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1. การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์  

 
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ผลิต ท าการตลาด จ าหน่ายและบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สองชนิด ได้แก่  
(1) เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” และ (2) เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“สตาร์ทพลัส” 

1.1.1 คาราบาวแดงแบบขวด 

 
คาราบาวแดงแบบขวดมีขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร บรรจุแบบไม่อัดลม (Non-carbonated) โดยมีราคาขาย

ปลีกหน้าร้านโดยทั่วไปในประเทศไทยอยู่ที่ขวดละ 10.0 บาท  กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดภายในประเทศเป็น
หลักนอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ส่งออกคาราบาวแดงแบบขวดไปยังตลาดต่างประเทศท่ีผู้บริโภคนิยมบริโภคเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง
ในบรรจุภัณฑ์แบบขวด 

คาราบาวแดงแบบขวดเป็นเครื่องดื่มบ ารุงก าลังรายแรกในประเทศไทยที่ท าการตลาดโดยแสดงส่วนผสม
ของวิตามินบี 12 บนฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดในการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product 
Positioning) เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับคาราบาวแดงแบบขวด โดยบริษัทฯ เชื่อว่ากลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้คาราบาวแดง
แบบขวดประสบความส าเร็จในประเทศไทย 

 
1.1.2 คาราบาวแดงแบบกระป๋อง 

 
คาราบาวแดงแบบกระป๋องมีขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร บรรจุแบบไม่อัดลม (Non-carbonated)  กลุ่ม

บริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบกระป๋องในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้  สัดส่วนของส่วนผสมที่ส าคัญในคาราบาวแดง
แบบกระป๋องที่จ าหน่ายในแต่ละประเทศ อาจแตกต่างกันเล็กน้อยข้ึนอยู่กับพฤติกรรมและความชื่นชอบของผู้บริโภค ตลอดจน
ข้อก าหนดทางกฎหมายในแต่ละประเทศปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบกระป๋องในประเทศต่างๆ ได้แก่ 
กัมพูชา อัฟกานิสถาน เยเมน เมียนมาร์ เวียดนาม และอีกหลายประเทศทั่วโลก 
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1.1.3 สตาร์ทพลัส 

 
สตาร์ทพลัสเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่บรรจุในขวดแก้วและมีขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตรโดยมีราคาขายปลีกหน้า

ร้านโดยทั่วไปในประเทศไทยอยู่ที่ขวดละ10.0 บาทกลุ่มบริษัทฯ ได้เร่ิมท าการตลาดและจ าหน่ายสตาร์ทพลัสเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ สร้างความแตกต่างให้กับสตาร์ท พลัส จากสินค้าคู่แข่งโดยการแสดง
ส่วนผสมที่ส าคัญคือ Zinc 
 
1.2 การตลาดและการแข่งขัน 

1.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
คาราบาวแดง และสตาร์ท พลัส มีคุณลักษณะ วัตถุประสงค์ รสชาติ ส่วนผสม และประโยชน์ที่แตกต่างกัน

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าหรับทั้งสองผลิตภัณฑ์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ผลิตภัณฑ ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า 
คาราบาวแดง 
 
 

  

 ส าหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภควัยท างานทุก
กลุ่มอาชีพที่ต้องการพลังงาน และความสดชื่นระหว่างการท างาน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ผู้มีรายได้ระดับข้ันต้นถึงปานกลาง  

 ส าหรับตลาดต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 

 ปัจจุบัน รายได้ส่วนใหญ่ของคาราบาวแดงมาจากกลุ่มลูกค้าในประเทศ อย่างไรก็ดี กลุ่ม
บริษัทฯ มีแผนเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศมากข้ึน  

สตาร์ท พลัส 

 

 กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภคตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนที่ใส่ใจ
ตนเอง และต้องการเติมความสดชื่นจากการท างานและกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึง 
ต้องการการชดเชยการสูญเสียเหงื่อจากการออกก าลังกาย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสตาร์ท พลัสในปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศเท่านั้น 

1.2.2 นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย  
ส าหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะท าการตลาดกับผู้บริโภคเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง

ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีงบประมาณส าหรับการด าเนินการ
กิจกรรมการตลาดประมาณร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวมต่อปี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการด าเนินการการตลาดทั้งในรูป
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ของการตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านส่ือที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) และการตลาดแบบ Below the Line 
(การตลาดท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.2.1 การตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) 
การท าการตลาดแบบ Above the Line ประกอบไปด้วยการท าโฆษณาบนส่ือต่าง ๆ ที่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง เช่น โทรทัศน์ การท าโฆษณาบนส่ือส่ิงพิมพ์ การท าป้ายโฆษณา และส่ืออื่น ๆ  
กลุ่มบริษัทฯ จะน าเสนอเครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง และภาพลักษณ์ของผู้แนะน าสินค้า 

(Presenter)  และตัวแทนสินค้า (Brand  Ambassador) คือ นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว  นักร้องน าวง 
คาราบาวซึ่งเป็นวงดนตรีที่บริษัทฯ เชื่อว่าเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมในประเทศเพ่ือนบ้านเช่นกัน    

 

 
ตัวอย่างส่ือประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีนายยืนยง โอภากุล 

เป็นผู้แนะน าสินค้า (Presenter) และตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador) 
 

1.2.2.2 การตลาดแบบ Below the Line (การตลาดที่ เข้าถึงกลุ่มผู้บ ริโภคเป้าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง) 

การท าการตลาดแบบ Below the Line ประกอบไปด้วยการท ากิจกรรมทางการตลาดโดยตรงกับ
ผู้บริโภค เช่น การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้ทดลอง การแจกใบปลิว และการลงพ้ืนที่จัดแสดงผลิตภั ณฑ์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินกิจกรรมการตลาดภาคสนามผ่านทีมงานสาวบาวแดง ซึ่งมีความคุ้นเคย 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสัมพันธ์กับตัวแทนจ าหน่ายในระดับต่าง ๆ ร้านค้าปลีก และผู้บริโภค ในแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่าง
ดี การท ากิจกรรมทางการตลาดของทีมงานสาวบาวแดงมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรง และกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ  กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงาน
สาวบาวแดงกว่า 500 คน หรือมากกว่า 70  ทีม ซึ่งท างานครอบคลุมพ้ืนที่ส าคัญทางการตลาดเกือบทั่วประเทศไทย โดยบริษัท
ฯ เชื่อว่าทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการทางการตลาดส าหรับเครื่องดื่มบ ารุงก าลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ 
การที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาทีมงานสาวบาวแดงด้วยตนเองนั้น จะท าให้ทีมงานสาวบาวแดงทุกคนมีความรู้ และความ
เชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งมีความภักดีต่อองค์กรอีกด้วย  
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ตัวอย่างกิจกรรมการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง 
 
ส าหรับการท าการตลาดในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาตัวแทนจ าหน่ายที่มีความช านาญ

และประสบการณ์ในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในต่างประเทศ อีกทั้งมีความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมพ้ืนที่ในประเทศนั้น ๆ เพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส าคัญ ทั้งนี้ กลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายจะปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ  

กลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจ าหน่ายมุ่งเน้นการท ากิจกรรมการตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านส่ือ
ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) เพ่ือสร้างความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ท าการตลาด
ในประเทศกัมพูชาโดยน ารูปแบบการท ากิจกรรมการตลาดในประเทศไทยไปประยุกต์ใช้กับการท าการตลาดในประเทศกัมพูชา
ร่วมกันกับตัวแทนจ าหน่าย เช่น การสนับสนุนการแข่งขันมวย การจัดคอนเสิร์ตสัญจรของวงดนตรีคาราบาวพร้อมกับการแจก
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของกลุ่มบริษัทฯ ให้ผู้บริโภคได้ทดลองดื่ม นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดคอนเสิร์ตดังกล่าวทางโทรทัศน์เพ่ือ
โฆษณาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ และสร้างความตระหนักรู้ถึงเครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” และวงดนตรีคาราบาว 
ทางอ้อมอีกด้วย 

1.2.3 ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้  

 
 
1.2.3.1 ตลาดในประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ภายในประเทศผ่านช่องทางการจัดจ าหน่าย 2
ช่องทาง ได้แก่  ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) 

กลุม่
บริษัทฯ

ผู้น าเข้า   ตวัแทนจ าหน่าย   ผู้จดัจ าหน่ายในตา่งประเทศ

ในประเทศ

ตา่งประเทศ

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

ร้านค้าแบบสมยัใหม ่เชน่ ร้านค้าสะดวกซือ้ ซเูปอร์มาร์เกต 
ไ เพอร์มาร์เกต เป็นต้น

ตวัแทนจ าหน่ายหลกั

ช่องทางร้านค้าแบบดัง้เดมิ  Traditional Trade)
1

2
ช่องทางร้านค้าแบบสมยัใหม ่ Modern Trade)

ตวัแทนจ าหน่ายยอ่ย ร้านค้าสง่ขนาดเล็ก ร้านค้าปลีก
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 ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายตัวแทน
จ าหน่ายซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มบริษัทฯ  

ในการนี้กลุ่มบริษัทฯ จะสรรหาตัวแทนจ าหน่ายหลัก (Agent) ในแต่ละจังหวัด และจะสรรหา
ตัวแทนจ าหน่ายย่อย (Sub-Agent หรือยี่ป๊ัว) และร้านค้าส่งขนาดเล็ก (Sub-Sub-Agent หรือซาป๊ัว) ที่มีศักยภาพเพ่ือร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ โครงสร้างเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้  

– กลุ่มบริษัทฯ จะสรรหาตัวแทนจ าหน่ายหลัก (Agent) ที่มีศักยภาพในแต่ละจังหวัด 
– กลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจ าหน่ายหลัก (Agent) จะร่วมกันสรรหาตัวแทนจ าหน่ายย่อย 

