผลิตกระป๋องอลมูิเนียมภายใตก้ารด าเนินงานของ ACM วางแผนสั่งซือ้วัตถุดิบและใชก้ าลัง
ผลิตทัง้หมดส าหรบักระป๋องอลมูิเนียมขนาด 250 มิลลิลิตร เป็นไปตามแผนผลิตสินคา้ส าเร็จรูปประจ าปีของ CBD โดย ACM 
จะสั่งซือ้วตัถุดิบผ่านฝ่ายจดัซือ้ส่วนกลางของกลุ่มบริษัทฯ และส ารองวตัถุดิบหลกัไวส้ าหรบัการผลิตประมาณ  7-10 วนั ทัง้นี ้
ส าหรบัปริมาณความตอ้งการใชก้ระป๋องอลมูิเนียมขนาด 250 มิลลิลิตรในส่วนที่เกินก าลงัผลิตของ ACM และปริมาณความ
ตอ้งการใช้กระป๋องอลูมิเนียมขนาด 330 มิลลิลิตรทั้งหมด CBD จะด าเนินการสั่งซือ้โดยตรงจากผูผ้ลิตรายอื่นในประเทศ 
วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นกระบวนการผลิตกระป๋องอลมูิเนียมมีดงันี ้

▪ อลูมิเนียมคอยล ์(อลูมิเนียมแผ่นบาง)  
อลมูิเนียมคอยลเ์ป็นวัตถุดิบหลกัส าหรบัการผลิตกระป๋องอลมูิเนียม โดยบริษัท ACM สั่งซือ้

อลมูิเนียมคอยลจ์ากบรษิัทผูผ้ลิตทัง้ในประเทศ และต่างประเทศที่ไดม้าตรฐาน  
▪ ก๊าซธรรมชาติ 

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

▪ วัตถุดิบอื่น 
วตัถดุิบอื่นที่ใชส้  าหรบัการผลิตกระป๋องอลมูิเนียม เช่น สารเคลือบภายในกระป๋อง หมึกพิมพ์

ลายกระป๋อง กลุ่มบริษัทฯ เลือกใชส้ารที่มีคุณสมสบตัิเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยจะใชใ้บสั่งซื ้อซึ่งมีการระบุราคาซือ้ขายและ
จ านวนที่แน่นอนล่วงหนา้เป็นระยะเวลา 1 ปี 
  (4) วัตถุดิบอื่น 

วตัถดุิบอื่นส าหรบัการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัประกอบดว้ย ทอรีน แคฟเฟอีน อินโนสิทอล นิโคติ
นาไมด ์เด็กซแ์พนทีนอล  วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เป็นตน้ และวตัถดุิบอื่นส าหรับการผลิตเครื่องดื่มเกลือแรป่ระกอบดว้ย 
โซเดียมคลอไรด ์โพแทสเซียมคลอไรด ์และซิงคก์ลโูคเนท ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีวางแผนการสั่งซือ้ร่วมกับผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบ
ตามแผนผลิตประจ าปีของ CBD เพื่อก าหนดปรมิาณความตอ้งการใชใ้นเบือ้งตน้ จากนัน้เมื่อฝ่ายผลิตจดัท าแผนผลิตรายเดือน
แลว้เสรจ็ ฝ่ายจดัซือ้จะด าเนินการสั่งซือ้เป็นรายเดือน โดยใชใ้บสั่งซือ้ ซึ่งมีการระบรุาคาซือ้ขายและจ านวนที่แน่นอน 
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1.6 กระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิตผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทฯ สามารถสรุปได ้ดงันี ้

กระบวนการผลิตเคร่ืองดื่ม (ขวด และกระป๋อง) 
ขัน้ตอนท่ี 1 กระบวนการเตรียมวตัถดุิบ การชั่ง ตวง และล าเลียงวตัถดุิบดว้ยระบบอตัโนมตัิ (Automation Weighing System) 

วตัถุดิบหลกัประกอบดว้ย น า้ตาลทราย ทอรีน แคฟเฟอีน อินโนสิทอล นิโคตินาไมด ์เด็กซแ์พนทีนอล วิตามิน
บี6 และวิตามินบี 12 ที่ผ่านการตรวจสอบดา้นคุณภาพ  โดยส่วนประกอบที่ใชป้รมิาณมาก อย่างเช่น น า้ตาลทราย ถูกจดัเก็บ
ในระบบไซโล (Sugar silo)  ที่เป็นระบบปิด  วตัถดุิบทกุชนิดเขา้สู่ระบบชั่ง ตวง และล าเลียงวตัถดุิบดว้ยระบบอตัโนมตัิ วตัถดุิบ
ที่เป็นผง ชั่งน า้หนกัการอย่างแม่นย าดว้ย Load cell และวตัถดุิบที่เป็นสาระลาย ตวงปรมิาตรอย่างแม่นย าดว้ย Flow meter ที่
ผ่านการทวนสอบ และสอบเทียบก่อนการใชง้านอย่างสม ่าเสมอ โดยปริมาณที่ใชใ้นแต่ละสตูร (Recipe) จะก าหนดไวใ้นระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการผสมอตัโนมตัิ  (Automation Mixing System) 

น า้ที่ใชใ้นการผลิต เป็นน า้ที่ผ่านการกรองดว้ยระบบ Reverse Osmosis   เป็น น า้ R.O  จากนัน้ล าเลียงเขา้สู่ถงั
ผสม ผสมกับน า้ตาลทราย และวตัถุดิบอื่นๆ ท่ีถูกล าเลียงจากระบบการชั่งเขา้สู่ถังผสม ท าการป่ันผสมล าดบัการผสม (Order 
of mixing)  โดยแต่ละสตูรการผลิต (Recipe) จะก าหนดไวใ้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพื่อใหทุ้กล็อตการผสมมีคุณภาพ
มาตรฐานเดียวกัน  จากนั้นท าการตรวจสอบคุณภาพ  เพื่อตรวจสอบรสชาติ และขอ้ก าหนดทางดา้นคุณภาพ  เมื่อเครื่องดื่ม
ผ่านการตรวจสอบคณุภาพตามที่ก าหนดแลว้ จึงน าไปผ่านกระบวนการกรอง และล าเลียงไปเครื่องบรรจใุนระบบปิด    
ขัน้ตอนท่ี 3 การเตรียมบรรจภุณัฑ ์   

ขวดหรือกระป๋องส าหรับบรรจุคาราบาวแดง จะถูกล าเลียงเข้าสู่สายพานการผลิตโดยเครื่องป้อนขวดหรือ
กระป๋อง (De-palletizer)  และผ่านเครื่องตรวจสอบขวดหรือกระป๋อง (Empty Bottle/Can Inspection) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนล าเลียงดว้ยสายพานเขา้เครื่องลา้งระบบอัตโนมัติ ด้วยน า้รอ้นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จากนั้นขวดหรือกระป๋อง 
ล าเลียงดว้ยสายพานเขา้เครื่องบรรจคุาราบาวแดงต่อไป 
ขัน้ตอนท่ี 4 การบรรจขุวดหรือกระป๋อง 

 ขวดหรือกระป๋องที่ผ่านการลา้งในขัน้ตอนท่ี 3  ถกูล าเลียงเขา้เครื่องบรรจรุะบบอตัโนมตัิ เพื่อบรรจเุครื่องดื่ม
คาราบาวแดงที่ไดจ้ากการผสมในชัน้ตอนที่ 2และท าการปิดฝาขวดหรือกระป๋องดว้ยเครื่องอตัโนมตัิ (Capper  หรือ Seamer) 
ชั้นตอนนี ้ท  าในห้องที่มีการควบคุมความสะอาดและสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม (Clean room class 100,000 ) ตาม
หลักเกณฑว์ิธีการที่ดีในการผลิต  (GMP) เมื่อบรรจุคาราบาวแดงเรียบรอ้ยแลว้  จะถูกล าเลียงมาตามสายพาน ผ่านเครื่อง
ตรวจสอบคณุภาพ (Full Bottle/Can Inspection)  เขา้เครื่องพิมพล็์อตที่ขวดหรือกระป๋อง  
ขัน้ตอนท่ี 5 การบรรจหุีบห่อ 

น าคาราบาวแดงแบบขวดหรือกระป๋อง ล าเลียงบนสายพานเขา้เครื่องแพ็คฟิลม์  และแพ็คกล่อง ซึ่งทาง
โรงงานมีเครื่องจกัรท่ีสามารถบรรจุไดแ้บบ W rap around  และ Half tray  เครื่องดื่มคาราบาวบรรจใุนกล่องกระดาษแลว้ เขา้
เครื่องพิมพล็์อตที่กล่อง จากนัน้ถกูจดัเรียงบนพาเลทดว้ยเครื่องอตัโนมตัิ (Palletizer ) เพื่อเขา้คลงัสินคา้ส าเรจ็รูป 
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กระบวนการผลิตขวดแก้ว 

ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมวตัถดุิบและผสมวตัถดุิบ  
วตัถุดิบหลักของการผลิตขวดแกว้ ไดแ้ก่ เศษแกว้ ทราย หินปูน โซดาแอส เฟลดส์ปาร ์และมีวัตถุดิบรองที่ท  า

หนา้ที่ช่วยในการหลอมและใหสี้ เช่น ผงคารบ์อน ฝุ่ นเหล็ก ซอลท์เคก้ วตัถดุิบเหล่านีจ้ะถกูตรวจคณุภาพก่อนท่ีจะน าเขา้มาเก็บ
ในพืน้ท่ีจดัเก็บ และหลงัจากนัน้จะถกูชั่งตามน า้หนักในสตูรการผลิตแต่ละ Batch โดยเครื่องชั่ง (Load cell) และถกูน ามาผสม
กนั โดยเครื่องผสม (Mixer) และถกูล าเลียงไปเก็บยงั Furnace hopper  

ขัน้ตอนท่ี 2 การหลอม  
วตัถุดิบที่ผสมแลว้จะถูกป้อนอย่างต่อเนื่องเขา้ไปยงัเตาหลอม ซึ่งความรอ้นในเตาหลอมจะไดม้าจากก๊าสธรรม

ชาติและกระแสไฟฟ้า ท าใหอ้ณุหภมูิในการหลอมอยู่ประมาณ 1550-1600 องศาเซลเซียส ปฏิกิรยิาจากการหลอมจะท าใหเ้กิด
ฟองก๊าส CO2 และ SO2 ขึน้และจะลอยขึน้ออกไปบนผิวน า้แกว้ จนกระทั้งฟองก๊าสเหลืออยู่นอ้ย จนไดน้ า้แกว้ที่คุณภาพและ
ความรอ้นท่ีเหมาะกบัการขึน้รูป 

ขัน้ตอนท่ี 3 การขึน้รูป  
น า้แกว้ที่ไดจ้ากการหลอมจะถกูส่งไปยงัรางล าเลียงน า้แกว้ และมีการปรบัอณุหภูมิใหเ้หมาะสม น า้แกว้จะไหล

ผ่านรูจานน ้าแก้ว (Orifice Ring) และถูกใบกรรไกร (Shear blade) ตัดเป็นก้อนแก้ว (Gob) ที่มีรูปร่าง ขนาดและน ้าหนัก
ตามแต่ละชนิดของขวดที่ผลิต หลงัจากนัน้จะถกูล าเลียงผ่านรางล าเลียงกอ้นแกว้ ไปยงั แบบหยอด (Blank mold)  และท าการ
ขึน้รูปปากขวดและเป่าขวดครัง้แรกเรียกว่า พารสินั (Parison) หลงัจากนัน้พารสินัจะถกูส่งไปเป่าที่ แบบเป่า (Blow mold) เพื่อ
เป่าเป็นรูปขวด ขวดที่ไดจ้ะถูกท าใหเ้ย็นดว้ยลมเป่า และถกูล าเลียงไปยงัเตาอบขวด 

ขัน้ตอนท่ี  4 การอบขวด  
ขวดแกว้ที่ผ่านการขึน้รูปจะถูกล าเลียงไปยงัเตาอบ (Annealing Lehr) เพื่อปรบัลดอณุหภมูิของขวดลงอย่างชา้ 

เป็นการลดความเครียดภายในขวดซึ่งเป็นสาเหตุให้ขวดแตก โดยลดอุณหภูมิขวดจาก 570 องศาเซลเซียสจนถึงอุณหภูมิ
ประมาณ 200 องศาเซลเซียส ขวดจะถกูเคลือบดว้ยน า้ยา Cold end coating เพื่อป้องกนัผิวไม่ใหม้ีรอยเวลาเกดิการเสียดสีกนั 

ขัน้ตอนท่ี 5 การตรวจสอบขวด 100%  
ขวดทุกใบจะถูกการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ (Defect) โดยการผ่านเครื่องตรวจสอบขวด  (Inspection 

Machine) ซึ่งแต่ละเครื่องตรวจสอบจะตรวจสอบขอ้บกพร่องที่ต่างกัน เช่น ตรวจบริเวณ ปากขวด ล าตัวขวด กน้ขวด ตรวจ
ขนาดขวด ตรวจรา้ว เป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ี 6 การจดัลงกระบะและบรรจ ุ 
ขวดแกว้ทัง้หมดจะถกูบรรจลุงกระบะดว้ยเครื่อง Palletizer และน าไปเก็บในโกดงั 
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กระบวนการผลิตกระป๋องอลมิูเนียม 

ขัน้ตอนท่ี 1 การจดัเตรียมวตัถดุบิ 
กระบวนการท ากระป๋องเริ่มจากวัสดุคอยลอ์ลูมิเนียมรีดเรียบแผ่นบาง โดยคอยลอ์ลูมิเนียมจะถูกวางลงบน

เครื่องพลิกคอยล ์แกะหีบห่อและบรรจภุณัฑอ์อก แลว้จึงถูกพลิก 90 องศาเพื่อเซ็ทเขา้ในแกนของเครื่องจ่ายคอยลใ์นแนวนอน
คอยลอ์ลมูิเนียมแผ่นบางจะถูกป้อนเขา้เครื่องขึน้รูป ท าการขึน้รูปเป็นรูปถว้ยดว้ยการตดัและพบัขอบขึน้ในการขึน้รูปขัน้ตอน
เดียว ขนาดของถว้ยไดถ้กูออกแบบมาแลว้ใหเ้หมาะสมส าหรบัการถกูยืดออกเป็นกระป๋องในขัน้ตอนต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 การขึน้รูปกระป๋อง 
ถว้ยอลมูิเนียมจะถูกยืดออกดว้ยตวัพนัซข์ึน้รูป ดายที่ประกบรบัอยู่อีกฝ่ังจะเป็นตวัขึน้ทรงกน้กระป๋อง ความสงู

ของกระป๋องทุกใบจะถูกตดัใหเ้รียบเสมอ เท่ากนัทกุใบดว้ยใบมีดของเครื่องตดัขอบกระป๋อง ลา้งส่ิงสกปรก และน า้มนัหล่อล่ืน
แม่แบบที่ติดมากบัตวักระป๋องใหส้ะอาด หลงัจากลา้งส่ิงสกปรกออกแลว้ กระป๋องจะถกูเตรียมผิว และอบใหแ้หง้เพื่อใหพ้รอ้มที่
จะถกูพิมพล์ายต่อไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 การพิมพล์ายและเคลือบกระป๋อง 
กระป๋องจะถกูพิมพล์ายดว้ยเครื่องพิมพล์ายกระป๋องความเรว็สงู 8 หวัพิมพ ์ซึ่งจะท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิมพ์

ลายที่ตอ้งการลงบนตวักระป๋อง ส าหรบักน้กระป๋องอลมูิเนียมจะถกูเคลือบไวด้ว้ยฟิลม์บางๆ เพื่อใหส้ามารถไถลไปบนสายพาน
การผลิตของโรงบรรจุเครื่องดื่มของลกูคา้ปลายทางได ้จากนั้นสารเคลือบจะถูกพ่นเคลือบเป็นฟิลม์บางๆเกาะอยู่ที่ผิวภายใน
กระป๋อง เพื่อท าหนา้ที่ป้องกันไม่ใหเ้ครื่องดื่มท าปฏิกริยากบัผิวอลมูิเนียม และช่วยรกัษารสชาดของผลิตภณัฑต์ลอดอายุของ
ผลิตภณัฑ ์

ขัน้ตอนท่ี 4 การขึน้รูปคอกระป๋อง 
คอกระป๋องจะถูกขึน้รูปเป็นขัน้ตอนทา้ยสุด แม่พิมพใ์นแต่ละเสต็ปจะค่อยๆบีบขอบกระป๋องลงแลว้ค่อยๆแผ่

ออกเป็นหนา้แปลน 

ขัน้ตอนท่ี 5 การตรวจสอบภายในและฉลาก 
เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของส่ิงแปลกปลอม และการปนเป้ือนของผลิตภณัฑต์่างชนิดกัน ไลนก์ารผลิตของเรา

จะตรวจสอบความสะอาดภายในกระป๋อง และความถูกตอ้งของฉลากในขั้นตอนสดุทา้ย กลอ้งความละเอียดสงูจะจบัภาพ
ภายในกระป๋อง และ ฉลากกระป๋อง 

ขัน้ตอนท่ี 6 การจดัลงถาดบรรจ ุ
กระป๋องที่สมบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่ขั้นตอนสุดท้ายแลว้จะถูกจัดเรียงขึน้บนพาเลทดว้ยเครื่อง

จดัเรียงอตัโนมตัิ หลงัจากนัน้จะถูกพนัทบัดว้ยพลาสติกใสอีกชัน้เพื่อป้องกันการปนเป้ือน พาเลทที่บรรจกุระป๋องเรียบรอ้ยแลว้
จะถกูล าเลียงไปเก็บท่ีสโตรเ์พื่อรอการจดัส่งต่อไป 
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การบริหารจัดการคุณภาพ 

 
 

การบริหารจัดการคุณภาพของโรงงานผลิตเคร่ืองดื่มของ CBD 
  CBD มีการบริหารจดัการและควบคุมคณุภาพในแต่ละขัน้ตอนการผลิต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการ
ผลิต (GMP หรือ Good Manufacturing Practice) ที่รบัรองโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย  CBD ไดร้บัการ
รบัรองขัน้ตอนการผลิตและการควบคมุคณุภาพตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพต่างๆ โดยสรุป ดงันี ้

(1) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นการรบัรองจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพดา้นความปลอดภัย โดยมีการ
ควบคมุกระบวนการผลิตอาหารที่ปราศจากอนัตรายจากเชือ้จลิุนทรีย ์สารเคมี และส่ิงแปลกปลอมต่างๆ 

(2) ฮาลาล (Halal) เป็นการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าไดด้  าเนินการตาม
กรรมวิธีอย่างถกูตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม 

(3) ISO 22000:2005 (E) เป็นการรบัรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบการ
จดัการความปลอดภยัของอาหารตามมาตรฐานสากล  

(4) ISO 14000 และ ISO 45001:2018 เป็นรบัรองระบบการจดัการความส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชีวะ
อนามยั 

การบริหารจัดการคุณภาพของโรงงานผลิตขวดแก้วของ APG 
APG มีการบรหิารจดัการและควบคมุคณุภาพในแต่ละขัน้ตอนการผลิต โดยไดร้บัการรบัรองขัน้ตอนการผลิตและการ

ควบคมุคณุภาพตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพต่าง ๆ โดยสรุป ดงันี ้
(1) GMP/HACCP เป็นการรบัรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited  
(2) ISO 9001:2015 เป็นการรบัรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบการจดัการ

ความปลอดภยัของอาหารตามมาตรฐานสากล  

การบริหารจัดการคุณภาพของโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมของ ACM 
บรษิัท ACM มีการด าเนินงาน และบรหิารจดัการดา้นความปลอดภัยและควบคมุคุณภาพผลิตภณัฑใ์นแต่ละขัน้ตอน

ของกระบวนการผลิต  ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ GMP บรรจุภัณฑ์ และควบคุมการผลิตให้ปราศจากสารเคมี ส่ิง
แปลกปลอมต่างๆ และเชือ้จลิุนทรียก์่อโรค ตามขอ้ก าหนด HACCP เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัการขอการรบัรองระบบการจดัการ
คณุภาพ เพื่อยกระดบัและคงไวซ้ึ่งมาตรฐานการผลิตระดบัสากลตลอดไป 
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1.7 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การผลิตเครื่องดื่มภายใตก้ารด าเนินงาน CBD และการผลิตขวดแกว้และกระป๋องอลูมิเนียมภายใตก้าร

ด าเนินงานของ APG และ ACM อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ใชใ้นระดบัประเทศ 
ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถิ่น กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ใชบ้ังคบักับบริษัทผูผ้ลิตเครื่องดื่มและ
บรรจภุณัฑด์งักล่าว ประกอบดว้ยบทบญัญัติเก่ียวกบัการควบคมุการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน า้ การป้องกนั และ
การบ าบดัน า้เสีย และไอเสีย รวมทัง้การบรหิารจดัการ และการก าจดัสารและของเสียที่เป็นอนัตราย อย่างไรก็ดี ปรมิาณไอเสีย 
น า้เสีย และของเสียอื่นๆ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มและบรรจุภณัฑด์งักล่าว อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน และเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด 

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าโรงผลิตทั้งหมดในปัจจุบันไดป้ฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดดา้น
ส่ิงแวดลอ้มที่ใชบ้งัคบัทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถิ่นในส่วนที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจนถึงปัจจบุนัไม่เคยถกูฟ้องรอ้ง
ด าเนินคดีใดๆ เก่ียวกับการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ดี กลุ่มบรษิัทฯ ไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่าจะ
ได้รับผลกระทบของเหตุการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึน้โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือมีกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอ้ก าหนดฉบบัใหม่หรือที่แกไ้ขเพิ่มเติมใหม่ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบรษิัทฯ และโรงงานผลิตทัง้หมดตามขา้งตน้
ในอนาคตได ้
 

1.8 งานทียั่งไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี – 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

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

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบ
วงจรตัง้แต่การผลิตขวดแกว้ และกระป๋องอลมูิเนียมเพื่อใชเ้ป็นบรรจภุณัฑส์ าหรบัโรงบรรจสิุนคา้ส าเรจ็รูป และต่อเนื่องไปจนถึง
การบริหารจดัการช่องทางกระจายผ่านเครือข่ายรา้นคา้และพนัธมิตรทางธุรกิจส าหรบัธุรกิจในประเทศและต่างประเทศภายใต้
วิสยัทศัน ์สินคา้ระดบัโลก แบรนดร์ะดบัโลก  

1.1 ธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้ว 

APG ประกอบธุรกิจผลิตและจดัหาขวดแกว้เพื่อใชเ้ป็นบรรจภุณัฑเ์ครื่องดื่มบ ารุงก าลงัและเครื่องดื่มอื่นๆ โรงผลิต
ขวดแกว้ภายใตก้ารด าเนิงานของ APG สามารถรองรบัปรมิาณน า้แกว้สงูสดุประมาณ 640 ตนัต่อวนั เพิ่มขึน้จากประมาณ 310 
ตันต่อวันจากการลงทุนขยายก าลังผลิต  โดยก าลังผลิตส่วนเพิ่มจากการลงทุนดังกล่าวเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชยใ์นเดือน
ธันวาคม 2560 

APG ใช้ก าลังผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตขวดแก้วสีชาที่ ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังของกลุ่มบริษัทฯ 
ในขณะที่ขวดแกว้สีใสที่ใชเ้ป็นบรรจุภัณฑเ์ครื่องดื่มเกลือแร่เป็นการจดัหาจากบริษัทคู่คา้ในประเทศทั้งหมด โดย APG อาจ
พิจารณาใชก้ าลงัผลิตส่วนเกิน (ถา้มี) ในการผลิตและจ าหน่ายขวดแกว้ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นดา้นบรหิาร
ตน้ทนุและทรพัยากรที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยขนส์งูสดุในภาพรวมของกลุ่มบรษิัทฯ 

1.2 ธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียม 

ACM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใชเ้ป็นบรรจุภัณฑเ์ครื่องดื่มบ ารุงก าลงัและ
เครื่องดื่มอื่นฯ โรงผลิตกระป๋องอลมูิเนียมภายใตก้ารด าเนินงานของ ACM ตัง้อยู่บนพืน้ที่ขนาด 31 ไร่ เอือ้อ านวยต่อการติดตัง้
เครื่องจกัร 2 สายการผลิต โดยในปัจจบุนั ACM ติดตัง้เครื่องจกัรจ านวน 1 สายการผลิต รองรบัปรมิาณผลิตกระป๋องอลมูิเนียม
สงูสดุประมาณ 1,000 ลา้นกระป๋องต่อปี และไดเ้ขา้สู่การผลิตเชิงพาณิชยใ์นเดือนพฤศจิกายน 2561 

1.3 ธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑภ์ายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ  

CBD ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจดัจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มอื่นๆ 
ที่กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการผลิตเพื่อจดัจ าหน่ายในอนาคตทั้งส าหรบัธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ โรงผลิตภายใตก้าร
ด าเนินงานของ CBD สามารถรองรบัปริมาณบรรจสิุนคา้ส าเรจ็รูปสงูสดุประมาณ 1,560 ลา้นกระป๋องและ 1,800 ลา้นขวดต่อ
ปี เพิ่มขึน้จากประมาณ 1,250 ล้านกระป๋องและ 1,080 ลา้นขวดต่อปี ตามล าดับ โดยก าลังผลิตส่วนเพิ่มจากการลงทุน
ดงักล่าวทยอยเขา้สู่การผลิตเชิงพาณิชยต์ัง้แต่ในเดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2561 อนึ่ง CBD ด าเนินการยา้ย
เครื่องจักร อุปกรณ์และกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตทั้งหมดจากโรงงานเดิมที่อ  าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมี
ขอ้จ ากัดในดา้นขนาดพืน้ที่ต่อการปรบัปรุงและติดตัง้สายการผลิตเพิ่มเติม มาอยุ่โรงงานแห่งใหม่ที่อ  าเภอบางปะกง จงัหวัด
ฉะเชิงเทราซึ่งเป็นสถานท่ีตัง้เดียวกบัโรงผลิตขวดแกว้และกระป๋องอลมูิเนียมตัง้แต่เดือนสิงหาคม 2561 

CBD ในปัจจุบันด าเนินการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังหลายรูปแบบทั้งในดา้นบรรจุภัณฑ์และส่วนผสมเพื่อใหไ้ด้
รสชาติและคุณสมบตัิเฉพาะเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคที่ต่างกนัในแต่ละประเทศ กล่าวคือ เครื่องดื่มบ ารุง
ก าลังส าหรบัธุรกิจในประเทศจะอยู่ในรูปแบบขวดชนิดไม่อัดก๊าซเป็นส่วนใหญ่ แต่จะอยู่ในรูปแบบกระป๋องชนิดไม่อัดก๊าซ
ส าหรบัธุรกิจต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย นอกเหนือไปจากเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัที่เป็นผลิตภณัฑส์รา้งรายได้
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จากการขายหลกัใหแ้ก่กลุ่มบริษัทฯ CBD ยงัประยุกตใ์ชก้ าลงัผลิตที่มีอยู่ในการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ ในขณะที่น า้ดื่ม กาแฟ
ปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเรจ็พรอ้มดื่มด าเนินการผลิตโดยบคุคลภายนอกตามขอ้ตกลงในสญัญาว่าจา้ง โดยค านึงถึง
แผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่ไปกับพฤติกรรมและปริมาณความตอ้งการสินคา้ตามสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่
เก่ียวขอ้งในแต่ละช่วงเวลา 

เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัภายใตเ้ครื่องหมายการคา้คาราบาวคือผลิตภัณฑท์ี่สรา้งรายไดจ้ากการขายหลกัส าหรบัธุรกิจ
ต่างประเทศ โดย CBD ด าเนินการผลิตและส่งออกสินคา้ส าเร็จรูปจากประเทศไทยไปยงับรษิัทคู่คา้ต่างประเทศที่เป็นตวัแทน
ท าหนา้ที่น าเขา้และจดัจ าหน่ายต่อไปยงักลุ่มผูบ้รโิภค (Distributorship) ราคาขายและเงื่อนไขการคา้แตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศขึน้อยู่กับขอ้ตกลงระหว่าง CBD และบริษัทคู่คา้ต่างประเทศแต่ละราย โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุที่พึงมีร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มบรษิัทฯ ในฐานะเจา้ของผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้คาราบาวและบริษัทคู่คา้ในฐานะพนัธมิตรทางธุรกิจ
ที่ส  าคญั  

การมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตบรรจภัณฑ์ไม่เพียงลดการพึ่งพิงการจัดหาขวดแก้วและ
กระป๋องอลูมิเนียมจากบุคคลภายนอก ในขณะที่เคร่ืองจักร อุปกรณ์และระบบสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย 
รวมถึงท าเลที่ตั้งเดียวกันในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเอือ้อ านวยต่อการบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิต
และประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดตั้งแต่กิจกรรมต้นน ้าจากโรงผลิตขวดแก้วสีชาและกระป๋องอลูมิเนียมไป
จนถึงโรงบรรจุขวดและกระป๋องสินค้าส าเร็จรูป 

1.4 ธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายส าหรับธุรกิจในประเทศ  

DCM ประกอบธุรกิจบริหารจดัการช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรบัธุรกิจในประเทศ ครอบคลมุทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ที่กลุ่มบรษิัทฯ เป็นเจา้ของ ประกอบไปดว้ยเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัและเครื่องดื่มเกลือแรท่ี่กลุ่มบริษัทฯ 
ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเอง (Branded products by our own manufacturer) และน า้ดื่ม กาแฟปรุง
ส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพรอ้มดื่มที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจา้งบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้    
คาราบาว (Branded products by 3rd party manufacturer) และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ท าการตลาด ขายและจัด
จ าหน่ายในอนาคต นอกจากนี ้DCM ยงัรบัจา้งจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ัง้ประเภทอาหารและประเภททั่วไปท่ีไม่ใช่อาหารใหแ้ก่
บคุคลภายนอก (3rd party products for distribution) โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑภ์ายใตก้ารด าเนินงานของ DCM 
ประกอบไปดว้ย ก.) รา้นคา้ดั้งเดิม (Traditional trade) ทั้งในส่วนการกระจายผ่านตัวแทน (Multi tiered agent) และการ
กระจายผ่านศนูยก์ระจายสินคา้และหน่วยรถเงินสดของตนเอง (Cash van) และ ข.) รา้นคา้สมยัใหม่ (Modern trade) 

ศูนยก์ระจายสินคา้และหน่วยรถเงินสดช่วยยกระดบัขีดความสามารถในการกระจายผลิตภณัฑเ์ขา้สู่จุดขายตาม
รา้นค้าโดยตรง โดย DCM ในปัจจุบันได้พัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า โดยมีวัตถุประสงคใ์นการสรา้ง
ฐานขอ้มูลใชส้ าหรบัการจดักลุ่ม ระบุความมีตวัตน อีกทัง้วิเคราะหข์นาดธุรกิจ รูปแบบการสั่งซือ้และพฤติกรรมการช าระเงิน 
เพื่อน าขอ้มลูดงักล่าวมาใขป้ระโยชนเ์ชิงกลยุทธต์่อการพฒันาเครือข่ายรา้นคา้ และการจดัท าแผนการตลาดและส่งเสริมการ
ขายใหม้ีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้DCM มีศนูยก์ระจายสินคา้และหน่วยรถเงินสดจ านวน 31 แห่งและ 326 คนั ปฏิบตัิการครอบคลมุ
รา้นคา้จ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 180,000 ทั่วประเทศ 

นโยบายขายและการตลาดส าหรับธุรกิจในประเทศมุ่งเน้นให้เกิดการสอดประสานระหว่างระบบงาน
ส่งเสริมการขาย การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธท์ั้งในรุปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การจัดกิจกรรมการตลาด
ภาคสนามโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง และการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าทั้งในระดับค้าส่งและค้าปลีก 
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ด้วยบุคลากรปฏิบัติการภาคสนามและหน่วยรถเงินสดที่มีอยู่รวมกันมากกว่า 1,500 คน ครอบคลุมพื้นที่การค้า
ส าคัญทั่วประเทศ 

1.5 ธุรกิจการตลาด ขายและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑภ์ายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ใน
ประเทศอังกฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย 

ICUK ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มทุนโดยการถือหุน้ทางออ้มผ่านบริษัทย่อยต่างประเทศ 2 แห่ง ไดแ้ก่ CHHK และ CVHLUX 
ประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศ
องักฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย โดยสินคา้ส าเร็จรูปที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจด าเนินการผลิตโดยบุคคลภายนอกตาม
ขอ้ตกลงในสญัญาว่าจา้ง ทัง้นี ้ICUK บรรลขุอ้ตกลงการจดัจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัภายใตเ้ครื่องหมายการคา้คาราบาว
ผ่านรา้นคา้สมยัใหม่ในประเทศองักฤษเป็นจ านวนเพิ่มขึน้ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2560 จนถึงปัจจบุนั 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินนโยบายการตลาดต่างประเทศเชิงรุกโดยก าหนดแผนธุรกิจร่วมกับบริษัทคู่ค้าและให้
การสนับสนุนด้านกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายที่จ าเป็นต่อการสร้างประสบการณ์และการรับรู้ในตัว
ผลิตภัณฑภ์ายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวทีมี่จุดแข็งจากภาพลักษณก์ารเป็นผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขัน
ฟุตบอลชั้นน าระดับโลก ได้แก่ Chelsea Football Club Limited (CFC) และ English Football League (EFL) เป็น
เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาด เพื่อประโยชนใ์นการการขยายกลุ่มผู้บริโภคและเพิ่มจุดขายในแต่ละประเทศ ไม่
จ ากัดเฉพาะตลาดส่งออกหลักเดิมแต่ยังหมายรวมถึงตลาดส่งออกใหม่ทีมี่ศักยภาพการเติบโตในอนาคตอย่างเป็น
ระบบ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
3. ปัจจยัความเส่ียง 

ปัจจยัความเส่ียงของบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้
 
3.1 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัททีป่ระกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

บริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) คือเป็นบริษัทที่มีรายไดจ้าก 
การถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการด าเนินธุรกิจของตัวเองที่ ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนัยส าคัญ  ดังนั้น  
ผลประกอบการของงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ จึงขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ของบรษิัทย่อย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงมลูค่าของเงินลงทุน ดว้ยเหตุนีค้วามเส่ียงที่อาจจะเกิดขึน้จึงเป็นความเส่ียงจากการ
ประกอบธุรกิจตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  โดยปัจจุบนัรายไดจ้ากบริษัทย่อยของบริษัทฯ คิด
เป็นรอ้ยละ 100 ของรายไดร้วมของบริษัทฯ ดังนั้นผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อผลก าไร
โดยรวม ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการด าเนินงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของบรษิัทฯ  
ดว้ย ทั้งนี ้บรษิัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้
ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทย่อย และภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับ
ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุนหมนุเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและ
ขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงินกูย้ืมและปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบรหิารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ของ
บริษัทย่อยเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย
และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มชัน้น าระดบัสากลภายใตเ้ครื่องหมายการคา้คาราบาว จึงไดม้ีการลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตัง้แต่ตน้น า้ไป
จนถึงปลายน า้ เพื่อส่งเสริมธุรกิจใหส้รา้งการเติบโตในระยะยาว ส่งผลใหผ้ลประกอบการของบรษิัทฯ มีความเส่ียงที่เก่ียวกับ
การลงทุน อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้การขอ
ใบอนญุาตและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนความเส่ียงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ  

 การจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะจ่ายจากก าไรสทุธิที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ซึ่งขึน้อยู่กับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวถือเป็นรายไดเ้กือบ
ทั้งหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หากบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้ับบริษัทฯ  ไดต้ามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลเนื่องมาจากผลประกอบการในระยะเวลานัน้ไม่มีก าไรหรือเหตุผลทางธุรกิจอื่นใดเช่นการตัง้ส ารองเงินทุนเพื่อ
ขยายกิจการหรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม เป็นตน้ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ ดว้ย 

ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกั
ภาษีเงินได ้ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญากู้ยืมเงินหรือ
สญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและปัจจยัที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ โดยคณะกรรมการบรษิัทอาจจะ
พิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต ความตอ้งการใชเ้งินลงทนุและเงินทนุหมนุเวียนรวมถึงปัจจยัดา้นอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะ
ไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบรษิัทฯและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
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รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ อาทิ กระแสเงินสดจริง ก าไร ฐานะการเงิน และความตอ้งการเงินทุนของบริษัทฯ ตลอดจนปัจจยัอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นว่าเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่าบรษิัทฯ จะสามารถสรา้งผลก าไรในปี
ใดๆ หรือคณะกรรมการบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ ถึงแมว้่าบริษัทฯ จะมีผลก าไร  ทั้งนี ้ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน หาก
บรษิัทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุสะสม บรษิัทฯ จะยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลถึงแมว้่าบรษิัทฯ จะมีก าไรสทุธิในปีนัน้ก็ตาม 
3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังและเคร่ืองดื่มอื่น 

เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัและเครื่องดื่มอื่นๆ เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีการแข่งขนัสงูทัง้จากผูป้ระกอบการท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและ
ผูป้ระกอบการใหม่ที่อาจเขา้มาแข่งขนัในตลาด การแข่งขนัระดบัสงูในธุรกิจเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศไทยส่งผลใหท้ี่ผ่าน
มาผูป้ระกอบการมิไดป้รบัราคาขายเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัอย่างมีนัยส าคัญ ปัจจุบัน เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัแบบขวดซึ่งมีขนาด
บรรจ ุ150 มิลลิลิตร มีราคาขายปลีกในประเทศไทยโดยทั่วไปอยู่ที่ขวดละ 10 บาท ดงันัน้เพื่อคงหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ส าหรบัผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ผูป้ระกอบการแต่ละรายรวมถึง CBD ตอ้งท ากิจกรรมทางการตลาด และใชง้บประมาณ
ในการโฆษณาประชาสมัพนัธสิ์นคา้อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง ผูป้ระกอบการที่เป็นคู่แข่งที่ส  าคญัเหล่านี ้อาจมีศกัยภาพใน
ดา้นเงินทุน และมีประสิทธิภาพในการผลิตและด าเนินกิจกรรมทางการตลาดไดเ้ป็นผลส าเร็จมากกว่า CBD การแข่งขันที่
รุนแรงดังกล่าว อาจท าให ้CBD ไม่สามารถรกัษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ในขณะที่วัตถุดิบและวสัดุหีบห่อรายการที่
ส  าคญัมีราคาซือ้ขายเป็นไปตามระดบัอุปสงคแ์ละอปุทานในตลาด กระบวนการผลิตมีตน้ทนุเพิ่มขึน้ รวมไปถึงการมีค่าใชจ้่าย
การตลาดและส่งเสริมการขายที่เปล่ียนแปลงไปตามกลยุทธใ์นแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
 
3.3 ความเสี่ยงจากการน าผลิตภัณฑใ์หม่เข้าสู่ตลาด 

CBD เล็งเห็นความส าคญัในการน าผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาดโดยในการออกผลิตภณัฑใ์หม่แต่ละครัง้ ตอ้งใชเ้งิน
ลงทนุค่อนขา้งสงู ทัง้ในดา้นการคิดคน้ การออกแบบผลิตภณัฑ ์การผลิต การตลาดซึ่งรวมถงึการท าโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละ
การส่งเสรมิการขายเพื่อใหสิ้นคา้เป็นท่ีรูจ้กัไดร้บัการตอบรบัท่ีดีจากผูบ้รโิภคและสามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายในระดบัท่ีน่า
พอใจใหก้บัผลิตภณัฑใ์หม่นัน้ได ้CBD อาจมีความเส่ียงจากการลงทนุหากผลิตภณัฑใ์หม่ไม่ไดร้บัการตอบรบัหรือเป็นท่ีชื่นชอบ
ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขนัสงูในธุรกิจ หาก CBD ไม่ประสบความส าเร็จในการน าผลิตภณัฑใ์หม่เขา้สู่
ตลาด อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั  
3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพิงนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ในฐานะผู้แนะน าสินค้า (Presenter) 
และตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador) และการพึ่งพิงภาพลักษณว์งดนตรีคาราบาวของบริษัทฯ 

ปัจจุบัน CBD ท าสัญญาว่าจา้งนายยืนยง โอภากุล ใหท้ าหนา้ที่เป็นผูแ้นะน าสินคา้ (Presenter) และเป็นตัวแทน
สินค้า  (Brand Ambassador) เพื่ อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือ ผล ิตภ ัณฑ ์              
“คาราบาวแดง” ที่จัดจ าหน่ายในประเทศของ CBD แต่เพียงผูเ้ดียว โดยสัญญาโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี 
ซึ่งมีอัตราค่าจา้งส าหรบั 5 ปีในรอบปัจจุบัน จ านวน 12 ลา้นบาทต่อปี ทั้งนี ้บริษัทฯ สามารถเสนอปรบัค่าตอบแทนดงักล่าว
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัราคาตลาด   

ดังนั้น CBD ตอ้งอาศัยภาพลักษณท์ี่ดีและชื่อเสียงของนายยืนยง โอภากุล ในการท าการตลาด ดว้ยเหตุนี ้หาก
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของนายยืนยง โอภากุล เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
เครื่องหมายการคา้หรือผลิตภัณฑ์ “คาราบาวแดง” ท าให้ CBD สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
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นอกจากนี ้คาราบาวแดงเป็นเครื่องหมายการคา้ที่เชื่อมโยงกับวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาว ดังนั้น CBD จึงตอ้ง
พึ ่งพิงภาพลักษณท์ี่ดีและชื่อเสียงของวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาว หากภาพลักษณข์องวงดนตรีเพื ่อชีวิตคาร าบาว
เปลี่ยนแปลงไปในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการคา้หรือผลิตภัณฑ์       
“คาราบาวแดง” ท าให้ CBD สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญัเช่นกนั 

ทั้งนี  ้บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายผ่านการใช้สื่อโฆษณา ในวงกว้างและ
การจัดกิจกรรมแบบเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะการสรา้งทีมงานสาวบาวแดงซึ่งเป็นทีมงานปฏิบัติการทางการตลาด
ภาคสนามขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสรา้งความสัมพันธ์กับตัวแทนจ าหน่ายไปจนถึ งกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละพืน้ที่ทั่ว
ประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้กลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายเริ่มมีมิติของการ
สรา้งความเชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในดา้นคุณภาพและภาพลักษณ์ไปสู่กีฬาฟุตบอลและทีมฟุตบอลชั้นน าของ
โลก ไดแ้ก่ Chelsea Football Club (CFC) และ English Football League (EFL) ตั ้งแต่ช่วงปลายปี 2558 เป็นตน้
มา สิ่งต่างๆ เหล่านี เ้ป็นการสรา้งการรับรูแ้ละต าแหน่งทางการตลาดในเชิงสัญลักษณ์  (Symbolic positioning) ที่
แตกต่างเฉพาะตัวและมีนัยส าคัญเพิ่มขึน้ต่อการสรา้งความรับรูใ้นตลาดระดับสากล ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่านายยืนยง 
โอภากุล และวงดนตรีคาราบาวยังมีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ในปัจจุบัน แต่ระดับ
การพึ่งพิงมีแนวโน้มลดลง อีกทั้งยังจ ากัดอยู่แค่เพียงกลุ่มผู ้บริโภคในประเทศ ขณะที่ทั้งการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ที่ไดเ้ริ่มท าตลาดและจัดจ าหน่ายตั้งแต่ในช่วงปลาย ปี 2559 และการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ ไปยังตลาดต่างประเทศ ต่างก็สรา้งการเติบโตที่
มีนัยส าคัญให้แก่รายไดข้องบริษัทฯ ส่งผลให้สัดส่วนรายไดจ้ากการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ “คาราบาวแดง” ในประเทศ
และการพึ่งพิงภาพลักษณ์วงดนตรีคาราบาวที่จ ากัดอยู่ในตลาดในประเทศ ลดลงโดยเปรียบเทียบ  
3.5 ความเสี่ยงจากการที ่CBD อาศัยผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถ่ินในการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑข์อง CBD ในต่างประเทศ 

การด าเนินธุรกิจส่งออกในต่างประเทศนัน้ CBD ตอ้งอาศยัผูน้  าเขา้ ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายทอ้งถิ่น
ในแต่ละประเทศที่ CBD ด าเนินธุรกิจ ทั้งนี ้CBD ไม่มีนโยบายที่จะเขา้ท าสญัญาระยะยาวกับผูน้  าเขา้ ตัวแทนจ าหน่าย และ /
หรือผูจ้ัดจ าหน่ายดังกล่าว แม้ว่า CBD จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ /หรือผู้จัด
จ าหน่ายทอ้งถิ่นเหล่านัน้ก็ตาม ลกัษณะการด าเนินธุรกิจดงักล่าวถือเป็นหลกัปกติทั่วไปในอตุสาหกรรมที่ CBD ด าเนินธุรกิจอยู่  

ดงันัน้ CBD ไม่สามารถรบัรองไดว้่า ผูน้  าเขา้ ตวัแทนจ าหน่าย และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายทอ้งถิ่นในต่างประเทศทุกราย
ของ CBD จะยังคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้CBD ยังไม่สามารถรบัรองไดว้่า ผู้น าเข้า
ตวัแทนจ าหน่าย และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายทอ้งถิ่นของ CBD จะด าเนินการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑไ์ดต้รงตามเป้าที่ CBD ตัง้ไวไ้ด้
หรือไม่ ในกรณีที่ผูน้  าเขา้ ตวัแทนจ าหน่าย และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายทอ้งถิ่นตดัสินใจที่จะยตุิความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั CBD หรือ
ปฏิบัติงานไดไ้ม่ตรงตามเป้าหมาย CBD อาจได้รบัผลกระทบในทางลบจากความล่าช้าในการที่  CBD ตอ้งเข้าเจรจาท า
ขอ้ตกลงการจดัจ าหน่ายสินคา้กับผูน้  าเขา้ ตวัแทนจ าหน่าย และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายทอ้งถิ่นรายอื่น ซึ่งอาจมีอุปสรรคในการเขา้
ไปประกอบธุรกิจหรือจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นต่างประเทศได ้นอกจากนี ้CBD ไม่สามารถรบัรองไดว้่า ผูน้  าเขา้ ตวัแทนจ าหน่าย 
และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศของ CBD จะสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของทางราชการที่
เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจในต่างประเทศไดค้รบถว้นและ CBD อาจไม่สามารถท าขอ้ตกลงกับผูน้  าเขา้ ตวัแทนจ าหน่าย 
และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายทอ้งถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ไดใ้นระยะเวลาที่เหมาะสม หรือไม่สามารถหาผูน้  าเขา้ ตวัแทนจ าหน่าย 
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และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายทอ้งถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได ้ซึ่งกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั  
3.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ 

(1) น ้าตาลทราย 
น า้ตาลทรายเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์(Commodity Product) ที่มีราคาขึน้ลงตามอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด 

และนโยบายของรฐับาล หากราคาปรบัตวัสงูขึน้ CBD ไม่สามารถรบัรองว่าจะสามารถผลกัภาระตน้ทนุที่เพิ่มขึน้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค
ได ้ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั อนึ่ง น า้ตาล
ทรายที่ใชส้  าหรบัผลิตภณัฑข์ายในประเทศถกูก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย ขณะที่น า้ตาลทรายที่
ใชส้  าหรบัผลิตภัณฑเ์พื่อการส่งออกเป็นไปตามกลไกราคาในตลาดโลก ซึ่งเป็นผลของปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่
จ ากดัเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่เอือ้อ านวยหรือเป็นอปุสรรคต่อการเพาะปลกูในแต่ละประเทศ นโยบายส่งเสรมิการน าเขา้และ
ส่งออกของภาครฐัโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ นอกจากนี ้ราคาน า้ตาลทรายยงัมีความสมัพนัธก์บัความเคลื่อนไหว
ของสกุลเงินเรียลบราซิล (BRL) จากการท่ีบราซิลเป็นประเทศผูส่้งออกน า้ตาลรายใหญ่ของโลก นอกจากนี ้ยงัมีความสมัพนัธ์
กับราคาน า้มันเชือ้เพลิง เนื่องจากน า้ออ้ยรวมถึงกากน า้ตาลสามารถน าไปผลิตเป็นเอทานอล  โดยผสมกับน า้มันเพื่อใชเ้ป็น
เชือ้เพลิงรถยนต ์ 
 (2) เศษแก้ว 

เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG ซึ่งจัดซือ้โดยการท าสัญญาระยะสั้นอายุ
ประมาณ 1 ปี เพื่อจัดหาเศษแกว้จากบริษัทผูค้า้และ APG ยงัคงมีแผนที่จะออกใบสั่งซือ้เพื่อสั่งซือ้เศษแกว้จากผูค้า้เศษแกว้
จ านวนอย่างนอ้ย 2-3 ราย ซึ่งการท าสญัญาระยะสัน้เพื่อจดัหาเศษแกว้และการออกใบสั่งซือ้ดงักล่าวเป็นไปตามหลกัปฏิบัติ
ของตลาดโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี APG ไม่สามารถรบัรองไดว้่าผูค้า้เศษแกว้จะสามารถจดัหาเศษแกว้ใหแ้ก่ APG ไดใ้นปรมิาณที่
เพียงพอและในราคาที่เหมาะสม หากมีกรณีดงักล่าว APG อาจมีตน้ทนุในการผลิตขวดแกว้สงูขึน้ เนื่องจาก APG ตอ้งปรบัสตูร
การผลิตโดยการใชว้ตัถดุิบอื่นท่ีมีตน้ทนุสงูกวา่เศษแกว้เพิ่มมากขึน้ เช่น เพิ่มปรมิาณการใชท้รายแกว้ และโซดาแอช เป็นตน้ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
 (3) อลูมิเนียมชนิดแผ่น 

อลมูิเนียมชนิดแผ่นเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตกระป๋องอลมูิเนียมซึ่ง ACM จดัซือ้จากบรษิัทโรงหลอมและ
ขึน้รูปอลมูิเนียมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยการท าสัญญาระยะสัน้ที่ระบุ
ราคาและจ านวนที่แน่นอน ทั้งนี ้ ACM มีแผนที่จะสั่งซือ้อลูมิเนียมชนิดแผ่นจากบริษัทอื่นเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี ้
อลูมิเนียมชนิดแผ่นเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาอ้างอิงกับตลาดซือ้ขายล่วงหน้าโลหะในกรุงลอนดอน (London Metal 
Exchange: LME) ซึ่งมีราคาซือ้ขายเป็นไปตามระดับอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด หากมีกรณีดังกล่าว ACM อาจมีตน้ทุนใน
การผลิตกระป๋องอลมูิเนียมสงูขึน้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
อย่างมีนยัส าคญั  

(4) ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในตน้ทุนพลงังานหลักในการผลิต โดยบริษัทฯ เขา้ท าสญัญาซือ้ขายระยะยาวก๊าซ

ธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ “ปตท.” ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย โดยมีโครงสรา้งราคาประกอบไปด้วย (1) ราคาก๊าซซึ่งผันแปรตามราคาน ้ามันเตาในประเทศสิงคโปร ์อัตรา
แลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลารส์หรฐั ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉล่ียต่อวันและปัจจัยที่เก่ียวข้องอื่น และ (2) Demand 
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Charge ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายคงที่ก าหนดตามปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติตามที่ไดต้กลงไวใ้นสญัญา จึงมีความเส่ียงที่ราคาก๊าซ
ตามสัญญาดังกล่าวจะปรบัตัวสูงขึน้ตามความผันแปรของราคาและอัตราแลกเปล่ียนอ้างอิง รวมทั้งปริมาณการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเฉล่ียต่อวัน และมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ในภาพรวมของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้หากมีการจดัส่งก๊าซไม่เพียงพอต่อปริมาณความตอ้งการใชง้านตามแผนผลิต อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
3.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ ์และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ  

ธุรกิจการผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายคาราบาวแดงของ  CBD อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลตามหลักเกณฑท์าง
กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ พระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ. 2522 (ตามที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 
รวมทั้งประกาศและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของกระทรวงสาธารณสุข โดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวก าหนดขอ้จ ากัด
เก่ียวกบัฉลากการโฆษณาและการท าการตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั เช่น ขอ้จ ากดัในการโฆษณาสรรพคณุของสินคา้ ขอ้จ ากัด
ในการจดักิจกรรมส่งเสรมิการขาย ขอ้ก าหนดใหผู้ผ้ลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัตอ้งแสดงค าเตือนบนฉลากถงึปรมิาณการบรโิภคใน
แต่ละวนั เป็นตน้ นอกจากนีธุ้รกิจการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัของ CBD ยงัอยู่ภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย
ที่เก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดลอ้ม เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม   
พ.ศ. 2535 ซึ่งขอ้จ ากดัและขอ้ก าหนดทางกฎหมายเหล่านีเ้ป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งที่ CBD น ามาใชพ้ิจารณาประกอบใน
การตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายการผลิต การท าการตลาด และการส่งเสริมการขาย ดังนั้นหากหน่วยงานราชการเปล่ียนแปลง
นโยบาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบที่ใชใ้นการก ากบัดแูลธุรกิจเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัใหม้ีความเขม้งวดมากขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อ
นโยบายและกลยทุธใ์นการท าการตลาดของ CBD  และหาก CBD ไม่สามารถเปล่ียนแปลงนโยบายและกลยทุธท์างการตลาด
ใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย กฎเกณฑ ์และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง หรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจท าให ้CBD ตอ้งมีภาระเพิ่ม
มากขึน้ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

นอกจากนี ้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ช  าระภาษีที่เก่ียวข้องในอัตราที่
เปล่ียนไปจากเดิม มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 16 กันยายน 2560 ผลิตภณัฑภ์ายใตก้ฎหมายใหม่ดงักล่าวนอกจากตอ้งประเมิน
ตามอตัราที่ก าหนดบนฐานราคาขายปลีกแนะน า ยงัตอ้งประเมินภาระภาษีตามคา่ความหวานต่อลิตร ภาระภาษีในส่วนของค่า
ความหวานจะปรบัขึน้เป็นขั้นบันไดทุก 2 ปี จนถึงปี 2566 โดยครัง้แรกในเดือนตุลาคม 2562 การคิดค านวณบนอัตราใหม่
ดังกล่าวอาจท าให้บริษัทฯ มีภาระต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึน้และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์และผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ 
3.8 ความเสี่ยงจากการที่ CBD ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ CBD 
จ าหน่าย 

ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ัง้ในประเทศและในต่างประเทศ CBD จ าเป็นตอ้งด าเนินการขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑต์่อ
หน่วยงานราชการท่ีก ากบัดแูลของประเทศดงักล่าว หาก CBD ไม่สามารถขึน้ทะเบียนหรือต่ออายทุะเบียนผลิตภณัฑอ์าจส่งผล
ให ้CBD ไม่สามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศดงักล่าวได ้และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต าแหน่งการแขง่ขนัทางธุรกิจ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
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3.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ 
(1) ความเสี่ยงจากการผลิตผลิตภัณฑ ์

CBD มีความเส่ียงในการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ความเส่ียงดงักล่าวอาจเกิด
มาจาก (1) ผลิตภณัฑท์ี่ไม่มีคณุภาพ (2) ผลิตภณัฑท์ี่ช  ารุดบกพรอ่ง (3) ผลิตภณัฑท์ี่มีการปนเป้ือน หรือ (4) การติดฉลากและ
ค าเตือนเก่ียวกบัผลิตภณัฑท์ี่ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกตอ้ง เป็นผลใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความเสียหายและเรียกรอ้งให้ CBD รบัผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากผลิตภณัฑข์อง CBD โดยให ้CBD ชดใชค้่าเสียหาย หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภณัฑข์อง CBD 
จากตลาด รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งอาจสั่งให ้CBD ระงับหรือหยุดการประกอบกิจการได ้และอาจส่งผลกระทบ 
ทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

(2) ความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ ์
แมว้่า CBD จะจดัใหม้ีขอ้ความค าเตือนถูกตอ้งตามที่ก าหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 

194) พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ เช่น ส าหรบั
คาราบาวแดง CBD ไดร้ะบุขอ้ความ "หา้มดื่มเกินวนัละ 2 ขวด เพราะหวัใจจะสั่น นอนไม่หลบั เด็กและสตรีมีครรภไ์ม่ควรดื่ม 
ผูป่้วยปรึกษาแพทยก์่อน" ไวบ้นฉลากแลว้ก็ตาม แต่ CBD ก็ยังมีความเส่ียงที่ผลิตภัณฑ์ของ CBD จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สขุภาพของผูบ้ริโภค หากผูบ้รโิภคไม่ปฏิบตัิตามค าเตือนในฉลาก และอาจเกิดการเรียกรอ้งให ้CBD รบัผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึน้จากการบริโภคผลิตภัณฑข์อง CBD โดยให ้CBD ชดใชค้่าดูแลรกัษาพยาบาล หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภณัฑข์อง 
CBD จากตลาด รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องอาจสั่งให้ CBD ระงับหรือหยุดการประกอบกิจการได ้หากเกิดกรณี
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั นอกจากนี ้
หากมีข้อกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ของ CBD เป็นอันตราย แม้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะไม่ได้อยู่บนพื ้นฐานของความเป็นจริง         
อาจส่งผลต่อความตอ้งการผลิตภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของ CBD ลดนอ้ยลง นอกจากนี ้ผลิตภณัฑเ์หล่านีอ้าจถกูเรียกคืน
จากตลาด ทั้งนีก้ารเรียกคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยไม่ค านึงถึงความชอบด้วยกฎหมาย อาจส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของ 
บรษิัทฯ รวมทัง้ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั  
3.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าทีบ่ริหารระดับสูงทีมี่ความส าคัญ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตอ้งอาศัยความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หนา้ที่บรหิารระดบัสงู หากบรษิัทฯ ไม่สามารถรกัษาบคุลากรที่ส  าคญัดงักล่าว หรือไม่สามารถสรรหาผูม้ี
คณุสมบตัิเหมาะสมในระดบัเดียวกับเจา้หนา้ที่บรหิารระดบัสงู เพื่อด ารงต าแหน่งแทนบคุลากรที่ส  าคญันีไ้ด ้อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
3.11 ความเสี่ยงทางการเงนิจากอัตราแลกเปลี่ยน  

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเป็นหนึ่งในปัจจยัเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทย่อย
ดงักล่าวมีรายรบัและรายจ่ายด าเนินงานปกติที่เก่ียวขอ้งกบัสกลุเงินตราอื่นท่ีมิใช่สกลุเงินตราหลกัในประเทศของตนเอง อีกทัง้
การเติบโตอย่างรวดเรว็ของขนาดธุรกิจต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 7,054 ลา้นบาท โดยใน
จ านวนนีม้ีธุรกรรมที่อยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาทและสกุลเงินตราอื่นในอัตราส่วนประมาณรอ้ยละ 75:25 และมีสกุลเงินตรา
ต่างประเทศที่ส าคญัคือเหรียญสหรฐัฯ การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนจึงอาจส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายต่างประเทศใน
ภาพรวมของบรษิัทฯ ไดร้บัผลกระทบ ดงันัน้ บรษิัทฯ บรหิารความเส่ียงในจดุนีด้ว้ยการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการคา้และราคาซือ้
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ขายใหเ้ป็นสกุลเงินตราหลักในประเทศของตนเองและรบัช าระค่าสินคา้ล่วงหนา้เป็นหลัก รวมถึงมีการประยุกตใ์ชเ้ครื่องมือ
การเงิน (Derivatives) เป็นรายกรณีตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่แสวงหาผลก าไรแต่มุ่งเนน้ใหเ้กิดเสถียรภาพ
ของการเขา้ท าธุรกรรมเก่ียวขอ้งกบัสกุลเงินตราต่างประเทศใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี่สามารถบรหิารจดัการได ้  
3.12 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก 

บรษิัทฯ ใชโ้รงงานผลิตและคลงัสินคา้ในการด าเนินธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั และ
เครื่องดื่มอื่น ๆ  ดงันัน้ หากเกิดภยัธรรมชาติ เช่น พาย ุอคัคีภยั และแผ่นดินไหว หรือเหตกุารณร์า้ยแรงที่บรษิัทฯ คาดไม่ถึง เช่น 
การขัดขอ้งของระบบไฟฟ้า การขาดแคลนน า้ประปา การโจมตีของผูก้่อการรา้ยและสงคราม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์และการด า เนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
3.13 ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ณ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ กลุ่มนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณเ์จริญ และกลุ่มนายยืนยง โอภากุล 
ถือหุน้อยู่ในบริษัทฯ ประมาณรอ้ยละ 34.4 รอ้ยละ 22.5 และรอ้ยละ 14.2 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ 
ตามล าดบั 

นอกจากนี ้นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ และนางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ ยงัด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารและกรรมการผูม้ี
อ  านาจลงนามของบริษัทฯ ดว้ย จึงท าให้ผูถื้อหุน้ใหญ่ดังกล่าวมีอ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถ
ควบคุมเสียงของที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นท่ีตอ้งใชเ้สียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้สัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ หรือของกลุ่มนางสาวณัฐชไม 
ถนอมบรูณเ์จรญิ ยงัสามารถคดัคา้นมตทิี่ส  าคญัในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ส าหรบัเรื่องที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบับรษิทัฯ ก าหนดใหต้อ้ง
ไดร้บัเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีจากผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
3.14 ความเสี่ยงจากการทีผ่ลประกอบการและฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความผัน
ผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นที่ก่อใหเ้กิดภาระดอกเบีย้จ่ายจ านวน 
4,129 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนหนีสิ้นที่ก่อใหเ้กิดภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 0.5 เท่า ลดลงจาก 0.6 เท่า ณ สิน้สดุวนั
เดียวกันปีก่อนหน้า การปรบัตัวสูงขึน้ของอัตราดอกเบีย้ในอนาคตอาจส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึน้และอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจาก
ความเส่ียงทางการเงินดงักล่าว จึงด าเนินการขออนุมตัิวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูม้ลูค่ารวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท เพื่อ
ปรบัโครงสรา้งทุนโดยค านึงถึงการบริหารสภาพคล่อง ความสมดุลของแหล่งที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินทุน ตลอดจนตน้ทุน
ทางการเงินและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ในภาพรวมเป็นส าคญั 
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4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพยถ์าวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ประเภท/ลักษณะทรัพยส์นิ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธนัวาคม 2562 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรบัปรุงที่ดิน 2,936.3 ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 
2. อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 2,858.6 ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 
3. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 4,880.4 ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 
4. เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และเครื่องใชส้ านกังาน 73.4 ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 
5. ยานพาหนะ 48.6 ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 
6. สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งและติดตัง้ 75.1 ไม่มีภาระผกูพนัใดๆ 
รวม 10,872.4  

4.1.1 ทีด่ิน และส่วนปรับปรุงทีด่ิน ณ 31 ธันวาคม 2562  

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ (จ านวน 6 แปลง) พืน้ที่ 5-2-33.5 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ที่ตัง้อาคารส านกังานใหญ่ของกลุ่มบรษิัทฯ และใชแ้สวงหาประโยชนใ์นเชิงพาณิชย ์
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 2,154.9 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านบางบ่อ ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ (จ านวน 84 

แปลง) พืน้ท่ี 23-0-63 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ที่ตัง้โรงงานผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 116.2 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรุี (จ านวน 1 แปลง)  

พืน้ท่ี 0-2-59.4 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : บา้นรบัรอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 16.5 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
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เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านบางปะกง ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (จ านวน 3 

แปลง) พืน้ท่ี 50-0-0  
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ที่ตัง้โรงงานผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ  
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 210.3 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

 
: 

 
CBD 

ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่าน ต าบลบางพระ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชงิเทรา (จ านวน 1 แปลง) พืน้ท่ี 
4-1-57.1 

วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ศนูยก์ารเรียนรู ้
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ  
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 21.0 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : APG 
ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านบางปะกง ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดั 

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

วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ที่ตัง้โรงงานผลิตขวดแกว้สีชา 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 387.0 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : ACM 
ที่ตัง้ และขนาดพืน้ท่ี (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านบางปะกง ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดั 

ฉะเชิงเทรา พืน้ท่ี 31-3-85 ตามสญัญาเช่าระยะยาวกบั APG 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ที่ตัง้โรงงานผลิตกระป๋องอลมูิเนียม 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 30.4 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรบัท่ีดิน และส่วนปรบัปรุงที่ดิน เท่ากบั 2,936.3 ลา้นบาท 
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4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ณ 31 ธันวาคม 2562 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ : อาคารส านกังาน และอาคารพาณิชย ์แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : อาคารส านกังานใหญ่ของกลุ่มบรษิัทฯ และใชเ้ป็นอาคารในเชิงพาณิชย ์
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 59.9 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ : โรงงาน ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ  
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : โรงงานผลิตเครื่องดืม่บ ารุงก าลงั และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 90.3 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ : โรงงาน ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : โรงงานผลิตเครื่องดืม่บ ารุงก าลงั และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 1,598.3 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
ที่ตัง้ : บา้นพกัรบัรอง ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรุี 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : บา้นรบัรอง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 15.8 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : APG 
ที่ตัง้ : อาคารโรงงาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ที่ตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณผ์ลิตขวดแกว้สีชา 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 735.7 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
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เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : ACM 
ที่ตัง้ : อาคารโรงงาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ที่ตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณผ์ลิตกระป๋องอลมูิเนียม 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 358.6 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรบัอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เท่ากบั 2,858.6 ลา้นบาท 

4.1.3 เคร่ืองจักรและอุปกรณ ์ณ 31 ธันวาคม 2562 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
สินทรพัย ์ : เครื่องจกัรและอปุกรณ ์
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : การผลิตผลิตภณัฑ ์
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 2,025.0 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : DCM 
สินทรพัย ์ : อปุกรณ ์
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 2.3 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : APG 
สินทรพัย ์ : เครื่องจกัรและอปุกรณ ์
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : การผลิตผลิตภณัฑ ์
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 1,467.8 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : ACM 
สินทรพัย ์ : เครื่องจกัรและอปุกรณ ์
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : การผลิตผลิตภณัฑ ์
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
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มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 1,385.3 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรบัเครื่องจกัรและอปุกรณ ์เท่ากบั 4,880.4 ลา้นบาท 

4.1.4 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใช้ส านักงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
สินทรพัย ์ : เครื่องตกแต่ง ติดตัง้  และเครื่องใชส้ านกังาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 43.6 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : DCM 
สินทรพัย ์ : เครื่องตกแต่ง ติดตัง้  และเครื่องใชส้ านกังาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 7.0 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : APG 
สินทรพัย ์ : เครื่องตกแต่ง ติดตัง้  และเครื่องใชส้ านกังาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 7.0 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : ACM 
สินทรพัย ์ : เครื่องตกแต่ง ติดตัง้  และเครื่องใชส้ านกังาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 11.1 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : ICUK 
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สินทรพัย ์ : เครื่องตกแต่ง ติดตัง้  และเครื่องใชส้ านกังาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 4.7 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรบัเครื่องตกแตง่ ตดิตัง้ และเครื่องใชส้ านกังาน เท่ากบั 73.4 ลา้นบาท 
 
4.1.5 ยานพาหนะ ณ 31 ธันวาคม 2562 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
สินทรพัย ์ : รถยนต ์
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : รถยนตส์ าหรบัทีม operation และผูบ้รหิาร 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 24.3 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
สินทรพัย ์ : ยานพาหนะที่ใชใ้นโรงงาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ยานพาหนะโรงงาน 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 2.6 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : DCM 
สินทรพัย ์ : รถยนต ์
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : รถยนตส์ าหรบัพนกังานขาย 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 14.9 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : APG 
สินทรพัย ์ : ยานพาหนะที่ใชใ้นโรงงาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ยานพาหนะโรงงาน 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 3.4 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
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เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : ACM 
สินทรพัย ์ : ยานพาหนะที่ใชใ้นโรงงาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ยานพาหนะโรงงาน 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 3.4 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 

 

รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรบัยานพาหนะ เทา่กบั 48.6 ลา้นบาท 

4.1.6 สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง ณ 31 ธันวาคม 2562 

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
สินทรพัย ์ : ส่วนปรบัปรุงอาคารส านกังาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : อาคารส านกังานใหญ่ของกลุ่มบรษิัทฯ และใชเ้ป็นอาคารเชิงพาณิชย ์
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 7.9 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
สินทรพัย ์ : ส่วนปรบัปรุงอาคารโรงงาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ที่ตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณผ์ลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั และเครื่องดื่มอื่นๆ 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 0.5 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : CBD 
สินทรพัย ์ : เครื่องจกัรและอปุกรณ ์
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ผลิตเครื่องดื่ม คาราบาวแดง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 9.5 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : APG 
สินทรพัย ์ : ส่วนปรบัปรุงอาคารโรงงาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ที่ตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณผ์ลิตขวดแกว้สีชา 
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ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 17.3 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : APG 
สินทรพัย ์ : เครื่องจกัรและอปุกรณ ์
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ผลิตขวดแกว้สีชา 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 1.8 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ : ACM 
สินทรพัย ์ : ส่วนปรบัปรุงอาคารโรงงาน 
วตัถปุระสงคก์ารถือครอง : ที่ตัง้เครื่องจกัรและอปุกรณผ์ลิตกระป๋อง 
ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจา้ของ 
มลูค่าตามบญัชีสทุธิ (ลา้นบาท) : 38.1 
ภาระผกูพนั : ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ 
 
รวมมลูคา่ทางบญัชี ณ 31 ธันวาคม 2562 ส าหรบัสินทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้งและตดิตัง้ เท่ากบั 75.1 ลา้นบาท 
รวมสินทรพัยถ์าวรท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ เทา่กบั 10,872.4 ลา้นบาท 
4.2 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

สินทรัพย ์ วัตถุประสงคก์ารถือครอง 
1. เครื่องหมายการคา้ จดทะเบียนเครื่องหมายการคา้เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่าย

เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยใ์นประเทศไทยจ านวน 69 ทะเบียนเครื่องหมายการคา้ 
นอกจากนี ้ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นต่างประเทศ กลุ่มบรษิัทฯ มีนโยบายที่จะจดัใหม้ี
การจดทะเบียนและรกัษาไวซ้ึ่งเครื่องหมายการคา้ในประเทศเหล่านัน้ดว้ย 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ เช่น 
โปรแกรมระบบการท าบญัชี โปรแกรมรายงานผูบ้ริหาร โปรแกรมบญัชีบริหารคลงัสินค้า 
และโปรแกรมการด าเนินงานทั่วไป 