(Sub-Agent หรือยี่ป๊ัว) ที่มีศักยภาพเพ่ือกระจายผลิตภัณฑ์ในระดับอ าเภอ  
– กลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจ าหน่ายย่อย (Sub-Agent หรือยี่ป๊ัว) จะร่วมกันสรรหาร้านค้า

ส่งขนาดเล็ก (Sub-Sub-Agent หรือซาป๊ัว) ที่มีศักยภาพเพ่ือกระจายผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
พ้ืนที่เป้าหมาย และกระจายผลิตภัณฑ์ลงสู่ร้านค้าปลีกในระดับต าบลให้ทั่วถึง 

– ทีมงานขายและทีมงานสาวบาวแดงของกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ
แนะน าผลิตภัณฑ์ให้ร้านค้าปลีก  

ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กลุ่มบริษัทฯ 
จะขายขาดให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายหลัก โดยไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายให้
ตัวแทนจ าหน่ายหลักช าระเงินล่วงหน้าก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายหลักอีกด้วย 

 ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต และไ เพอร์มาร์เกต โดยตรง  

ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) กลุ่มบริษัทฯ 
จะขายขาดให้แก่ร้านค้าแบบสมัยใหม่ และไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการให้
สินเชื่อทางการค้า (Credit Term) กับร้านค้าแบบสมัยใหม่ดังกล่าวส่วนใหญ่ประมาณ 30 – 60 วัน 

 
1.2.3.2 ตลาดต่างประเทศ 

กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในต่างประเทศผ่านคู่ค้าซึ่งประกอบด้วย ผู้น า
เข้า ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศ เพ่ือกระจายผลิตภัณฑ์ต่อไปยังผู้บริโภคในประเทศที่เป็นตลาด
หลัก กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายใช้คู่ค้ารายเดียว หากคู่ค้าดังกล่าวมีความแข็งแกร่งในการกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ส่วน
ประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตลาดหลักนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้จัด
จ าหน่ายท้องถิ่นหลายราย ตามความเหมาะสมของการด าเนินธุรกิจในประเทศน้ัน ๆ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีทีมฝ่าย
ขายต่างประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าต่างประเทศ 

ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะขายขาดให้แก่ผู้น าเข้า ตัวแทน
จ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศ โดยไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมี
นโยบายให้ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศช าระเงินล่วงหน้าก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์อีกด้วย 
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1.3 ภาพรวมของตลาดในประเทศไทย 
 
1.3.1 ภาพรวมของตลาดที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทย  

ตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอ อล์ประกอบด้วย น้ าดื่มขวด เครื่องดื่มอัดลม เครื่องดื่มเข้มข้น น้ าผลไม้ กาแฟพร้อมดื่ม ชาพร้อม
ดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ และเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง โดยรายละเอียดเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอ อล์แต่ละประเภทสามารถสรุปได้ดังนี้: 
น  าดื่มขวด: น้ าดื่มอัดลม น้ าดื่มแต่งรส น้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ และน้ าดื่มขวด 
เคร่ืองดื่มอัดลม: เครื่องดื่มโคล่า (ชนิดดั้งเดิม และชนิดแคลอรี่ต่ า) และเครื่องดื่มอัดลมอื่นๆ (เครื่องดื่มรสมะนาว น้ าที่ใช้ผสม
เครื่องดื่ม เครื่องดื่มรสส้ม และอื่นๆ) 
เคร่ืองดื่มเข้มข้น: เครื่องดื่มเข้มข้นประเภทของเหลว และประเภทผง 
น  าผลไม้:  น้ าผลไม้ ร้อยละ 100.0  เครื่องดื่มผสมเกล็ดผลไม้หรือธัญพืช เครื่องดื่มรสผลไม้ เครื่องดื่มน้ าผลไม้ที่มีส่วนผสมของ
น้ าผลไม้น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 24.0 และ เคร่ืองดื่มน้ าผลไม้ที่มีส่วนผสมของน้ าผลไม้เท่ากับร้อยละ 25.0 ถึง 99.0 
กาแฟพร้อมดื่ม 
ชาพร้อมดื่ม: ชาพร้อมดื่มไม่อัดลม และชาพร้อมดื่มอัดลม 
เคร่ืองดื่มเกลือแร่ และเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง: เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และเคร่ืองดื่มเกลือแร่ 

 

1.3.2 ภาพรวมของตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง และภาวะการแข่งขัน 

จากการประเมินของ Nielsen ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยเติบโตในอัตราเฉล่ียต่อปีเท่ากับร้อยละ 5.4 
ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2557  

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าผู้บริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีลักษณะชัดเจน กล่าวคือ กลุ่ม
ประชากรผู้มีรายได้ข้ันต้นถึงปานกลาง ชอบดื่มเครื่องดื่มบ ารุงก าลังที่ไม่อัดลม และนิยมรสชาติหวานเม่ือเทียบกับเครื่องดื่ม
บ ารุงก าลังในประเทศอื่น นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย พบว่าคนไทยนิยมบริโภคเครื่องดื่มบ ารุง
ก าลังประเภทขวดมากกว่ากระป๋อง ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อว่าลักษณะของผู้บริโภคคนไทยดังกล่าวนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ต่างชาติเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ยาก ลักษณะข้างต้นได้ถูกสะท้อนให้เห็นในภาวะการแข่งขันของ
ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทย ที่ส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการในประเทศไทย (ตามข้อมูล
ของ Nielsen)  

จากข้อมูลของ Nielsen เครื่องดื่มเกลือแร่และเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังมีการกระจายผ่านช่องทางการค้า
หลักสองช่องทางโดยส าหรับเครื่องดื่มบ ารุงก าลังช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมี
สัดส่วนปริมาณการจ าหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 77.0 ของปริมาณการขายทั้งหมดในปี 2557 โดยสัดส่วนปริมาณ
การขายที่เหลือนั้น มาจากช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)   

แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ เพ่ิงเข้าสู่ธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังเม่ือปี 2545 
ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่นานเม่ือเทียบกับคู่แข่งรายอื่น อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างดีในกลุ่ม
ผู้บริโภคในประเทศไทย จากข้อมูลการศึกษาเครื่องหมายการค้าของ Nielsen เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดงเป็นที่รู้จักมากที่สุด
เป็นอันดับ 2 ในตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์
ความเป็นผู้น าความชอบช่วยเหลือสังคม และความทันสมัย ผู้บริโภคของคาราบาวแดงโดยทั่วไป  ได้แก่ ผู้บริโภควัยท างานที่มีช่วง
อายุระหว่าง 26 ปี ถึง 45 ปี 
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ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้น กิจกรรมทางการตลาดและ
โฆษณาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเพ่ิมความภักดีของผู้บริโภค และกระตุ้นปริมาณการขายรวมถึงการเพ่ิม
ส่วนแบ่งการตลาด โดยทั่วไป ผู้ประกอบการจะใช้กิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณาได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการขายและการท า
การตลาดท้ังแบบผ่านส่ือที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง (Above the Line) และการตลาดท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง (Below the Line) 
 
1.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 1.4.1 โรงงานผลิตและก าลังการผลิต 
  (ก) โรงงานผลิต 
    กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตสองโรง ได้แก่  (ก) โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงและ  
สตาร์ทพลัสและ(ข) โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัส 
ปัจจุบัน CBD เป็น ผู้บริหารและด าเนินการโรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงและ

สตาร์ทพลัส โดยโรงงานผลิตต้ังอยู่เลขที่ 261 - 263 หมู่ 2 ถนนปานวิถี ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงงานดังกล่าวมีรายละเอียดสายการผลิต ดังนี้ (1) สายการผลิตส าหรับคาราบาวแดงแบบขวดจ านวนเก้าสายการผลิต 
แบ่งเป็นสายการผลิตเดิมจ านวนแปดสายการผลิต และสายการผลิตความเร็วสูง (Krones)ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการบรรจุขวด
ความเร็วสูงชั้นน าจากประเทศเยอรมัน จ านวนหนึ่งสายการผลิตรวมก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ิน 1,080 ล้านขวดต่อปี และ (2) 
สายการผลิตส าหรับสตาร์ท พลัสจ านวนสองสายการผลิต รวมก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ิน 120 ล้านขวดต่อปีและ (3) คารา
บาวแดงแบบกระป๋องจ านวนสามสายการผลิตรวมก าลังการผลิตสูงสุดท้ังส้ิน 350 ล้านกระป๋องต่อปี 

 โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา 
ในเดือนสิงหาคม 2557 APG ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา ซึ่ง

ตั้งอยู่เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโรงงานดังกล่าว
สามารถผลิตขวดแก้วสีชาขนาด 150 มิลลิลิตร เพ่ือใช้ในการบรรจุเครื่องดื่มคาราบาวแดงแบบขวด  

โรงงานของ APG มีขนาดเตาที่ มีก าลังการผลิตน้ าแก้วได้  310 ตันแก้วต่อวัน ก ลุ่ม 
บริษัทฯ คาดว่า APG จะสามารถผลิตขวดแก้วสีชาส าหรับคาราบาวแดงแบบขวดจ านวนสูงสุดท้ังส้ิน 650 ล้านขวดต่อปี   

(ข) ก าลังการผลิต 
โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงมีก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ิน และมีปริมาณการผลิตจริง

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 2557 เป็นดังนี้  

คาราบาวแดงแบบขวด 
ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 2557 
ก าลังการผลิตสูงสุดท้ังส้ิน1 (ล้านขวดต่อปี) 730.0 730.0 850.0 1,080.0 
ปริมาณการผลิตจริง (ล้านขวดต่อปี) 488.6 593.4 753.8 743.3 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต2 (ร้อยละ) 66.9 81.3 88.7 68.8 

หมายเหตุ 1 ก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ินค านวณจากก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ินของเคร่ืองจักร 20.5 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อป ีหักด้วย

ประมาณการส่วนสูญเสียจากการผลิต 
 2 อัตราการใช้ก าลังการผลิตคิดจากปริมาณการผลิตจริงเป็นอัตราร้อยละของก าลังการผลิต 
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 คาราบาวแดงแบบกระป๋อง 
ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2554 2555 2556 2557 
ก าลังการผลิตสูงสุดท้ังส้ิน1 (ล้านกระป๋องต่อปี) 205.0 205.0 350.0 350.0 
ปริมาณการผลิตจริง (ล้านกระป๋องต่อปี) 116.9 138.7 183.4 252.9 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต2(ร้อยละ) 57.0 67.6 52.4 72.3 
หมายเหตุ 1 ก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ินค านวณจากก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ินของเคร่ืองจักร 20.5 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อป ีหักด้วย

ประมาณการส่วนสูญเสียจากการผลิต 
 2 อัตราการใช้ก าลังการผลิตคิดจากปริมาณการผลิตจริงเป็นอัตราร้อยละของก าลังการผลิต 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีก าลังการผลิตสูงสุด ส าหรับสตาร์ท พลัส อีกจ านวน 120 ล้านขวดต่อปี โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เร่ิม
ผลิตสตาร์ท พลัส ในเดือนมีนาคม ปี 2557 

 
 1.4.2 การจัดหาวัตถุดิบ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จ าหน่ายอย่างน้อยสองถึงสามรายเนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่ต้องการพ่ึงพิงผู้จ าหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งมากเกินไป รวมทั้งเป็นการสร้างอ านาจต่อรองให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบตามแผนการขายและการผลิตประจ าปี ซึ่งฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางจะท าหน้าที่
ติดต่อกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ เพ่ือจัดซื้อวัตถุดิบส าหรับการผลิต โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ จะท าสัญญาระยะส้ัน โดยมีอายุ
สัญญาส่วนใหญ่ประมาณ 12 เดือน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัตถุดิบของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ
หลักเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ม่ันใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้รับวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามที่กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดไว้  

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัส 
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัส คือ (1) น้ าตาลทรายขาว (2) ขวดแก้ว 

(3) กระป๋องและฝากระป๋องและ (4) วัตถุดิบอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของวัตถุดิบหลัก ดังนี้ 
(ก) น  าตาลทรายขาว 

น้ าตาลทรายขาวเป็นวัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัส โดยกลุ่มบริษัทฯ 
จะวางแผนการส่ังซื้อน้ าตาลทรายขาวจากผู้จ าหน่ายในประเทศเป็นรายปีตามแผนการผลิตประจ าปี และเข้าท าสัญญาระยะ
ส้ันที่มีอายุสัญญาประมาณหนึ่งปีโดยระบุปริมาณที่ส่ังซื้อ และราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทเบ้ืองต้นไว้ในสัญญา ซึ่งราคาซื้อ
ขายสามารถปรับเปล่ียนได้หากทางราชการปรับราคาน้ าตาลเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและ
ยาวนานกับผู้จ าหน่ายน้ าตาลทราย จึงท าให้ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว 

(ข) ขวดแก้ว 
ขวดแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการบรรจุเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ขวดแก้วสีชา ขนาด 

150 มิลลิลิตร ส าหรับคาราบาวแดงแบบขวดและขวดแก้วใสขนาด 250 มิลลิลิตร ส าหรับสตาร์ทพลัส กลุ่มบริษัทฯ จะวาง
แผนการส่ังขวดแก้วเป็นรายปีตามแผนการผลิตประจ าปีโดยส่ังซื้อจากผู้ผลิตขวดแก้วในประเทศจ านวนสามราย และจัดท า
สัญญาระยะส้ันที่มีอายุสัญญาหนึ่งปี ซึ่งระบุจ านวนส่ังซื้อ และราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทที่แน่นอนปัจจุบัน APG เป็นผู้
จัดหาขวดแก้วให้กับ CBD อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาเป็นของตนเอง ภายใต้การด าเนินการของ 
APG ซึ่งได้เปิดด าเนินการแล้วในเดือนสิงหาคม 2557 
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ทั้งนี้  โรงงานผลิตขวดแก้วสีชาของ APG จัดตั้งข้ึนเพ่ือผลิตขวดแก้วสีชาเพ่ือใช้ในการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงเป็นหลักดังนั้น การวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบและการผลิตขวดแก้วของ APG จึงเป็นไปตามแผนการ
ผลิตประจ าปีของ CBD โดยฝ่ายผลิตของ APG จะจัดซื้อวัตถุดิบผ่านฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง เพ่ือท าหน้าที่ติดต่อและส่ังซื้อ
วัตถุดิบกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบซึ่งฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางจะส่ังซื้อวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายหลายราย และ APG จะส ารองวัตถุดิบหลัก
ไว้ส าหรับการผลิตประมาณเจ็ดถึงสิบวัน ตามขนาดของคลังวัตถุดิบ ซึ่งการส ารองวัตถุดิบดังกล่าวเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินการผลิตขวดแก้วสีชาอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตขวดแก้วคือ (1) เศษแก้ว (2) ทรายแก้ว (3) โซดาแอช และ 
(4) ก๊าซธรรมชาติ (5) วัตถุดิบอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 เศษแก้ว  
เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชา โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ สามารถซื้อ

เศษแก้วจากโรงแยกเศษแก้วในประเทศ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้แล้ว จากนั้นน ามาบดให้เป็นเศษแก้ว คัดแยกส่ิง
ปนเป้ือนออก และน ามาส่งให้กับผู้ผลิตขวดแก้ว APG ส่ังซื้อเศษแก้วจากผู้จัดจ าหน่ายเศษแก้ว โดยจัดท าสัญญาระยะส้ันที่มี
อายุสัญญาหนึ่งปี  

 ทรายแก้ว  
ทรายแก้วเป็นวัตถุดิบหลักรองจากเศษแก้วในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยเม่ือทรายแก้วผ่าน

กระบวนการหลอมจะกลายสภาพเป็นโครงสร้างหลักของเนื้อแก้ว ทั้งนี้ APG ส่ังซื้อทรายแก้วส่วนใหญ่จากผู้จ าหน่ายทรายแก้ว
ในจังหวัดระยองโดยใช้ใบส่ังซื้อ (Purchase Order)  ซึ่งระบุราคาซื้อขายและปริมาณการส่ังซื้อที่แน่นอนล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

 โซดาแอช 
โซดาแอชเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยโซดาแอชมีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิ

ในกระบวนการหลอมแก้ว โดยโซดาแอชส่วนใหญ่พบมากในประเทศเคนยา และประเทศจีนทั้งนี้  APG ส่ังซื้อวัตถุดิบดังกล่าว
ผ่านผู้น าเข้าหลายราย โดยใช้ใบส่ังซื้อ (Purchase Order) ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติของตลาดโดยทั่วไป 

 ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG โดย APG ได้จัดท า

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยมีอายุสัญญาห้าปี   
 วัตถุดิบอื่น 

วัตถุดิบอื่นที่ใช้ส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชา ได้แก่ หินปูน หินฟันม้า โซเดียมซัลเฟต ผงถ่าน 
ซิลิเนียม สนิมเหล็ก และอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ APG  จะส่ังซื้อวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายในประเทศ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อของ APG มีนโยบาย
ส่ังซื้อวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างน้อยสองถึงสามราย เนื่องจากไม่ต้องการพ่ึงพิงผู้จัดจ าหน่ายรายใดราย
หนึ่ง รวมถึงเป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองทั้งในเร่ืองของราคาและคุณภาพของวัตถุดิบ 

ทั้งนี้ สัดส่วนวัตถุดิบส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาสามารถปรับเปล่ียนและใช้แทนกันได้ตามความ
เหมาะสม ข้ึนอยู่กับความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลา 
  (ค) กระป๋องและฝากระป๋อง 

กระป๋องและฝากระป๋องเป็นวัตถุดิบหลักในการบรรจุคาราบาวแดงแบบกระป๋องซึ่งเป็นกระป๋อง
ขนาด 250 มิลลิลิตร กลุ่มบริษัทฯมีการวางแผนการส่ังซื้อกระป๋องและฝากระป๋องเป็นรายปีตามแผนการผลิตประจ าปีโดยจะ
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ส่ังซื้อกระป๋องจากผู้จ าหน่ายจ านวนสองถึงสามราย โดยใช้ใบส่ังซื้อ (Purchase Order) ซึ่งมีการระบุราคาซื้อขายและจ านวน
กระป๋องที่แน่นอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งป ี
  (ง) วัตถุดิบอื่น 

วัตถุดิบอื่นส าหรับการผลิตคาราบาวแดงประกอบด้วย ทอรีน แคฟเฟอีน อินโนสิทอล นิโคตินา
ไมด์ เด็กซ์แพนทีนอล  วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เป็นต้น และวัตถุดิบอื่นส าหรับการผลิตสตาร์ทพลัสประกอบด้วย โซเดียม
คลอไรด์ โพแทสเซียมคลอไรด์ และซิงค์กลูโคเนท ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ จะมีการวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบประจ าปีร่วมกับผู้
จัดจ าหน่ายวัตถุดิบตามแผนการผลิตประจ าปี เพ่ือก าหนดปริมาณการใช้วัตถุดิบส าหรับทั้งปีในเบ้ืองต้น จากนั้นเม่ือฝ่ายผลิต
จัดท าแผนการผลิตรายเดือน ฝ่ายจัดซื้อจะส่ังซื้อวัตถุดิบเป็นรายเดือน โดยจะส่ังซื้อวัตถุดิบอื่นๆ จากผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบโดย
ใช้ใบส่ังซื้อ (Purchase Order) ซึ่งมีการระบุราคาซื้อขายและจ านวนที่แน่นอน 
 
 1.4.3 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
(ก) กระบวนการผลิตคาราบาวแดง 

CBD ด าเนนิการผลิตคาราบาวแดง โดยมีรายละเอียดการผลิตตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

 
  