3. ค่าสิทธิความรูแ้ละทกัษะ
ในการผลิต 

ค่าสิทธิตามสัญญาที่ เก่ียวข้องกับการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ SHOWA DENKO 
Group เพื่อน าองคค์วามรูแ้ละทกัษะในการผลิตมาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการผลิตกระป๋อง
อลมูิเนียมภายใตก้ารด าเนินงานของบรษิัท เอเชียแคน แมนแูฟคเจอรี่ง จ ากดั (“ACM”) 
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รายละเอียดเคร่ืองหมายการค้าภายในประเทศ 

ล าดับ ค าขอเลขที ่ จ าพวก วันครบก าหนด 
1 421820 32 4 มิถนุายน 2563 
2 462577 32 14 สิงหาคม 2564 
3 462579 18 14 สิงหาคม 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 ธันวาคม 2564 
11 474660 32 11 ธันวาคม 2564 
12 474661 32 11 ธันวาคม 2564 
13 488740 32 30 พฤษภาคม 2565 
14 506374 22 15 ธันวาคม 2565 
15 506375 27 15 ธันวาคม 2565 
16 506376 32 15 ธันวาคม 2565 
17 509815 32 29 มกราคม 2566 
18 509902 29 30 มกราคม 2566 
19 509903 32 30 มกราคม 2566 
20 511801 32 23 กมุภาพนัธ ์2566 
21 511802 33 23 กมุภาพนัธ ์2566 
22 515679 43 8 เมษายน 2566 
23 515680 41 8 เมษายน 2566 
24 515681 41 8 เมษายน 2566 
25 515682 43 8 เมษายน 2566 
26 538383 34 3 ธันวาคม 2567 
27 542637 32 26 มกราคม 2567 
28 543051 32 29 มกราคม 2567 
29 543052 32 29 มกราคม 2567 
30 548287 32 22 มีนาคม 2567 
31 552628 30 13 พฤษภาคม 2567 
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ล าดับ ค าขอเลขที ่ จ าพวก วันครบก าหนด 
32 555887 34 14 มิถนุายน 2567 
33 967465 32 22 ธันวาคม 2567 
34 584839 32 17 มีนาคม 2568 
35 587168 32 11 เมษายน 2568 
36 587169 25 11 เมษายน 2568 
37 642972 32 25 ตลุาคม 2569 
38 724128 32 9 มีนาคม 2572 
39 732099 32 8 มิถนุายน 2572 
40 732100 32 8 มิถนุายน 2572 
41 732101 32 8 มิถนุายน 2572 
42 732102 32 8 มิถนุายน 2572 
43 732103 32 8 มิถนุายน 2572 
44 732104 32 8 มิถนุายน 2572 
45 732105 32 8 มิถนุายน 2572 
46 732106 32 8 มิถนุายน 2572 
47 732107 32 8 มิถนุายน 2572 
48 732108 32 8 มิถนุายน 2572 
49 732109 32 8 มิถนุายน 2572 
50 732110 32 8 มิถนุายน 2572 
51 732111 32 8 มิถนุายน 2572 
52 732112 32 8 มิถนุายน 2572 
53 732951 32 16 มิถนุายน 2572 
54 732953 32 16 มิถนุายน 2572 
55 732954 32 16 มิถนุายน 2572 
56 732955 32 16 มิถนุายน 2572 
57 748726 32 2 พฤศจกิายน 2572 
58 748727 33 2 พฤศจกิายน 2572 
59 748728 32 2 พฤศจกิายน 2572 
60 748729 33 2 พฤศจกิายน 2572 
61 749646 32 10 พฤศจิกายน 2572 
62 928472 32 3 มีนาคม 2567 
63 928473 32 3 มีนาคม 2567 
64 928474 32 3 มีนาคม 2567 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

หนา้ 44 จาก 127  รบัรองโดย ……………… …………………………… 

ล าดับ ค าขอเลขที ่ จ าพวก วันครบก าหนด 
65 1040117 30 9 พฤษภาคม 2569 
66 1040118 30 9 พฤษภาคม 2569 
67 1040119 32 9 พฤษภาคม 2569 
68 1040120 32 9 พฤษภาคม 2569 
69 160115610 43 20 พฤศจิกายน 2569 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ ไดล้งทนุในบรษิัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

บริษัท 
สัดส่วนการลงทนุ 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
(ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

CBD 100 ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจดัจ าหน่ายเครื่องดืม่
บ ารุงก าลงัและเครื่องดืม่อื่นๆ 

DCM 100 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายใน
ประเทศ 

APG 100 ประกอบธุรกิจผลิตและจดัหาขวดแกว้เพื่อใชเ้ป็นบรรจภุณัฑ์
ส าหรบัเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัและเครื่องดื่มอื่นๆ 

CTHK 100 ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ 
CHHK  100 ประกอบธุรกิจลงทนุ (Holding Company) 
ACM 74 ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลมูิเนียมเพื่อใชเ้ป็นบรรจภุณัฑ์

ส าหรบัเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัและเครื่องดื่มอื่นๆ 
CVHLUX 84 ประกอบธุรกิจลงทนุ (Holding Company) 

ICUK 84 ประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้คาราบาวใน
ประเทศองักฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย 

 บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ  ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า
ก่อใหเ้กิดประโยชนร์่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายไดแ้ละเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
พิจารณาสัดส่วนการลงทุน ก าไรที่คาดว่าจะไดร้บั ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการ
ตดัสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการตดัสินใจในการลงทนุจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) และบรษิัทฯ จะแต่งตัง้ตวัแทนของบรษิัทฯ ที่มีคณุสมบตัิและประสบการณเ์พื่อเขา้
รว่มเป็นคณะกรรมการในบรษิัทนัน้ๆ เพื่อก าหนดนโยบายที่ส าคญัและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบรษิัทรว่ม
ดงักล่าว 
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5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

- ไม่มี – 
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6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคัญอื่น 

บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์

ชื่อบรษิัท : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”)     
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่ น (Holding Company) ที่จัดตั้งอยู่ ใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยด าเนินธุรกิจเก่ียวเนื่องกบั (1) การผลิต การตลาด ขาย
และจดัจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัภายใตเ้ครื่องหมายการคา้คาราบาวแดงและคา
ราบาว เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้คาราบาว สปอรต์ และเครื่องดื่ม
อื่นภายใตเ้ครื่องหมายการคา้คาราบาว ไดแ้ก่ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงทรีอิน
วัน และกาแฟปรุงส าเร็จพรอ้มดื่ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง (2) การ
รบัจา้งจดัจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบรโิภคในกลุ่มอาหาร ไม่ใช่อาหารและอื่นๆ  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชัน้ท่ี 7–10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107557000268 
โฮมเพจบรษิัท : www.carabaogroup.com 
โทรศพัท ์ : 02 636 6111 
โทรสาร : 02 636 7951 
ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั 
ทนุจดทะเบียน : 1,000,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ณ สิน้ปี 2562 

รายละเอียดบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯ ลงทุนโดยการถือหุ้น ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

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

เครื่องหมายการคา้คาราบาวแดง และคาราบาว รวมถึงเครื่องดื่มเกลือแรภ่ายใต้
เครื่องหมายการคา้คาราบาว สปอรต์ และเครื่องดื่มอื่นท่ีบรษิัทฯ จะด าเนินการผลิต
เพื่อจดัจ าหน่ายในอนาคต 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชัน้ท่ี 7–10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105544081165 
ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั  
ทนุจดทะเบียน : 300,000,000 บาท ณ สิน้ปี 2562 
จ านวนหุน้ : 3,000,000 หุน้  
จ านวนหุน้ท่ีถือโดย CBG : 2,999,990 หุน้  
สดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 99.99 
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2. ชื่อบริษัท : บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด (“DCM”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบริหารจดัการช่องทางการจดัจ าหน่ายในประเทศส าหรบัผลิตภณัฑท์ี่

บรษิัทฯ ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเอง (Branded products 
by our own manufacture) ผลิตภัณฑท์ี่บริษัทฯ ว่าจา้งบุคคลภายนอกด าเนินการ
ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว (Branded products by 3rd party 
manufacture) และผลิตภัณฑ์รบัจา้งจัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก (3rd party 
products for distribution) โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ส  าคัญประกอบไปดว้ย
รา้นคา้ดัง้เดิมทัง้ในส่วนของการกระจายผ่านตวัแทน (Multi-tiered agent) และการ
กระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดของตนเอง (Cash van)  
ตลอดจนรา้นคา้สมยัใหม่ (Modern trade)  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชัน้ท่ี 7–10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105555092457 
ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั  
ทนุจดทะเบียน : 100,000,000 บาท ณ สิน้ปี 2562 
จ านวนหุน้ : 1,000,000 หุน้  
จ านวนหุน้ท่ีถือโดย CBG : 999,980 หุน้  
สดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 99.99 

3. ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด (“APG”)  
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจดัหาขวดแกว้เพื่อใชเ้ป็นบรรจภุณัฑส์ าหรบัเครื่องดืม่บ ารุง

ก าลงัและเครื่องดื่มอื่นๆ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชัน้ท่ี 7–10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

10500 
เลขทะเบียนบรษิัท : 0105548125787 
ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั  
ทนุจดทะเบียน : 1,300,000,000 บาท ณ สิน้ปี 2562 
จ านวนหุน้ : 13,000,000 หุน้  
จ านวนหุน้ท่ีถือโดย CBG : 12,999,980 หุน้  
สดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 99.99 

4. ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ีง จ ากัด (“ACM”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลมูิเนียมเพื่อใชเ้ป็นบรรจภุณัฑส์ าหรบัเครื่องดืม่บ ารุง

ก าลงั และเครื่องดืม่อื่นๆ ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มทนุระหวา่งบรษิัทฯ และ SHOWA 
DENKO Group พนัธมิตรทางธุรกิจสญัชาติญ่ีปุ่ นท่ีไม่มคีวามเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ 
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ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชัน้ท่ี 7–10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 
10500 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0105560097232 
ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั  
ทนุจดทะเบียน : 700,000,000 บาท ณ สิน้ปี 2562 
จ านวนหุน้ : 7,000,000 หุน้  
จ านวนหุน้ท่ีถือโดย CBG : 5,180,000 หุน้  
สดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 74.00 
ขอ้มลูอื่นท่ีส าคญั : เปล่ียนชื่อจากบรษิัท เอเชียแปซิฟิกแคน จ ากดั ในเดือนธันวาคม 2560 

5. ชื่อบริษัท : INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มบ ารุงก าลงั ภายใต้

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

United Kingdom 
เลขทะเบียนบรษิัท : 09557445 
ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั  
ทนุจดทะเบียน : 74,600,000 ปอนด ์ณ สิน้ปี 2562 
สดัส่วนการถือหุน้ : CVHLUX ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 
ขอ้มลูอื่นท่ีส าคญั : เพิ่มทนุจดทะเบียนมาอยู่ที่ 80,600,000 ปอนดใ์นเดือนกมุภาพนัธ ์2563 ตามที่ไดร้บั

มติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่  5/2562 เมื่อวันที่  19 
ธันวาคม 2562 

6. ชื่อบริษัท : Carabao Holdings (Hong Kong) Limited (“CHHK”)  
ประกอบธรุกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการลงทนุถือหุน้ในบรษิัทอื่นตา่งประเทศ (Overseas Holding 

Company) 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG 
เลขทะเบียนบรษิัท : 2423613 
ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั  
ทนุจดทะเบียน : 85,898,943 เหรียญสหรฐั ณ สิน้ปี 2562 
สดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 100.00 
ขอ้มลูอื่นท่ีส าคญั : เพิ่มทุนจดทะเบียนมาอยู่ที่  89,778,243 เหรียญสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ตามที่ไดร้บัมติอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 
19 ธันวาคม 2562 
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7. ชื่อบริษัท : CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À R.L. 
(“CVHLUX”) 

ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นต่างประเทศ (Overseas Holding 
Company) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง CHHK, Intercarabao Private Limited 
(“ICSG”) พันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติสิงคโปรท์ี่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกับบรษิัทฯ และ 
Northend Investment Limited (“NIHK”) ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือ
หุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) โดยมีผูไ้ดร้บัประโยชนท์อดสดุทา้ย (Ultimate 
Beneficial Owner) คือนายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 
84.31 ร้อยละ 6.05 และร้อยละ 9.64 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว 
ตามล าดบั ณ สิน้ปี 2562 

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

เลขทะเบียนบรษิัท : B20952 
ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั  
ทนุจดทะเบียน : 62,308,565 ยโูร ณ สิน้ปี 2562  
สดัส่วนการถือหุน้ : CHHK ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 84.31  
ขอ้มลูอื่นท่ีส าคญั : CHHK มีสัดส่วนการถือหุน้เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 51.0 มาอยู่ที่รอ้ยละ 84.3 ผ่านการ

เขา้ท ารายการปรบัโครงสรา้งเงินทุนของบริษัทย่อยต่างประเทศในเดือนมกราคม 
2561  

8. ชื่อบริษัท : CARABAO TRADING (HONG KONG) LIMITED (“CTHK”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG 
เลขทะเบียนบรษิัท : 2448031 
ชนิดของหุน้ : หุน้สามญั  
ทนุจดทะเบียน : 50,000 เหรียญสหรฐั 
สดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ 100.00 
 

ข้อมูลอ้างอิง 

นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ 
บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ชัน้ 4, 6, 7 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์02 009 9999 

ผู้ตรวจสอบบัญชี 
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บรษิัท ส านกังานอีวาย จ ากดั 
193/136-137 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์02 264 9090  

ทีป่รึกษากฎหมาย 
บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 
990 อาคารอบัดลุราฮมิ ชัน้ท่ี 5 และชัน้ 21-25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์ 02 636 2000 

นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์02 230 1478 (นายทะเบียนหุน้กู)้ 
โทรศพัท ์02 230 1894 (ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู)้ 

นักลงทุนสัมพันธ ์ 
นางสาวเมนิสา อรา่มรุง่โรจน ์
393 อาคาร 393 สีลม ชัน้ที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์02 636 6111 ต่อ 882 
E-mail: IR@carabaogroup.com 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย ์และผู้ถือหุ้น  

 
7.1 หลักทรัพยข์องบริษัทฯ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษิัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ลา้นบาท เป็นทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 1,000 
ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,000 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทัง้นี ้หุน้สามญัทัง้จ านวนของบรษิัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายชื่อและสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 ราย ณ วนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 มีดงันี ้

ล ำดับที ่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น (หุน้) ร้อยละ (%) 
1 บรษิัท เสถียรธรรมโฮลดิง้ จ ากดั    250,064,500  25.01% 
2 น.ส. ณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ    210,000,000  21.00% 
3 นายยืนยง โอภากลุ      70,480,000  7.05% 
4 นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ      48,474,100  4.85% 
5 ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 36,820,283 3.68% 
6 นายประชา ด ารงคส์ทุธิพงศ ์ 29,054,200  2.91% 
7 นางลินจง โอภากลุ      26,145,800  2.61% 
8 UBS AG SINGAPORE BRANCH      25,161,400  2.52% 
9 นางจารุณี ชินวงศว์รกลุ 24,246,600  2.42% 
10 NORTHEND INVESTMENT LIMITED      20,000,000  2.00% 

 
7.2.2 รายละเอียดของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่ระบุขา้งตน้ ที่มีลกัษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มี

อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบรษิัทฯอย่างมีนยัส าคญั มีดงัต่อไปนี ้
7.2.2.1 โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษิัท เสถียรธรรมโฮลดิง้ จ ากดั สรุปไดด้งันี ้นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ถือ

หุน้รอ้ยละ 55 นางดารารตัน ์เศรษฐสิทธ์ิ ถือหุน้รอ้ยละ 15 นายวีรธรรม เศรษฐสิทธ์ิ ถือหุน้รอ้ยละ 10 นายรม่ธรรม เศรษฐสิทธ์ิ 
ถือหุน้รอ้ยละ 10 และนางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธ์ิ ถือหุน้รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิัท เสถียรธรรมโฮลดิง้ 
จ ากดั 

7.2.2.2 Northend Investment Ltd.ก่อตั้งขึ ้นภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง โดยผู้ถือหุ้น คือ       
นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ และ Autumn Gold Capital Ltd. ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 90 และรอ้ยละ 10 ตามล าดบั ทัง้นี ้Autumn 
Gold Capital Ltd. ก่อตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของ British Virgin Islands โดยมีนายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ เป็นผูร้บัผลประโยชน์
ทอดสดุทา้ย (Ultimate Beneficial Owner) 
หมายเหต ุ* UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผูด้แูลผลประโยชนข์อง Northend Investment Ltd.  
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7.2.3 สรุปการเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้ของกรรมการ และผูบ้รหิาร ปี 2562 

กรรมกำร/ผู้บริหำร ควำมสัมพนัธ ์ จ ำนวนหุ้น      
(ตน้ปี) 

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่ำงปี 

จ ำนวนหุ้น 
(ปลำยปี) 

1. กลุ่มนำยเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
1.1 นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ  48,474,100 - 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 ถนอมบูรณเ์จริญ 
2.1 นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ  210,000,000 - 210,000,000 
2.2 นางวงดาว ถนอมบรูณเ์จรญิ นอ้งสาวนางสาวณฐัชไม 18,152,700 - 18,152,700 

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

หมายเหต ุ 1 UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd. ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของ UBS 
AG SINGAPORE BRANCH จ านวน 25,161,400 หุน้ 

  
7.3 บริษัทย่อย 

ปัจจบุนั โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ สามารถสรุปไดด้งันี ้
  

7.3.1 บริษัท คำรำบำวตะวันแดง จ ำกัด (CBD) 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 

1. บรษิัทฯ 2,999,990 99.9 
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ 5 0.0 
3. นายวีรธรรม เศรษฐสิทธ์ิ 5 0.0 

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

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 
1. บรษิัทฯ 999,980 99.9 
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ 10 0.0 
3. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ 10 0.0 

รวม 1,000,000 100.0 
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7.3.3 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลำส จ ำกัด (APG) 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 

1. บรษิัทฯ 12,999,980 99.9 
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ 10 0.0 
3. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ 10 0.0 

รวม 13,000,000 100.0 
 

7.3.4 บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด (“ACM”) 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 

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

รวม 7,000,000 100.0 
 
7.3.5 INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”) 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 
1. CVHLUX 74,600,000 100.0 

รวม 74,600,000 100.0 
 

7.3.6 CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED (“CHHK”) 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 

1. บรษิัทฯ 85,898,943 100.0 
รวม 85,898,943 100.0 

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

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 
1. บรษิัทฯ 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 
 

7.3.8 CARABAO TRADING (HONG KONG) LIMITED (“CTHK”) 
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 

1. บรษิัทฯ 50,000 100.0 
รวม 50,000 100.0 
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7.4 สัญญำระหว่ำงผู้ถือหุน้ 
- ไม่มี –  

7.5 ยอดคงค้ำงจำกกำรออกหลกัทรัพยอ์ืน่ 
7.5.1 หุน้กู ้

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯ มีหุน้กูค้งคา้งทัง้สิน้ 2,790 ลา้นบาท โดยรายละเอียดส าคญัสรุปไดด้งันี ้

หุ้นกู ้
จ ำนวน 

(ล้ำนบำท) 
อัตรำดอกเบีย้ 

(%ตอ่ปี) 
อำยุ (ปี) ก ำหนดไถ่ถอน 

CBG206A 1,700.0 2.23% 2.00 15 มิถนุายน 2563 
CBG216A 720.0 2.42% 3.00 15 มิถนุายน 2564 
CBG216B 370.0 2.42% 2.95 15 มิถนุายน 2564 

รวม 2,790.0    
  
7.5.2 ตั๋วสัญญำใช้เงนิ (Promissory Notes) 
– ไม่มีตั๋วสญัญาใชเ้งินคงคา้ง - 
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

 
8.1 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ 

8.1.1  โครงสร้ำงองคก์ร 
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8.1.2 คณะกรรมกำรบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการรวมทัง้สิน้ 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร / ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ รองประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบรหิาร  

/รองประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

3. นายยืนยง โอภากลุ กรรมการ 
4. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
5. นายรม่ธรรม เศรษฐสิทธ์ิ กรรมการ 
6. นางเสาวนีย ์กมลบตุร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร

ความเส่ียง /รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการ
อิสระ 

7. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

8. นายสญัชยั จลุมนต ์
ลาออกเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562 

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

8. นางสาวอรุวี เงารุง่เรือง 
แต่งตัง้ใหม่เมื่อ 8 สิงหาคม 2562 

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

9. พลเอกศิรพิงษ์ วงศข์นัตี กรรมการ / กรรมการอิสระ 
หมายเหต:ุ  นางสาวเรวดี รศัมีแสงเพชร ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 

 

 (1) กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการซึ่ งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ  นายเสถียร เศรษฐสิท ธ์ิ  ห รือ นายยืนยง โอภากุล ห รือ             

นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณเ์จริญ หรือ นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบรษิัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ เวน้แต่การรบัรองความถูกตอ้งของเอกสารและ/หรือส าเนา
เอกสารใหก้รรมการหนึ่งคนจากสี่คนขา้งตน้ลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิัทฯ 
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 (2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

รำยช่ือ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร 
บริหำรควำม

เส่ียง 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ✓  ✓  
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จริญ ✓  ✓ ✓ 
3. นายยืนยง โอภากลุ ✓    
4. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร ✓   ✓ 
5. นายรม่ธรรม เศรษฐสิทธิ ์ ✓    
6. นางเสาวนีย ์กมลบตุร ✓ ✓ ✓ ✓ 
7. นายคณิต แพทยส์มาน ✓ ✓ ✓ ✓ 
8. นายสญัชยั จลุมนต ์ ✓ ✓ ✓  
9. พลเอกศิริพงษ์ วงศข์นัตี ✓    
10. นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ (CFO)    ✓ 
11. นายอนพุงศ ์พงศส์วุรรณ    ✓ 
12. นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์    ✓ 

 

ชื่อกรรมกำร 

กำรประชุมประจ ำปี 2561 / 2562 

กรรมกำร
บริษัท 

(5 คร้ัง/5 คร้ัง) 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

(5 คร้ัง/6 คร้ัง) 

กรรมกำร 
สรรหำและ
ก ำหนด

ค่ำตอบแทน 
(3 คร้ัง/3 คร้ัง) 

กรรมกำร 
บริหำรควำม

เสี่ยง 
(4 คร้ัง/4 คร้ัง) 

ประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

(1 คร้ัง/1 คร้ัง) 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ ์ 4/5 4/5 - - 2/3 2/3 - - 1/1 1/1 

2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จริญ 5/5 5/5 - - 3/3 3/3 4/4 4/4 1/1 1/1 

3. นายยืนยง โอภากลุ 4/5 4/5 - - - - - - 1/1 0/1 

4. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร 4/5 4/5 - - - - 3/4 4/4 1/1 1/1 

5. นายรม่ธรรม เศรษฐสิทธิ์ 4/5 4/5 - - - - 1/3 - 1/1 1/1 

6. นางเสาวนีย ์กมลบตุร 5/5 5/5 5/5 6/6 3/3 3/3 4/4 4/4 1/1 1/1 

7. นายคณิต แพทยส์มาน 5/5 5/5 5/5 6/6 3/3 3/3 4/4 4/4 1/1 1/1 

8. นายสญัชยั จลุมนต ์ 4/5 4/5 4/5 2/2 3/3 3/3 - - 1/1 1/1 

9. นางสาวอรุวี เงารุง่เรือง -/- 2/2 - 2/2 - - - - - - 

10. พลเอกศิริพงษ์ วงศข์นัตี 5/5 5/5 - - - - - - 1/1 1/1 

11. นายพงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ (CFO) - - - - - - 4/4 4/4 1/1 1/1 

12. นายอนพุงศ ์พงศส์วุรรณ - - - - - - 4/4 3/4 1/1 1/1 

13. นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ ์ - - - - - - 0/1 3/4 - - 
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8.1.3 อนุกรรมกำร 
บริษัทฯ มีอนุกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการ 

บรหิารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงันี ้
กรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1. นางเสาวนีย ์กมลบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นางสาวอรุวี เงารุง่เรือง กรรมการตรวจสอบ 
3. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ประธานกรรมการสรรหาฯ 
2. นางเสาวนีย ์กมลบตุร รองประธานกรรมการสรรหาฯ 
3. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ กรรมการสรรหาฯ 
4. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการสรรหาฯ 

 
กรรมการบรหิารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการ 8 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

1. นางเสาวนีย ์ กมลบตุร ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2. นางสาวณฐัชไม  ถนอมบรูณเ์จรญิ รองประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
3. นายกมลดิษฐ  สมทุรโคจร กรรมการบรหิารความเส่ียง 
4. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการบรหิารความเส่ียง 
5. นายพงศานติ์  คล่องวฒันกิจ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
6. นายอนพุงศ ์ พงศส์วุรรณ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
7. นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธ์ิ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
8. นางสนัทนา จนัทรเ์นยีม* กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 
*นางสนัทนา จนัทรเ์นียม ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ที่ 5/2562 วนัที่ 19 ธันวาคม 2562  
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8.1.4 ผู้บริหำร 
 โครงสรา้งองคก์รของบรษิัทฯ โดยประกอบดว้ยผูบ้รหิาร 6 ท่านดงัต่อไปนี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายยืนยง โอภากลุ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
4. นายกมลดิษฐ  สมทุรโคจร รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานผลิต และโรงงาน 
5. นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงิน (CFO) 
6. นายรม่ธรรม เศรษฐสิทธ์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการคา้ต่างประเทศ 

 
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) ไวด้งันี ้

1.  ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์กลยทุธ ์และแผนธุรกิจ และงบประมาณรว่มกบัคณะกรรมการบรษิัท 
2. ก ากับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย วิสยัทศัน ์วตัถปุระสงค ์กลยุทธ ์แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ไดร้บัความเห็นชอบและอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

3.  บริหารจดัการธุรกิจของบรษิัทฯ ตามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจที่คณะกรรมการก าหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ 
งบประมาณ และกลยทุธท์างธุรกิจที่ไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

4.  ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อใหก้ารด าเนินการทาง
ธุรกิจ รวมทัง้การบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการ
บรษิัทฯ และ/หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

5. ก ากับดูแลการบริหารจดัการดา้นการเงิน การตลาด ทรพัยากรบุคคล และดา้นการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและแผนธุรกิจของบรษิัทฯ ตามที่ไดร้บัความเห็นชอบและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

6.  เจรจาและเขา้ท าสญัญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบรษิัทฯ (เช่น การลงทนุในเครื่องจกัรและ
ทรพัยสิ์นอื่นๆ ตามงบประมาณการลงทนุหรืองบประมาณอื่นๆ ท่ีไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ การเก็บสินคา้คงคลงั 
หรือการขายสินคา้) ภายในก าหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่ก าหนดในตารางอ านาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งไดร้บัมติอนุมัติจากที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ 

7.  สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในส าหรบัการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ รวมทัง้รกัษาระเบียบอนัดีงามภายในองคก์ร 

8. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรือบรหิารงานประจ าวนัของบรษิัทฯ 
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อใหม้ีผล

ประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรบัปรุงและพัฒนาใหม้ีผล
ประกอบการที่ดีขึน้ 
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10. พัฒนาองค์กรให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรบัปรุงพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ
ต่อเนื่องเพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยั่งยืน 

11. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยท าการศึกษาทางดา้นเทคนิคและดา้นการเงินอย่าง
เหมาะสมและครบถว้นเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

12. พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการด าเนินงานที่เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้ ภายใตบ้ังคบัของหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวม
ตลอดจนตารางก าหนดอ านาจอนมุตัิ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนด 

13. พิจารณาแต่งตัง้ที่ปรกึษาต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินการของบรษิัทฯ  
14.  มอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบตัิงานที่ก าหนดในนามของประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารทัง้นีก้ารมอบอ านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอ านาจที่ระบไุวใ้นหนงัสือ
มอบอ านาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการมอบหมายภายใต้
ขอบเขตของหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะตอ้งไม่เป็นการมอบอ านาจช่วงหรือมอบหมายที่ท  าให้
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารหรือผูไ้ดร้บัมอบอ านาจใดๆ ที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือความขดัแยง้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ 
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถอนุมัติธุรกรรมดงักล่าวไดใ้นกรณีนี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะไม่มีอ านาจในการอนุมัติ
ธุรกรรมดงักล่าว โดยตอ้งเสนอธุรกรรมดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบรษิัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) พิจารณา
และให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก (arm's length)  

15.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายและไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 
 
8.1.5 เลขำนุกำรบริษทัฯ 

ที่ประชมุกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2558 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตัง้นายวรญัชยั เจนศิรวิณิชยใ์หด้  ารง
ต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพ.ร.บ.หลักทรพัยฯ์ โดยนายวรญัชัย เจนศิริวณิชย ์มี
คณุสมบตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเลขานกุารบรษิัทฯ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี  ้

(1) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้
(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ รวมตลอดจน

จดัท าขอ้มลูและเอกสารประกอบการประชุม 
(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมตลอดจนจัดท าข้อมูลและเอกสาร

ประกอบการประชมุ 
(2) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 
(3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่กรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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(4) จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดท าโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
ใหก้บัประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 
 ทัง้นี ้เลขานุการบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ขา้งตน้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวัง และความซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ มติของกรรมการบรษิัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
8.1.6 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 (1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

นโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรจำ่ยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ  
1) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบีย้ประชมุต่อครัง้ที่มาประชมุ โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจ

ของบริษัทฯ ความรบัผิดชอบ ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหนา้ที่กรรมการที่ก่อให้เกิด
ประโยชนก์บับรษิัทฯ และสงูเพียงพอท่ีจะดแูลและรกัษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ตอ้งการ  

2) โบนสักรรมการประจ าปี พิจารณาจากผลประกอบการของบรษิัทฯ 

 (ก) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ และโบนสั 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  23 เมษายน 2562 มีมติก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ด  ารงต าแหน่งผู้บริหาร เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

 ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุม 

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

ทัง้นี ้ในการพิจารณาจ่ายโบนัสใหก้ับกรรมการที่ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารนั้น ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการบรษิัทฯ โดยไม่เกินวงเงินท่ีผูถื้อหุน้อนมุัติ 

บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 สรุปไดด้งันี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทน

กรรมกำร ปี 2562 
โบนัสกรรมกำร 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร - ไม่มี - - ไม่มี - 
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
3. นายยืนยง โอภากลุ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส - ไม่มี - - ไม่มี - 
4. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
5. นายรม่ธรรม เศรษฐสิทธ์ิ กรรมการ / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทน

กรรมกำร ปี 2562 
โบนัสกรรมกำร 

6. นางเสาวนีย ์กมลบตุร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง / 
รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

920,000 350,000 

7. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิาร
ความเส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

740,000 150,000 

8. นายสญัชยั จลุมนต ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 

220,000 150,000 

9. พลเอกศิรพิงษ์ วงศข์นัตี กรรมการ / กรรมการอิสระ 480,000 100,000 
10. นางสาวอรุวี เงารุง่เรือง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 230,000 - 

รวม 2,590,000 750,000 
 

  (ข) ค่ำตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ 
   - ไม่มี - 
 (2)  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

นโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงใน

รูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยค่าตอบแทนดงักล่าว
ไดผ่้านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน ทั้งนี ้ ผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่
รบัผิดชอบ (Key Performance Indicator) 

(ก) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ประเภทค่ำตอบแทน 
ส ำหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 ส ำหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
จ ำนวนผู้บริหำร มูลค่ำ (บำท) จ ำนวนผู้บริหำร มูลค่ำ (บำท) 

เงินเดือนและโบนสั 7 143,198,340 6 172,028,000 
เงินสนบัสนนุกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ และ
กองทนุประกนัสงัคม 

7 3,611,610 6 3,537,792 

รวม  146,809,950  175,565,792 
   

 (ข) ค่ำตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ 
   - ไม่มี – 
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8.2 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทัย่อย 
8.2.1 โครงสร้ำงองคก์รของบริษัทย่อย 
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8.2.2 กรรมกำรของบริษทัย่อย 
(1) กรรมกำรบริษัทของ CBD APG และ DCM 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 กรรมการของบริษัทย่อยทั้ง  3 บริษัทซึ่งได้แก่  CBD APG และ DCM 
ประกอบดว้ยกรรมการ 6 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ รองประธานกรรมการ 
3. นายยืนยง โอภากลุ กรรมการ 
4. นางวงดาว ถนอมบรูณเ์จรญิ กรรมการ 
5. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร กรรมการ 
6. นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ กรรมการ 

 
(2) กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทย่อย 

กรรมการซึ่งลงนามผูกพนับริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัท ซึ่งไดแ้ก่ CBD APG และ DCM คือ กรรมการสองท่านลง
ลายมือชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัทย่อยดงักล่าว เวน้แต่การรบัรองความถกูตอ้งของเอกสารและ/หรือ
ส าเนาเอกสาร ใหก้รรมการหนึ่งท่านจากหกท่านลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

 
8.2.3 ผู้บริหำรของบริษัทย่อย 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษัทย่อยทัง้ 4 บริษัทซึ่งไดแ้ก่ CBD APG DCM และ ACM ประกอบดว้ย
ผูบ้รหิาร ดงัต่อไปนี ้
 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
ด ำรงต ำแหน่งในบริษัท 

CBD APG DCM ACM 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ✓ ✓ ✓ - 
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จริญ กรรมการผูจ้ดัการ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3. นายยืนยง โอภากลุ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ✓ - - - 
4. นายกมลดิษฐ  สมทุรโคจร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานผลิตและโรงงาน ✓ ✓ - ✓ 
5. นายพงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ ประธานผูบ้ริหารฝ่ายการเงิน ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
8.3 บุคลำกรของกลุ่มบริษัทฯ 
 
8.3.1 จ ำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทน 

ส าหรบัปีบญัชี 2561 และ 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบรษิัทฯ มีจ านวนบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมผูบ้รหิาร) 
2,743 คน และ 2,896 คน ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดพนกังานแยกตามสายงาน และค่าตอบแทน ดงัต่อไปนี ้
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บริษัท จ ำนวนพนักงำนปี 2561 จ ำนวนพนักงำนปี 2562 

CBG 9 9 
CBD 1,251 1,410 
DCM 1,067 1,057 
APG 278 260 
ACM 138 160 
รวม 2,743 2,896 

  
ค่าตอบแทนพนกังาน 

ประเภท
ค่ำตอบแทน 

ส ำหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 ส ำหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562 
จ ำนวนพนักงำน (คน) จ ำนวนเงนิ (บำท) จ ำนวนพนักงำน 

(คน) 
จ ำนวนเงนิ (บำท) 

เงินเดือนและโบนสั 2,743 841,529,398 2,896 960,706,963  
เงินสนบัสนนุกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ และ
กองทนุประกนัสงัคม 

2,743 36,011,254 2,896   37,133,879 

รวม 877,540,652 997,840,842 
 
8.3.2 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษิัทฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีกลุ่มบรษิัทฯ เป็น
คู่ความหรือคู่กรณี และอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ 
 