ขั  นตอนท่ี  
การจัดเตรียมวัตถุดิบ

ขั  นตอนท่ี  
การผสม และการต้ม

ขั  นตอนท่ี  
การเตรียมบรรจุภัณฑ์

ขั  นตอนท่ี  
การบรรจุขวดหรือกระป อง

ขั  นตอนท่ี  
การบรรจุหีบห่อ
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กระบวนการผลิตในแต่ละข้ันตอนสามารถสรุปได้ดังนี้ 
ขั นตอนที่ 1 : การจัดเตรียมวัตถุดิบ 

 
CBD จะด าเนินการจัดเตรียมวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายที่ CBD ได้ตรวจสอบด้านคุณภาพแล้ว โดยวัตถุดิบหลักส าหรับ

ผลิตคาราบาวแดง ประกอบด้วยทอรีน แคฟเฟอีน อินโนสิทอล นิโคตินาไมด์ เด็กซ์แพนทีนอล วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 
โดยจะน าวัตถุดิบดังกล่าวไปผสมกัน (Premixed) และจัดเตรียมไว้เป็นชุดๆ พร้อมส าหรับการผสมและการต้มต่อไป 

 
ขั นตอนที่ 2 : การผสม และการต้ม 

 
 
พนักงานในห้องผสมจะจัดเตรียมน้ าเชื่อมโดยการต้มน้ าตาลทรายขาวกับน้ าประปา ซึ่งผ่านการกรองระบบ Reverse 

Osmosis ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งเพ่ือฆ่าเชื้อโรค จากนั้นเติมน้ าเพ่ือลดอุณหภูมิของน้ าเชื่อม 
แล้วจึงเทวัตถุดิบที่ผสมเตรียมไว้เป็นชุดๆ ในข้ันตอนที่ 1 ไปผสมจนเข้ากัน จากนั้นฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะสุ่มตัวอย่าง
เครื่องดื่มบ ารุงก าลังไปตรวจรสชาติ และคุณภาพที่ห้องแล็บ เม่ือเครื่องดื่มได้คุณภาพตามที่ CBD ก าหนดแล้ว จึงน าไปผ่าน
กระบวนการกรองด้วยเครื่องกรองความละเอียดสูง เพ่ือเอากากและเศษตะกอนออกจากเครื่องดื่มแล้วจึงน าไปบรรจุใส่ขวด
หรือกระป๋องในข้ันตอนต่อไป 
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ขั นตอนที่ 3 : การเตรียมบรรจุภัณฑ์ 

 
CBD จะน าขวดหรือกระป๋องส าหรับบรรจุคาราบาวแดงไปล้างโดยผ่านเครื่องล้างด้วยน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศา

เซลเซียส โดยเครื่องล้างจะพลิกขวดหรือกระป๋องเพ่ือล้างให้ทั่วถึง จากนั้นเทน้ าที่ใช้ล้างขวดหรือกระป๋องออกเพ่ือน าขวดหรือ
กระป๋องไปบรรจุคาราวบาวแดงต่อไป 
 
ขั นตอนที่ 4 : การบรรจุขวดหรือกระป๋อง 

 
CBD จะน าขวดหรือกระป๋องที่ผ่านการท าความสะอาดเรียบร้อยในข้ันตอนที่  3 มาผ่านเครื่องบรรจุเครื่องดื่ม 

คาราบาวแดงที่ได้จากข้ันตอนที่ 2 จากนั้นจึงตรวจสอบน้ าหนัก ปริมาตรบรรจุ และความดันในกรณีที่เป็นแบบกระป๋อง และปิด
ฝาขวดหรือฝากระป๋อง  
 
ขั นตอนที่ 5 : การบรรจุหีบห่อ 
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CBD จะน าคาราบาวแดงแบบขวดและคาราบาวแดงแบบกระป๋องไปผ่านการบรรจุหีบห่อ 2 ข้ันตอนคือ (1) ห่อด้วย
ฟิล์มพลาสติก และ (2) บรรจุใส่กล่องกระดาษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) น าคาราบาวแดงไปห่อด้วยฟิล์มพลาสติกเป็นชุดๆ โดยคาราบาวแดงแบบขวดจะห่อแพ็คละสิบขวด และคา
ราบาวแดงแบบกระป๋องจะห่อแพ็คละหกกระป๋อง โดยจะมีเครื่องตรวจสอบว่าภายหลังจากข้ันตอนการห่อพลาสติกมี
ผลิตภัณฑ์ครบตามจ านวนที่ระบุหรือไม่ หากไม่ครบจะน าไปเข้ากระบวนการห่อพลาสติกใหม่ 

(2) คาราบาวแดงแบบขวดและกระป๋องที่ห่อพลาสติกแล้ว จะส่งต่อไปยังเครื่องบรรจุกล่องกระดาษ โดยหนึ่ง
กล่องกระดาษจะมีคาราบาวแดงแบบขวดห้าแพ็คหรือ 50 ขวด หรือคาราบาวแดงแบบกระป๋องส่ีแพ็คหรือ 24 กระป๋อง 
 
 การบริหารจัดการคุณภาพ 
 CBD มีการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพในแต่ละข้ันตอนการผลิต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิต (GMP หรือ Good Manufacturing Practice) ที่รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย CBD ได้รับการ
รับรองข้ันตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ โดยสรุป ดังนี้ 

(1) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นการรับ รองจากส านั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย โดยมี
การควบคุมกระบวนการผลิตอาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และส่ิงแปลกปลอมต่างๆ 

(2)  าลาล (Halal)เป็นการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าได้ด าเนินการ
ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 

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

สตาร์ทพลัสมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับคาราบาวแดง โดยเริ่มจากการจัดเตรียมวัตถุดิบ การ
ผสม/การต้ม การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุขวด และการบรรจุหีบห่อ อย่างไรก็ดี กระบวนการบรรจุขวดของสตาร์ท พลัสจะ
ใช้เวลาในการบรรจุนานกว่าการบรรจุขวดของคาราบาวแดง เนื่องจากสตาร์ทพลัสมีปริมาตรบรรจุ 250 มิลลิลิตรต่อขวด 
ในขณะที่คาราบาวแดงมีปริมาตรบรรจุ 150 มิลลิลิตรต่อขวด 

 
   

(ค) กระบวนการผลิตขวดแก้ว 
การผลิตขวดแก้วเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง โดยด าเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด

ทั้งปี โดยมีรายละเอียดข้ันตอนการผลิตตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
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กระบวนการผลิตในแต่ละขั นตอนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี  

ขั นตอนที่ 1 การจัดเตรียมวัตถุดิบ 
เม่ือวัตถุดิบมาส่งที่โรงงานขวดแก้วสีชา รถบรรทุกวัตถุดิบจะต้องผ่านเครื่องชั่งน้ าหนัก เพ่ือตรวจสอบปริมาณวัตถุดิบ

กับใบส่ังซื้อ (Purchase Order) จากนั้น APG จะสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและส่งไปยังแผนกตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือวิ เคราะห์
คุณภาพของวัตถุดิบ และวัตถุดิบที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ของ APG จะถูกน าไปเก็บไว้ที่คลังวัตถุดิบ โดยมีการ
แยกพ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ชัดเจน 
 

ขั นตอนที่ 2 การผสมวัตถุดิบ 
วัตถุดิบได้แก่ ทรายแก้ว โซดาแอช หินปูน หินฟันม้าและวัตถุดิบอื่นๆ จะถูกล าเลียงไปยังไซโลในโรงผสมวัตถุดิบเพ่ือ

น าไปชั่งน้ าหนักตามสูตรค านวณที่ก าหนดไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นวัตถุดิบจะถูกล าเลียงเข้าเครื่องผสม (Mixer) เพ่ือ
ผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน วัตถุดิบที่ผสมเสร็จแล้ว พร้อมทั้งเศษแก้วจะถูกส่งต่อไปยังไซโลที่เตรียมไว้ส าหรับกระบวนการหลอม
ต่อไป 

 
ขั นตอนที่ 3 กระบวนการหลอม  

วัตถุดิบที่ผสมเสร็จแล้วในข้ันตอนที่ 2 จะถูกป้อนเข้าไปในเตาหลอมแก้วที่อุณหภูมิ 1,600 องศาเซลเซียส วัตถุดิบจะ
หลอมละลาย กลายเป็นน้ าแก้วที่ยังมีฟองอากาศผสมอยู่ หลังจากนั้นน้ าแก้วจะถูกส่งเข้าไปในห้องแก้วและรางแก้วใส เพ่ือปรับ

ขั  นตอนท่ี  
การจัดเตรียมวัตถุดิบ

ขั  นตอนท่ี  
การผสมวัตถุดิบ

ขั  นตอนท่ี  
กระบวนการหลอม (Melting)

ขั  นตอนท่ี  
การขึ  นรูป (Forming)

ขั  นตอนท่ี  
กระบวนการอบ (Annealing)

ขั  นตอนท่ี  
การตรวจสอบคุณภาพ

ขั  นตอนท่ี  
การบรรจุหีบห่อ
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อุณหภูมิน้ าแก้วและรอให้ฟองอากาศระเหยออกไปจากน้ าแก้วซึ่งจะใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงฟองอากาศจึงจะหมดไป 
 

ขั นตอนที่ 4 การขึ นรูป  
น้ าแก้วจะถูกล าเลียงไปยังแต่ละสายการผลิต และถูกตัดเป็นก้อนแก้ว (Gob) ตามขนาดรูปร่างและน้ าหนักของขวด

แก้วที่ต้องการ จากนั้นก้อนแก้วจะถูกหยอดลงไปในแม่พิมพ์ที่ 1 เพ่ือข้ึนรูปปาก ล าตัว และก้นขวด และเป่าลมเข้าไปในขวด
เพ่ือให้เกิดช่องว่างในขวด จากนั้นขวดแก้วจะถูกส่งไปยังแม่พิมพ์ที่ 2 เพ่ือเป่าลมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ได้ผนังขวดแก้วบางตาม
ขนาดและรูปทรงที่ต้องการ 
 

ขั นตอนที่ 5 กระบวนการอบ 
ขวดแก้วจะถูกล าเลียงไปยังเตาอบ เพ่ือถ่ายเทความร้อนออกจากขวดแก้ว หรือที่เรียกว่าคลายความเครียดให้กับขวด

แก้ว เครื่องอบจะลดอุณหภูมิของขวดแก้วลงจาก 565 องศาเซลเซียส ให้เหลือประมาณ 50 องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ
หนึ่งชั่วโมง จากนั้นขวดแก้วที่อบแล้วจะถูกล าเลียงออกจากเตาอบไปตามสายพาน เพ่ือฉีดน้ ายาเคลือบผิวขวดแก้ว ท าให้ผิว
แก้วมีความแข็งแรงและล่ืนเพ่ือช่วยลดการเสียดสีและป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนที่ขวดแก้วเม่ือล าเลียงขวดแก้วออกสู่สายพาน
ล าเลียง 
 

ขั นตอนที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพ 
ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพขวดแก้วแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
(1)  การตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องจักรโดยขวดจะถูกล าเลียงผ่านเครื่องตรวจสอบคุณภาพผิวขวด (Side Wall 

Inspection) เพ่ือตรวจสอบต าหนิที่ผิวด้านข้างขวด ซึ่งได้แก่ เม็ดอิฐ ฟองอากาศ และรอยร้าวหลังจากนั้นขวดดังกล่าวจะถูก
ล าเลียงผ่านเครื่องตรวจสอบปากขวด (Finish Inspection)เพ่ือตรวจสอบต าหนิที่ปากขวด ได้แก่ ขนาดรูในขวด ความเรียบของ
ปากขวด รอยร้าวบริเวณปากขวด เกลียวขวด และคอขวด เป็นต้น 

(2)  การตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตาโดยทีมงานของ APG จะสุ่มตรวจสอบขวดแก้ว โดยสุ่มขวดแก้วที่ว่ิงตาม
สายพานมาส่องกับแสงไฟ เพ่ือตรวจดูฟองอากาศ รูปทรงของขวด รอยขีดข่วน หรือรอยร้าวที่ขวดแก้ว  

นอกจากนี้ APG ยังมีแผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งท าหน้าที่สุ่มตรวจคุณลักษณะทางด้านฟิสิกส์
ของขวดแก้ว ได้แก่ ความหนา ขนาด น้ าหนัก ความเครียดของขวด ความคงทนต่อแรงกระแทก แรงดัน สารเคมี และความ
คงทนต่อการเปล่ียนอุณหภูมิแบบฉับพลันเป็นต้น 

 
ขั นตอนที่ 7 การบรรจุหีบห่อ 

 ขวดแก้วที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะถูกล าเลียงไปตามสายพานเพ่ือบรรจุลงในพาเลท (Palletizer) ตาม
จ านวนที่ก าหนด และพนักงานจะน าถาดกระดาษครอบขวดแต่ละชั้น จากนั้นรถยกจะขนพาเลทไปยังสายพานและคลุม  
พาเลทด้วยพลาสติก เพ่ือรักษาความสะอาดและป้องกันการแตกร้าว จากนั้นพาเลทจะถูกน าไปจัดเรียงไว้ในคลังสินค้า เพ่ือรอ
การจัดส่งให้กับลูกค้าต่อไป  
 

1.4.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การผลิตเครื่องดื่มของ CBD และการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ

และข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อมที่ใช้ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดด้าน
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ส่ิงแวดล้อมที่ใช้บังคับกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มและขวดแก้วสีชาประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้ า การป้องกัน และการบ าบัดน้ าเสีย และไอเสีย รวมทั้งการบริหารจัดการ และการก าจัดสาร และของ
เสียที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ดี ปริมาณไอเสีย น้ าเสีย และของเสียอื่นๆ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มของ CBD และ
กระบวนการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดด้าน
ส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจุบัน CBD และ APG ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อม
ที่ใช้บังคับทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตของ CBD และโรงงานผลิตของ 
APG แล้ว 

CBD และ APG ไม่เคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยส่ิงแวดล้อม 
(ทั้งในอดีต และในปัจจุบัน) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบของเหตุการณ์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือมีกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดฉบับใหม่ หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่
ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ หรือโรงงานผลิตของ CBD และ APG ในอนาคตได้ 

 
1.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี – 
 
1.6 ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

(1) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2552 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ. อาหาร") 
ภายใต้ พ.ร.บ. อาหาร "อาหาร" มี ความหมายรวมถึงของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิตที่คนกินดื่ม อม หรือ

น าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ โดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคณะกรรมการอาหาร
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้การด าเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. อาหาร 

พ.ร.บ. อาหารได้ก าหนดตารางปริมาณสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคในแต่ละวัน ("อาร์ดีไอ") ซึ่งประกอบ
ไปด้วยปริมาณมาตรฐานของวิตามิน แร่ธาตุ และ/หรือ สารอาหารอื่น ๆ ที่แนะน าให้บริโภคในแต่ละวัน ยิ่งไปกว่านั้น ค าส่ัง
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 185/2534 เรื่อง แก้ไขต ารับเครื่องดื่มที่ผสมแคฟเฟอีน ได้ก าหนดว่าให้เครื่องดื่ม
ที่ผสมแคฟเฟอีนซึ่งมีจ าหน่ายในราชอาณาจักร มีแคฟเฟอีนเป็นส่วนผสมได้ในปริมาณไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ  

กฎระเบียบข้อบังคับหลักที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ 
(ก) การขอใบอนุญาต การผลิต และการใช้ฉลาก 

ภายใต้ พ.ร.บ. อาหาร ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารจะต้องได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร โดยใน
การขอรับใบอนุญาตผลิตอาหาร ผู้ผลิตอาหารจะต้องยื่นแบบแปลนแผนผังส่ิงปลูกสร้างของโรงงานผลิต เพ่ือขออนุมัติจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หลังจากนั้น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะด าเนินการตรวจสอบโรงงาน 
และหากโรงงานมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจะออกใบอนุญาตผลิตอาหารให้ โดยใบอนุญาตในการผลิตอาหารจะต้องได้รับการต่ออายุทุก ๆ สามปี 

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจถูกก ากับให้มีการติดฉลากโภชนาการอีกทั้งกฎเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้ผู้ผลิตอาหารตามประเภทที่ได้ก าหนดไว้จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ด้วย 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และได้รับใบรับรอง GMP ซึ่ง
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รับรองว่าอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ 
หลักปฏิบัติดังกล่าวได้ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขอนามัยของอาหาร  

(ข) การขึ นทะเบียน และประเภทของอาหาร 
การข้ึนทะเบียนอาหารในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 ประเภทที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะ คือ อาหารซึ่งต้องมีการข้ึนทะเบียนต ารับอาหาร การผลิต

อาหารที่ควบคุมเฉพาะจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานอาหาร ข้อก าหนดเฉพาะการบรรจุหีบห่อ และ
การติดฉลาก รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตท่ีดี  

 ประเภทที่ 2 อาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน คือ อาหารซึ่งคุณภาพ และฉลากจะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐาน แต่ไม่จ าเป็นต้องมีการขอข้ึนทะเบียน อาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็น
อาหารที่ผลิตในท้องถิ่นโดยอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 ประเภทที่ 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก คือ อาหารซึ่งมีอัตราความเส่ียงต่ าในการก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค กฎ ข้อบังคับเกี่ยวกับอาหารประเภทนี้มุ่งเน้นที่การใช้ฉลากก ากับอาหารเพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้
ผู้บริโภคเข้าใจผิดหรือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค (ได้แก่ อาหารฉายรังสี หมากฝรั่ง ขนมหวาน ขนมปัง และน้ าปรุงรสในภาชนะ
ที่ปิดสนิท) 

 ประเภทที่ 4 อาหารทั่วไป คือ อาหารซึ่งไม่ใช่อาหารประเภทใดประเภทหนึ่งที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น อาหารประเภทนี้รวมถึงอาหารดิบ อาหารปรุงแล้ว อาหารแปรรูปหรือที่ไม่ได้แปรรูป อาหารประเภทนี้ไม่ต้องมีการขอข้ึน
ทะเบียน อย่างไรก็ดี การผลิตอาหารทั่วไปถูกควบคุม และตรวจสอบด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การใช้ฉลาก และการ
โฆษณา  

คาราบาวแดงและสตาร์ท พลัสจัดเป็นอาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานภายใต้ พ.ร.บ. 
อาหาร (ประเภทที่ 2) ดังนั้น การส่งออก การผลิตและการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดภายใต้ พ.ร.บ. อาหารส าหรับอาหารประเภทดังกล่าว 

(ค) การตรวจสอบ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะท าการตรวจสอบโรงงาน และสถานที่ผลิตอาหารเป็น

ประจ า และน าผลิตภัณฑ์อาหารไปท าการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ การฝ่าฝืนข้อก าหนดใด ๆ ภายใต้ พ.ร.บ. อาหาร 
อาจน าไปสู่การด าเนินคดีกับผู้ผลิต หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

(ง) การใช้ฉลากและการโฆษณา 
นอกจากการควบคุมการขอใบอนุญาต และการผลิตอาหารในประเทศไทยแล้ว ยังมีข้อบังคับ

เกี่ยวกับการใช้ฉลาก ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ จะต้องติดฉลากให้เป็นไปตามมาตรฐานฉลากเกี่ยวกับคุณค่า
ทางโภชนาการ ได้แก่ (1) อาหารที่มีการกล่าวอ้างทางโภชนาการ (2) อาหารที่มีการใช้คุณค่าในการส่งเสริมการขาย (3) อาหาร
ที่ระบุกลุ่มผู้บริโภคในการส่งเสริมการขาย หรือ (4) อาหารอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารทั้งนี้ การแสดงฉลากจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมแคฟ
เฟอีนได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามโฆษณาในลักษณะเชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่มที่ผสมแคฟเฟ
อีน และการโฆษณาให้โฆษณาได้ในลักษณะการเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทหรือกิจการ (Corporate Image) เท่านั้น 
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(2) การโฆษณาในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเข้าข่ายเชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณของ
เครื่องดื่มที่ผสมแคฟเฟอีน โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(ก) โฆษณาที่ท าให้เกิดทัศนคติที่ว่า การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแคฟเฟอีนจะท าให้เพ่ิมก าลัง
งานมีพลังท างานได้มากข้ึนโดยไม่รู้จักเหนื่อย ตื่นทันที ไม่ง่วงนอน ตื่นอยู่ตลอดเวลา หรือท าให้ประสบความส าเร็จทางสังคม
และทางเพศ 