8.3.3    นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

เพื่อใหก้ารบรหิารทรพัยากรบุคคล ซึ่งบรษิัทฯ ถือเป็นทรพัยากรท่ีส าคญัและมีคุณค่ายิ่งต่อความเจรญิเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบรษิัทฯ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทัง้องคก์ร รวมทัง้สอดคลอ้งกบัทิศทางและเป้าหมายในการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากบุคคลเพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรพัยากรบุคคล รวมถึงส่งเสรมิใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการสรา้งความส าเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ขององคก์ร โดยมีขอบเขตนโยบายในดา้นต่างๆ ของการบรหิารทรพัยากรบคุคล ดงันี ้

1. กำรจ้ำงงำน และบรรจุพนักงำน  

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารอัตราก าลังใหเ้หมาะสมกับโครงสรา้งองคก์ร โดยพัฒนากระบวนการสรรหาและ
คดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบตัิ ความสามารถ และศกัยภาพเหมาะสมกับต าแหน่งงาน เพื่อใหบ้รรลวุิสยัทศัน ์เป้าหมาย และ
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พนัธกิจขององคก์ร กรณีที่มีต  าแหน่งงานว่าง บรษิัทฯ จะใหโ้อกาส และพิจารณาคดัเลือกพนกังานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ใหด้  ารง
ต าแหน่งที่ว่างนัน้เสียกอ่น หากไม่สามารถสรรหาพนกังานจากภายในได ้บรษิัทฯ จึงจะด าเนินการสรรหา และว่าจา้งบุคคลจาก
ภายนอกเขา้มาแทน 

2. โครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำและกำรแบ่งส่วนงำน  

บริษัทฯ ก าหนดโครงสรา้งองคก์รโดยใหม้ีสายการบงัคับบญัชาและการแบ่งส่วนงานที่กระชบั ดว้ยบทบาทหนา้ที่
และขอบเขตความรบัผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและต าแหน่งงานอย่างชดัเจน เหมาะสมกับประเภทหรือลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณข์องบรษิัทฯ 

3. กำรบริหำรผลกำรปฏิบัตงิำน  

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมีการก าหนดตัวชีว้ัด (KPI)        
ซึ่งประกอบดว้ยเป้าหมายของบรษิัทฯ เป้าหมายของหน่วยงาน และเป้าหมายของแต่ละบคุคล ท่ีมีความชดัเจนและสอดคลอ้ง
กัน รวมทั้งเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการพิจารณาใหผ้ลตอบแทนเพื่อเป็นการจูงใจ และให้รางวัลพนักงานที่สามารถ
ปฏิบตัิงานไดต้ามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้

4. สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการท างานที่ตอบสนองต่อความแตกต่างหลากหลายของพนักงานในองคก์ร 
(Diversity Workforce)  และมีความมุ่งมั่นใหพ้นกังานท างานอยา่งมีความสขุ ปลอดภยั รวมทัง้มีคณุภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 
ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงไดจ้ดัสถานท่ีท างาน อปุกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช ้เครื่องแบบในการปฏิบตัิงาน ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน อีก
ทัง้จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน เช่น  ที่จอดรถ หอ้งพยาบาล หอ้งน า้ เป็นตน้ 

5. สวัสดิกำรพนักงำน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจดัการระบบค่าตอบแทน รวมทัง้สวสัดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และ
สามารถแข่งขนัไดก้บัตลาดการจา้งงานในธุรกิจประเภทเดียวกนั ซึ่งนอกเหนือจากการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแลว้ 
บริษัทฯ ยงัไดเ้พิ่มสวสัดิการใหก้ับพนกังาน เช่น การประกันชีวิต ประกันอุบตัิเหตุและประกันสขุภาพ กองทุนส ารองเลีย้งชีพฯ 
สวสัดิการงานแต่งงาน สวสัดิการงานศพ และกองทนุเงินกูส้  าหรบัพนกังาน เป็นตน้ 

6. กำรพัฒนำบุคลำกร 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นสินทรพัย ์(Asset) ที่มีคุณค่าและ
สามารถเพิ่ทคุณค่าไดม้ากขึน้ตามระยะเวลา ดงันัน้การพฒันาบคุลากรจึงเป็นการพฒันาระยะยาว ที่ไม่ใช่แค่การฝึกอบรม แต่
รวมถึงการออกแบบและพัฒนากิจกรรม หรือการด าเนินการใดๆ เพื่อใหพ้นกังานไดเ้กิดการเรียนรูท้ี่สรา้งเสริมความรู ้ทักษะ 
และทศันคติ ซึ่งสามารถน าไปพฒันาการปฏิบตัิงานของตนเอง โดยไม่ไดมุ้่งเนน้เฉพาะความรูใ้นงานท่ีรบัผิดชอบอยู่ในปัจจบุนั
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เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการเพิ่มศกัยภาพท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปในหนา้ที่การงาน และการ
สรา้งความพรอ้มต่อความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงไปของตลาดและลกูคา้ ถือเป็นการยกระดบัการพฒันาบุคลากรเขา้สู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรูท้ี่ท  าใหบ้รษิัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าโครงสรา้งการพฒันาบคุลากร ไว ้5 กลุ่มหลกัสตูร ดงันี ้  

(1) หลักสูตรกำรปฐมนิเทศ (Orientation Program)  

เป็นหลกัสตูรเพื่อแนะน าใหพ้นกังานใหม่ ทราบถึงขอ้มลูเก่ียวกบัโครงสรา้งการบรหิารงานของบรษิัทฯ ธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ บริการของกลุ่มบริษัทฯ ลักษณะงานและข้อมูลอื่นๆ ที่จ  าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อก าหนด กฏเกณฑ ์
นโยบาย ระเบียบและขอ้บังคับในการท างานของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานตอ้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั เพื่อการปฏิบัติงานที่
ถกูตอ้งและปลอดภยั  

โดยหลกัสตูรนีย้งัช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานของบรษิัทฯในเครือฯ ไดรู้จ้กัและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่าง
พนักงานกัน เพื่อสรา้งเสริมความพรอ้มให้พนักงานใหม่ในการปรับตัวเข้ากับองค์กร เริ่มต้นการท างานกับบริษัทฯ ดว้ย
ความรูส้กึที่ดีต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน อนัจะส่งผลใหพ้นกังานเกิดทศันคติที่ดีต่อองคก์รยิ่งขึน้ต่อไป 

(2) หลักสูตรเพื่อพัฒนำคุณลักษณะหลักของบุคลำกร (Core Competency Training Program)  

เป็นหลกัสตูรเพื่อพฒันาพนกังานใหม้ีคณุลกัษณะหลกั ( Core Competency ) ที่เหมาะสมต่อการสนบัสนนุ 
พฒันา และสรา้งความเติบโตใหก้ับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหลกัปฏิบตัิที่น าไปสู่การเสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์ร เพื่อให้
พนกังานทกุระดบัในองคก์รปฏิบตัิงานโดยมีคณุลกัษณะและพฤติกรรมอนัพึงประสงคท์ี่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

(3)    หลักสูตรพัฒนำคุณลักษณะด้ำนธุรกิจ (Business Competency Development Program)  

เป็นหลักสตูรที่พัฒนาพนกังานใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ เก่ียวกับแนวคิด รูปแบบและเครื่องมือการจัดการ
ดา้นธุรกิจ เพื่อสรา้งเสริมทักษะและความสามารถที่จ าเป็นเพื่อน าไปใชส้ าหรบัการพัฒนาและปฏิบัติงานในสายงานของตน
ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มในการแข่งขนัทางธุรกิจ ใหส้ามารถบรรลถุึงเป้าหมายของสายงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

(4)   หลักสูตรพัฒนำคุณลักษณะด้ำนกำรบริหำร (Managerial Competency Development Program)  

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู ้ทักษะ ส าหรบัสรา้งเสริมคุณลักษณะดา้นการบริหารจัดการ ที่พนักงาน
ระดบับริหารจ าเป็นตอ้งมี เพื่อใหส้ามารถบรหิารงานและน าพาพนกังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบมุ่งสู่เป้าหมายของบรษัทฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงาน การคิดเชิงกลยทุธ ์และภาวะผูน้  า เป็นตน้ 

 (5)   หลักสูตรพัฒนำคุณลักษณะเฉพำะในงำน (Functional Competency Development Program)  

เป็นหลกัสตูรเพื่อพัฒนาความรู ้ทักษะ และความสามารถทางเทคนิคในงานเฉพาะดา้นที่ตอ้งอาศยัความ
ช านาญและระยะเวลาในการเรียนรูแ้ละฝึกฝน ซึ่งความสามารถเหล่านี ้จะส่งผลต่อความส าเร็จของการท างานที่ได้รับ
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มอบหมายจากผูบ้งัคับบัญชา เช่น ทักษะการส่ือสารประชาสัมพันธ ์การควบคุมและบ ารุงรกัษาอุปกรณแ์ละเครื่องจักร หรือ
ความรูใ้นสายงานวิชาชีพต่างๆ เป็นตน้   

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดแ้บ่งกลุ่มการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ บนพืน้ฐานของโครงสรา้ง
หลกัสตูรการพฒันาพนกังานออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ทีมขาย ทีมงานสาวบาวแดง พนกังานโรงงาน และพนกังานกลุ่มสนบัสนุน 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้  

(1) ทมีขำย  

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการพฒันาบุคลากรทีมขายใหม้ีความรู ้ทกัษะ และความสามารถ ท่ีพรอ้มส าหรบั
การบรหิารจดัการงานขายต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ซึ่งมีความแตกต่างกนัตามหนา้ที่และลกัษณะงาน ดงันี ้

1. กลุ่มพนักงานขายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สรา้งความสัมพันธ์อันดี เสนอสินคา้และโปรโมชั่นต่างๆ ของ
บรษิัทฯ ใหก้บัตวัแทนจ าหน่าย  

2. กลุ่มพนกังานขายประจ าหน่วยรถขายเงินสด ท่ีมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการน าเสนอสินคา้และโปรโมชั่น
ต่างๆ ของบรษิัทฯ ใหก้บัรา้นคา้ปลีก   

(2) ทมีงำนสำวบำวแดง  

ทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการตลาดที่ท  าหนา้ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ของ
บริษัทฯ ใหผู้บ้รโิภค รา้นคา้ รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ใหเ้กิดการรบัรู ้เชื่อมั่น และคุน้เคยกบัสินคา้ที่บรษิัทฯ จดัจ าหน่าย โดยการท า
กิจกรรมทางการตลาดกับผูบ้ริโภคโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ จะจดัใหม้ีการพฒันาความรู ้ทกัษะต่างๆ เช่น เทคนิคในการเป็นพิธีกร 
ความกลา้แสดงออก การติดส่ือประชาสมัพนัธต์่างๆ เป็นตน้  

(3) พนักงำนโรงงำน  

ในการพัฒนาพนักงานโรงงาน บริษัทฯ จะมุ่งเนน้หลักสูตรดา้นการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การลด
ตน้ทุน การเพิ่มผลผลิต และขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมายหลกัของโรงงาน กล่าวคือการเพิ่มผลผลิต 
การลดตน้ทุน และการบริหารงานดา้นระบบคุณภาพ เช่น ระบบ GMP ระบบ HACCP และ ระบบ ISO 22000 นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัจดัใหม้ีการฝึกอบรมความรูด้า้นเทคนิค และการส่งเสริมพฒันาทักษะพนักงานในดา้นอื่นๆ ที่เป็นหลักสูตรทั่วไป 
(Soft Skill)  

(4) พนักงำนกลุ่มสนับสนุน 

พนกังานในกลุ่มสนบัสนนุถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส  าคญั ซึ่งจะท าใหธุ้รกิจด าเนินไปในทิศทางและเป้าหมาย
ที่บริษัทฯ ตัง้ไว ้การพฒันาใหพ้นกังานในกลุ่มสนบัสนุนเป็นเสมือนหุน้ส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) ของสายงานหลกั
จึงมีความจ าเป็น บริษัทฯ จึงมุ่งเนน้และส่งเสริมการพฒันาความรู ้ทกัษะ และความสามารถโดยใหม้ีการเรียนรูจ้ากการสอน
หนา้งานและการปฏิบตัิงานจรงิ จากการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และจากค าแนะน าของผูท้ี่มีประสบการณใ์นแต่
ละสายงาน รวมถึงการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก และพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรูใ้นองค์กร (Knowledge 
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Management) ดว้ยการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรูภ้ายในองคก์รเพื่อส่งต่อความรู ้ระหว่างพนักงานภายในหน่วยงานดว้ย
กนัเอง (Knowledge Sharing)  

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีหลกัสตูรภาคบังคบัที่พนักงานทุกคนต้องเขา้รบัการอบรม คือ หลกัสตูร

การปลูกจิตส านึกขับขี่ปลอดภัย พรอ้มทั้งไดจ้ดัตัง้โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ขึน้ภายใตช้ื่อโครงการ “บาวแดง ขับขี่
ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อรณรงคใ์ห้พนักงานในองคก์รมีความตระหนักถึงการใชร้ถใชถ้นน และสรา้ง
จิตส านึกในเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภยัใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ที่ไม่ใช่แค่เพียงการใชร้ถในเวลาท างานเท่านั้น แต่เป็นการส่งต่อ
ความห่วงใยไปถึงการใชร้ถใชถ้นนในเวลาส่วนตวัของพนกังานเมื่อตอ้งเดินทางมาท างาน หรือเดินทางกลบับา้น รวมถึงการใช้
ชีวิตประจ าวนัโดยค านึงถึงสงัคมรอบขา้งที่เป็นผูใ้ชร้ถใชถ้นนรว่มกนัอีกดว้ย 
 

นอกเหนือจากหลักสูตรที่กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดไวข้า้งตน้ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล ด าเนินการส ารวจ และ
วิเคราะหค์วามจ าเป็นในการฝึกอบรม โดยใหพ้นกังานระดบัผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูเ้สนอหลกัสตูรอบรมที่เห็นว่าเหมาะสมกบัการ
พฒันาองคค์วามรูใ้หก้ับลกูนอ้งใตบ้ังคบับัญชา และน าหลกัสตูรดังกล่าวมาจดัเป็นแผนการอบรมในแต่ละปี เพื่อใหต้รงตาม
ความตอ้งการ และมีประโยชนต์่อการพฒันาพนกังานอย่างมากที่สดุ 

การจดัอบรมจริงตามแผนฝึกอบรมประจ าปี 2562 

บริษัท 

จ ำนวนหลักสูตร (คร้ัง) จ ำนวนคนและช่ัวโมงทีอ่บรมจริง งบประมำณ (บำท) 

แผน อบรมจริง คิดเป็น % 
จ ำนวนคน
ทีเ่ข้ำ
อบรม 

จ ำนวน 
ช่ัวโมง 

เฉล่ียช่ัวโมง 
อบรมคน

ละ 
ตำมแผน ใช้จริง คงเหลือ % 

CBG 5 9 180% 15 93 6 - 28,575 - - 

CBD (สนญ.) 111 76 68% 1,214 6,054 5 1,953,170 496,554 1,456,616 25% 

DCM 27 32 119% 1,794 11,498 6 489,050 1,009,703 - 206% 

CBD (โรงงาน) 82 154 188% 2,477 14,497 6 1,442,701 1,678,707 - 116% 

APG (โรงงาน) 43 47 109% 780 3,488 4 419,400 418,897 503 100% 

ACM (โรงงาน) 42 45 107% 203 1,379 7 698,800 287,391 411,409 41% 

Grand total 310 363 117% 6,483 37,009 6 5,003,121 3,919,827 1,083,294 78% 
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9. นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัทฯ”) ยึดถือ และปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ บริษัทฯ 
ประกาศใช้ส าหรบักลุ่มบริษัทฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นตน้มา เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับผู้ลงทุนและเพื่อสรา้งคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน 

ในปี พ.ศ. 2560 นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ เพื่อความเหมาะสมกับ
สภาวการณแ์ละการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรบัปรุงและก าหนดนโยบายต่างๆเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ ให้
สอดคลอ้งกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ (ตลท.)  หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และขอ้แนะน าของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) โดยมีการส่ือสารใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานรบัทราบและปฏิบตัิ   

 ทัง้นี ้นโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิัทฯ ประกอบไปดว้ย 5 หมวด ดงันี ้ 
1. สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders) 
2. การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)   
3. การค านึงถงึบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Role of Stakeholders) 
4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)  

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่าผูถื้อหุน้เป็นผูม้ีสิทธิในความเป็นเจา้ของบรษิัทฯ โดยควบคมุบรษิัทฯ ผ่านการแต่งตัง้กรรมการ
บริษัทฯ จึงใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย ผูล้งทุนต่างชาติ หรือผู้
ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพืน้ฐานของผูถื้อหุ้น  
พรอ้มอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ในเรื่องต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้สมควรไดร้บัดว้ย 

• การรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ 
บรษิัทฯ ตระหนกัถึงหนา้ที่ และใหค้วามส าคญัในการดูแลและรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงคุม้ครองและส่งเสริม   

ผูถื้อหุน้ทกุรายใหไ้ดร้บัและใชสิ้ทธิขัน้พืน้ฐานของตนตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม
และเป็นไปตามหรือสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ปฏิบตัิ ขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบของ ตลท. และ ส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึง
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งที่ส  าคญั โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ไดแ้ก่การซือ้การขาย การโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในก าไรของ
กิจการ การไดร้บัข่าวสาร ขอ้มูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมถึงพิจารณา
เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห ์สนธิการลดทุน
หรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 
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นอกจากนีเ้พื่อเคารพสิทธิ และรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย บริษัทฯ ไม่มีการก าหนดนโยบายในลักษณะกีดกัน
หรือสรา้งอุปสรรคในการติดต่อส่ือสารกันของผูถื้อหุน้ และไม่มีแนวนโยบายในการท าขอ้ตกลงระหว่างผู้ ถือหุน้ที่มีผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อบรษิัทฯ หรือผูถื้อหุน้รายอื่นดว้ย 

• การประชมุผูถื้อหุน้  

การประชุมผูถื้อหุน้เป็นช่องทางส าคญัที่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ สามารถใชสิ้ทธิของตนในฐานะผูถื้อหุน้ได ้ดว้ยเหตุนี ้
บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ ตลท. ก าหนด เพื่อส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงันี ้

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ หรือ
ตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ซึ่งบริษัทฯ จะ
เรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการต่าง ๆ ท่ีช่วยอ านวยความ
สะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมใหผู้้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผูล้งทุนสถาบัน  เขา้ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดว้ย บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักับการก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุมใหม้ีความเหมาะสมและสะดวกในการเขา้
รว่มประชุมของผูถื้อหุน้ทุกรายรวมถึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ไดต้ามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการตามที่บรษิทัฯ ก าหนดขึน้ตามกฎเกณฑ ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งต่างๆ รวมถึงเผยแพร่
รายละเอียดหลกัเกณฑ ์ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ และเว็บไซตข์องตลท. 

บริษัทฯ ไดจ้ดัท าหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วตัถุประสงค ์เหตุผล ความเห็น และขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน พรอ้มขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งของแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อ
เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชมุไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด เพื่อใหผู้้
ถือหุน้มีขอ้มลู และระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตดัสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้
สงสยัสามารถส่งค าถามที่ตอ้งการใหต้อบในที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ตามช่องทางและหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด 
หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระท่ีเก่ียวขอ้งในวนัประชมุผูถื้อหุน้ได ้

บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนดโดยมีค าอธิบายวิธีการ และเอกสารที่ผูถื้อหุน้ ตอ้ง
จดัเตรียมเพื่อใชใ้นการเขา้ร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองเพื่อมอบฉันทะใหผู้อ้ื่น หรือแต่งตัง้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อรว่มประชมุและออกเสียงตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุด  ้

บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากร ระบบลงทะเบียน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม
ประชมุ รวมถึงการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารของผูเ้ขา้รว่มประชมุไดอ้ย่างเพียงพอและรวดเรว็ 

บรษิัทฯ สนบัสนนุและส่งเสริมใหก้รรมการบรษิัทฯ กรรมการผูจ้ดัการ ประธานคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และผูบ้ริหารระดบัสงูทุกท่านเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อชีแ้จงตอบขอ้ซกัถาม ตลอดจนรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
จากผูถื้อหุน้ 
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บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบาย
หลกัเกณฑ ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนจดัเตรียม
บตัรลงคะแนนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงส่งเสรมิใหม้ีบุคคลที่สาม หรือตวัแทนผูถื้อหุน้รายย่อยเขา้ตรวจสอบ
และสงัเกตการณก์ารนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อความชดัเจนและโปรง่ใสดว้ย 

บรษิัทฯ ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามใด ๆ ต่อที่ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่เสนอไดต้ามความเหมาะสม 

บริษัทฯ จดัใหม้ีการแจง้มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตามระยะเวลาและหลกัเกณฑท์ี่ ตลท. และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด รวมถึงจดัใหม้ีการบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ที่ถูกตอ้งและครบถว้น พรอ้มทั้ง
จดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ ตลท. และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการ
ประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ก าหนดเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้อีกทั้งจัดใหม้ีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและ
อา้งอิงได ้

หมวดที ่2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกัน (The Equitable Treatment for Shareholders) 

บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูถื้อหุน้รายย่อย ผูล้งทุนสถาบนั และผูล้งทุนต่างชาติ จึงก าหนดนโยบายเพื่อดูแล ปกป้อง และสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายได้
รบัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ดงัต่อไปนี ้

บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และหรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถว้น และ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทาง 
ช่วงเวลา และผลการเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ และแจง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ดังกล่า ว ผ่านทาง
เว็บไซตข์อง ตลท. ดว้ย 

บริษัทฯ จัดท าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารรายละเอียดประกอบวาระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน และเปิดเผยหนงัสือ
เชิญประชุมผูถื้อหุน้ และเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมาย และ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้น าส่งไป
พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองมอบฉันทะใหก้ับบุคคลอื่นเขา้
รว่มประชมุ และลงคะแนนเสียงแทนตนได ้พรอ้มระบุถึงเอกสารหรือหลกัฐาน ขัน้ตอนในการมอบฉันทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถจัดเตรียมไดอ้ย่างถูกตอ้ง และไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผู้รบัมอบฉันทะ โดย
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะก าหนดขึน้ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการก าหนด มาตรการ
ใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแกผู่ถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ นอกจากนีผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะ ใหก้รรมการอิสระท่านใดท่าน
หน่ึงของบรษิัทฯ ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวเพื่อรกัษาสิทธิของตนได ้ 
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บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯทุกท่านท าการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตน 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่บรษิัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ก าหนด เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ โดยรวม 
ทัง้นี ้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯที่มีส่วนไดเ้สียกับธุรกรรมที่ท  ากับบรษิัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจท าธุรกรรม
ดงักล่าว 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการและแจง้ใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯทราบอย่างชดัเจน และเขา้ใจถึงบทบาท
หนา้ที่ในการถือครองหลกัทรพัยใ์นบรษิัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด (ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราช 
บัญญัติหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ า และไดจ้ดัใหม้ีการเปิดเผยการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ และผูบ้รหิารไวใ้นรายงาน
ประจ าปีดว้ย  

บริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการการใชข้อ้มลูภายใน และประกาศใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัททราบ
อย่างชดัเจน เก่ียวกับการหา้มน าขอ้มูลภายในที่มีสาระส าคัญของบริษัทฯ ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหา
ผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ้ื่น ซึ่งรวมถึงการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิัทฯ    
ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบขอ้มูลภายในที่เก่ียวขอ้งดว้ย นอกจากนีไ้ดก้ าหนดโทษส าหรบักรณีที่มีการฝ่าฝืนในการน าขอ้มูล
ภายในของบรษิัทฯ ไปใชไ้วใ้นระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตัง้แต่การตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขัน้ใหอ้อกจากงาน  

บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิในการท ารายการระหว่างกัน โดยค านึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรือเป็นราคาอา้งอิง
กับราคาตลาด และค านึงถึงประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นส าคัญ รวมถึงบริษัทฯ ไดก้ ากับดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทจดทะเบียนอย่างเครง่ครดัดว้ย  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และ ขอ้บงัคับของ ตลท. 
และส านกังาน ก.ล.ต. อย่างเครง่ครดัเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายสามารถมั่นใจไดว้่าไดร้บัการปฏิบตัิ และใชสิ้ทธิที่มีของตนไดอ้ย่าง
เท่าเทียมกนั และเป็นธรรมอย่างแน่นอน 

หมวดที ่3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ไดใ้ห้ความส าคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มทั้งภายในและ
ภายนอก โดยตระหนกัดีว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ ทุกรายจะตอ้งไดร้บัการดูแลจากบริษัทฯ อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยไดก้ าหนดใหม้ีกระบวนการส่งเสรมิใหเ้กิดความรว่มมือระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ีส่วนไดเ้สียในการสรา้ง
ความมั่งคงและยั่งยืนของกิจการ ทัง้นีใ้นระบบการก ากับดูแลกิจการมีผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ส  าคญัหลายกลุ่มดว้ยกัน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 
หรือผูล้งทุน พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้และชมุชนที่บรษิัทฯ ตัง้อยู่ สงัคมหรือภาครฐั และกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น ไดแ้ก่ คู่แข่ง
ทางการคา้ เป็นตน้  

บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่า ผลการด าเนินงานที่ดีของบริษัทฯเกิดขึน้จากการไดร้บัความสนบัสนุนที่ดีจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
กลุ่มต่าง ๆ จึงไดก้ าหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสรา้งสรรค ์
ประโยชนร์ว่มกนั และดแูลใหค้วามมั่นใจว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุรายจะไดร้บัการคุม้ครอง และปฏิบตัิดว้ยดี โดยไดใ้หค้วามส าคญั
ต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มดงันี ้
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• ผูถื้อหุน้ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ บนพืน้ฐานของความ

ซื่อสัตยส์ุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ 
ครบถว้น ถกูตอ้ง รวมถึงบริหารจดัการและตดัสินใจในทางธุรกิจอย่างระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อใหบ้รรลตุามเป้าหมายของ
บริษัทฯทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสรา้งความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์
ของผูถื้อหุน้โดยรวม 

• พนกังาน  
บรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะบรหิารทรพัยากรบคุคลใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจและกลยทุธ ์โดย

ก าหนดนโยบายว่าพนักงานตอ้งไดร้บัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และค านึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพส่วนบุคคลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  พรอ้มทั้งให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมในสถานที่
ปฏิบตัิงานโดยมีการปรบัปรุงมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆอย่างต่อเนื่อง  

โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถ และประสิทธิภาพในการท างานเป็นหลัก  อีกทั้ง
ยงัใหค้วามส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัการอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ ที่จดัขึน้จากภายในและ
ภายนอกองคก์ร เพื่อส่งเสรมิและพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน  

บรษิัทฯ ยงัเปิดช่องทางใหพ้นกังานรอ้งทกุข ์หรือบอกกล่าวในเรื่องที่ส่งผลรา้ยตอ่องคก์ร ต่อพนกังาน และต่อตนเอง 
และก าหนดวิธีการบรหิารจดัการขอ้รอ้งทกุขพ์รอ้มกบัการปกป้องพนกังานผูร้อ้งทกุข์ 

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม (Safety, Occupation Health and 
Environment - SHE) ประจ าที่โรงงานผลิตทั้ง 3 โรง โดยมีวัตถุประสงคใ์นการท างานเพื่อสรา้งคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความ
ปลอดภยั และลดอบุตัิเหตทุี่ในการท างาน 

บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (โรงงานผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั)  
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  ปี2562 

จ านวนพนกังาน 530 690 632 451 571 
จ านวนอบุตัิเหต ุ(ครัง้) 17 16 10 8 10 
หยดุงานจากอบุตัิเหต(ุครัง้) 8 6 4 3 3 

 
บรษิัท เอเชยีแปซิฟิกกลาส จ ากดั (โรงงานผลิตขวดแกว้สีชา)                                                                   
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนพนกังาน 180 215 288 271 252 
จ านวนอบุตัิเหต ุ(ครัง้) 17 10 15 12 24 
หยดุงานจากอบุตัิเหต ุ(ครัง้) 1 - 2 1 2 
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บรษิัท เอเชีย แคน แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั (โรงงานผลิตกระป๋องอลมูิเนียม) 

  ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนพนกังาน 153 160 

จ านวนอบุตัิเหต ุ(ครัง้) 1 5 

หยดุงานจากอบุตัิเหตุ (ครัง้) 0 0 

• ลกูคา้  
บรษิัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะพฒันาคณุภาพสินคา้และบรกิารอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ เอาใจใส่ และ

รบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยการรกัษาคณุภาพ และมาตรฐานของสินคา้ รวมถึงบรษิัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามจรยิธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหล้กูคา้ของบรษิัทฯ มีความเชื่อมั่นในคณุภาพของสินคา้ และ
ผลิตภณัฑท์ี่ไดม้าตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัจดัใหม้ีหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่รบัขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ และ
ก าหนดวิธีการบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรียนเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบและด าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

• คู่คา้ 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการสรรหาและคดัเลือกคู่คา้ โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มี

ประวตัิการกระท าผิดดา้นทุจริตคอรปัชั่น และละเมิดสิทธิมนษุยชนเป็นส าคญั ในส่วนของการด าเนินธุรกิจรว่มกนันัน้ บริษัทฯ 
จะปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างโปรง่ใสและเสมอภาค และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั  

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกนัการทจุริตจากคู่คา้ และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง บรษิัทฯ ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ หลกัเกณฑใ์น
การคดัเลือกคู่คา้ รวมถึง จดัตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งเพื่อพิจารณาคู่คา้ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนด และบรษิัทฯ ได้
ก าหนดแนวปฏิบตัิต่อคู่คา้และพนกังานในกรณีทจุรติคอรปัชั่น  

• เจา้หนี ้ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิต่อเจา้หนีทุ้กรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบตัิตาม

เงื่อนไข ขอ้ก าหนด และขอ้ตกลงในสญัญาที่ใหไ้วก้บัเจา้หนีต้่าง ๆ อย่างเครง่ครดัและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

• คู่แข่งทางการคา้  
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความโปร่งใสและเป็ น

ประโยชนต์่อผูบ้รโิภค ดว้ยการด าเนินธุรกิจดว้ยความสจุรติ ไม่มีการปกปิดขอ้ตกลง ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่ง 
และไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุรติหรือท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

• สงัคมและชมุชน  
บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมในอนัท่ีจะตอ้งช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในสงัคม เพื่อเป็นการตอบแทน

สงัคม โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพืน้ที่ที่ตัง้ของบริษัทฯ โรงงาน และศูนยก์ระจายสินคา้ของบรษิัทฯ รวมถึงสงัคมและชุมชนใน
ระดับประเทศ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะมีการสรา้งงานและสรา้งโอกาสใหแ้ก่ชุมชน ใหค้วามส าคญัต่อความตอ้งการของชุมชน โดย
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บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานขึน้ เพื่อรบัผิดชอบการพฒันาสงัคม และชมุชนในดา้นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิใหเ้กิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

• ส่ิงแวดลอ้ม  
บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในอนัที่จะสรา้งค่านิยมและจิตส านึกในการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม และใชท้รพัยากรอย่างรู ้

คณุค่าเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ โดยเริ่มตน้จากภายในองคก์ร ไปจนถึงชมุชนและสงัคม รวมถึง
ตระหนกัถึงความส าคัญของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในทุกๆ กระบวนการ เพื่อเกิดประโยชนต์่อสังคมและต่อธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

บริษัทฯ ใชช้่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ ์และส่ืออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ เพื่อส่ือสารใหพ้นกังาน
รบัทราบ และรณรงคใ์ห้ปฏิบัติตามนโยบายที่เก่ียวขอ้งกับการใชท้รพัยากร และส่ิงแวดลอ้มอย่างรูคุ้ณค่า เช่น ปิดไฟ และ
เครื่องปรบัอากาศในหอ้งประชุมทุกครัง้หลังเลิกใชง้าน เป็นตน้ นอกจากนีผู้บ้ริหาร เนน้ย า้การใชท้รพัยากรอย่างมีคุณค่าอยู่
เสมอ และปฏิบตัิเป็นตวัอย่างใหแ้ก่พนกังาน 

• หน่วยราชการและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง  
บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ อย่างเคร่งครดั ทัง้ต่อแรงงาน การจัดการดา้นภาษี

อากรและบญัชี ความปลอดภยัในสถานที่ท  างาน และส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้กฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ดว้ย 

เพื่อใหน้โยบายการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวขา้งตน้เกิดผลในทางปฏิบตัิ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่ดี
ของ ตลท. ดงัต่อไปนี ้

(1) บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มใหม้ีความชดัเจน โดยอย่างนอ้ยครอบคลมุ
หลกัการต่าง ๆ ที่ก าหนดในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับรษิัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องและจัดการกับข้อรอ้งเรียนของผู้มีส่วนไดเ้สีย โดย
เปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website ของบรษิัทฯ 

หมวดที ่4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษิัทฯ ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทาง
การเงิน รวมถึงขอ้มลูอื่นที่ส  าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส 
และน่าเชื่อถือแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จึงไดก้ าหนดแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลซึ่ งครอบคลุมการ
ส่ือสารทกุช่องทางของบรษิัทฯ ดงันี ้

1. บรษิัทฯ ดูแลรบัผิดชอบการเปิดเผยขอ้มลู และสารสนเทศของบรษิัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงิน และขอ้มลูที่
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองตามขัน้ตอนท่ีเหมาะสมแลเพียงพอ โดยค านึงถึงความจ าเป็นในการรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัทางธุรกิจ กลยทุธใ์น
การด าเนินธุรกิจ หรือขอ้มลูที่หากเปิดเผยแลว้อาจท าใหเ้สียประโยชน ์และความสามารถในการแข่งขนัดว้ย  เช่น การรายงาน
ขอ้มูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
รายงานทางการเงินของบรษิัทท่ีจดัท าขึน้ โดยจดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
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ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี พรอ้มทัง้ก ากับดูแลใหฝ่้ายจดัการมีการจดัท างบการเงิน และขอ้มลูทาง
การเงินใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นภายใตห้ลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดย
สมาคมนกับัญชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย  โดยเลือกใชน้โยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม ่า
เสมอ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงั ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจดัท า และการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

2. บรษิัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพื่อท าหนา้ที่ติดต่อ ประสานงาน ส่ือสารและใหข้อ้มลูกบันกั
ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์ที่ เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารกับนกัลงทุนสมัพนัธบ์นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ และจดัใหม้ีหน่วยงานท่ีท าหนา้ที่เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ิจกรรมการ
ด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบรษิัทฯ ต่อสื่อมวลชนเพื่อใหส้าธารณชนไดร้บัขอ้มลูที่ส  าคญัของบรษิัทฯ อย่างถกูตอ้ง  

3. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มลูส าคัญทั้งขอ้มลูทางการเงินและขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงินผ่านช่องทางที่ 
ตลท. จดัท าขึน้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่องทางที่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย 
และมีความเท่าเทียมกันในการรบัทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึง  
บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีเว็บไซตข์องบริษัทฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพรข่อ้มลูต่าง ๆ ท่ีส าคญั และมีขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ เพื่อใหน้กัลงทนุ และผูส้นใจทั่วไปสามารถเขา้ถึงขอ้มลูของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างทนัต่อเวลา และเท่าเทียมกนั 