(ข) โฆษณาที่ใช้นักกีฬา หรือผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้แสดงแบบโฆษณา 
(ค) โฆษณาที่ใช้ดารา นักร้อง นักแสดง ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เป็นผู้แสดงแบบโฆษณาโดย

ถือสถานภาพการเป็นดารา นักร้อง นักแสดง ณ วันที่ออกอากาศเป็นครั้งแรก 
(ง) โฆษณาที่ชักจูงหรือโน้มน้าวให้ซื้อหรือบริโภค เพ่ือน ารายได้ไปบริจาคเป็นสาธารณกุศล 

(3) การโฆษณาเคร่ืองดื่มที่ผสมแคฟเฟอีนทางส่ือต่าง ๆ ที่มีการแสดงภาพผลิตภัณฑ์ต้องแสดง
ค าเตือนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(ก) ค าเตือนว่า "ไม่ควรด่ืมเกินวันละสองขวด เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรด่ืม" 
(ข) การแสดงค าเตือน 

 ส่ือวิทยุกระจายเสียง ให้แสดงค าเตือนในส่วนเสียงโฆษณาฟังได้ชัดเจนทุกพยางค์
และเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวินาที 

 แสดงค าเตือนเป็นอักษรลอยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวินาที โดยต้องแสดงด้วย
ตัวอักษรสีขาว ขนาดของตัวอักษรไม่น้อยกว่าหนึ่งส่วนใน 25 ส่วนของขนาดความสูงของจอภาพ ภายในกรอบพ้ืนสีเข้มตัดกับสี
พ้ืนโฆษณา และมีพ้ืนที่กรอบขนาด1 ส่วนใน 10 ส่วนของความสูงจอภาพ โดยมีรูปแบบของตัวอักษรอ่านได้ง่ายและชัดเจน 
วางไว้ ณ ต าแหน่งด้านบนหรือด้านล่างสุดของพ้ืนที่โฆษณา 

 ส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือกลางแจ้ง ให้แสดงค าเตือนด้วยตัวอักษรสีขาวขนาดความสูง
ของตัวอักษรไม่น้อยกว่าหนึ่งส่วนใน 25 ส่วนของขนาดความสูงของพ้ืนที่โฆษณา โดยมีรูปแบบของตัวอักษรอ่านได้ง่ายและ
ชัดเจน วางไว้ ณ ต าแหน่งด้านบนหรือด้านล่างสุดของพ้ืนที่โฆษณา 

นอกจากนี้ ส าหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง เครื่องดื่มเกลือแร่ ซึ่ง
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ฉลากและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ทั้งนี้ การโฆษณาอาหาร นอกจากต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
พ.ศ. 2498 

(2) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต”)  
และ พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)  (“พ.ร.บ. พิกัดภาษีสรรพสามิต”)   

พ.ร.บ. พิกัดภาษีสรรพสามิตก าหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่เป็นสินค้า
ประเภทเคร่ืองดื่มที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องช าระภาษีให้กรมสรรพสามิตตามมูลค่าหรือปริมาณของสินค้าตามที่ก าหนดไว้
ท้าย พ.ร.บ. พิกัดภาษีสรรพสามิต กล่าวคือ ตามมูลค่าร้อยละ 20 ของราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม หรือตามปริมาณ
หน่วยละ 0.37 บาท ต่อ 440 ลบ.ซม. ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามอัตราที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด ทั้งนี้ 
ตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตในเวลาที่น าสินค้าออกนอก
โรงงานอุตสาหกรรมหรือออกจากคลังสินค้าที่ตั้งอยู่นอกโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตให้ใช้
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เก็บสินค้าได้โดยยังไม่ต้องเสียภาษี (“คลังสินค้าทัณฑ์บน’’) อย่างไรก็ดี การส่งสินค้าที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตออก
นอกราชอาณาจักรหรือน าเข้าสินค้าดังกล่าวไปในเขตปลอดอากรจะได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษี
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

นอกจากนั้น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องด าเนินการจดทะเบียนกับกรมสรรพสามิต และต้องแสดงใบ
ทะเบียนสรรพสามิตไว้ในที่เปิดเผย ณ โรงงานอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนตามวิธีการที่ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 
ก าหนด 
 (3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ("พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน") 

 พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนมีวัตถุประสงค์ในการสร้างส่ิงจูงใจทางด้านภาษี และด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้แก่ทั้ง
บริษัทในประเทศไทย และบริษัทต่างชาติเพ่ือกระตุ้นการลงทุนในประเทศไทย 

 พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยทั่วไป
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะสนับสนุน และให้บัตรส่งเสริมการลงทุนแก่โครงการที่มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย (หรือด้านอื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้) โครงการที่สร้างโอกาสในการจ้างงาน ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยังมีอ านาจที่จะอนุมัติสิทธิประโยชน์ทั้งในด้านการเงิน และสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้แก่เฉพาะโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน และระยะเวลาในการได้รับสิทธิประโยชน์จะระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน 

 APG ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจ านวนหนึ่งฉบับ เลขที่ 2326(4)/2556 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556 โดย
เป็นการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตขวดแก้ว สิทธิพิเศษในการลงทุนที่ส าคัญซึ่ง APG ได้รับตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
(2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

มีก าหนดเวลาหกปีนับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
(3) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ APG ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  APG จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ส าคัญดังต่อไปนี้เพ่ือรักษาสิทธิของ APG ตามที่บัตรส่งเสริมการลงทุน
ก าหนดไว้ กล่าวคือ 

(1) จะต้องจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแยกต่างหากจากกิจการ
ส่วนอื่นไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมหรือไม่ก็ตามเพ่ือประโยชน์ในการค านวณก าไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(2) จะต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท รวมทุนจดทะเบียนเดิมเป็นไม่น้อยกว่า 
450.0ล้านบาท โดยจะต้องช าระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิดด าเนินการ 

(3) จะต้องด าเนินการตามสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 ชนิดผลิตภัณฑ์: ขวดแก้ว 
 ขนาดของกิจการ: มีก าลังผลิตขวดแก้วสีชาปีละประมาณ  113,150 ตัน (หรือประมาณ 

808,215,000 ขวด) (ค านวณจากเวลาท างาน 24 ชั่วโมง / วัน : 365 วัน / ปี ซึ่งเป็นก าลังการผลิตสูงสุดตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน ทั้งนี้ ก าลังการผลิตสูงสุดจริงอาจแตกต่างจากข้อมูลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว) 

(4) จะต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และรายงานผลการ
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ด าเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ส านักงานเห็นชอบภายใน 120 วัน นับแต่วันส้ินรอบระยะเวลา
บัญชี เพ่ือการขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

(5) จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสามของมูลค่ายอดขายรวมในสามปีแรก หรือมีค่าใช้จ่าย
รวมกันไม่น้อยกว่า 450 ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต่ ากว่า 

(6)  จะต้องด าเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 
หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายในสองปี นับแต่วันที่เปิดด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาหนึ่งปี 

 
1.7 จุดแข็งของกลุ่มบริษัทฯ 

 1.7.1 เคร่ืองหมายการค้าที่แ ข็งแกร่งและการที่ผู้บ ริโภคเช่ือมโยงเคร่ืองหมายการค้าของกลุ่ม  
บริษัทฯ เข้ากับ วงดนตรีเพ่ือชีวิตระดับต านานของประเทศไทย “คาราบาว” 

เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” ของกลุ่มบริษัทฯ มีความเชื่อมโยงกับวงดนตรีเพ่ือชีวิตที่ประสบ
ความส าเร็จสูงสุดตลอดกาลของประเทศไทย คือ วงดนตรี “คาราบาว” ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยนายยืนยง โอภากุล หรือที่รู้จักกันในนาม “แอ๊ด คาราบาว” ซึ่งเป็นนักร้องน าของวงได้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม
บริษัทฯ ในปี 2544 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังโดยน าชื่อและตราสัญลักษณ์ของวงมา
ผสมผสานกับเครื ่องหมายการค้า ส่งผลให้เครื ่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ มีความเชื ่อมโยงกับวงคาราบาว 
ภาพลักษณ์ของวงคาราบาวที่เข้าถึงหัวใจของกลุ่มคนท างานซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าความส าเร็จอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เพียงแต่มาจากการที่ผู้บริโภคมีความนิยม
ชมชอบวงคาราบาว แต่ยังรวมถึงการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์คาราบาวแดง (Brand Positioning) ให้เข้ากับวิถีการใช้ชีวิตของ
กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายด้วย กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดจุดยืนและภาพลักษณ์ของคาราบาวแดง รวมถึงการท าการตลาดกับกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายภายใต้แนวความคิดของการเป็นเครื่องดื่มบ ารุงก าลังที่สร้างคุณค่าชีวิต โดยกลุ่มบริษัทฯ  มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ 

(ก) โครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ซึ่งสนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสแสดงความสามารถทางดนตรี 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีการประกวดดนตรีที่ให้เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ผู้ที่มีใจรักในเสียงดนตรีได้แสดงออกและร่วม
ท างานกันเป็นทีม นอกจากนี้ การท ากิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงภาพลักษณ์เครื่องหมายการค้าของกลุ่ม
บริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวมาแล้วกว่าห้าปี และ 

(ข) โครงการ “ต าบลของหนู” ซึ่งให้รางวัลแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาเจ้าของเรียงความดีเด่น และให้
เงินสนับสนุนแก่ต าบลของผู้ชนะรางวัลดังกล่าว เพ่ือการท ากิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