4. บริษัทฯ ตระหนกัถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้จากการน าขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ ไปใช ้เพื่อ
ประโยชนส่์วนตน โดยไดก้ าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ ตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนตามหลกัเกณฑท์ี่
กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด รวมถึงการเขา้ท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญ
อิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษัทฯเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจของ
คณะกรรมการบรษิัทฯ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ บรษิัทฯ
ไดก้ าหนดใหก้รรมการและพนกังานหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับรษิัทฯ 

นอกจากนีเ้พื่อเป็นการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทฯไดก้ าหนดนโยบายในการดูแลรายการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วอ้ยา่งชดัเจน โดยในกรณีที่กรรมการบรษิัทฯที่มีส่วนไดเ้สียในวาระใด ๆ กรรมการท่าน
นัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนรว่มในการพิจารณาวาระดงักล่าว 

หมวดที ่5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบท่ีส าคญัในการก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไป
ตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก าหนดโครงสรา้ง 
คุณสมบัติ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน บุคคลที่จะไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ควรมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความ
ซื่อสตัย ์สามารถอทุิศเวลาใหก้บับรษิัทฯ เพื่อที่จะปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ  
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คณะกรรมการบรษิัทฯ จดัใหม้ีคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง 
และปฏิบตัิงานเพื่อสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทฯใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดโครงสรา้ง กรอบการท างาน และอ านาจหนา้ที่
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ และคณะอนกุรรมการหรือคณะกรรมการ ชดุย่อยต่าง ๆ ไวด้งันี ้

• โครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ  
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน หรือ ตามที่กฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบัท่ีบรษิัทฯก าหนด

ไว ้ 
2. กรรมการของบรษิัทฯ ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่อาศยัในประเทศไทย  
3. คณะกรรมการบรษิัทฯ ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ ทัง้หมด แต่ตอ้ง

ไม่นอ้ยกว่า 3 คน หรือมีสดัส่วนกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  
4. คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งให้ท าหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทฯ และอาจเลือก

กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษิัทฯ ไดต้ามความเหมาะสม 

• คณุสมบตัิของกรรมการบรษิัท  
กรรมการบรษิัทฯตอ้งมีคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณก์ารท างานในหลากหลาย สาขาวิชาชีพอนั

เป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัที่
บรษิัทฯก าหนดไว ้ 

• คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ  
กรรมการอิสระของบรษิัทฯตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้ใหญ่หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้ใหญ่และ

ผูบ้รหิาร และตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด รวมถึง 
ขอ้ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง (รายละเอียดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในหวัขอ้ “การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ”) 

• การสรรหากรรมการบรษิัท  
คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาสรรหากรรมการ

บริษัทฯ โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากคุณวุฒิ  ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณก์ารท างานท่ีเหมาะสม รวมถึงพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ
บริษัทฯอย่างเหมาะสม ทัง้เรื่องอายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จะมาเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นส าคญั  
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เมื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแลว้จะน าเสนอชื่อ
บุคคลดงักล่าว พรอ้มประวตัิอย่างเพียงพอส าหรบัการคัดเลือกใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้การแต่งตัง้กรรมการบรษิัทฯ โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการตามที่ขอ้บงัคบั
ของบรษิัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้

• บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รบัผิดชอบระมดัระวงั อย่างซื่อสตัย ์สจุริต ใชค้วามรู ้ความสามารถ และประสบการณเ์พื่อประโยชนส์งูสดุต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทฯ ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิัทฯ มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และมติของที่ประชุม
ผูถื้อหุน้อย่างเคร่งครดั รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวข้องอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และ
ทนัเวลา  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ที่ก ากับดูแลใหบ้ริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดี โดยใหค้  าแนะน า อนุมตัิและก าหนด
วิสยัทศัน ์และเป้าหมาย ตลอดจน กลยทุธ ์นโยบายการด าเนินงาน การจดัสรรทรพัยากรส าคญัของบรษิทัฯใหม้คีวามเหมาะสม
สอดคลอ้งกับสถานการณปั์จจุบนั สามารถปรบัตวัภายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง สามารถแข่งขนัได ้และมีผลประกอบการท่ีดี
ในระยะยาว รวมทั้ง ก ากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และพัฒนาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งใน
ปัจจบุนัและในระยะยาว 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาก าหนดใหเ้ป้าหมายเป็นไปเพื่อความยั่งยืน  เป็นวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที่
สอดคลอ้งกับการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บริษัทฯ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่าง
เหมาะสมและปลอดภยั 

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหม้ีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความ
เส่ียง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได ้เพื่อใหก้ารปฏิบัติงาน มีความครบถว้นถูกตอ้ง และเป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษา
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม พรอ้มทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา 

ทัง้นี ้หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการหรือเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขนักับกิจการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือมีส่วนไดเ้สีย หรือ
อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย (ตามขอ้บังคับบริษัทฯ กฎหมาย และตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. และตลท. ประกาศก าหนด) ที่มีส่วนไดเ้สียใน เรื่องใดก าหนดใหบุ้คคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง  
นัน้ ๆ 

การปฏิบัติหน้าที่  หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับอ นุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่างๆ ท่ีกฎหมายก าหนดใหค้รบถว้น 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการบริษัทฯคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ไดต้ามความเหมาะสม 
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จ านวนหนึ่งให้เป็น
กรรมการบริหารเพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้โดยในการมอบอ านาจนั้น
จะตอ้งอยู่ภายใตข้อบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ของผูร้ับมอบอ านาจไว้
อย่างชดัเจน ตลอดจนการแต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อปฏิบตัิงานสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดโ้ดย
คณะกรรมการบริษัทฯมีอ านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขต อ านาจหนา้ที่ของคณะอนุกรรมการไดต้ามที่จ าเป็นหรือ
เห็นสมควร 

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งท าหนา้ที่ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เพื่อปฏิบตัิ
หนา้ที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลง ขอบเขต อ านาจ
หนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดต้ามที่จ าเป็นหรือเห็นสมควร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจอนุมตัิรายการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วง
ใหผู้ไ้ดร้บัมอบอ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ื่นใด (ตามกฎหมาย ขอ้บังคับบริษัทฯ ส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศก าหนด) กับกลุ่มบริษัทฯ ยกเวน้ 
เป็นการอนมุตัิการเขา้ท ารายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้ทัง้นี ้ผูท้ี่มี
ส่วนไดเ้สียในเรื่องดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการแต่ละคนด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่
เกิน 5 แห่ง รวมถึง ก าหนดใหก้รรมการผูจ้ัดการไม่ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่นๆ ยกเวน้บริษัทร่วม บริษัทย่อย 
หรือบรษิัทในเครือ 

• บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบรษิัทฯ  
ประธานกรรมการมีบทบาทและหนา้ที่ที่ส  าคญั ดงันี ้
1.  รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก ากบัดูแล ติดตาม ใหก้ารบริหารงานของบรษิัทให้

บรรลวุตัถปุระสงคต์ามนโยบายที่ก าหนดไว ้ 
2.  ท าหนา้ที่ประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และการประชมุผูถื้อหุน้  
3.  เป็นผูล้งคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ มีการลงคะแนนเสียงเทา่กนั  
4.  เป็นผูค้วบคมุการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ของบรษิทัฯ และระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้และเป็นผู้

ลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั  
5.  ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

• การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ  
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส และสามารถก าหนดใหม้ีการ

ประชมุพิเศษเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น โดยก าหนดการประชมุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ ตลอดทัง้ปี  
2.  ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะจดัส่ง

หนงัสือเชิญประชุม พรอ้มทัง้เอกสารการประชมุที่ครบถว้น เพียงพอใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้อย่าง
น้อย 5 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯจะแจ้งนัด
ประชมุโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านั้นก็ได ้ 
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3.  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครัง้ ตอ้งมีกรรมการบริษัทฯ มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบรษิัทฯ ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ     

4.  ประธานกรรมการท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้หร้องประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้หก้รรมการบริษัทฯเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชมุ  

5.  คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
หลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ พรอ้มส าหรับ
กรรมการ และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

ในปี 2562 กรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทกุท่าน เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 
ของจ านวนการประชมุที่ไดจ้ดัขึน้ 

• การถว่งดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร  
บริษัทฯ ก าหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็น

ผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารอย่างเหมาะสมเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีการตรวจสอบ และ
ถ่วงดลุระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีนโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมร่วมกนัเองตามความเหมาะสม 
โดยไม่มีฝ่ายจดัการหรือผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารไดอ้ภิปราย หารือประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยในการประชุมใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

• วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิัทฯ  
ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุออกจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 

3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สุดกับ
อัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนีก้รรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจไดร้บัการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปได ้ยกเวน้กรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินกว่า 3 
วาระ หรือ 9 ปี เวน้แต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะ สมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯอาจ
พิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ และชีแ้จงเหตผุลพรอ้มผลการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อผูถื้อ
หุน้เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดงักล่าว 
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปได ้ทัง้นี ้อายขุองบุคคลที่จะถูกคดัเลือกมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ จะตอ้งไม่เกิน 
70 ปี 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบรษิัทฯ จะพน้จากต าแหน่งตามเหตทุี่กฎหมาย หรือขอ้บงัคบั
ของบรษิัทฯก าหนดไว ้และในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ และไม่มีคุณสมบัติตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการบริษัทฯแทน เวน้แต่วาระของ
กรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
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กรรมการซึ่งตนแทน ทัง้นี ้การแต่งตัง้ดังกล่าวตอ้งผ่านมติอนุมตัิของคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

• การประเมินผลของคณะกรรมการบรษิัทฯ  
บรษิัทฯ มีแนวนโยบายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการ

พฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการบรษิัทฯ 
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ไดเ้สนอแนะใหค้ณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ย่อยของบริษัทจดทะเบียน ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดว้ยตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ในช่วงเดือนธันวาคม โดย
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯจดัส่งแบบประเมินใหก้ับกรรมการทุกท่านล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน เพื่อใหค้ณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงาน และปรบัปรุงแกไ้ข ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 
ดงันี ้

1. ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบรษิัทฯ 
2. ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
4. ประเมินการปฏิบตัิงานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ น าแบบประเมินตนเองที่ทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ออกแบบขึน้เพื่อเป็นแนวทางใหบ้รษิัท

จดทะเบียนใชใ้นการประเมินตนเอง โดยมีหลกัเกณฑใ์นการประเมินครอบคลมุหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้
หัวข้อประเมิน รำยคณะ รำยบุคคล 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ   
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ   
3. การประชมุคณะกรรมการ   
4. การท าหนา้ที่ของกรรมการ   
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ   
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร   

 
ทัง้นี ้โดยแบบประเมินตนเองดงักล่าว มีดงันี ้
แบบที่ 1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการใน

ภาพรวมขององคค์ณะ 
แบบที่  2 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ”  เพื่อใช้ประเมินการท างานของ

คณะกรรมการชดุย่อยที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯในภาพรวมขององคค์ณะ 
วิธีการให้คะแนน สามารถท าได้หลายวิธี และควรก าหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถ

เปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหวัขอ้หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได ้เช่น 
  0  =  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนัน้ 
  1  =  ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้เล็กนอ้ย  
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  2  =  เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 
  3  =  เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้ดี 
  4  =  เห็นดว้ยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนัน้อย่างดีเยี่ยม 
ซึ่งผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษิัทฯ และกรรมการชดุย่อย ไดค้่าเฉล่ียมากกว่ารอ้ยละ 95  
นอกจากนี ้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการประเมินตนเองรายบุคคล ระหว่างกรรมการบริษัทฯ

ทัง้ 9 ท่าน โดยแบบประเมินที่ใชเ้ป็นแนวทางที่ทางตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยออกแบบ ซึ่งผลการประเมินการท างาน
ของกรรมการบรษิัทฯ อยู่ในเกณฑด์ีไดค้ะแนนมากกว่ารอ้ยละ 99 

• การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ  
คณะกรรมการบรษิัทฯ จดัใหม้ีระบบการพิจารณาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ภายใตก้ระบวนการที่

เหมาะสม และสามารถตรวจสอบไดอ้นัจะสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม และบ าเหน็จ
กรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตามล าดบัต่อไป 

โดยในการก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบรษิัทฯในทกุรูปแบบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะ
พิจารณาเปรียบเทียบอา้งอิงจากบริษัทในอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทน ตอ้งมีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่ ผลการปฏิบตัิงาน และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจใหก้รรมการที่มี
คณุสมบตัิและความสามารถมาเป็นกรรมการของบรษิัทฯหรือปฏิบตัิ หนา้ที่ใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่
บรษิัทฯก าหนดไวไ้ด ้

• การปฐมนเิทศ  
คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อใหก้รรมการใหม่รบัทราบ บทบาท หนา้ที่ 

ความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจในธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์แผนธุรกิจและการด าเนินงานต่าง ๆ ของบรษิัทฯ รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบตัิการดา้นต่าง 
ๆ ของบรษิัทฯเพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการบรษิัทฯ 

• การพฒันากรรมการ  
บริษัทฯมีนโยบายส่งเสรมิ และสนบัสนุนใหก้รรมการของบริษัทฯทุกคนเขา้รว่มการสมัมนา และศึกษาในหลกัสตูร

การอบรมต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบ ริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองคก์รอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสรา้งความรู ้และเป็นประโยชนต์่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

กรรมกำร หลักสูตรของ IOD หลักสูตรอืน่ๆ 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ - - 
2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จริญ - - 
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กรรมกำร หลักสูตรของ IOD หลักสูตรอืน่ๆ 
3. นายยืนยง โอภากลุ - - 
4. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร - - 
5. นายรม่ธรรม เศรษฐสิทธ์ิ - - 
6. นางเสาวนีย ์กมลบตุร Boards that make a difference (BMD) 

รุน่ 9/2019  
- 

7. นายคณิต แพทยส์มาน Role of the Chairman Program, รุ่ น 
45/2019  

ความยั่งยืนของธุรกิจใน
ยคุดิจิทลั (EY) 

8. นางสาวอรุวี เงารุง่เรือง Director Accreditation Program 
(DAP), 164/2019  
Advanced Audit Committee Program 
(AACP) 35/2019  

ความยั่งยืนของธุรกิจใน
ยคุดิจิทลั (EY) 

9. พลเอกศิรพิงษ์ วงศข์นัตี - - 

• แผนการสืบทอดต าแหน่ง  
บริษัทฯ จัดให้มีการจัดท าและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดต าแหน่งที่ครอบคลุมต าแหน่ง ผู้บริหาร

ระดับสงู เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีผูบ้ริหารที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณอ์นัสามารถสืบทอดต าแหน่งที่ส  าคัญ
ต่อไปในอนาคต และจดัใหม้ีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดต าแหน่งตามความเหมาะสม ทัง้นี ้เพื่อเป็นการส่งเสริม และ
เตรียมความพรอ้มแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูในการสืบทอดงานหรือต าแหน่งที่ส  าคญัของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ จดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง โดยมี 6 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ก าหนดต าแหน่งงานส าคญั เพื่อจะจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
2. ก าหนดคุณสมบตัิ และคุณลกัษณะในดา้นต่างๆ ของผูสื้บทอดต าแหน่ง เพื่อใชใ้นการพิจารณาคดัเลือก รวมถึง

ทบทวนบทบาทหนา้ที่ 
3. ร่วมกับตัวแทนจากสายงานประเมิน และพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง จากผู้ที่มีคุณสมบัติ และ

คณุลกัษณะเหมาะสมที่ระบไุวใ้นแผนงาน 
4. น าเสนอผูบ้รหิาร เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ก าหนดต าแหน่งงานส าคญั และรายชื่อผูสื้บทอดต าแหน่ง 
5. จดัท าแผนพัฒนารายบุคคลใหก้ับผูไ้ดร้บัคัดเลือก และด าเนินการพฒันาตามแผนที่วางไว ้เช่น การอบรม การ

มอบหมายงานโครงการพิเศษ เป็นตน้ 
6. ติดตามผลการพฒันา ทบทวนความคืบหนา้ การพฒันาความพรอ้มของผูสื้บทอดต าแหน่ง รวมถึงสถานะ และ

การเปล่ียนแปลงต าแหน่งงานส าคญั  

• เลขานกุารบรษิัท  
คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิัทเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมาย และหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี

ก าหนด โดยมีขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้
1.  มีอ านาจหนา้ที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารท่ีจะแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
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2.  มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยค์ณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

• คณะอนกุรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทน โดยมีองคป์ระกอบ คุณสมบตัิ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหนา้ที่  และความรบัผิดชอบของ 
คณะอนกุรรมการแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัร หรือค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมการชุด
นัน้ ๆ (กฎบตัรของแต่ละคณะอนกุรรมการ เปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ) 

การประชมุส าหรบัคณะอนกุรรมการไดม้กีารก าหนดการประชมุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ และสามารถก าหนดการประชมุ
เพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น รวมถึงมีการจดัท าบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมไวอ้ย่าง
เป็นระบบดว้ย 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัทฯก าหนดใหม้ีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสรา้ง องคป์ระกอบ บทบาท หนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเขา้ร่วมประชุม จ านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 
รวมถึงกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทฯไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย 

• การส่ือสารและส่งเสรมิการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคัญในการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมใหเ้กิดการรบัรู ้ความเขา้ใจ

และความร่วมมือของทุกคนในองคก์รในอนัที่จะยึดถือและปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯอย่างเคร่งครดั เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละความมุ่งหมายในการพฒันาและยกระดบัการก ากับดูแลกิจการของ
บรษิัทฯ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายใหม้ีการส่ือสารใหพ้นกังานทราบถึงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดใหม้ีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู ้ความเขา้ใจ และกระบวนการในการ
ติดตามการปฏิบตัิตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาใหก้าร
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑต์่าง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกนัทัง้องคก์ร 

• ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลมุทุกดา้น เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานของบริษัทฯ

เป็นไปตามเป้าหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงไดจ้ดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
ในการปกป้องรกัษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ ก าหนดล าดับชั้นของการอนุมัติ และความ
รบัผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งรดักมุ ป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบต่าง ๆ ก าหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานและ
บริหารงานของบรษิัทฯ เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินท่ีน่าเชื่อถือ โดย
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พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานที่ไดร้บัรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงจดัท าเป็นรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ทกุไตรมาส และรายงานในรายงานประจ าปีดว้ย 

บริษัทฯ ไดส่้งเสริม และสนับสนุนใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที่ตรวจสอบ 
และถ่วงดลุไดอ้ย่างเตม็ที่โดยใหข้ึน้ตรงและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯได้
ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไวอ้ย่างเครง่ครดัและมปีระสิทธิภาพ โดยในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจดัขึน้แต่ละ
ครัง้ หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่ส าคญัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและขอ้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรบัทราบว่าควรปรบัปรุงงานในดา้น
ใดบา้ง รวมถึงเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส 
ทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกบรษิัทฯดว้ย 

• การบรหิารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความส าคัญในการบริหารและจัดการความเส่ียงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึน้กับ

บริษัทฯ โดยไดจ้ัดใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ และผู้บริหาร ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่
ส  าคญัของบริษัทฯ เพื่อรบัผิดชอบดา้นการประเมิน และการบริหารจดัการความเส่ียงของทัง้องคก์ร รวมถึงความเส่ียงต่อการ
ทจุรติคอรร์ปัชั่น ซึ่งคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะรว่มปรกึษาหารือเพื่อประเมินปัจจยัความเส่ียงหลกั ความเส่ียงรอง และ
ความเส่ียงที่ไม่มีนยัส าคญั พรอ้มแนะน า แนวทางแกไ้ขวิธีการบรหิารจดัการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจยัความเส่ียงประเภท
ต่าง ๆ และมีการติดตาม ความคืบหน้าในการด าเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดท าเป็นรายงานของ
คณะกรรมการ บรหิารความเส่ียงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ทกุไตรมาส และรายงานในรายงานประจ าปีดว้ย 
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10.  ควำมรับผิดชอบต่อสังคม: รำยงำนกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน 

รำยงำนกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน 

คำรำบำวกรุ๊ป ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหวงัส่งมอบส่ิงที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม ตลอดจนด าเนินโครงการสรา้งสรรคส์ังคม 
เพื่อถ่ายทอดและสรา้งรากฐานคณุค่าชีวิตที่ดีสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน  

นโยบำยด้ำนควำมย่ังยืน 
บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใตว้ิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธสัญญา กลยุทธ์ และนโยบาย เพื่อการเติบโตอย่างมั่งคั่ง 

มั่นคง และยั่งยืน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ควบคู่ไปกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนควำมย่ังยืน 
คณะกรรมการบรษิัทฯ แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาความยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ป ซึ่งเป็นตวัแทนระดบัผูบ้รหิารจาก

สายงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประเมินสาระส าคญั ก าหนดขอบเขตและจดัท ารายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยแต่งตัง้คณะท างานพฒันาความยั่งยืนของ
คาราบาวกรุ๊ปขึน้ เพื่อศกึษาและก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการภายใตก้ลยทุธก์ารพฒันาความยั่งยืนของบรษิัทฯ 

 
 
ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของบริษัทฯ 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นทีผู้่มีส่วนได้เสียให้ควำมสนใจหรือคำดหวัง 
1. พนกังาน โอกาสกา้วหนา้ในสายอาชีพและสวสัดิการท่ีดี 
2. คู่คา้ Supplier การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
3. ลกูคา้ ไดร้บัสินคา้คณุภาพในราคาที่เขา้ถึงได ้
4. ผูถื้อหุน้ / นกัลงทนุ ผลด าเนินงาน การเติบโตทางธุรกิจ และความโปรง่ใส 
5. เจา้หนี ้ลกูหนี ้ รกัษาค ามั่นสญัญาและเชื่อถือได ้
6. ชมุชน การพฒันาชมุชนใหเ้ติบโตไปพรอ้มกบัธุรกิจ 
7. ส่ิงแวดลอ้ม การแกไ้ขปัญหาที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
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กำรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
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ด้ำนบริหำรและพัฒนำศักยภำพของบคุลำกรเพื่อควำมย่ังยืน 
เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ  การเตรียมความพรอ้มต่อการเปล่ียนแปลงใน

อนาคตท่ามกลางโอกาสทางธุรกิจ และการกา้วไปสู่วิสยัทศันสิ์นคา้ระดบัโลก แบรนดร์ะดบัโลก บริษัทฯใหค้วามส าคญัในการ
เตรียมความพรอ้มของบคุลากร ใหเ้ป็นทัง้คนที่รูแ้จง้ ท าจรงิ ถกูตอ้ง แม่นย า ตามค่านิยมองคก์ร ตลอดจนการสรรหาบคุลากรท่ี
มีความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่หลากหลายมารว่มงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์รคุณภาพ ท่ีมีประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ
สงูสดุและมีสขุภาพองคก์รที่ดีอย่างยั่งยืน 

  

โครงกำรสำมเหลี่ยมปฏิรูปองคก์ร 
ผูน้  าระดบัสงูใหค้วามส าคญัเรื่องการส่ือสาร ถ่ายทอดวิสยัทศันแ์ละค่านิยมไปสู่การปฏิบตัิผ่านการน าองคก์ร การ

บรหิารจดัการที่ใชยุ้ทธศาสตรส์ามเหล่ียมปฏิรูปองคก์ร ของบริษัทคาราบาว  ผลกัดนัใหเ้กิดการปฎิรูปองคก์รเพื่อใหทุ้กส านัก
เดินไปสู่เป้าหมายบรษิัทฯตามที่ไดร้บัมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแนวคิดของ OKR เพื่อใชเ้ป็นแกนหลกัในการบรหิาร
จดัการขององคก์ร ทีมงาน อีกทัง้ช่วยใหเ้กิดการมุ่งเนน้ประเด็น Objectives and Key Results ที่ส าคญั และช่วยใหท้ีมงานทุก
คนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัเกิดผลดีไดแ้ก่ 

          1. เกิดนวตักรรมใหม่การบรหิารจดัการใหก้บับรษิัทฯ จากการปฏิรูปความคิดเดิมๆ ใหม้ีการพฒันาขึน้ 
          2. เกิดไอเดียใหม่ๆ จากการปฏิรูปใหท้นัยคุทนัเหตกุารณภ์ายใน ภายนอกที่เปล่ียนแปลง และไม่ลา้สมยั 
          3. เกิดกระบวนวิธีการแกปั้ญหาสิ่งเดิมๆ อย่างสรา้งสรรค ์ปัญหาอปุสรรคจะนอ้ยลง 
          4. เกิดคลื่นลกูใหม่จากการปฏิรูปจะก่อใหเ้กิดการบ่มเพาะ และเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสแสดงผล 
             งานมากขึน้ 

ผลลัพธก์ำรพัฒนำผู้น ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรผ่ำนแนวคิด OKRs 
การพัฒนาบุคลากรดา้นบริหาร โดยมุ่งเน้นในการสรา้งผู้น าไปยังต าแหน่งถัดไป ผ่านแผนการท างานจริงตาม

โครงการ OKRs ที่ไดร้บัมอบหมายและพัฒนาทักษะการส่ือสารที่จ  าเป็นส าหรบัผูบ้ริหาร โดยการเรียนรูผ่้านวิสัยทัศน์และ
ประสบการณต์รงของผูบ้รหิารระดบัสงู  
 

การจัด Workshop  กับผู้บริหารระดับรองผู้อ  านวยการขึน้ไป เพื่อรับทราบเป้าหมายขององค์กร และสามารถ
ก าหนดเป้าหมาย (Objective) และผลลพัธส์ าคญั (Key Results) ของส านักที่รบัผิดชอบได ้ เพื่อสอดคลอ้งกับการน า OKRs 
มาใชใ้นองคก์ร โดยน านโยบายสู่การปฎิบตัิ 
 

ผลลัพธ ์ด้ำนกำร Cascade Goal, KPI ไปสู่กำรปฏิบตัิ และเชื่อมโยงระบบกำรประเมินผลงำนรำยบุคคล)  

• ผลงานในปี 2560 พบว่าทกุฝ่ายมีการน าโครงการไปส่ือส่ารและปฏิบตัิจนถึงระดบัพนกังานรอ้ยละ 100  โดยแผนงาน
ตามโครงการท่ีก าหนดมีการด าเนินงานและส าเรจ็ตามรอบเวลา ประมาณรอ้ยละ 80 และมีผลการเรียนรูจ้ากการท า
โครงการ มาพัฒนาการท าแผนกลยุทธป์ระจ าปี 2561 และทบทวน Vision Mission Core Values และเชื่อมไปกับ 
Core competency ของพนกังานเมื่อปลายปี 2560 

• ผลงานในปี 2561 ทุกส านักมีการน าเสนอ OKRs ที่เชื่อมโยงกับบริษัทฯ และด าเนินการเสร็จล่วงหนา้ 1  เดือนก่อน
ปิดไตรมาส และผลงานของ OKR รายไตรมาสมีการน าเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการบรหิารบรษิัทฯทุกเดือนไดทุ้ก
ส านกั 100% 

• ผลงานในปี 2562 ส่งต่อการจดัท า OKR ระดบับรษิัทฯ ระดบัฝ่าย กระจายสู่งการท า OKR ระดบับคุคล 
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โครงกำร “รู้แจ้งท ำจริง ถูกต้องแม่นย ำ”  
การสะท้อนความเข้าใจถึงค่านิยมองค์กร โดยการจัดกิจกรรมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบอกเล่า

ประสบการณแ์ละความเขา้ใจของตนเองที่มีต่อค่านิยมองคก์ร “รู้แจ้งท ำจริง ถูกต้องแม่นย ำ” โดยมีจ านวนผลงานกว่า 68 
ผลงาน จากพนกังาน 66 คน เขา้รว่มกิจกรรมดงักล่าว  

เพื่อเป็นบริษทัฯทีใ่ห้โอกำสกบัคนทุกคน ทำงบริษทัฯมีกำรพัฒนำกำรสรรหำ เขา้ถึงทกุคนผ่านหลาย
ช่องทางWebsite Carabao Career Opportunities และลงพืน้ท่ีชมุชนตา่งๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรบม่เพำะเมลด็พนัธุค์นคำรำบำว 

เพื่อบ่มเพาะและพฒันาบุคลากรของบริษัทฯใหม้ีความพรอ้ม และเติบโตกับบริษัทฯ ดว้ยวิสยัทศัน ์“สินคา้ระดบัโลก  
แบรนดร์ะดบัโลก” การพฒันาบคุลากรจึงมุ่งเนน้ใหพ้นกังานมีสมรรถนะ ความสามารถในการท างาน 

• มุ่งเน้นใหเ้ป็นบุคลากรมีทัศนคติที่ดี  พรอ้มที่จะเรียนรู ้สรา้งสรรค ์มีความรบัผิดชอบ และยึดถือในค่านิยมองคก์ร

ท างานอย่าง “รู้แจง้ท ำจริง ถูกตอ้งแม่นย  ำ ปรับเปล่ียนเรียนรู้ ยืดหยุน่พลิกแพลง” 

• ติดตาม และประเมินผล การพฒันาบคุลากร ตามต าแหน่งงาน  
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ผลกำรพัฒนำบคุลำกร ประจ ำปี 2562 

บริษัท 

จ ำนวนหลักสูตร ผู้อบรม 

หลักสูตร
กำรอบรม 
(ตำมแผน) 

หลักสูตรที่
จัดอบรม 

% ทีจั่ด
อบรมเทยีบ
กับแผน 

จ ำนวน
พนักงำนที่
เข้ำอบรม   

จ ำนวน
ชั่วโมงที่
พนักงำน
อบรมจริง 

เฉลี่ยชม.
อบรมคน

ละ 

บรษิัท คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5 9 180% 15 93 6 

บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (สนง.ใหญ่) 111 76 68% 1,214 6,054 5 

บรษิัท ตะวนัแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั  27 32 119% 1,794 11,498 6 

บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (โรงงานบางปะกง) 82 154 188% 2,477 14,497 6 

บรษิัท เอเชยีแฟซิฟิกกลาส จ ากดั (สนง.สีลม) 43 47 109% 780 3,488 4 

บรษิัท เอเชยี แคน แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั 42 45 107% 203 1,379 7 

Grand total 310 363 117% 6,483 37,009 6 

 
โครงกำร บำวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน 

ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ เริ่มส่ือสาร และใหก้ารสนบัสนุนในการจดัท าโครงการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) ใหแ้ก่บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ตัง้แต่ปี 2556 บรษิัทฯ เริ่มตระหนกัถึงการพฒันาผูม้ี
ส่วนไดเ้สียในทุกๆดา้นของบริษัทฯ โดยเริ่มจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาธุรกิจไปอย่างยั่งยืน นั่นคือ 
“พนกังาน” จึงเกิดเป็นโครงการ “บาวแดงขบัขี่ปลอดภยั ใส่ใจทุกคน” เพื่อลดอุบตัิเหตุที่เกิดขึน้กับพนกังาน ทัง้นี ้ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในเครือ ไดแ้ก่ การเป็นผูบ้ริการจัดจ าหน่าย (DCM) ซึ่งจะตอ้งใชร้ถประเภทต่างๆ ในการขนส่งสินคา้ บริษัทฯ 
ค านึงถึงความปลอดภยัในการขบัขี่ของพนกังาน รวมถึงบคุคลภายนอกผูใ้ชร้ถใชถ้นนรว่มกนั 

เนื่องจากบรษิัทในเครือ ประกอบธุรกิจบรหิารจดัการการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ (DCM) ซึ่งตอ้งใชร้ถ ใช้
ถนน ในการขนส่งสินคา้เป็นหลกั รวมถึงการเดินทางของพนกังานบรษิัทฯ จึงตระหนกัเรื่องความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น
ของพนกังานทกุคน ชมุชนใกลเ้คียง และผูร้ว่มทาง เพื่อลดการเกิดอบุตัิเหต ุจึงเกิดโครงการบาวแดง ขบัขี่ปลอดภยั ใส่ใจทกุคน  

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกๆคน จึงมีด  าริหใ์หจ้ัดท าโครงการ 
“บาวแดงขบัขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” ซึ่งเปิดโครงการครัง้แรกเมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2559 โดย คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ-์เจริญ 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
เป็นตัวแทนผู้บริหารเปิดตัว และประชาสัมพันธ์ โครงการทั้งที่โรงงาน  ส านักงานใหญ่ และศูนยก์ระจายสินคา้ทั่วประเทศ 
รวมถึงร่วมท ากิจกรรมเพื่อกระตุน้ความสนใจ เช่น การจัดประกวดค าขวัญ โดยใหพ้นักงานร่วมส่งค าขวญัเก่ียวกับการขับขี่
ปลอดภยั ค าขวญัที่ไดร้างวลั คือ “ครอบครวัอยู่เบือ้งหลงั ขบัขี่อย่างระวงั ชีวิตไม่พงั รอบขา้งปลอดภยั” 

ขัน้ตอนการด าเนินโครงการ ดงันี ้
1. จดัอบรมหลกัสตูรขบัขี่ปลอดภยั ใหค้วามรูป้ลกูจิตส านึกขบัขี่ปลอดภยั แก่พนกังานทกุคน และจดัอบรมพนกังาน

อย่างต่อเนื่อง ทัง้พนกังานเดิมและพนกังานใหม่ เพื่อป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตุ 
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2. ทดสอบพนักงานทุกคนในต าแหน่งที่ตอ้งขบัขี่ยานพาหนะ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า บริษัทฯ ไดร้บัพนักงานที่มีทกัษะใน
การขบัขี่ที่ดี และไม่ก่อใหเ้กิดอบุตัิเหตไุดโ้ดยง่าย 

3. ก าหนดหลกัเกณฑ ์และมาตรฐานการดแูลรกัษา รวมถึงการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีพรอ้มใชง้าน 
4. จดัหาระบบที่ดีในการสอดส่องดูแลการใชย้านพาหนะของพนกังาน ไดแ้ก่ ระบบ NOSTRA บริษัทฯ ลงทุนระบบ

ดงักล่าว เป็นจ านวนเงินกว่า 2 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการพฒันาการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ การก าหนดต าแหน่งรา้นคา้ เพื่อเก็บเป็น
ฐานขอ้มลูรา้นคา้ของบริษัทฯ ทั่วประเทศ นอกจากนีร้ะบบดงักล่าวใชป้ระโยชนใ์นการตรวจจบัความเรว็ของยานพาหนะ เมื่อ
พนกังานขบัรถเรว็เกินกว่าที่ก าหนด ระบบจะส่งสญัญาณเตือนมาที่ส่วนกลาง 

นอกจากนี ้เพิ่มอุปกรณป์้องกันเกิดอุบตัิเหตุ เช่น เซ็นเซอรถ์อยหลัง กลอ้งมองหลงั และกลอ้งบนัทึกหนา้รถ จดัการ
อบรมหลกัสตูรขบัขี่ปลอดภยั และมีการรวบรวมขอ้มลูความเรว็เกินก าหนด การติดตามรายงานอย่างสม ่าเสมอ 

 
 

โครงกำร ต ำบลของหนู         

โครงการ “ต าบลของหนู” รเิริ่มตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั เพื่อปลุกจิตส านึก ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กไทยรู้จักกำรอนุรักษธ์รรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถ่ินของตนเอง โดยเปิดโอกาสใหน้อ้งนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษาเขียนเรียงความถึงลงุแอ๊ด คาราบาว เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ไดเ้ปล่ียนหวัขอ้เป็น “ของดีประจ ำต ำบลของ
หนู ”   โดยเป็นการเล่าเรื่องราวของดีประจ าต าบลที่มีชื่อเสียง  หรือ สรา้งคุณค่าในต าบลของตนเอง เพื่อเผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั
ของคนทั่วไป  ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการอนุรกัษ์ และการใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้งผ่านการเขียนเรียงความ ตลอดจนช่วยสรา้ง
คณุค่าชีวิตและเสรมิสรา้งความสามคัคีภายในต าบลที่นอ้งเขียนถึง และประการส าคญั โครงการนีจ้ะช่วยจุดประกายความคิด
และสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัเด็กไทยในการอนรุกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มที่ดีในต าบลของตวัเอง 

ทั้งนี ้คณะกรรมการจะคัดเลือกเรียงความดีเด่นประจ าเดือนทุกเดือน ซึ่งนักเรียนเจา้ของเรียงความดีเด่ นจะไดร้บั
ทนุการศึกษาจ านวน 5,000 บาท พรอ้มประกาศนียบตัร อีกทัง้ต  าบลที่เขียนถึงจะไดร้บัเงินสนบัสนนุกิจกรรมอนรุกัษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอีกจ านวนต าบลละ 10,000 บาท และผลงานเรียงความจากโครงการนีจ้ะไดร้บัการเผยแพรป่ระสมัพนัธผ่์านส่ือ
ต่างๆ ทั้งส่ือออนไลน์ ส่ือรายการวิทยุ และส่ือรายการโทรทัศน์ โดยจัดท าสกู๊ป ความยาว 2 นาที ออกอากาศทางรายการ
โทรทศันท์กุสปัดาห ์เพื่อเผยแพรผ่ลงานเรียงความของนกัเรียนท่ีชนะการประกวดออกสู่สาธารณชน 

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุน ทั้งสิน้  600,000  บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษาจ านวน 200,000 
บาท และทนุพฒันาต าบล 400,000บาท 
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โครงกำร ดนตรีสร้ำงคุณค่ำชีวิต    

มูลนิธิคาราบาว และ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ก่อตัง้โครงการ “ดนตรีสรา้งคุณค่าชีวิต” ด าเนินการ
สรา้งสรรคก์ิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง  และเคยไดร้่วมมือกับสถานีโทรทศันช์่องเวิรค์พอยท ์จดัรายการประกวดวงดนตรี
ผ่านทางโทรทศันใ์นชื่อรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสรา้งคณุค่าชีวิต” ซึ่งไดด้  าเนินการมาถึง Season 4 ในปี 2561 

วงดนตรีที่ชนะจะไดร้บัทุนการศึกษาจ านวน 1,000,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากมลูนิธิคาราบาว พรอ้มทัง้โอกาส
แสดงความสามารถบนเวทีคอนเสิรต์การกุศลดนตรีสรา้งคุณค่าชีวิตกบัวงคาราบาว ทัง้นีร้ายไดจ้ากการจดัคอนเสิรต์การกุศล
ทัง้หมด จะมอบเป็นทนุสนบัสนนุใหก้บัศิลปินอาวโุสที่ประสบปัญหา 
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โครงกำร ด้ำนกีฬำ 

หลงัจากคาราบาวไดล้งนามในสญัญากับสมาคมฟตุบอลประเทศองักฤษ ในการเป็นผู้สนบัสนนุ “EFL Cup” ภายใต้
ชื่อ “Carabao Cup” และจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเชลซี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มุ่งเน้นพัฒนา
ฟุตบอลไทยใหก้า้วไกลไปสู่ระดบัโลก ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายของบริษัทฯและครอบคลมุการพฒันาสงัคมอย่างยั่งยืน โดยมี
การจดัท าโครงการดา้นฟตุบอลหลกัๆ 2 รายการคือ 
 

1) โครงกำร ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยำวชน คำรำบำว-เชลซี (Carabao - Chelsea Coach the Coaches) 
โครงการ ''Carabao Coach the Coaches'' เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทคาราบาว และ 

พนัธมิตรทีมฟตุบอลเชลซี เพื่อพฒันาฟตุบอลไทย โดยน าผูฝึ้กสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ประเทศองักฤษ ที่มีประสบการณ์
การสอนและพฒันาเยาวชนในหลายทวีปทั่วโลก มาถ่ายทอดความรู ้ทกัษะ ประสบการณฝึ์กสอนฟุตบอลระดบัเยาวชน และ
ปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซีให้กับผู้ฝึกสอนชาวไทย ซึ่งทีมผู้ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี ประเทศอังกฤษ :ซึ่งมี
ประสบการณม์ามากกว่า 21 ปี จากการท างานใน 31 ประเทศ และ 6 ทวีปทั่วโลก โดยแต่ละปีจะมีการจดัการอบรมทัง้สิน้ 6 รุน่ 
และมีผูเ้ขา้รว่มฝึกอบรม จ านวน 360 ท่าน ซึ่งมาจากสถาบนัการศกึษาทั่วประเทศ ทัง้นี ้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมเป็นผูส้ามารถผ่านการ
ฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ และสามารถน าไปใชพ้ฒันาเยาวชนในชมุชนตนเองต่อไปได ้

 
หลกัสตูรการอบรมไดม้ีการแฝงปรชัญาของสโมสรฟุตบอลเชลซีและออกแบบมาเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหนา้ที่และ

การเป็นผูฝึ้กสอนฟุตบอลที่ดี เข้าใจถึงแนวทางการฝึกสอนที่หลากหลาย จังหวะ วิธีการ และเหตุผลในการปรบัใช ้รวมถึง
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แนวทางการเรียนรูข้องเด็กแต่ละคน การเตรียมพรอ้มก่อนการแข่งขนัและการฟ้ืนฟูร่างกายที่เหมาะสม เนือ้หาครอบคลุมถึง
ทกัษะการส่ือสาร การวิเคราะห ์การจดัระเบียบ ทกัษะดา้นอารมณ ์วิธีการจดัการทีม ความส าคญัของสารอาหาร และเทคนิค
การฝึกซอ้ม  นอกจากนี ้ทางคณะกรรมการจะคดัเลือกผูฝึ้กสอนจ านวน 20 คน จากทัง้หมด 120 คน มารว่มเวิรก์ช็อปกบั ''โคช้
จุ่น'' อนุรกัษ์  ศรีเกิด อดีตหวัหนา้ผูฝึ้กสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะ
ฟตุบอล ซึ่งเปรียบเสมือนคมัภีรใ์หส้ามารถน าความรูไ้ปต่อยอด และใชใ้นการสอนเยาวชนในพืน้ท่ีไดจ้รงิ 

ส าหรบัผูฝึ้กสอนที่เขา้รว่มโรงการ ถกูแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
    1. ผูฝึ้กสอนนกัเรียนท่ีมีอายรุะหว่าง 7-10 ปี 
    2. ผูฝึ้กสอนนกัเรียนท่ีมีอายรุะหว่าง 11-14 ปี 
    3. ผูฝึ้กสอนนกัเรียนท่ีมีอายรุะหว่าง 15-18 ปี 

 
 

2) โครงกำร สนับสนุนกจิกรรมฟุตบอลระดับท้องถ่ินของเยำวชนไทย  (Carabao Grassroots Football) 
 
คาราบาวกรุ๊ป ร่วมสานต่อความฝันให้กับนักฟุตบอลเยาวชนไทย จัดโครงการ “Carabao Grassroots Football” 

สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลระดับท้องถิ่นของเยาวชนไทย ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกซอ้ม พรอ้มจับมือโค้ช “เชลซี” จัด
ฟตุบอลคลินิกใหค้วามรูแ้ก่เยาวชน ถ่ายทอดประสบการณแ์ละสรา้งแรงบนัดาลใจการเป็นนกัเตะอาชีพ 

โครงการ “Carabao Grassroots Football” โครงการท่ีใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมฟตุบอลระดบัทอ้งถิ่นของเยาวชนไทย 
ที่ขาดแคลนอุปกรณใ์นการฝึกซอ้ม ซึ่งที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ ไดร้บัการสนบัสนุนไปแลว้หลายโรงเรียนในต่างจงัหวดัทั่วประเทศ 
โดยบางโรงเรียนจะไดร้บัโอกาสพิเศษจากหวัหนา้โคช้ทีมเชลซี มร.รอเรนซ ์กรฟิฟิน รว่มจดักิจกรรมกับเยาวชนอย่างใกลช้ิดอีก
ดว้ย 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดใ้หค้วามส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  โดย

มุ่งเนน้ใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท า
หนา้ที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสดุ  ตลอดจนดูแลรกัษาทรพัยสิ์น  ลดความผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้  รวมถึงมีการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง  เชื่อถือได้  และทันเวลา  รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย  
กฎระเบียบ  และขอ้บงัคบัของกฎหมาย เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ  นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้ีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี  ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The 
Committee of Sponsoring  Organizations of the Tread Way Commission)  ทัง้ 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการย่อย  ทัง้นี ้บริษัทฯ
ไม่พบขอ้บกพรอ่งที่มีนยัส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ 

1. กำรควบคุมภำยในองคก์ร 
บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในที่ดี  โดยจดัโครงสรา้งองคก์รและสายงานการบงัคบับญัชา

ที่ชดัเจนเหมาะสม  รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจและดชันีชีว้ดัผลส าเรจ็ (Key Performance Indicators : KPI)  เพื่อใชใ้นการ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  ก าหนดให้มีคู่มือการใช้อ านาจและคู่มือ               
การปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  มีการถ่ายทอดเป้าหมายองคก์ร       
ลงสู่ระดบัสายงานและฝ่าย  มีการสรา้งบรรยากาศของการปฏิบตัิงานที่ดี  เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรทกุระดบัในหน่วยงานมีทศันคติที่
ดีต่อองคก์รดว้ยการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองคก์รที่ใหค้วามส าคัญกับความซื่อสัตยแ์ละจริยธรรม  นอกจากนีบ้ริษัทฯ  ยังเนน้ให้
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของบริษัทฯ ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยก าหนดใหม้ีนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานมีความโปรง่ใส และเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
บริษัทฯได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้กับธุรกิจที่อาจท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมาย       ที่ก าหนดไว ้โดยคณะกรรมการบรษิัทฯไดม้ีมติจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ซึ่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของแต่
ละหน่วยงาน      มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการประเมินความเส่ียง และดูแลติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯอย่าง
สม ่าเสมอ  ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไตรมาสละ 1 ครั้ง  และรายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณารบัทราบ  ทัง้นีร้ายละเอียดดา้นการบรหิารความเส่ียง  ปรากฏในหวัขอ้ “ปัจจยัความเส่ียง” 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
บรษิัทฯมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ  มีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิที่มีการก าหนดขอบเขต

อ านาจหนา้ที่และการอนุมตัิที่ชดัเจน  มีการแบ่งแยกหนา้ที่การปฏิบตัิงาน  มีการจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานทุกขัน้ตอน  มีการสอบ
ทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการด าเนินงานที่มิใช่ทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  มีการบันทึกบัญชี
ครบถว้นถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  มีการจดัเก็บเอกสารทางบญัชีทัง้ที่เป็นเอกสารและขอ้มลูสารสนเทศไวอ้ย่างเป็นระบบ  และเป็นไป
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ตามที่กฎหมายก าหนด  โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอ านาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบยอ้นกลับไดอ้ย่างเหมาะสม  
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานใน  ส่วนที่มีความเส่ียงส าคัญเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด  เช่นธุรกรรมด้านการเงิน  การขาย          
การจดัซือ้จดัจา้ง  หรือการดแูลทรพัยสิ์น  เป็นตน้  รวมถึงการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบตัิงานเพื่อช่วยใหก้ารปฏิบตัิงาน
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้  บริษัทฯมีการวางระบบดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคล  และมีการควบคุมติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีใ้นกรณีที่บริษัทฯมีการท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขดัแยง้หรือ
บุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน โดยฝ่ายบริหารจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผล และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  ทัง้นี ้ บริษัทฯไดม้ีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่าง
สม ่าเสมอดว้ยเช่นกนั 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล 
บริษัทฯได้ให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ               

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ  มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพรวมทัง้มีความปลอดภยัของขอ้มลู  มีการจดัเก็บขอ้มลูหรือเอกสารที่ส  าคญัอย่างเป็นระบบเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานและ
การน าขอ้มลูที่ส  าคญัไปใชใ้นการบรหิารจดัการของผูบ้รหิาร หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียต่างๆมีความครบถว้นถูกตอ้งเพียงพอ  นอกจากนี ้
บริษัทฯยงัมีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธซ์ึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับนกัลงทุนต่างๆเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกับการด าเนินงาน
และการลงทุนของบรษิัทฯดว้ยช่องทางการติดต่อที่รวดเร็วและเขา้ถึงไดง้่าย เช่น Website  ของบริษัทฯ, E-mail, Call  Center  เป็น
ตน้ และที่ส  าคญั บรษิัทฯไดจ้ดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารใหบุ้คคลภายนอกสามารถแจง้ขอ้มูลเก่ียวกับขอ้รอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแส
การทจุรติผ่านช่องทางที่บรษิัทฯก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ 

5. ระบบกำรติดตำม 
บริษัทฯมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ไดร้บัการอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหม้ั่นใจว่าส่ิงที่ตรวจ
พบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รบัการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที  โดยน าเสนอรายงานและประเด็นต่างๆ                         
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เขา้ร่วมประชุมเป็นประจ าทุกไตรมาส  นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ชิญ
ผูส้อบบญัชีเขา้รว่มประชมุเพื่อพิจารณาและรบัทราบผลการสอบทานงบการเงินและประเด็นต่างๆเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน
ซึ่งไม่พบประเด็นที่เป็นขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั 
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12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
12.1. บุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง 
12.1.1 บริษทั มองโกล จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเทปบนัทึกเสียง แผ่นซีดี แผ่นวีซีด ีและประพนัธบ์ท

เพลง 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายยืนยง โอภากลุ 

▪ มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายยืนยง โอภากลุ และนางลินจง โอภากลุ โดย
ถือหุน้ในบรษิัท มองโกล จ ากดั รอ้ยละ 50 และรอ้ยละ 20 ตามล าดบั 

 
12.1.2 บริษทั โรงเบียรต์ะวนัแดง จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ าหน่ายเบยีร ์และ (2) จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ  

▪ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ และนางสาวณัฐชไม
ถนอมบูรณเ์จรญิ โดยถือหุน้ในบริษัท โรงเบียรต์ะวนัแดง จ ากดั รอ้ยละ 30 และ
รอ้ยละ 15 ตามล าดบั 

 
12.1.3 บริษทั โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ าหน่ายเบยีร ์และ(2) จ าหน่ายอาหารและเครื่องดืม่  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ 

▪ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน  2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ นางสาวณัฐชไม  
ถนอมบูรณเ์จรญิ โดยถือหุน้ในบริษัท โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง จ ากัด รอ้ยละ 
40 และรอ้ยละ 40 ตามล าดบั 

 
12.1.4 บริษทั โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง 1999 จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ าหน่ายเบยีร ์และ (2) จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ 

▪ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน  2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ นางสาวณัฐชไม  
ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุน้ในบริษัท โรงเบียรเ์ยอรมันตะวนัแดง  1999 จ ากัด 
รอ้ยละ 40 และรอ้ยละ 20 ตามล าดบั 

 
12.1.5 บริษทั ซี.เจ. เอก็ซเ์พรส กรุ๊ป จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการรา้นคา้ส่ง คา้ปลีก และรา้นสะดวกซือ้ (Convenience Store) 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ  

▪ มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 4 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ นางสาวณฐัชไม        
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ถนอมบรูณเ์จรญิ นายยืนยง โอภากลุ และนางวงดาว ถนอมบรูณเ์จรญิ โดยถือ
หุน้ในบรษิัท ซี.เจ. เอ็กซเ์พลส กรุ๊ป จ ากดั รอ้ยละ 35 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 12 และ
รอ้ยละ 12 ตามล าดบั 

 
12.1.6 บริษทั สหมิตร โปรดกัส ์จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการซือ้มาขายไป 
ลักษณะ/ควำมสมัพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการบรษิัท 2 ท่าน ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิัทฯ ไดแ้ก่ นางสาวณฐัชนก 

วงษ์สวสัดิ์ (บตุรสาวนางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ) และ นางสาวผกูขวญั 
สมทุรโคจร (บตุรสาวนายกมลดษิฐ สมทุรโคจร) โดยถือหุน้ในบรษิัท สหมิตร โปร
ดกัส ์จ ากดั รอ้ยละ 50 และรอ้ยละ 50 ตามล าดบั 

 
12.1.7 บริษทั น ้ำตำล สหมิตร จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์และน าเขา้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่ม 1 ท่าน คือ นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ  

▪ มีผูถื้อหุน้ร่วมกัน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณเ์จริญ โดยถือหุน้ใน
บรษิัท น า้ตาล สหมิตร จ ากดั รอ้ยละ10  

 
12.1.8 บริษทั ตะวันแดง 1999 จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายแอลกอฮอล ์
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายรม่ธรรม เศรษฐสิทธ์ิ  

▪ มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ โดยถือหุน้ในบรษิัท ตะวนัแดง 
1999 จ ากดั รอ้ยละ 82.66 

 
12.1.9 บริษทั ตะวันแดง เอฟ แอนด ์บี จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายเบียรท์กุประเภท/จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทกุประเภท 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ 

▪ มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ และนางสาวณฐัชไม 
ถนอมบรูณเ์จรญิ โดยถือหุน้ในบรษิัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด ์บี จ ากดั รอ้ยละ 45 
รอ้ยละ 10 ตามล าดบั 

 
12.1.10 บริษทั บ้ำนตะวนัแดง จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ภตัตาคาร และรา้นอาหารท่ีจดัแสดงเวที 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ ไม่มีกรรมการรว่มกนั 

▪ มีผูถื้อหุน้ร่วมกัน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ โดยถือหุน้ในบรษิัท บา้นตะวนั
แดง จ ากดั รอ้ยละ 90  
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12.1.11 บริษทั ตะวนัแดง โลจสีติกส ์จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการขนส่ง 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ 

▪ มีผูถื้อหุน้ร่วมกัน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ โดยถือหุน้ในบริษัท ตะวนัแดง 
โลจีสติกส ์จ ากดั รอ้ยละ 0 (1 หุน้)  

 
12.1.12 บริษทั เอก็ซเ์พรสเมด จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการคา้ ยา ยารกัษาโรค เภสชัภณัฑ ์เคมีภณัฑ ์เครื่องมือแพทยท์างวิทยาศาสตร ์

ปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ  

▪ มีผูถื้อหุน้รว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ โดยถือหุน้ในบริษัท เอ็กซเ์พรส
เมด จ ากดั รอ้ยละ 60 

 
12.1.13 บริษทั หหูนำน ดบัเบิล้ เอ็นเนอรจี์ ้เบเวอรเ์รจ จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการจ าหน่าย ทัง้ขายปลีกและขายส่ง 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ 

▪ มีผู้ถือหุ้น คือ บริษัท แชมเป้ียน ไชน่า โฮลดิ ้ง จ ากัด ถือหุ้นรอ้ยละ 49 ซึ่งบริษัท  
 รัฐธรรม โฮลดิ ้ง  จ ากัด ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 โดย นายเสถียร  
 เศรษฐสิทธ์ิ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ นายยืนยง โอภากุล นางวงดาว  
 ถนอมบูรณเ์จริญ และนายร่มธรรม เศรษฐสิทธ์ิ ถือหุน้ในบริษัท รฐัธรรม โฮลดิง้ จ ากัด 
 รอ้ยละ 51 รอ้ยละ 25 รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 5 และ รอ้ยละ 4 ตามล าดบั 

 
12.1.14 บริษทั กว่ำงโจว คำรำบำว เบเวอรเ์รจ จ ำกดั 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการจ าหน่าย ทัง้ขายปลีกและขายส่ง 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธก์บับริษัทฯ ▪ มีกรรมการรว่มกนั 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ  

▪ มีผูถื้อหุ้น คือ บริษัท หูหนาน ดับเบิล้ เอ็นเนอรจ์ี ้เบเวอรเ์รจ จ ากัด  ถือหุ้นในบริษัท 
 กว่างโจว คาราบาว เบเวอรเ์รจ จ ากดั รอ้ยละ 100 

 

  
12.2 รำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และ 
2562 สามารถสรุปไดด้งันี ้
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12.2.1 บริษัท มองโกล จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ ค่ำใช้จ่ำยโฆษณำ 
CBD ท าสญัญากบับรษิัท มองโกล จ ากดั เพื่อวา่จา้งนายยืนยง โอภากลุ มา
เป็นผูแ้สดงและแนะน าเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัคาราบาวแดง  

11,000,000 12,000,000 

▪ เจ้ำหนีอ้ืน่ 10,400,000 - 
 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ ในวนัที่ 1 ม.ค. 2557 CBD ไดท้ าสญัญากับบรษิัท มองโกล จ ากัด เพื่อว่าจา้งนายยืนยง โอภากลุ มาเป็นผูแ้สดงและ
แนะน าเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัคาราบาวแดง (เงื่อนไขของสญัญาเป็นเงื่อนไขเดียวกับสญัญาที่บริษัทฯ เคยท ากับบริษัท มองโกล 
จ ากดัในอดีต) 

▪ ต่อมาในวนัที่ 1 ก.ค. 2557 CBD ไดป้รบัแกไ้ขเงื่อนไขสญัญาดงักล่าว และเขา้ท าสญัญาระยะยาวกับบรษิัท มองโกล 
จ ากดั ซึ่งมีเงื่อนไข โดยสรุปดงันี ้

- CBD ว่าจา้งบรษิัท มองโกล จ ากดั ใหว้่าจา้งนายยืนยง โอภากลุ เป็นผูป้ระชาสมัพนัธ ์และแนะน าเครื่องดื่มบ ารุง
ก าลังคาราบาวแดง รวมถึงเครื่องดื่มและ/หรือผลิตภัณฑอ์ื่นใดของ CBD โดยมีอายุสญัญาหา้ปี ตัง้แต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 ถึง
วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 ในอตัราค่าจา้งเป็นเงิน 10,000,000 บาท ต่อปี โดยจะช าระภายในวนัท่ี 31 ธ.ค. ของทกุปี 

- สญัญาดงักล่าวจะต่ออายไุปอีก 5 ปีโดยอตัโนมตัิตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวนัที่ 31 ธ.ค. 2566 ในอตัราค่าจา้ง
เป็นเงิน 12,000,000 บาทต่อปี ทัง้นี ้CBD มีสิทธิเสนอปรบัค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับราคาตลาด นอกจากนี ้
CBD ยงัมีสิทธ์ิบอกเลิกสญัญาไดใ้นกรณีท่ีภาพลกัษณข์องนายยืนยง โอภากลุไม่เป็นไปตามเจตนารมณแ์ห่งสญัญา 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยการว่าจ้างดังกล่าวมีราคา และเงื่อนไข
โดยทั่วไป เสมือนกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก 

 

12.2.2 บริษัท โรงเบียรต์ะวันแดง จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ ์ 
DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหแ้ก่ บรษิัท โรงเบียรต์ะวนัแดง จ ากดั เพื่อ
จ าหน่ายในรา้น 

418,122 380,538 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 40,215 43,566 
▪ ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย 

CBD จ่ายคา่จดักิจกรรมส่งเสรมิการขายใหแ้ก่บรษิัท โรงเบยีรต์ะวนัแดง 
จ ากดั 

195,865 381,879 
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ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
CBD และ DCM จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม บตัรของขวญั ค่าเลีย้งรบัรอง
คู่คา้ใหแ้ก่บรษิัท โรงเบียรต์ะวนัแดง จ ากดั 

834,186 1,126,642 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 458,423 351,537 
 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

▪ DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ บริษัท โรงเบียรต์ะวนัแดง จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในรา้นอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไข
การคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 

▪ CBD จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจดักิจกรรมส าหรบัพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่โรงเบียรต์ะวนัแดง โดยไดร้บั
ส่วนลดรอ้ยละ 20 ส าหรบัค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามปกติใหแ้ก่ลกูคา้คนส าคญั 

▪ CBD และ DCM เลีย้งรบัรองคู่คา้ ซือ้บัตรของขวัญค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงเบียรต์ะวันแดงใหแ้ก่คู่คา้ เนื่องใน
เทศกาลปีใหม่ โดยมีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามปกติใหแ้ก่ลูกคา้คนส าคญั 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดงักล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไป เสมือนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยการลดราคารอ้ยละ 
20 ดงักล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติใหแ้ก่ลกูคา้คนส าคญัของบรษิัท โรงเบียรต์ะวนัแดง จ ากดั 
 
12.2.3 บริษัท โรงเบียรเ์ยอรมันตะวันแดง จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ ์ 
DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหแ้ก่ บรษิัท โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 
เพื่อจ าหน่ายในรา้น 

508,668 464,914 

▪ ลูกหนีก้ำรคำ้ 65,617 57,239 
▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

CBD และ DCM จ่ายค่างานเลีย้งปีใหม่ประจ าปีส าหรบัพนักงาน และค่า
เลีย้งรบัรองคู่คา้ใหแ้ก่ บรษิัท โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 

1,813,181 2,052,119 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 40,137 86,626 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

▪ DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ บรษิัท โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในรา้นอาหาร โดยมีราคาและ
เงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 
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▪ CBD และ DCM จดังานเลีย้งปีใหม่ส าหรบัพนกังานและผูบ้ริหาร และเลีย้งรบัรองคู่คา้ ท่ีโรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง 
โดยไดร้บัส่วนลดรอ้ยละ 20 ส าหรบัค่าอาหารและเครื่องดืม่โดยมรีาคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามปกติใหแ้ก่ลกูคา้คนส าคญั 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดงักล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท ารายการกับบคุคลภายนอก โดยการลดราคารอ้ยละ 
20 ดงักล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติใหแ้ก่ลกูคา้คนส าคญัของบรษิัท โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 
 
12.2.4 บริษัท โรงเบียรเ์ยอรมันตะวันแดง 1999 จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ ์ 
DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหแ้ก่ บรษิัท โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง 1999 
จ ากดั เพื่อจ าหน่ายในรา้น 

364,878 384,923 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 45,242 60,322 
▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

CBD และ DCM จ่ายค่าเลีย้งรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียรเ์ยอรมัน
ตะวนัแดง 1999 จ ากดั 

510,440 256,882 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 4,471 - 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 
▪ DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียรเ์ยอรมันตะวันแดง 1999 จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในรา้นอาหาร โดยมี

ราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 
▪ CBD และ DCM จัดงานเลีย้งรบัรองคู่คา้ ที่โรงเบียรเ์ยอรมันตะวันแดง  1999 โดยไดร้บัส่วนลดรอ้ยละ 20 ส าหรบั

ค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามปกติใหแ้ก่ลกูคา้คนส าคญั 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดงักล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท ารายการกับบคุคลภายนอก โดยการลดราคารอ้ยละ 
20 ดงักล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติใหแ้ก่ลกูคา้คนส าคญัของบรษิัท โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง 1999 จ ากดั 
 
12.2.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ ์ 
DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหแ้กบ่รษิัท ซี.เจ. เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป เพื่อจ าหน่าย
ในรา้นสะดวกซือ้ 

68,937,612 106,149,844 
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▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 
บรษิัท ซี.เจ. เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป จ ากดัเป็นลกูหนีก้ารคา้ของ DCM จากการขาย
สินคา้ 

12,861,807 32,501,416 

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

3,274,318 5,068,382 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 
 บรษิัท ซี.เจ. เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป จ ากดั เป็นเจา้หนีอ้ื่นของ DCM จากค่าใชจ้่าย
ส่งเสรมิการขาย 

259,955 1,295,021 

▪ รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
CBD ให้บริษัทซี.เจ. เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป จ ากัด เช่าพืน้ที่ชั้นที่ 4-6 ของอาคาร 
393 สีลม และชั้นที่ 2-4 ของตึกอาคาร 4 ชั้น เพื่อใชเ้ป็นส านักงาน รวมถึง
ค่าบรกิารและค่าส่ิงอ านวยความสะดวกของพืน้ท่ีเช่า 

15,442,510 16,339,704 

▪ ลูกหนีอ้ื่น 
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป จ ากัดเป็นลกูหนีอ้ื่นของ CBD จากค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร 

213,138 258,992 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป จ ากัดเป็นเจา้หนีอ้ื่นของ CBD จากเงินประกัน
ค่าเช่าส านกังานของ CBD 

3,015,873 3,045,873 

▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
CBG CBD DCM และ APG จ่ายค่าวัสดุสิน้เปลืองส านักงาน ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการอบรมสัมมนา และค่าเลีย้งรับรองลูกคา้ให้กับ บริษัท ซี.เจ. 
เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป จ ากดั 

143,589 188,148 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

▪ DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ บรษิัท ซี.เจ. เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป จ ากดั เพื่อจ าหน่ายในรา้นสะดวกซือ้ในประเทศไทย โดย
มีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 

▪ DCM จ่ายค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขายใหแ้ก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป จ ากัด เพื่อจัดรายการโปรโมชั่นสินคา้ และ
จดัท าแผ่นพบัโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการคา้ตลาด 

▪ บรษิัท ซี.เจ. เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป จ ากดั เช่าพืน้ที่ชัน้ท่ี 4 ถึงชัน้ท่ี 6 ในอาคารของ CBD และชัน้ท่ี 2 ถึงชัน้ท่ี 4 ในตกึอาคาร 
4 ชัน้ รวมเนือ้ที่ 3,516.6 ตารางเมตร เพื่อใชเ้ป็นส านกังาน รวมถึงค่าบริการและค่าส่ิงอ านวยความสะดวกของพืน้ท่ีเช่า โดยมี
อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารประมาณ 350-495 บาทต่อตารางเมตร ทัง้นี ้ราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไข
การเช่าตลาด โดยอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของอาคารบรเิวณใกลเ้คียงอยู่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่อตารางเมตร  

▪ CBG CBD DCM และ APG จ่ายค่าวสัดสิุน้เปลืองส านกังาน ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการอบรมสัมมนา และค่าเลีย้งรบัรอง
ลกูคา้ใหแ้ก่บรษิัท ซี.เจ. เอ็กซเ์พรส กรุ๊ป จ ากดั โดยมีราคาตามที่เกิดขึน้จรงิ 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

หน้า 106 จาก 127  รบัรองโดย …………… ……………………………… 

 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปเสมือนกับการท า

รายการกบับุคคลภายนอก และรายการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยข์อง CBD ซึ่งมีอตัราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา
ค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด 
 
12.2.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส ์จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ ซือ้ผลิตภัณฑ ์ 
DCM รบัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหก้บั บรษิัท สหมิตร โปรดกัส ์จ ากดั 

237,738,681 176,629,448 

▪ เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 บริษัท สหมิตร โปรดักส ์จ ากัด เป็นเจ้าหนีก้ารคา้ของ DCM จากการซือ้
ผลิตภณัฑม์าจดัจ าหน่าย 

19,883,860 16,610,727 

▪ ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย 
DCM จ่ายค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท สหมิตร โปรดักส ์
จ ากดั 

 
125,100 

 
- 

▪ ลูกหนีอ้ื่น 
บริษัท สหมิตร โปรดักส ์จ ากัดเป็นลกูหนีอ้ื่นของ DCM จากค่าส่งเสริมการ
ขายที่ใหก้บัลกูคา้ตามช่องการจดัจ าหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียกเก็บ 

267,670 335,253 

▪ รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
CBD ใหบ้รษิัท สหมิตร โปรดกัส ์จ ากดั เชา่พืน้ท่ีชัน้ท่ี 2 ของอาคารสิร ิเพื่อใช้
เป็นส านกังาน รวมถึงค่าบรกิารและค่าส่ิงอ านวยความสะดวกของพืน้ท่ีเช่า 

 
- 

 
650,482 

▪ ลูกหนีอ้ื่น 
บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ากัดเป็นลูกหนี ้อื่นของ CBD จากค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร 

- 9,757 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 
บริษัท สหมิตร โปรดักส ์จ ากัดเป็นเจา้หนีอ้ื่นของ CBD จากเงินประกันค่า
เช่าส านกังานของ CBD 

- 91,700 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

▪ DCM รบัจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์หก้ับ บริษัท สหมิตร โปรดักส ์จ ากัด เพื่อจัดจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ รวมถึงจัด
กิจกรรมส่งเสรมิการขาย โดยมีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 

▪ บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ากัด เช่าพื ้นที่ชั้นที่  2 ในอาคารสิริของ CBD รวมเนื ้อที่  131 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น
ส านักงาน รวมถึงค่าบริการและค่าส่ิงอ านวยความสะดวกของพืน้ที่เช่า  โดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการ 350 บาทต่อตาราง
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เมตร ทัง้นี ้ราคาและเงื่อนไขการเชา่เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด โดยอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของอาคารบรเิวณ
ใกลเ้คียงอยู่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่อตารางเมตร 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปเสมือนกับการท า
รายการกบับุคคลภายนอก และรายการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยข์อง CBD ซึ่งมีอตัราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา
ค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด 
 
12.2.7 บริษัท น ้ำตำล สหมิตร จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ ซือ้ผลิตภัณฑ ์ 
DCM รบัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหก้บับรษิัท น า้ตาล สหมิตร จ ากดั  

625,928,457 1,111,296,899 

▪ ลูกหนีอ้ื่น 
บรษิัท น า้ตาล สหมิตร จ ากดั เป็นลกูหนีอ้ื่นของ DCM จากค่าส่งเสรมิการ
ขายที่ให้กับลูกคา้ตามช่องการจัดจ าหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียกเก็บ 
รวมถึงเงินจ่ายล่วงคา้ค่าสินคา้ 

3,231,710 2,465,535 

▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
CBD จ่ายค่างานเลี ้ยงปีใหม่ประจ าปีส าหรับพนักงาน ให้แก่ บริษัท 
น า้ตาล สหมิตร จ ากดั 

 
- 

 
81,047 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

▪ DCM รบัจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์หก้ับบริษัท น า้ตาล สหมิตร จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 

▪ DCM จ่ายค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขายใหแ้ก่ บริษัท น า้ตาล สหมิตร จ ากัด เพื่อจดัรายการโปรโมชั่นสินคา้ ซึ่งมีราคา
และเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการคา้ตลาด 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปเสมือนกับการท า
รายการกบับคุคลภายนอก  
 
12.2.8 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ ์
APG จ าหน่ายขวดสรุาใหก้บั บรษิัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั 

 
38,526,788 

 
74,662,692 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

หน้า 108 จาก 127  รบัรองโดย …………… ……………………………… 

 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นลูกหนี ้การค้าของ APG จากการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

5,104,972 9,941,210 

▪ รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
CBD ใหบ้รษิัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั เชา่พืน้ท่ีชัน้ท่ี 1 ของอาคารสิร ิเพื่อ
ใชเ้ป็นส านกังาน รวมถึงค่าบรกิารและค่าส่ิงอ านวยความสะดวกของพืน้ท่ี
เช่า 