วงดนตรีเพ่ือชีวิต “คาราบาว” ก่อตั้งข้ึนในปี 2524 โดย นายยืนยง โอภากุล และผู้ร่วมก่อตั้งอีกสองท่าน วง
คาราบาวเป็นต านานหน้าส าคัญของวงการเพลงเพ่ือชีวิตไทย ซึ่งท าดนตรีที่ผสมผสานระหว่างแนวเพลงร็อก ลูกทุ่งและพ้ืนบ้าน 
บทเพลงของวงคาราบาวมักสะท้อนปัญหาสังคมและการเมือง การเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคม และการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

หน้า 21   รับรองโดย ………………………………………… 

ด ารงชีวิตของคนไทย วงคา ราบาวประสบความส าเร็จและได้รับความนิยมจากคนไทยอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
ความหมาย และเนื้อหาของเพลงที่เข้าถึงได้ง่าย และบทเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ให้แง่คิดและสะท้อนภาพของสังคมไทย ดังนั้น 
วงคาราบาวจึงเป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมทุกเพศ ทุกวัย ไม่จ ากัดเฉพาะกลุ่มผู้ฟังเพลง หรือผู้ที่นิยมในเพลงเพ่ือชีวิตเท่านั้น วง
คาราบาวยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "ต านานเพลงเพ่ือชีวิต" ของประเทศไทยด้วยผลงานกว่า 28 อัลบ้ัม และเคยท ายอดขาย
ของอัลบ้ัมชุดท่ี 5 "เมดอินไทยแลนด์" ได้สูงถึง 5 ล้านตลับ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในยอดจ าหน่ายที่สูงสุดของศิลปินไทย นอกจาก
ผลงานเพลงแล้ว ประวัติเกี่ยวกับวงคาราบาวยังถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ต่างๆ นอกจากนี้ นายยืนยง โอภา
กุล ยังได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล) ประจ าปี 2556 อีกด้วย  

1.7.2 ผู้ผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังชั นน าของประเทศไทย ซึ่งมีการด าเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค 

นับตั้งแต่การเปิดตัวเครื่องดื่มคาราบาวแดงในปี 2545 กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจจนกลายเป็นหนึ่ง
ในผู้ผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังชั้นน าของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คาราบาวแดงเป็นเครื่องดื่มบ ารุงก าลังที่มีส่วน
แบ่งทางการตลาดเป็นอันดับสองของประเทศ ทั้งนี้ จากผลการส ารวจของ Nielsen ส่วนแบ่งทางการตลาดของคาราบาวแดงมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 15.9 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 17.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 21.1 ในปี 2556 และ
เป็นร้อยละ 21.5 ในปี 2557 

นอกจากความส าเร็จของตลาดในประเทศแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายในอีก
กว่า 20 ประเทศทั่วโลก กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งม่ันที่จะเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดและขยายธุรกิจไปในตลาดใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2554 2555 2556 2557 สัดส่วนรายได้จากการขายคาราบาวแดงใน
ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 23.9 ร้อยละ 23.7 ร้อยละ 22.6 และร้อยละ 28.1 ของรายได้จากการขายรวมของกลุ่มบริษัทฯ 
ตามล าดับ  

 1.7.3 ผู้น าด้านนวัตกรรมทางการตลาดในการสร้างเคร่ืองหมายการค้าและผลิตภัณฑ์ 

การท าการตลาดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการท าการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์จะช่วยสร้างความแตกต่าง  จากคู่แข่งและเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเติบโตของธุรกิจและการเพ่ิม
ส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า นวัตกรรมทางการตลาดที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท
ฯ ได้แก่  

(ก)  การเป็นบริษัทในธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods) รายเดียวใน
ประเทศไทยที่มีทีมปฏิบัติการทางการตลาดเป็นของตนเอง กล่าวคือ ทีมงานสาวบาวแดงที่ประกอบด้วยบุคลากรกว่า 500 คน 
หรือมากกว่า 70 ทีม ซึ่งได้ริเริ่มกิจกรรมการตลาดมากกว่า 400,000 กิจกรรมต่อปีทั่วประเทศ เพ่ือสร้างความต้องการ
ผลิตภัณฑ์และการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ทั่วถึง  

(ข) การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่ง (Differentiated Product Positioning) ท่ี
ขายในราคาเดียวกัน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มส่วนผสมของวิตามินบี 12 ในคาราบาวแดง และมุ่งเน้นการสื่อสารเรื ่อง
ส่วนผสมวิตามินบี 12 ในคาราบาวแดง และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภค และช่องทางการจ าหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้บริโภคให้ความสนใจและทดลองบริโภคคาราบาวแดง 
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(ค) การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ให้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่ขาย
ในราคาเดียวกัน โดยเพ่ิมส่วนผสมของ Zinc ในเครื่องดื่มเกลือแร่ สตาร์ท พลัส และส่ือสารให้ผู้บริโภคเห็นถึงความส าคัญของ 
Zinc ซึ่งจะสูญเสียไปพร้อมเหงื่อ 

ในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงให้ความส าคัญต่อการลงทุนพัฒนาโครงการนวัตกรรมทางการตลาดต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมการเป็นบริษัทเครื่องดื่มบ ารุงก าลังชั้นน าในตลาด  

1.7.4 กลยุทธ์การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Vertically Integrated Business Model) ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ด้านต้นทุน (Cost Synergies) เสถียรภาพในการจัดหาวัตถุดิบ และความสามารถในการควบคุมคุณภาพ  

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร 
กลุ่มบริษัทฯ เม่ือ APG เปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะมีความสามารถในการผลิตขวดแก้ว ผลิตเครื่องดื่ม
บ ารุงก าลัง และเครื่องดื่มเกลือแร่ และบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศได้ด้วยบุคลากรของตนเอง กลุ่ม
บริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถดังกล่าวช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถควบคุมโครงสร้างต้นทุน 
กระบวนการผลิต ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้น ความสามารถในการ
ผลิตขวดแก้วได้ด้วยตนเองยังจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเส่ียงจากสภาวะผันผวนของอุปทานขวดแก้วได้
ดียิ่งข้ึน และสามารถลดการพ่ึงพิงบริษัทผู้ผลิตขวดแก้วภายนอก นอกจากนี้ DCM ซึ่งได้มีการจัดตั้งข้ึนในปี 2555 ยังมีส่วน
ส าคัญในการด าเนินกลยุทธ์การกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยการบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แบบครบ
วงจร จึงช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึงช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งข้ึน การ
เติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดและการเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายช่วยพิสูจน์ให้เห็นถึงความส าเร็จของการด าเนินกล
ยุทธ์ดังกล่าวของกลุ่มบริษัทฯ  

จากผลการส ารวจของ Nielsen การกระจายสินค้าคาราบาวแดงทั่วประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึนจากร้อยละ 
79 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นร้อยละ 84 ในเดือนธันวาคม 2557 ในขณะที่คู่แข่งส าคัญมีอัตราการกระจายสินค้าที่ไม่
เปล่ียนแปลงมากนักในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้  นับแต่ DCM เร่ิมประกอบธุรกิจในเดือนตุลาคม ปี 2555 ส่วนแบ่งทาง
การตลาดของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตจากร้อยละ 17.5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 21.5 ในปี 2557 ทั้งนี้ ด้วยความสามารถในการ
บริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศได้ด้วยตนเอง ท าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า ความสามารถดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้กลุ่ม
บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ 
(Market Penetration) การพัฒนาตลาดใหม่ (Market Development) และ/หรือ  การพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ (Product 
Development) ในอนาคต  

 1.7.5 อุปกรณ์และเคร่ืองจักรการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งพร้อมสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจทั งในประเทศ
และในระดับภูมิภาค 

ในเดือนมีนาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตั้งสายการผลิตความเร็วสูง (Krones) ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จากประเทศเยอรมันเพ่ิมเติม โดยมีก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ินถึง 350 ล้านขวดต่อปี การลงทุนในสายการผลิตใหม่นี้จะช่วย
สนับสนุนการขยายธุรกิจของคาราบาวแดงในประเทศไทย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีการด าเนินการ
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สายการผลิตทั้งหมด 14 สายการผลิต ประกอบด้วยสายการผลิตคาราบาวแดงแบบขวดจ านวนเก้าสาย  สายการผลิตคารา
บาวแดงแบบกระป๋องจ านวนสามสาย และสายการผลิตสตาร์ท พลัสจ านวนสองสาย ซึ่งด าเนินการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันหก
วันต่อสัปดาห์ โดยมีก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ิน 1,200 ล้านขวดต่อปี (แบ่งเป็นก าลังการผลิตสูงสุดท้ังส้ินส าหรับเคร่ืองดื่มบ ารุง
ก าลังจ านวน 1,080 ล้านขวดต่อปี และส าหรับเครื่องดื่มเกลือแร่จ านวน 120 ล้านขวดต่อปี) และ 350 ล้านกระป๋องต่อปี  

1.7.6 ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 

กลุ่มบริษัทฯ บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มมายาวนานกว่า 20 ปี ประสบการณ์ที่ส่ังสมมาอย่างยาวนานท าให้ทีมผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีความเข้าใจเชิงลึก
ในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม และตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง  

ทีมผู้บริหารมีส่วนร่วมส าคัญในการพัฒนา การด าเนินงาน และการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตและ
สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศได้อย่างรวดเร็ว กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าทีมผู้บริหารมีประสบการณ์และผลการ
ด าเนินงานที่ได้พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถพัฒนาต าแหน่งในการแข่งขัน (Competitive Position) ทั้ง
ในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.7.7 การเติบโตของรายได้และก าไรอย่างต่อเนื่อง  