637,207 554,400 

▪ รำยได้อื่น 
CBD จ าหน่ายขวดเก่าใหก้บั บรษิัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั 

118,081 103,992 

▪ ลูกหนีอ้ื่น 
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นลูกหนีอ้ื่นของ CBD จากค่าเช่าและ
ค่าบรกิาร 

670,578 10,255 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 
บรษิัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั เป็นเจา้หนีอ้ื่นของ CBD จากเงินประกนัค่า
เช่าส านกังานของ CBD 

92,400 92,400 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

▪ บรษิัท ตะวนัแดง 1999 จ ากดั เช่าพืน้ท่ีชัน้ท่ี 1 ของอาคารสิร ิรวมเนือ้ที่ 132 ตารางเมตร เพื่อใชเ้ป็นส านกังาน รวมถึง
ค่าบรกิารและค่าส่ิงอ านวยความสะดวกของพืน้ที่เช่า โดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร 350 บาทต่อตารางเมตร ทัง้นี ้ราคาและ
เงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด โดยอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของอาคารบรเิวณใกลเ้คียงอยู่ระหว่าง 
350 - 500 บาทต่อตารางเมตร 

▪ CBD จ าหน่ายขวดเก่าให้กับ บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด โดยมีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและ
เงื่อนไขการคา้ตลาด 

▪ APG จ าหน่ายขวดสุราให้กับ บริษัท ตะวันแดง 1999 จ ากัด โดยมีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและ
เงื่อนไขการคา้ตลาด 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ APG ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปเสมือนกบัการท ารายการ

กบับุคคลภายนอก และรายการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยข์อง CBD ซึ่งมีอตัราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาค่าเช่า 
และเงื่อนไขตลาด 
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12.2.9 บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด ์บี จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ ์ 
DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหแ้ก่ บรษิัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด ์บี จ ากดั เพื่อ
จ าหน่ายในรา้น 

 
94,826 

 
109,626 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 11,732 10,056 
▪ ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

DCM จ่ายค่าเลีย้งรบัรองคู่คา้ใหแ้ก่ บรษิัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด ์บี จ ากดั 
21,538 23,861 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

▪ DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหแ้ก่ บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด ์บี จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในรา้นอาหาร โดยมีราคาและ
เงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 

▪ DCM จดังานเลีย้งรบัรองคู่คา้ที่บรษิัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด ์บี จ ากัด โดยไดร้บัส่วนลดรอ้ยละ 20 ส าหรบัค่าอาหาร
และเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามปกติใหแ้ก่ลกูคา้คนส าคญั 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดงักล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท ารายการกับบคุคลภายนอก โดยการลดราคารอ้ยละ 
20 ดงักล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติใหแ้ก่ลกูคา้คนส าคญัของ บรษิัท ตะวนัแดง เอฟ แอนด ์บี จ ากดั 

 
12.2.10 บริษัท บ้ำนตะวันแดง จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ ์ 
DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหแ้ก่ บา้นตะวนัแดง จ ากดั เพื่อจ าหน่าย
ในรา้น 

 
167,562 

 
272,484 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 21,783 20,107 
 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

▪ DCM จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ บา้นตะวนัแดง จ ากดัเพื่อจ าหน่ายในรา้นอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไป
ตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก  
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12.2.11 บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส ์จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยส์ิน 
DCM ขายรถยนตเ์ก่าใหก้บั บรษิัท ตะวนัแดง โลจีสติกส ์จ ากดั 

2,536,033 428,204 

▪ ค่ำเช่ำและบริกำรจ่ำย 
CBD และ DCM จ่ายค่าเช่ารถยนต์เพื่อขนส่งสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัอะไหล่และค่าซ่อมแซม ใหก้บั บรษิัท ตะวนัแดง โลจีสติกส ์จ ากดั  

 
3,823,984 

 
33,590,673 

▪ ลูกหนีอ้ื่น 
บรษิัท ตะวนัแดง โลจีสติกส ์จ ากัด เป็นลกูหนีอ้ื่นของ ACM จากเงินชดเชย
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากการขนส่งตามเงื่อนไขของสญัญา 

- 112,637 

▪ เจ้ำหนีอ้ื่น 
บรษิัท ตะวนัแดง โลจีสติกส ์จ ากดั เป็นเจา้หนีอ้ื่นของ CBD และ DCM จาก
ค่าเช่ารถขนส่งสินคา้และค่าบรกิาร 

973,620 4,571,906 

 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 
▪ ในปี 2561 CBD และ DCM ไดท้ าสญัญาเช่ารถยนตก์บั บรษิัท ตะวนัแดง โลจีสติกส ์จ ากดั เพื่อขนส่งสินคา้ สญัญามี

ระยะเวลา 5 ปี โดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร รวมถึงเงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าของตลาด  
▪ DCM จ าหน่ายรถยนตเ์ก่า ซึ่งตัดค่าเส่ือมราคาหมดแลว้และไม่ไดใ้ชง้านใหก้ับ บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส ์จ ากัด 

โดยมีราคาและเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

รายการเช่าทรพัสินยด์งักล่าว มีอตัราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด  
 
12.2.12 บริษัท เอ็กซเ์พรสเมด จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ ซือ้ผลิตภัณฑ ์ 
DCM รบัจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหก้บับรษิัท เอก็ซเ์พรสเมด จ ากดั  

262,430 - 

▪ เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
บริษัท เอ็กซเ์พรสเมด จ ากัด เป็นเจ้าหนีก้ารคา้ของ DCM จากการซือ้
ผลิตภณัฑม์าจดัจ าหน่าย 

280,800 - 
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ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 
▪ DCM รบัจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหก้ับ บริษัท เอ็กซเ์พรสเมด จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและ

เงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปเสมือนกับการท า
รายการกบับคุคลภายนอก  

 
12.2.13 บริษัท กว่ำงโจว คำรำบำว เบเวอรเ์รจ จ ำกดั 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ ์ 
CBD จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหแ้ก่ บรษิัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอรเ์รจ 
จ ากดั เพื่อจ าหน่ายในประเทศจนี 

 
120,941,192 

 
- 

▪ ลูกหนีก้ำรคำ้ 24,050,497 - 
 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

▪ CBD จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ บรษิัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอรเ์รจ จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในประเทศจีน โดยมีราคา
และเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

▪ การท ารายการดงักล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ CBD โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก  
 
12.2.14 หูหนำน ดับเบิล้ เอ็นเนอรจี์ ้เบเวอรเ์รจ จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2561 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2562 

▪ รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ ์ 
CBD จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหแ้ก่ หหูนาน ดบัเบิล้ เอ็นเนอรจ์ี ้
เบเวอรเ์รจ จ ากดั เพื่อจ าหน่ายในประเทศจีน 

 
46,427,494 

 
493,838,899 

▪ ลูกหนีก้ำรค้ำ 45,951,312 135,910,746 
 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

▪ CBD จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ หูหนาน ดบัเบิล้ เอ็นเนอรจ์ี ้เบเวอรเ์รจ จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในประเทศจีน โดยมีราคา
และเงื่อนไขการคา้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการคา้ตลาด 
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ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ CBD โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท ารายการกับ

บคุคลภายนอก  

12.3 กำรค ำ้ประกันและกำรจ ำนองระหว่ำงกัน 

13.3.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 CBG ค า้ประกนัวงเงินสินเชื่อในรูปแบบของเลตเตอรอ์อฟเครดิตและสญัญาซือ้
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ใหแ้ก่ CBD และ APG ในวงเงินรว่มกนัเป็นจ านวน 1,100 ลา้นบาท (2561: 1,100 ลา้นบาท) 

13.3.2  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 CBG ค า้ประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวใหแ้ก่ CBD ในวงเงิน 1,500 ลา้นบาท (2562: 
ไม่มี) 

12.4 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2562 และครัง้ที่ 1/2563 เมื่อ
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ ์2563 ไดพ้ิจารณาขอ้มลูรายการระหว่างกันของบรษิัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2562 ประกอบกบัสอบถามขอ้มลูต่างๆ จากฝ่ายบรหิารของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทานขอ้มลูตามที่ระบใุนหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินรวมที่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ แลว้เห็นว่า รายการระหว่างกันของบรษิัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไข
การคา้ทั่วไป ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการ
คา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (Arm's Length Basis) 

12.5 มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัที่ 29 พ.ค. 2557 ไดพ้ิจารณาอนุมตัิ นโยบายและขัน้ตอนการ
ท ารายการระหว่างกัน เพื่อใหร้ายการระหว่างกลุ่มบรษิัทฯ  กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
และเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

การเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่ เก่ียวโยงกัน ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) ดว้ย 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน
การเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้
แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ั่นใจว่าการเขา้ท ารายการตามที่เสนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

หน้า 113 จาก 127  รบัรองโดย …………… ……………………………… 

 

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรือ
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเขา้
ท ารายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บรษิัทฯ จะจดัใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 
เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจขอ งคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มสิีทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีก
ทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  

ทัง้นี ้ในหลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้มีขอ้ตกลงทางการคา้ ใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจาก
อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง และบรษิัทฯ จะตอ้งจดัท ารายงานสรุปการท า
ธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทในครัง้ต่อไป 

12.6 นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 

ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ไดเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชนแลว้ การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหว่างกนัของ
กลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์น
อนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่มีผลใชบ้งัคบั  

หากบรษิัทฯ ประสงคจ์ะเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการระหว่างกนัของกลุ่มบรษิัทฯ กับบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บรษิัทฯจะปฏิบตัิตามนโยบาย
และขัน้ตอนที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้อย่างเครง่ครดั โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หแ้นวทางในการพิจารณาโดย พิจารณาความ
จ าเป็นของรายการต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบราคากบัรายการเทียบเคียงที่ท  ากบับคุคลภายนอก 
(หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระส าคญัของขนาดรายการดว้ย 

อย่างไรก็ดี หากมีการเขา้ท ารายการระหว่างกนั บรษิัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
เกิดขึน้ บริษัทฯ จะจัดใหม้ีบุคคลที่มีความรู ้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบัญชีหรือผูป้ระเมินราคาทรพัยสิ์นที่มีความเป็น
อิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูค้วาม
ช านาญพิเศษ จะถกูน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบรษิัทฯ หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ีความมั่นใจว่า
การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบรษิัทฯ หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ แต่เป็นการ
ท ารายการท่ีบรษิัทฯ ไดค้  านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุราย 
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13.  ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อ รำยงำนทำงกำรเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และใชดุ้ลย
พินิจอย่างระมดัระวงัและรอบคอบในการจดัท า รวมทัง้ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เพื่อใหเ้ป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุทั่วไปอย่างเพียงพอ 

 
ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหม้ีระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหนา้ที่สอบทานการบันทึกขอ้มูลทาง

บญัชีอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยสิ์น และเพื่อมิใหเ้กิดการทจุรติหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติ
อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้ยงัจดัใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ที่สอบทานนโยบายการบญัชีและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ และการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน เพื่อใหบ้ริษัทฯ ไดแ้สดงฐานะการเงิน รายได้
และค่าใชจ้่าย และกระแสเงินสดที่เป็นจรงิและสมเหตสุมผล 

 
งบการเงินของบรษิัทฯ ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ คือ บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งในการ

ตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไดส้นบัสนุนขอ้มลูและเอกสารต่าง ๆ เพื่อใหผู้ส้อบบัญชีไดต้รวจสอบ
และแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รากฏในรายงานประจ าปีแลว้ 

 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท  คาราบาวกรุ๊ป  จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองโดยทั่วไป และปฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เก่ียวขอ้ง 
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13. ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

13.1 งบกำรเงนิ 

สรุปรายงานผูส้อบบญัชี 
รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษัทในปี 2562 ตรวจสอบโดย นายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาต เลขทะเบียน 4451 จากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดแ้สดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีแบบไม่
มีเงื่อนไขว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุ
วันเดียวกันของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

13.2 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

• ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 
บรษิัทและบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมามีจ านวน
เงินรวม 4,080,000 บาท 

• ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee)  
ค่าบรกิารอื่นมีจ านวนเงินรวม 380,000 บาท  
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13.3 ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

หน่วย: พันบำท 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 

สินทรัพย ์    

สินทรัพยห์มนุเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  961,954  137,599 146,767 

เงินลงทนุชั่วคราว - - 7,130 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น  1,140,321  906,595 959,861 

สินคา้คงเหลือ  991,625  887,132 656,266 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  103,510  545,859 389,174 

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน  3,197,411  2,477,185 2,159,198 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน    

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ  103,220  99,968 103,163 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์  10,872,367  11,090,295 9,608,940 

ค่าความนิยม  481,115  499,923 535,467 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  81,156  77,322 67,007 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  33,492  63,183 31,361 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  11,275  12,045 14,783 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมนุเวียน  11,582,625  11,842,736 10,360,720 

รวมสินทรัพย ์  14,780,036  14,319,921 12,519,919 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีส้นิหมุนเวียน    

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  6,762  275,000 845,000 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น  1,446,721  1,809,904 1,897,197 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  291,000  401,250 300,000 

ส่วนของหุน้กูท้ี่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,699,428 - - 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไม่มี    

อ านาจควบคมุของบรษิัทย่อย - - 57,128 

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 320,547 265,836 94,722 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น  12,822  12,452 12,532 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  3,777,281  2,764,441 3,206,580 
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หนีส้นิไม่หมุนเวียน    

เงินกูย้ืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด    

ช าระภายในหนึ่งปี  1,042,750  1,278,700 2,190,400 

หุน้กู ้  1,088,692  2,785,920 - 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  135,780  109,049 102,197 

หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  1,411  1,466 152 

เงินมดัจ าส าหรบัการเชา่  15,758  15,636 15,285 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  2,284,391  4,190,771 2,308,034 

รวมหนีส้ิน  6,061,672  6,955,212 5,514,614 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

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

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 3,962,980 3,962,980 3,962,980 

ส่วนเกินทนุจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 323,216 323,216 323,216 

ส่วนเกินทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้    

ในบรษิัทย่อยในประเทศ 108,959 108,959 108,959 

ส่วนต ่ากว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้    

ในบรษิัทย่อยในตา่งประเทศ (368,686) (368,686) - 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม    

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 100,000 100,000 100,000 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  3,536,648  2,140,042 1,674,589 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้  (97,307) (89,678) (55,960) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ  8,565,810  7,176,832 7,113,784 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ    

ของบรษิัทย่อย  152,554  187,877 (108,479) 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้  8,718,363  7,364,709 7,005,305 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้  14,780,035  14,319,921 12,519,919 
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งบก ำไรขำดทุนรวม 

หน่วย: พันบำท 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 

ก ำไรขำดทนุ    

รำยได้    

รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 14,933,012 14,422,062  12,904,242 

รายไดอ้ื่น  118,804  134,894 163,531 

รวมรำยได้  15,051,815  14,556,955  13,067,773 

ค่ำใช้จ่ำย    

ตน้ทนุขาย  9,122,570  9,813,215 8,839,651 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่าย  1,967,643  2,520,035 2,378,535 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร  784,915  772,181 740,670 

ค่าใชจ้า่ยอื่น  11,693  16,083 - 

รวมค่ำใช้จ่ำย  11,886,821  13,121,513  11,958,856 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 3,164,994 1,435,442 1,108,917 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน  (132,724) (106,851) (47,702) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได ้  3,032,270  1,328,591 1,061,215 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้  (564,008) (368,276) (260,557) 

ก ำไรส ำหรับปี  2,468,262  960,315 800,659 

กำรแบ่งปันก ำไร    

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบรษิัทฯ  2,506,461  1,158,572 1,245,812 

ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท
ย่อย 

 (38,199) 
(198,257) (445,153) 

ก ำไรส ำหรับปี  2,468,262  960,315 800,659 

ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน    

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบรษิัทฯ 2.51 1.16 1.25 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกั (หุน้) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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งบกระแสเงนิสดรวม 

 หน่วย: พันบำท 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมด าเนินงาน  2,956,837  1,290,209 285,991 

เงินสดสทุธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ  (432,442) (2,044,619)  (2,430,820) 

เงินสดสทุธิจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  (1,714,438) 776,996   1,551,171   
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)
สุทธ ิ 823,957 (8,674) (598,728) 

 

อัตรำส่วนกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

 
ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 

อัตรำส่วนสภำพคลอ่ง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า  0.8   0.9   0.7  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่า  0.6   0.4   0.3  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า  0.9   0.4   0.1  

อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ เท่า  16.3   18.7   21.7  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั  22.0   19.2   16.6  

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า  22.4   26.7   31.2  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั  16.1   13.5   11.5  

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ เท่า  11.5   10.0   10.0  

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย วนั  31.2   35.9   36.0  

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วนั  6.9   (3.2)  (7.9) 

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ  38.9   32.0   31.5  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ  20.5   9.1   7.3  

อตัราส่วนก าไรอื่น รอ้ยละ  0.7   0.8   1.3  

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ  96.7   98.0   30.3  

อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ  16.4   6.6   6.1  

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ  30.7   13.4   11.4  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ที่เป็น     
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ของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบรษิัทฯ รอ้ยละ  31.8   16.2   17.8  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ รอ้ยละ  17.0   7.2   7.2  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร รอ้ยละ  27.2   13.7   12.7  

อตัราหมนุเวียนสินทรพัย ์ เท่า  1.0   1.1   1.2  

อัตรำส่วนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผูถื้อหุน้ เท่า  0.7   0.9   0.8  

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนผูถื้อหุน้ เท่า  0.5   0.6   0.5  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า  26.8   15.1   14.0  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้ เท่า  1.7   2.4   1.1  

อตัราส่วนหนีสิ้นสทุธิต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย      

ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย เท่า  1.4   3.6   3.9  

อตัราส่วนตั๋วเงินจา่ยต่อภาระหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ เท่า 0.0     0.1   0.2  

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ที่ครบก าหนด เท่า 
 0.5   0.1   0.4  

ภายใน 1 ปีต่อหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด  

อตัราส่วนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่อหนีสิ้นรวม เท่า  0.2   0.3   0.6  

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ เท่า 
 0.4   0.6   0.5  

ส่วนผูถื้อหุน้ (สทุธิ)  

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) เท่า  1.4   1.0   0.3  

อตัราการจ่ายปันผล รอ้ยละ  67.8   69.1   68.2  
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14. กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำรส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปี
ก่อนหน้ำสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

1. รำยได้จำกกำรขำย 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมอยู่ที่ 14,933 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 511 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 3.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจาก
ปรมิาณค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้ของการส่งออกเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัไปยงัตลาดต่างประเทศ และการเติบโตของรายไดจ้ากการรบัจา้ง
จดัจ าหน่ายสินคา้ใหบ้คุคลภายนอก 

รายไดจ้ากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2561 % 2562 % จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของตนเอง 1/ 12,538 87% 12,881 86% 343 2.7

วำ่จำ้งบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใตเ้ครือ่งหมำย

กำรคำ้คำรำบำว 2/
806 6% 532 4% (275) (34.1)

รบัจำ้งจดัจ ำหนำ่ยใหแ้ก่บคุคลภำยนอก 1,020 7% 1,409 9% 389 38.2

อ่ืนๆ 59 0% 111 1% 53 90.0

รวม 14,422 100% 14,933 100% 511 3.5

การเปล่ียนแปลงส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธ.ค.

 
หมายเหต:ุ 1/ เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัและเครื่องดื่มเกลือแร่ 
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเรจ็ชนิดผงและกาแฟปรุงส าเรจ็พรอ้มดื่ม 

รายไดจ้ากผลิตภณัฑท์ี่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเอง จ านวน 12,881 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 343 
ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 2.7 ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนรอ้ยละ 45:55 รายไดจ้ากการขาย
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในต่างประเทศมีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 9.0 ช่วยชดเชยธุรกิจในประเทศที่ลดลงรอ้ยละ 4.0 โดยเครื่องดื่ม
บ ารุงก าลงัแบบบรรจขุวดภายใตเ้ครื่องหมายการคา้คาราบาวแดง มีส่วนแบ่งการตลาดเชิงปรมิาณที่รอ้ยละ 22.6 เป็นอนัดบั 2 
ของตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศ อา้งอิงจากขอ้มลูปรมิาณขายทอดสดุทา้ยไปสู่ผูบ้รโิภคของ Nielsen  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตเป็นแบรนดสิ์นคา้ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหนึ่งในประเทศ โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการ
ส่ือสารประชาสมัพนัธอ์ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้การใชจ้่ายในส่วนของสื่อโฆษณาและการจดักิจกรรมส่งเสรมิการขาย ตลอดจน
พฒันาแนวทางการใชข้อ้มลูมาบรหิารจดัการและติดตามผลส าหรบัหน่วยปฏิบตัิการภาคสนามและหน่วยรถเงินสดที่มีบคุลากร
รวมกันกว่า 1,500 คน เพื่อน ามาปรบัปรุงแผนงานใหเ้หมาะสมตามสถานการณอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกับ
เครือข่ายรา้นคา้ปลีก สรา้งความไวว้างใจให้แก่ผูบ้ริโภค สรา้งผูด้ื่มใหม่ ตลอดจนพฒันาเป็นเครื่องมือที่พรอ้มรองรบัการวาง
จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ของบรษิัทฯ ในอนาคต 

รายไดจ้ากการขายเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในต่างประเทศ 7,058 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 584 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 9.0 โดยในจ านวนนี ้
ประกอบไปดว้ยรายไดส่้งออกเครื่องดื่มบ ารุงก าลังไปยังกลุ่มประเทศ CLMV รวมกัน 5,901 ลา้นบาท ประเทศจีน 494 ลา้น
บาท นอกจากนี ้ยงัมีรายไดจ้ากการขายในประเทศองักฤษภายใตก้ารด าเนินงานของ Intercarabao Limited (“ICUK”) จ านวน 
30 ลา้นบาท และที่เหลือเป็นประเทศอื่นในทวีปเอเชียและนอกทวีปเอเชียรวมกนั 633 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 318 ลา้นบาทหรือรอ้ย
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ละ 101.3 โดยมีปัจจยัหนนุจากค าสั่งซือ้ของประเทศเยเมนและอฟักานิสถานเป็นหลกั และส่วนหนึ่งเป็นผลจากความส าเรจ็ใน
การเพิ่มตลาดส่งออกใหม่ 

กลุ่มประเทศ CLMV คือ ตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกขายไป
ยงักลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ 403 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 7.3 มีปัจจยัเชิงบวกจากปริมาณค าสั่งซือ้จากประเทศกัมพูชาและ
ประเทศเมียนมาร ์โดยยอดขายไปประเทศเมียนมารแ์ละประเทศกมัพชูายงัสามารถท าสถิติสงูสดุใหม่ในไตรมาส 3/2562 และ
ไตรมาส 4/2562 ตามล าดบั ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดต้่อยอดความไดเ้ปรียบในฐานะผูน้  าตลาดในประเทศกัมพูชา จึงเริ่มวางจ าหน่าย
คาราบาวกลิ่นกรีนแอปเป้ิลในขนาดบรรจ ุ250 มล. 

รายไดจ้ากการรบัจา้งจดัจ าหน่ายใหแ้ก่บคุคลภายนอก 1,409 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 389 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 38.2 ยงัคงขยายตวั
ต่อเนื่องทุกไตรมาสในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยมีปัจจยัเชิงบวกจากความหลากหลายและคุณภาพในตวัผลิตภณัฑ์ ประกอบกับ
อาศยัผลส าเรจ็ของประสิทธิภาพการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสดซึ่งในปัจจบุนัสามารถเขา้ถึงรา้นคา้ปลีกไดม้ากกว่า 180,000 
รา้นคา้ทั่วประเทศ อนึ่ง รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทฯ ว่าจา้งบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตลดลง 275 ลา้นบาทหรือ
รอ้ยละ 34.1 เนื่องจากกลุ่มผลิตภณัฑเ์หล่านีย้งัมิไดเ้ป็นธุรกิจหลกั แต่เป็นช่องทางในการขยายการรบัรูแ้บรนดข์องบรษิัทฯ 

การวางจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์หม่อย่างคาราบาวกล่ินกรีนแอปเป้ิลในขนาดบรรจุ 180 มล. (“คำรำบำวกลิ่นกรีนแอปเป้ิล”)  
เมื่อเดือนมีนาคม 2562 เป็นการต่อยอดองคค์วามรูห้ลงัจากที่บรษิัทฯ ไดท้ดลองวางจ าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเป้ิล ขนาด
บรรจุ 330 มล.ในปี 2561 และทดลองวางจ าหน่ายคาราบาวกล่ินกรีนแอปเป้ิลในขนาดบรรจุ  180 มล. ผ่านช่องทางหน่วยรถ
เงินสด (Cash van) ในเดือนมีนาคม 2562 ดว้ยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรบั และราคาขายปลีกที่จูงใจต่อการบริโภค 
ส่งผลใหค้าราบาว กล่ินกรีนแอปเป้ิลในขนาดบรรจุใหม่นีไ้ดร้บัผลตอบรบัอยู่ในเกณฑท์ี่ดี อีกทั้งช่วยขยายฐานลกูคา้ไปสู่กลุ่ม
คนรุ่นใหม่ และยังเป็นปัจจัยบวกต่อการยกระดับภาพลักษณ์เครื่องหมายการคา้คาราบาวในประเทศใหดู้ทันสมัยภายใต้
วิสยัทศัน ์สินคา้ระดบัโลก แบรนดร์ะดบัโลก   

รายได้อื่นจ านวน 111 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53 ล้านบาทหรือรอ้ยละ  90.0 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการผลิตขวดให้แก่
บุคคลภายนอกภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด (“APG”) ซึ่งไม่เพียงแต่สรา้งรายไดส่้วนเพิ่ม ยังช่วย
ลดตน้ทนุของการผลิตขวดที่ใชบ้รรจเุครื่องดื่มบ ารุงก าลงัของบรษิัทฯ อีกดว้ย 

2. ก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรขั้นต้น 

ก าไรขัน้ตน้ 5,810 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,202 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 26.1 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 38.9 เพิ่มขึน้จากอตัรา
ก าไรขั้นตน้รอ้ยละ 32.0 ผลกัดนัโดยอัตราก าไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่บริษัท ฯ ด าเนินการผลิตดว้ยตนเองเป็น
หลกั 

กลุ่มผลิตภัณฑท์ี่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเอง โดยเฉพาะเครื่องดื่มบ ารุงก าลังทัง้แบบบรรจุ
ขวดและกระป๋อง มีการสรา้งอัตราก าไรขั้นตน้ที่ดีขึน้ต่อเนื่องทุกไตรมาส ซึ่งเป็นผลของวัตถุดิบและหีบห่อรายการส าคัญมี
ตน้ทุนลดลง ประกอบกับประสิทธิภาพสายการผลิตที่มีเทคโนโลยีทันสมัยตั้งแต่โรงผลิตขวดแกว้และกระป๋องอลูมิเนียมไป
จนถึงโรงบรรจุสินคา้ส าเร็จรูป เอือ้หนนุต่อประโยชนจ์ากการประหยดัต่อขนาด นอกจากนี ้โรงผลิตกระป๋องอลมูิเนียมแห่งใหม่
ภายใตก้ารด าเนินงานของบรษิัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (“ACM”) มีอตัราการใชก้ าลงัผลิตที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องทกุไตร
มาสจากประมาณรอ้ยละ 50, รอ้ยละ 68, รอ้ยละ 86 และรอ้ยละ 100 ในไตรมาส 1/2562 ถึงช่วงไตรมาส 4/2562 ตามล าดบั 
น าไปสู่การประหยดัตน้ทนุเพิ่มเติมส าหรบัเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัแบบบรรจุกระป๋องประเภทไม่อดัก๊าซภายใตเ้ครื่องหมายการคา้
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คาราบาว อันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ ก าลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาลงทุน
พฒันาธุรกิจผลิตหีบห่อและบรรจุภณัฑบ์างรายการดว้ยตนเอง ก าลงัการผลิตส่วนใหญ่ส ารองไวเ้พื่อน าหีบห่อและบรรจุภณัฑ์
ดังกล่าวที่ผลิตไดม้าใชส้ าหรบักลุ่มผลิตภัณฑข์องบริษัท ก าลังผลิตส่วนเกิน (ถ้ามี) จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชิง
พาณิชยต์่อไป ส่งผลใหเ้กิดการประหยดัตน้ทนุผลิตภณัฑภ์าพรวมในระยะยาว และสรา้งรายไดส่้วนเพิ่มจากการจ าหน่ายใหแ้ก่
บุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจผลิตหีบห่อและบรรจุภณัจะสามารถเริ่มด าเนินการไดใ้นช่วงไตรมาส 4/2563 หรือ
อย่างชา้ไม่เกินไตรมาส 1/2564 

3. ค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายขายและบริหาร 2,753 ลา้นบาท ลดลง 540 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 16.4 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการ
ขายรวมรอ้ยละ 18.4 ลดลงจากสดัส่วนรอ้ยละ 22.8 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหนา้ สาเหตุหลกัเกิดจากการ
ลดลงอย่างมีสาระส าคญัของค่าใชจ้่ายขายภายใตก้ารด าเนินงานของ ICUK ส าหรบัตลาดในประเทศองักฤษ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรการควบคุมค่าใชจ้่าย เพื่อบรหิารอตัราผลตอบแทนจากการขายใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม และค่าธรรมเนียมผูส้นบัสนุน
สโมสรฟตุบอลต่างประเทศที่ปรบัลดลงตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชนท์ี่จะไดร้บัท่ีระบใุนสญัญา 

ค่าใชจ้่ายขาย 1,968 ลา้นบาท ลดลง 552 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 21.9 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมรอ้ยละ 13.2 
ลดลงจากสดัส่วนรอ้ยละ 17.5 โดยมีรายละเอียดค่าใชจ้่ายที่ส  าคญัดงันี:้ 

(1) ค่าธรรมเนียมผูส้นบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศ:  
ค่าธรรมเนียมผูส้นบัสนุนสโมสรและการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศเป็นค่าใชจ้่ายรบัรูเ้ป็นเสน้ตรงตามเงื่อนไขการ
ช าระเงิน ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บรษิัทฯ พึงไดร้บัอนัเป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาฉบบัปัจจบุนั 
ประกอบไปดว้ย Chelsea Football Club Limited (CFC) และ English Football League (EFL) จ านวน 471 ลา้น
บาท ลดลง 162 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 25.6 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากค่าธรรมเนียมในส่วนของ CFC ที่ลดลงเหลือ
เพียงหนึ่งในสามสอดคลอ้งกับการปรบัสถานะผูส้นบัสนุนจาก Principal partner เป็น Global partner ตัง้แต่เดือน
กรกฏาคม 2562 อีกทัง้ มีปัจจยัหนุนจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินปอนดส์เตอรงิองักฤษเมื่อเปรียบเทียบกับสกลุเงิน
บาทที่อ่อนค่า 
ทัง้นี ้สญัญาการเป็นผูส้นับสนุนสโมสร CFC จะสิน้สดุในเดือนมิถุนายน 2564 และสัญญาการเป็นผูส้นับสนุนการ
แข่งขนั EFL จะสิน้สดุในเดือนพฤษภาคมปี 2565 โดยมีสิทธิที่จะขยายสญัญาอีก 2 ปีในอตัราค่าธรรมเนียมต่อปีที่
เท่าเดิม เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์การเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก แบรนดร์ะดับโลก และสานต่อความส าเร็จในการ
ขยายการรบัรูผ้ลิตภณัฑแ์บรนดค์าราบาวใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัในระดบัสากล  

(2) ค่าใชจ้่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) จ านวน 1,497 ลา้นบาท ลดลง 390 ลา้น
บาทหรือรอ้ยละ 20.7 ในส่วนที่ด  าเนินการภายใต้บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (“CBD”) ส าหรบัธุรกิจในประเทศและใน
ส่วนท่ีด าเนินการภายใต ้ICUK ส าหรบัตลาดในประเทศองักฤษ: 

a. ค่าใชจ้่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) ที่อยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของ 
CBD ส าหรบัธุรกิจในประเทศ 1,390 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 31 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 2.3 สอดคลอ้งกับแผนงานการจัด
กิจกรรมส่งเสรมิการขายในแต่ละช่วงเวลา  

b. ค่าใชจ้่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) ในส่วนที่เป็นของ ICUK ส าหรบั
ตลาดในประเทศอังกฤษ 108 ลา้นบาท ลดลง 422 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 79.7 จากนโยบายควบคุมค่าใชจ้่าย โดย
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มุ่งเนน้การส่ือสารผ่านแพลตฟอรม์ฟุตบอล และมุ่งเนน้เฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะน ามาซึ่งอตัราการขายที่ดี
ขึน้ในระยะยาว   

ค่าใชจ้่ายบริหาร 785 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 13 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 1.6 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมรอ้ยละ 5.3 
ลดลงจากสดัส่วนรอ้ยละ 5.4 ในปีก่อนหนา้  

4. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 133 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 26 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 24.2 โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปดว้ยดอกเบีย้จ่ายที่ 
ACM รบัรูผ่้านงบก าไรขาดทุนหลงัจากที่เริ่มประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย ์49 ลา้นบาท ดอกเบีย้หุน้กูป้ระมาณ 64 ลา้นบาท 
จ านวนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการสภาพคล่อง  

5. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้นิติบุคคล 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลจ านวน 564 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 196 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 53.1 คิดเป็นอตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล
ที่แทจ้ริงรอ้ยละ 18.6 ลดลงจากรอ้ยละ 27.7 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเพิ่มขึน้ตามผล
ก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะที่บรษิัทย่อยต่างประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนลดลง  

6. ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธ ิ

ก าไรสทุธิ 2,468 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,508 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 157.0 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมรอ้ยละ 16.5 
เพิ่มขึน้จากสดัส่วนรอ้ยละ 6.7 การเพิ่มขึน้ดงักล่าวสอดคลอ้งกับการเพิ่มขึน้ของรายไดแ้ละอตัราก าไรขัน้ตน้ในภาพรวม การ
ลดลงของค่าใชจ้่ายขายและบรหิาร อนัเป็นผลจากนโยบายควบคุมค่าใชจ้่ายของบรษิัทย่อยในต่างประเทศและค่าธรรมเนียม
การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศที่ลดลง  ซึ่งช่วยชดเชยค่าใชจ้่ายทางการเงินและภาษีเงินไดท้ี่เพิ่มสูงขึน้ตามที่กล่าว
ขา้งตน้  

ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทฯ 2,506 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,348 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 116.3 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้
จากการขายรวมรอ้ยละ 16.8 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนรอ้ยละ 8.0 ในปีก่อนหนา้ มีปัจจยัหนุนหลกัจากรายไดแ้ละอตัราก าไรขัน้ตน้
ในภาพรวมที่ปรบัตวัดีขึน้ และการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด าเนินงานของ ICUK ที่ลดลงอย่างมีสาระส าคญั  

ทัง้นี ้บรษิัทฯ บนัทึกค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษัทย่อยต่างประเทศจ านวน 1,499 ลา้นบาทในไตรมาส 4/2562 โดย
แสดงเป็นส่วนหนึ่งของบญัชีค่าใชจ้่ายอื่นในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายใตม้าตรฐานรายงานทางการเงิน 
อย่างไรก็ตาม การดอ้ยค่าของสินทรพัยถื์อเป็นรายการที่มิใช่เงินสด จึงไม่กระทบการบรหิารกระแสเงินสดของบรษิัทฯ และยงั
มิใช่เป็นการดอ้ยค่าของค่าความนิยม จึงไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ โดยค่าเผ่ือการดอ้ยค่าจ านวน
ดงักล่าวมีสาเหตุหลกัเกิดจากผลขาดทุนในอดีตของ ICUK ที่มีค่าใชจ้่ายการตลาดและส่งเสริมการขายในประเทศองักฤษเป็น
จ านวนมาก ทั้งนี ้บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของ ICUK จึงมีนโยบายให้ ICUK เน้นสรา้ง
รายไดจ้ากการขายผ่านเครือข่ายรา้นคา้ปลีกขนาดใหญ่ (grocery) และปรบัใช้มาตรการควบคุมค่าใชจ้่ายการตลาดและ
ส่งเสริมการขายอย่างรดักุม เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากการขายในอัตราที่ เหมาะสม กรอบแนวทางการด าเนินธุรกิจในตลาด
ประเทศองักฤษขา้งตน้สัมฤทธ์ิผลตัง้แต่ในปี 2562 (ผลขาดทุนของ ICUK ลดลงจาก 27.1 ลา้นปอนดใ์นปี 2561 มายู่ที่ 12.6 
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ลา้นปอนดใ์นปี 2562) และถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและแผนธุรกิจในระยะ 5 ปีขา้งหนา้ที่สะทอ้นอยู่ในการประเมินมลูค่า
เพื่อทดสอบการดอ้ยค่า  

ฐำนะกำรเงนิรวมของบริษทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 เม่ือเทยีบกับสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

สินทรัพย ์

สินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 14,780 ลา้นบาทและ14,320 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 460 ลา้น
บาทหรือรอ้ยละ 3.2 โดยมีสาเหตหุลกัดงัต่อไปนี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 962 ลา้นบาทและ 138 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 824 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 599.1 โดยในระหว่างปีบรษิัทฯ มีกระแสเงินสดรบัจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,957 ลา้นบาท  ขณะที่
ใชก้ระแสเงินสดรบัส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,714 ลา้นบาท และกิจกรรมการลงทุนจ านวน 432 ลา้นบาท เมื่อรวมกันแลว้
จ่ายสทุธิเป็นจ านวน 2,147 ลา้นบาท 

2. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 1,140 ลา้นบาทและ 907 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 234 ลา้นบาทหรือ
รอ้ยละ 25.8 จากทัง้ธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ 

3. สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 992 ลา้นบาทและ 887 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 104 ลา้นบาทหรือรอ้ย
ละ 11.8 เพื่อรองรบัปรมิาณการสั่งซือ้จากลกูคา้ที่เพิ่มสงูขึน้ 

4. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 10,872 ลา้นบาทและ 11,090 ลา้นบาท ลดลง 218 ลา้นบาทหรือ
รอ้ยละ 2.0 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากการรบัรูค้่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึน้  

5. ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมเกิดจากผลต่างระหว่างมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บักับตน้ทนุการในการเขา้ซือ้ ICUK ของ CVHLUX 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในปี 2560 ซึ่งถือเป็นค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บรษิัทฯ มีค่าความนิยมจ านวน 481 
ลา้นบาทและ 500 ลา้นบาท ลดลง 19 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 3.8 การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีรายงาน 

หนีส้ิน 

บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 6,062 และ 6,955 ลา้นบาท ลดลง 894 ลา้นบาทหรือรอ้ย
ละ 12.8 ประกอบด้วยหนี ้สินหมุนเวียนจ านวน 3,777 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,013 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 36.6 และหนี ้สินไม่
หมนุเวียนจ านวน 2,284 ลา้นบาท ลดลง 1,906 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 45.5 
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1. เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 7 ลา้นบาทและ 275 ลา้นบาท ลดลง 
268 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 97.5 เป็นผลจากการปรบัโครงสรา้งแหล่งเงินทนุ โดยค านึงถึงการบรหิารสภาพคล่อง ความ
สมดลุของแหล่งที่มาและใชไ้ปของแหล่งเงินทนุ ตลอดจนตน้ทนุทางการเงินและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง 

2. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น  
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 1,447 ลา้นบาทและ 1,810 ลา้นบาท 
ลดลง 363 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 20.1 สอดคลอ้งกับวตัถุดิบหลายรายการที่มีราคาลดลง และที่ส  าคญัคือการเริ่มใช้
กระป๋องอลูมิเนียมที่ผลิตเองผ่านการด าเนินงานของ ACM และลดปริมาณการจัดซือ้จากบุคคลภายนอก และการ
ช าระคืนเจา้หนีค้่าเครื่องจกัร 

3. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 1,334 ลา้นบาทและ 1,680 
ลา้นบาท ลดลง 346 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 20.6 ประกอบไปดว้ยส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 291 ลา้น
บาท ลดลง 110 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ านวน 1,043 ล้านบาท ลดลง 236 ล้านบาท จากการคืนเงินกู้ยืมที่
เก่ียวเนื่องกับโครงการขยายก าลังการผลิตของโรงงานบรรจุขวดทั้งจ านวนและการทยอยคืนเงินกูย้ืมของโครงการ
โรงงานผลิตกระป๋องจ านวนหนึ่ง  

4. หุน้กู ้ 

หุน้กูส้ทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 2,788 ลา้นบาทและ 2,786 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 2 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 
0.1 ประกอบไปดว้ยส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 1,699 ลา้นบาท และส่วนที่เหลือจ านวน 1,089 ลา้นบาท จะ
ครบก าหนดช าระภายในปี 2564 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 8,718 ลา้นบาทและ 7,365 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,354 ลา้น
บาทหรือรอ้ยละ 18.4 สะทอ้นก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปีจ านวน 2,454 ลา้นบาทและเงินปันผลจ่ายจ านวน 1,100 ลา้นบาท  

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

1. อัตรำส่วนสภำพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 0.8 เท่า และ 0.9 เท่า ตามล าดับ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของหนี ้สิน
หมนุเวียนมากกว่าการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยห์มนุเวียน โดยส่วนใหญ่มาจากมีหุน้กูส่้วนหนึ่งที่จะถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 1,699 
ลา้นบาท รายการดงักล่าวจึงถกูยา้ยจากหนีสิ้นไม่หมนุเวียนเป็นหนีสิ้นหมนุเวียน  

2. วงจรเงนิสด 
วงจรเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 6.9 วนั และ -3.2 วนั ตามล าดบั วงจรเงินสดมีระยะเวลานานขึน้มี
สาเหตุจากระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียที่ชา้ลงจากเดิม 19.2 วนั เป็น 22.0 วนั ระยะเวลาการขายสินคา้ที่ชา้ลงจาก 13.5 วนัเป็น 16.1 วนั 
และระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉล่ียเรว็ขึน้จาก 35.9 วนัเป็น 31.2 วนั 
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3. อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากบัรอ้ยละ 31.8 และรอ้ยละ 16.2 ตามล าดบั สอดคลอ้ง
กบัผลประกอบการที่ปรบัตวัดีขึน้ดงัที่กล่าวขา้งตน้   

4. อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับรอ้ยละ 17.0 และรอ้ยละ 7.2 ตามล าดับ 
สอดคลอ้งกบัผลประกอบการที่ปรบัตวัดีขึน้ดงัที่กล่าวขา้งตน้   

5. อัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 0.7 เท่า และ 0.9 เท่า ตามล าดับ  เนื่องจากบริษัทฯ มี
ช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ขณะที่มีก าไรสะสมเพิ่มขึน้ตามผลประกอบการที่ปรบัตวัดีขึน้ดงัที่กล่าวขา้งตน้   

 
ปัจจัยและอิทธิพลหลักทีอ่ำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิในอนำคต 

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุน้ในบรษิัทอื่น และมุ่งมั่นที่จะกา้วสู่การเป็นบริษัทผูผ้ลิตเครื่องดื่มชัน้น าใน
ระดบัสากล ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้คาราบาว จึงมีการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตัง้แต่ตน้น า้ไปจนถึงปลายน า้ 
เพื่อส่งเสริมธุรกิจการเป็นผูผ้ลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัและการเป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้คาราบาว และสรา้งการเติบโตใน
ระยะยาว ส่งผลใหผ้ลประกอบการของบรษิัทฯ มีความเส่ียงที่เก่ียวกบัการลงทนุ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงมลูค่าของการลงทุน 
ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้การขอใบอนุญาต และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนความเส่ียง
โดยทั่วไปในแต่ละประเทศ ทัง้นี ้โปรดศกึษารายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ในหวัขอ้ปัจจยัความเส่ียง  
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การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 
 

บริษัทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบับนีแ้ลว้ ดว้ยความระมัดระวัง บริษัทขอ

รบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

นอกจากนี ้บรษิัทขอรบัรองว่า 

(1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่าง

ถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้ 

(2)  บริษัทไดจ้ัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น

สาระส าคญัทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว 

และบริษัท ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้

การกระท าที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที่บริษัทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้

บริษัทไดม้อบหมายให้ นายวรญัชยั เจนศิริวณิชย์ เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชื่อของ นายวรญัชยั เจนศิรวิณิชย ์ก ากบัไว ้บรษิัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่บรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้

ดงักล่าวขา้งตน้ 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
อาย ุ 65 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปรญิญาตรี รฐัศาสตร,์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 34.4 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิง้ และ Northend Investment Ltd.) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการ
 สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / 
 บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิัท กรรมการบรษิัท บรษิัท ตะวนัแดง โลจีสติกส ์จ ากัด 
  บรษิัท ทีดี ตะวนัแดง จ ากดั บรษิัท เอ็กซเ์พรสเมด จ ากดั 

 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณเ์จริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ 58 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปรญิญาตรี ศกึษาศาสตร,์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- ปรญิญาโท พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี,  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- 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 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์
- Capital Market Academy หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู, สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot) 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 21.00 (เฉพาะหุน้ในนามนางสาวณฐัชไม) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

พี่สาวนางวงดาว ถนอมบรูณเ์จรญิ 

ประสบการณท์ างาน 2557 – ปัจจบุนั   รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร รองประธาน



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ………………… ……………………… 

ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั  กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนด
 ค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั 
 (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั   รองประธานกรรมการ บรษิัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ตะวนัแดง ดีซเีอ็ม จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั   กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2542 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษิัท โรงเบียรต์ะวนัแดง จ ากดั 

 

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อาย ุ 65 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

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

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 14.20 (รวมนางลินจง โอภากลุ – ภรรยา) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2557 – ปัจจบุนั   รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เอเชยีแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ตะวนัแดง ดีซเีอม็ จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส  
 บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 

 

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
อาย ุ 60 
คณุวฒุิทางการศกึษา - Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford 
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอเชยีแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ตะวนัแดงดซีีเอม็ จ ากดั 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ………………… ……………………… 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง และ รองกรรมการ
 ผูจ้ดัการสายงานการตลาด  
 บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด  
 บรษิัท ตะวนัแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด  
 บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2545 – 2556 ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 

 

5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ 
อาย ุ 35 
คณุวฒุิทางการศกึษา Bachelor of Marketing, University of Wollongong, NSW, Australia 

Master of International Business, University of Queensland, QLD, Australia 
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

บตุรชายนายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท กรรมการบรหิาร 
2559  ผูอ้  านวยการ ส านกัประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
  บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2558 ผูอ้  านวยการ บรษิัท ซเีจ เอก็เพรซ กรุ๊ป จ ากดั 
2555 – 2556  ผูอ้  านวยการ บรษิัท ตะวนัแดง สิงคโปร ์จ ากดั 

 

6. นางเสาวนีย ์กมลบตุร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 67 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปรญิญาตรี รฐัศาสตร ์สาขาบรหิารรฐักิจ, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์สาขาบรหิารรฐักิจ, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัร, วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 2548 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู, สถาบนัวิทยาลยัการตลาดทนุ วตท. รุน่ท่ี 7 
- Senior Executive Program Kellogg, – สถาบนัศศินทร ์
- The Management Development Program (Wharton School) 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุน่ท่ี 69 
- Advance Audit Committee Program (ACP), Institute of Directors (IOD) 
- Role of the Compensation Committee (RCC), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Role of the Chairman Program (RCP), Thai Institute of Directors (IOD) 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ………………… ……………………… 

- Financial Institutions Governance Program (FGP), Thai Institute of Directors 
(IOD)  

- หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู รุน่ท่ี 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

- Boards that make a difference (BMD) รุน่ 9/2019 Thai Institute of Directors (IOD) 
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิภาวิทยาลยัเซา้ธอ์ีสทบ์างกอก 
2560 – 2561 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด 
 (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว ์พลังงาน จ ากัด 
 (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากับดูแล
 กิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ 
 เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในกรรมการสภาสถาบนัรชัภาคย ์
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
 กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2557 – 2562  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง  
 สภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการอิ ส ระ  / ป ระธานกรรม การต รวจสอบ  / ป ระธาน
 กรรมการบริหารความเส่ียง /รองประธานกรรมการสรรหา และ
 ก าหนดค่าตอบแทน บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความ
 เส่ียง บรษิัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 

8. นายคณติ แพทยส์มาน / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 57 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร,์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ, สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Audit Committee Program (ACP), Thai Institute of Director (IOD) 
- หลกัสตูร “การก ากบัดูแลกิจการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจ 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ………………… ……………………… 

และองคก์ารมหาชน” รุน่ท่ี 11 (PDI 11), สถาบนัพระปกเกลา้ 
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017 
- Role of the Chairman Program, รุน่ 45/2019 Thai Institute of Directors (IOD) 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเส่ียง 
  บรษิัท รพ. พระรามเกา้ จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559 กรรมการอิสระ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557  กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์การเกษตร 

 

8. นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 60 
คณุวฒุิทางการศกึษา -  ปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร ์(การบรหิารจดัการสาธารณะ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปริญญาโท สาขากฎหมายทรพัยสิ์นทางปัญญา (Master of Intellectual Property)            
Franklin Pierce Law Center สหรฐัอเมรกิา 

-  ปรญิญาโท สาขานิติศาสตร ์(กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
-  เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภาฯ 
-  ปรญิญาตรี สาขานิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  หลกัสตูร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24 จัดโดย
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (ปี พ.ศ. 2554-2555)  

-  หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 21 จดัโดยสถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ (ปี พ.ศ. 2558) 

-  หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตรก์ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง 
(นยปส.) รุน่ท่ี 7จดัโดยส านกังาน ป.ป.ช. (ปี พ.ศ. 2559) 

-  Director Accreditation Program (DAP), 164/2019  Thai Institute of Directors 
(IOD) 

-  Advanced Audit Committee Program (AACP) 35/2019 Thai Institute of 
Directors (IOD) 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน ปัจจบุนั -  ที่ปรกึษากฎหมาย กระทรวงพาณิชย ์  



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ………………… ……………………… 

ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั อดีต -  รองปลดักระทรวงพาณิชย ์(ดา้นบรหิาร) กระทรวงพาณิชย ์
 -  ที่ปรกึษากฎหมาย กระทรวงพาณิชย ์
 -  รองอธิบดี กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
 -  รองอธิบดี กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์
 -  ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง 
 

9. พลเอกศิริพงษ ์วงศข์ันตี / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 59 
คณุวฒุิทางการศกึษา - โรงเรียนเตรียมทหาร (รุน่ท่ี 20) 

- โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ (รุน่ท่ี 31) 
- หลกัสตูรหลกัประจ า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชดุที่ 71 พ.ศ. 2535 
- หลกัสตูร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537 
- ปรญิญารฐัศาสตรมหาบณัฑิต จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ. 2546 
- หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 57 พ.ศ. 2558 
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุ่นที่  7 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
พ.ศ. 2559 

-  หลกัสตูรผูบ้รหิารสงูสดุ สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 24 พ.ศ. 2560 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) รุน่ 
137/2017 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2561 - ปัจจบุนั  ผูอ้  านวยการองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ  
2558 – 2560  เจา้กรมการพลังงานทหาร ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

และพลงังานทหาร 
2556 – 2557 รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ และพลงังานทหาร 
2556  รองเจา้กรมการสรรพก าลงักลาโหม 

 

10. นายพงศานติ ์คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงนิ 
อาย ุ 51 
คณุวฒุิทางการศกึษา - Bachelor’s Degree in mechanical engineering, Ohio State University,  

Columbus, USA. 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ………………… ……………………… 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ, สถาบนัศศินทร ์
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธานผูบ้รหิาร
 ฝ่ายการเงิน บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2558 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ Corporate Finance & Equity 
 Capital Market ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2555 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายวานิชธนกิจ บรษิัทหลกัทรพัย ์ 
 เมยแ์บงค ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

11. นายวรัญชัย เจนศิริวณชิย ์/ เลขานุการบริษัท 
อาย ุ 48 
คณุวฒุิทางการศกึษา -  ปรญิญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-  ปรญิาโท (MBA), มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
-  เนติบณัฑิตไทย, เนติบณัฑิตยสภา  

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2558 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานกุารบรษิัท  
 บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2546 – 2558 ผูอ้  านวยการอาวโุสส านกักฎหมายและเลขานกุารบรษิัท 
 บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ……………… ………………… 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบรษิัทย่อยทัง้ 3 บรษิัทซึ่งไดแ้ก่ CBD APG และ DCM ประกอบดว้ย

กรรมการ 6 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ รองประธานกรรมการ 

3. นายยืนยง โอภากลุ กรรมการ 

4. นางวงดาว ถนอมบรูณเ์จรญิ กรรมการ 

5. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร กรรมการ 

6. นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ กรรมการ 

 

ผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผูบ้รหิารของบรษิัทย่อยทัง้ 4 บริษัทซึ่งไดแ้ก่ CBD APG DCM และ ACM ประกอบดว้ย

ผูบ้รหิาร ดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่งในบริษัท 

CBD APG DCM ACM 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ✓ ✓ ✓ - 

2. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จริญ กรรมการผูจ้ดัการ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. นายยืนยง โอภากลุ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ✓ - - - 

4. นายกมลดิษฐ  สมทุรโคจร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานผลิตและโรงงาน ✓ ✓ - ✓ 

5. นายพงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ ประธานผูบ้ริหารฝ่ายการเงิน ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

 

 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ……………… ………………… 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
อาย ุ 65 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปรญิญาตรี รฐัศาสตร,์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 34.4 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิง้ และ Northend Investment Ltd.) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการ
 สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / 
 บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิัท กรรมการบรษิัท บรษิัท ตะวนัแดง โลจีสติกส ์จ ากัด 
  บรษิัท ทีดี ตะวนัแดง จ ากดั บรษิัท เอ็กซเ์พรสเมด จ ากดั 

 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณเ์จริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ 58 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปรญิญาตรี ศกึษาศาสตร,์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- ปรญิญาโท พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี,  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- 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 สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์
- Capital Market Academy หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู, สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot) 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 21.00 (เฉพาะหุน้ในนามนางสาวณฐัชไม) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

พี่สาวนางวงดาว ถนอมบรูณเ์จรญิ 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2557 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร รองประธาน
 กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนด
 ค่าตอบแทน และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั 
 (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ……………… ………………… 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ตะวนัแดง ดีซเีอ็ม จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โรงเบียรเ์ยอรมนัตะวนัแดง จ ากดั 
2545 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โรงเบียรต์ะวนัแดง จ ากดั 

 

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อาย ุ 65 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ศิลปศาสตร,์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

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

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 14.20 (รวมนางลินจง โอภากลุ – ภรรยา) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เอเชยีแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ตะวนัแดง ดีซเีอม็ จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2545 – ปัจจบุนั  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส  
 บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 

 

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
อาย ุ 60 
คณุวฒุิทางการศกึษา - Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford 
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอเชยีแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ตะวนัแดงดซีีเอม็ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง และ รองกรรมการ
 ผูจ้ดัการสายงานการตลาด  
 บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด  



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ……………… ………………… 

 บรษิัท ตะวนัแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด  
 บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2545 – 2556 ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 

 

5. นางวงดาว ถนอมบูรณเ์จริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
อาย ุ 58 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปรญิญาตรี วารสารศาสตรแ์ละส่ือสารมวลชน, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- 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) 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) 1.82 (เฉพาะหุน้ในนามนางวงดาว) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

นอ้งสาวนางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2560 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  
 บรษิัท ตะวนัแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั  
 บรษิัท เอเชยีแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2557 – 2559 กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง และรองกรรมการ
 ผูจ้ดัการอาวโุส บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2559  กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส  
 บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
2557 – 2559 กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
 บรษิัท ตะวนัแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 
2556 – 2559 กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
 บรษิัท เอเชยีแปซิฟิกกลาส จ ากดั 
2551 – 2556  ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบตักิารตลาด  
 บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 

 

6. นายพงศานติ ์คลอ่งวัฒนกจิ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงนิ 
อาย ุ 51 
คณุวฒุิทางการศกึษา - Bachelor’s Degree in mechanical engineering, Ohio State University,  

Columbus, USA. 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ……………… ………………… 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ, สถาบนัศศินทร ์
สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) ไม่มี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั 
กบัผูบ้รหิาร 

ไม่มี 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธานผูบ้รหิาร
 ฝ่ายการเงิน บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2558 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ Corporate Finance & Equity 
 Capital Market ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2555 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลกัทรพัย ์ 
 เมยแ์บงค ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

  รบัรองโดย …………………….…………………………… 
 

เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวชลลดา  บุญเสริม / ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง 

อาย ุ 39 

คณุวฒุิทางการศกึษา - บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ) - ไม่มี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร - ไม่มี - 

ประสบการณท์ างาน 
ในระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั 

2562 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภายในและบรหิารความเส่ียง 
 บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2562 ผูจ้ดัการอาวโุส แผนกตรวจสอบภายใน  
                            บรษิัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

วฒุิบตัรทางวิชาชีพ - Certified Public Accountant, CPA 
- Certified Internal Auditor, CIA 
- Certification in Risk Management Assurance, CRMA 
- Certified Fraud Examiner, CFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

  รบัรองโดย ………………… ….…………………………… 
 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

- ไม่มีขอ้มลู - 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ……………… …….…………… 
 

เอกสารแนบ 5 

 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

แนวคิดและวัตถุประสงค ์

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรบับริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผูถื้อ
หุน้ โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บรหิาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทและผูท้ี่มี
ส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันัน้ จึงเป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทท่ีจะตอ้งด าเนินการใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้ก าหนดที่
เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกนัทรพัยสิ์น จากการทุจรติ เสียหาย รวมทัง้มีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้ง
น่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดร้บัความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบ
ประเมิน”) ฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยใหบ้ริษัทใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของบรษิัทดว้ยตนเอง  

แบบประเมินนี ้ไดจ้ดัท าตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread -
way Commission) ที่ ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึน้ รวมทั้ง
เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ไดข้ยาย
ความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการย่อยรวม 17 หลกัการ เพื่อใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

การน าไปใช้ 

บรษิัทควรใชแ้บบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมนิหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอยา่งนอ้ย
ทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ      
การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิด                
การแลกเปล่ียนความเห็น มีความเขา้ใจตรงกนั และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบตัิที่เหมาะสมกบับรษิัทได ้  

การตอบแบบประเมินในแต่ละขอ้ ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแลว้พบว่า บริษัทยังขาด      
การควบคุมภายในท่ีเพียงพอในขอ้ใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนัน้ หรือมีแลว้แต่ยงัไม่เหมาะสม)  บรษิัทควรอธิบาย
เหตผุลและแนวทางแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย 

 
 
 

 
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถาบนัผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งสหรฐัอเมริกา (AICPA)   สถาบนัผูต้รวจสอบภายใน
สากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่ง
สหรฐัอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of  Management Accountants 
หรือ IMA) 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ……………… …….…………… 
 

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1   คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที่อยู่บนหลกัความซื่อตรงและการรกัษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลมุถึง 

       1.1.1  การปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าวนั และการตดัสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบตัิต่อคู่คา้ ลกูคา้ และบคุคลภายนอก  

 

 

 

1.2   มีขอ้ก าหนดที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อตรงและรกัษา
จรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 

       1.2.1 มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรยิธรรม (code of conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน ที่เหมาะสม 

       1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บักิจการ ซึ่งรวมถึงการหา้มคอรร์ปัชนัอนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 

       1.2.4 มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างตน้ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรบัทราบ เช่น 
รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ใหพ้นกังานลงนามรบัทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุก
ปี รวมทัง้มีการเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและบคุคลภายนอกไดร้บัทราบ 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดแูลการปฏิบตัิ 
(compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

 

 

 

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับความซื่อตรงและการรกัษา
จรรยาบรรณ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาที่เหมาะสม  
        1.4.2 มีกระบวนการที่ท  าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกับการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแกไ้ขการกระท าที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม 
และภายในเวลาอนัควร 

 

 

 

 

 

 

 

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

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1 มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

 
 

 

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลใหม้ีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

 
 

 

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลใหบ้ริษัทก าหนดบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการและผูบ้ริหารใหถู้กตอ้ง
ตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน และผูร้บัผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

 
 

 

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้ีความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบรษิัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัท 
หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ๆได ้

 
 

 

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหนา้ที่อย่างแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อัน
อาจมีอิทธิพลต่อการใชด้ลุยพินิจและปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ ในจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 

 
 

 

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเรื่องการควบคมุภายใน ในองคก์ร ซึ่งครอบคลมุทัง้การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มลูและการส่ือสาร และ
การติดตาม 

 
 

 

 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพื่อให้องคก์รบรรลุวัตถุประสงค ์ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้ริหารระดบัสงูก าหนดโครงสรา้งองคก์รที่สนบัสนุนการบรรลวุตัถุประสงคข์องบริษัท โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหม้ีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น แบ่งแยกหนา้ที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบ
ภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้   

 

 

 

3.2  ผูบ้ริหารระดับสงูก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับอ านาจ
หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มลู 

 

 

 

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  
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4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีมี่ความรู้ความสามารถ 

 ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บรษิัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบคุลากรที่มีความรูแ้ละความสามารถ
ที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินัน้อย่างสม ่าเสมอ 

 

 

 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการ
เหล่านีใ้หผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

 

 

 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่ มีความรู ้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทนัเวลา 

 

 

 

4.4  บรษิัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบที่ปรกึษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

 

 

 

4.5 บรษิัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส  าคญั   

 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ

รบัผิดชอบต่อการควบคมุภายใน และจดัใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที่จ  าเป็น 

 
 

 

5.2 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตัวชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน การสรา้งแรงจูงใจ และการใหร้างวลั ที่

เหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เรื่องการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงคใ์นระยะสัน้และระยะ

ยาวของบรษิัท 

 
 

 

5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ

เชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามการควบคมุภายในดว้ย 

 
 

 

5.4 คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาไม่ใหม้กีารสรา้งแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบตัิหนา้ที่ของ

บคุลากรแต่ละคน 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องคก์รก าหนดวัตถุประสงคไ์ว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น 
โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงนิมีตวัตนจรงิ ครบถว้นแสดงถึงสิทธิหรือภาระผกูพนัของบรษิัท
ไดถ้กูตอ้ง  มีมลูค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถกูตอ้ง 

 
 

 

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที่ส  าคัญ  เช่น ผูใ้ชร้ายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

 
 

 

6.3 รายงานทางการเงินของบรษิัทสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบรษิัทอย่างแทจ้รงิ   

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมตัิและส่ือสารนโยบายการบริหารความเส่ียง
ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

 
 

 

 

7. องคก์รระบุและวิเคราะหค์วามเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงคไ์ว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง

องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ 

ฝ่ายงาน และหนา้ที่งานต่าง ๆ   

 

 

 

7.2  บริษัทวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึ่ง
รวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

 

 

7.3  ผูบ้รหิารทกุระดบัมีส่วนรว่มในการบรหิารความเส่ียง   

7.4  บรษิัทไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตุการณ ์และผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้  

 

 

 

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเส่ียงนั้น 
(acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) หรือการร่วมรับ
ความเส่ียง (sharing) 
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8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บรษิัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทจุรติขึน้ โดยครอบคลมุการทจุรติแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงาน

ทางการเงินเท็จ  การท าใหสู้ญเสียทรพัยสิ์น  การคอรร์ปัชัน  การที่ผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม

ภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงขอ้มลูในรายงานที่ส าคญั  การ

ไดม้าหรือใชไ้ปซึ่งทรพัยสิ์นโดยไม่ถกูตอ้ง เป็นตน้ 

 

 

 

8.2  บรษิัทไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายที่
ก าหนดแลว้  รวมทั้งไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแลว้
ดว้ยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสรมิใหพ้นกังานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิัทไวส้งู
เกินความเป็นจรงิ จนท าใหเ้กิดแรงจงูใจในการตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

 

 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการท่ีบรษิัทด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทจุรติ 

 

 

 

8.4 บรษิัทไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้   
 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงทีอ่าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น

อย่างเพียงพอแลว้  

 

 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนิ นธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น
อย่างเพียงพอแลว้ 

 

 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้  าองคก์ร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคมุภายใน 
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ
แลว้ 

 

 

 

 
 
 
 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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  รบัรองโดย ……………… …….…………… 
 

การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

10. องคก์รมีมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสี่ยงทีจ่ะไม่บรรลุวัตถุประสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น 
สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอื่น ๆ 

 

 

 

10.2  บรษิัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร และครอบคลมุกระบวนการต่างๆ 
อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกรรมดา้นการเงิน การจัดซือ้ และ
การบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ที่  และล าดบัชัน้การอนุมตัิของผูบ้รหิารในแต่ละ
ระดับไวอ้ย่างชัดเจน รดักุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได ้  เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและ
อ านาจอนมุตัิของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุตัิโครงการลงทุน  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการ
คดัเลือกผูข้าย  การบันทึกขอ้มูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซือ้  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ 
การเบิกใชเ้ครื่องมือต่างๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการส าหรบักรณีต่าง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการ
ระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั
เสมอ 
 10.2.2 กรณีที่บรษิัทอนุมตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งในลกัษณะที่มีผลผกูพนับรษิัทใน
ระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสญัญาซือ้ขายสินคา้ การใหกู้ย้ืม  การค า้ประกัน  บริษัทไดต้ิดตามใหม้ั่นใจ
แลว้ว่า มีการปฏิบตัิเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวต้ลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพนับริษัท เช่น ติดตามการ
ช าระคืนหนีต้ามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

 

 

 

10.4 บริษัทก าหนดใหม้ีการควบคุมภายในในทุกระดับขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ 
สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

 

 

10.5 บรษิัทมีการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปนี ้ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็น
การตรวจสอบซึ่งกนัและกนั กล่าวคือ  

(1) หนา้ที่อนมุตัิ  
(2) หนา้ที่บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ และ  
(3) หนา้ที่ในการดแูลจดัเก็บทรพัยสิ์น       

 

 

 

 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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  รบัรองโดย ……………… …….…………… 
 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบตัิงาน
และการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

 
 

 

11.2 บรษิัทควรก าหนดการควบคมุของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม   

11.3 บรษิัทควรก าหนดการควบคมุดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสม   

11.4  บรษิัทควรก าหนดการควบคมุกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม 

  

 

12. องคก์รจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ 

เพื่อให้นโยบายทีก่ าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บรษิัทมีนโยบายที่รดักุมเพื่อติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผู้
ที่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ก าหนด เช่น ขอ้บังคับของบริษัท เกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส านกังาน ฯลฯ เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์
ของบรษิัทไปใชส่้วนตวั   

 

 

 

12.2 บรษิัทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระท าโดยผูท้ี่ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัน้   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ 

และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 
  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนด

แนวทางใหบุ้คคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ (หาก

บริษัทไม่มีเงนิลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้นี)้ 

 

 

 

12.5  บริษัทก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดยผูบ้ริหาร

และพนกังาน 
 

 

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทไดร้บัการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มี

ความสามารถ รวมถึงการครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 
 

 

 

12.7 บรษิัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิใหม้ีความเหมาะสมอยู่เสมอ   
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  รบัรองโดย ……………… …….…………… 
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องคก์รข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดขอ้มูลที่ตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองคก์ร ที่มี
คณุภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

 
 

 

13.2 บรษิัทพิจารณาทัง้ตน้ทนุและประโยชนท์ี่จะไดร้บั รวมถึงปรมิาณและความถกูตอ้งของขอ้มลู    

13.3 บรษิัทด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเพียงพอส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสินใจ 
ตัวอย่างข้อมูลที่ส  าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่ เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษั ท
ทางเลือกต่าง ๆ  

 
 

 

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษัทไดร้บัหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่
ระบขุอ้มลูที่จ  าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณากอ่นการประชมุล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขัน้ต ่า
ตามที่กฎหมายก าหนด  

 
 

 

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อใหส้ามารถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกับความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้
ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการราย
ที่ไม่เห็นดว้ยกบัเรื่องที่เสนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

 
 

 

13.6 บรษิัทมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มกีารจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพรอ่ง ในการควบคมุ
ภายใน บรษิัทไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อย่างครบถว้นแลว้  

 

 

 

 

 

14. องคก์รสื่อสารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค ์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็น

ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามทีว่างไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารขอ้มลูภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
เพื่อสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

 

 

 

14.2 บรษิัทมีการรายงานขอ้มลูที่ส  าคญัถึงคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบรษิัท
สามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ  ตามที่ตอ้งการ เช่น 
การก าหนดบุคคลที่เป็นศนูยต์ิดต่อเพื่อใหส้ามารถติดต่อขอขอ้มลูอื่นนอกจากที่ไดร้บัจากผูบ้รหิาร รวมทัง้
การติดต่อสอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัชี   ผูต้รวจสอบภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหาร
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  รบัรองโดย ……………… …….…………… 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นตน้    
14.3 บรษิัทจดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบ้คุคลต่าง ๆ  ภายในบรษิัทสามารถแจง้
ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุรติภายในบรษิัท (whistle-blower hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

 

 

 

 

15. องคก์รได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกับผู้มีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคมุภายใน เช่น จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่หรือหน่วยงานนกั
ลงทนุสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียน เป็นตน้ 

 

 

 

15.2 บรษิัทจดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถ

แจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิัทไดอ้ย่างปลอดภยั 

 

 

 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไป    

อย่างครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัใหม้ีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบรหิารและ
พนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงาน
ติดตามการปฏิบตัิ และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการ
ปฏิบตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

 

 

 

16.2 บรษิัทจดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการประเมินตนเอง 
และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

 

 

 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบรษิัท   

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผูท้ี่มีความรูแ้ละความสามารถ   

16.5 บรษิัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    

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

  

 



บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

  รบัรองโดย ……………… …….…………… 
 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ       

ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแกไ้ข
อย่างทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกต่างจากเป้าหมาย ที่ก าหนดไวอ้ย่างมีนยัส าคญั 

 

 

 

17.2 บรษิัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้
 17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตุการณห์รือสงสยั
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างรา้ยแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พรอ้มแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่ม
ด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา
อนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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