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 
4,309.2 ล้านบาท 5,008.7 ล้านบาทและ 6,929.4 ล้านบาท และ 7,574.6 ล้านบาท ตามล าดับ โดยเพ่ิมข้ึน 699.5 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 16.2 ในปี 2555 และเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดในปี 2556 จ านวน 1,920.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.3  และยังคง
ขยายตัวในอัตราที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2557 โดยเพ่ิมข้ึน 645.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 จากงวดเดียวกันในปีก่อนหน้า 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 204.5 
ล้านบาท 187.8 ล้านบาท 626.4  ล้านบาท และ 1,011.7 ล้านบาท ตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 4.7 ร้อย
ละ 3.7 ร้อยละ 9.0 และร้อยละ 13.6 ตามล าดับ แม้อัตราก าไรสุทธิส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้มีการชะลอ
ตัวจากค่าเส่ือมราคาที่เพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในสายผลิตภัณฑ์ใหม่ และค่าใช้จ่ายทางการตลาดเนื่องจากมีการปรับเปล่ียนจาก
การใช้ผู้จัดจ าหน่ายภายนอกมาเป็นการด าเนินการบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายด้วยตนเอง แต่ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2556 และ 2557 ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญ ประกอบกับอัตราก าไรสุทธิได้ปรับตัว
เพ่ิมข้ึน จึงพิสูจน์ให้เห็นถึงความส าเร็จของกลยุทธ์การประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Vertically Integrated Business Model) 
ความสามารถของทีมผู้บริหาร และความแข็งแกร่งของบุคลากร  
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การวิจัยและพัฒนา 
 
กลุ่มบริษัทฯ มีการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย รวมทั้งให้ความส าคัญกับการขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์
เดิม เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากข้ึน ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับบทวิจัย
เกี่ยวกับตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้พนักงานประจ าโดยเฉพาะพนักงาน
ทีมงานการตลาด ทีมปฏิบัติการตลาด ทีมขาย และทีมฝ่ายผลิตในการร่วมกันท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  
บริษัทฯ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการท าการวิจัยและพัฒนาในจ านวนที่ไม่สูงมากนัก โดย
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจ านวน 1.0 ล้าน
บาท 1.1 ล้านบาท 1.7 ล้านบาท และ 3.3  ล้านบาท ตามล าดับ  
 
ทั้งนี้ กระบวนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้   

 

 
 
ขั นตอนที่ 1: ศึกษาตลาด 
 ทีมการตลาด ทีมปฏิบัติการทางการตลาดและทีมขายของกลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการศึกษาตลาดเพ่ือมองหาโอกาส
ทางธุรกิจ โดย 

ศึกษาตลาด 

ศึกษาข้อมูลจากทีมการตลาดของ
กลุ่มบริษัทฯ  

ศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมจากองค์กร
ภายนอก  

ระบุโอกาสทางธุรกิจ  

วางแผนกลยุทธท์างการตลาด  พัฒนาผลิตภัณฑ์   

น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และ
ประเมินผล  

ข้ันตอนที่ 1 

 ข้ันตอนที่ 2 

 ข้ันตอนที่ 3 

 ข้ันตอนที่ 4 
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(1) ศึกษาข้อมูลจากทีมการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจและวิเคราะห์ความ
ต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือประเมินสภาวะตลาด 

(2) ศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมจากองค์กรภายนอก โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะตลาดจากบทวิจัยขององค์กร
ภายนอกที่เชื่อถือได้ เพ่ือประเมินสภาวะการแข่งขัน และวิเคราะห์แนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
ขั นตอนที่ 2: ระบุโอกาสทางธุรกิจ  
 ภายหลังจากการศึกษาตลาด ทีมการตลาด ทีมปฏิบัติการทางการตลาดและทีมขายจะร่วมกันระบุโอกาสทางธุรกิจ
เช่น ระบุกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายที่มีศักยภาพ และผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายดังกล่าว 
 
ขั นตอนที่ 3: วางกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ ์
 กลุ่มบริษัทฯ จะวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ราคา แผนการส่งเสริมการขายและแผนการจัดจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด
เป้าหมาย 
 
ขั นตอนที่ 4: น าผลิตภัณฑ์ใหมอ่อกสู่ตลาด และประเมินผล 
 ภายหลังข้ันตอนการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัทฯ จะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่
ตลาด และด าเนินการติดตามและประเมินผลของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
ในการประเมินผลดังกล่าว 
 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะวิเคราะห์ผลตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย รวมทั้งด าเนินการตรวจสอบยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ซึ่งหากกลุ่มบริษัทฯ พบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับผลตอบรับไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจตัดสินใจชะลอหรือหยุดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และเปล่ียนไป
มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป 
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด จ าหน่าย และบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและ

เครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจร โดยเครื่องดื่มบ ารุงก าลังของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คาราบาวแดง” และใช้
สโลแกน “คาราบาวแดง สร้างคุณค่าชีวิต” ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจ าแนกได้เป็นสามธุรกิจย่อย ดังนี้ 
 

 ( )  ธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังและเคร่ืองดื่มอื่นๆ  
ด าเนินงานโดยบริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด หรือ CBD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบ

ธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้
เครื่องหมายการค้าสตาร์ท พลัส รวมทั้งเครื่องดื่มอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ จะผลิตและจ าหน่ายในอนาคต   

CBD ผลิตคาราบาวแดงสองรูปแบบได้แก่ (1) แบบขวดขนาด 150 มิลลิลิตรและ (2) แบบกระป๋องขนาด 
250 มิลลิลิตร โดย CBD มีก าลังการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังสูงสุด 1,080 ล้านขวดต่อปี และ 350 ล้านกระป๋องต่อปี กลุ่ม
บริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงเฉพาะแบบขวดภายในประเทศ และจ าหน่ายคาราบาวแดงแบบกระป๋องในต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่  ส าหรับสตาร์ท พลัส CBD ผลิตในรูปแบบขวดขนาด 250 มิลลิลิตร ในปัจจุบัน CBD มีก าลังการผลิตสตาร์ท พลัสสูงสุด 
120 ล้านขวดต่อปี และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศทั้งหมด 

ในการจ าหน่ายคาราบาวแดงและสตาร์ท พลัสภายในประเทศ CBD จะจ าหน่ายให้แก่ DCM ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ โดย DCM จะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ CBD ให้แก่ 1) ตัวแทนจ าหน่าย เพ่ือจ าหน่ายสินค้าต่อไปยังร้านค้าแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) และ 2) ร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และในการจ าหน่ายคาราบาวแดงไปยั ง
ต่างประเทศนั้น CBD จะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศเพ่ือ
น าเข้า จัดจ าหน่าย และกระจายผลิตภัณฑ์ให้แก่ร้านค้าในต่างประเทศต่อไป 

 
 ( )  ธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ว 

ด าเนินงานโดยบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด หรือ APG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
ผลิต และจัดหาขวดแก้ว เพ่ือเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ  APG จัดซื้อ
ขวดแก้วจากคู่ค้าภายนอก และมีโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาที่มีขนาดเตาซึ่งมีก าลังการผลิตน้ าแก้วทั้งส้ิน 310 ตันแก้วต่อวัน ซึ่ง
เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2557 APG จะสามารถผลิตขวดแก้วสีชาส าหรับคาราบาวแดงแบบขวด

APG CBD

2.) ธุรกิจจัดหา 
และผลิตขวด

แก้ว

1.) ธุรกิจผลิต 
ท าการตลาด 
และจ าหน่าย
เครื่องดื่มบ ารุง
ก าลังและ

เครื่องดื่มอื่นๆ
ผู้น าเข้า/ ตัวแทน

จ าหน่าย /ผู้จัดจ าหน่าย
ท้องถิ่นในต่างประเทศ

DCM

ขาย
ต่างประเทศ

ขายใน
ประเทศ

ร้านค้าแบบสมัยใหม่
(Modern Trade)

3.) ธุรกิจ
บริหาร
จัดการ
การจัด
จ าหน่าย
เครื่องดื่ม

ร้านค้าปลีก
ตัวแทน
จ าหน่าย
หลัก

ให้การสนับสนุนทางการตลาด

ตัวแทน
จ าหน่าย
ย่อย

ตัวแทนจ าหน่าย
ย่อยของ

ตัวแทนย่อย

ร้านค้าในต่างประเทศ

ช่องทางร้านค้าแบบ
สมัยใหม่

(Modern Trade)

ช่องทางร้านค้าแบบ
ดั้งเดิม

(Traditional Trade)
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จ านวนสูงสุดทั้งส้ิน 650 ล้านขวดต่อปี เพ่ือทดแทนการซื้อขวดแก้วบางส่วนจากบุคคลภายนอก โดยใช้เงินลงทุนทั้งหมด
ประมาณ  1,600 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบัน APG จะขายขวดท่ีจัดซื้อและผลิตได้ท้ังหมดให้แก่ CBD 
 
 ( )  ธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ าหน่าย  

ด าเนินงานโดยบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด หรือ DCM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
บริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ช่องทางการค้าภายในประเทศผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional 
Trade) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ปัจจุบัน DCM มีทีมฝ่ายขายจ านวนกว่า 160 คน ทั้งนี้  DCM บริหาร
จัดการการจัดจ าหน่ายให้เฉพาะแก่บริษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ดี หากมีโอกาสทางธุรกิจ DCM มีความพร้อมที่จะบริหารจัดการการ
จัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกด้วย โครงสร้างการประกอบธุรกิจของ DCM สามารถสรุปได้ดังนี ้

(ก) ช่องทางร้านค้าแบบดั งเดิม(Traditional Trade) 
DCM ท าหน้าที่บริหาร ดูแล ติดต่อ และรับค าส่ังซื้อจากเครือข่ายตัวแทนจ าหน่ายที่ติดต่อกับร้านค้าแบบ

ดั้งเดิม และส่ังซื้อผลิตภัณฑ์กับ CBD เพ่ือด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังตัวแทนจ าหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  
บริษัทฯ ให้แก่ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม 

(ข)  ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่(Modern Trade) 
DCM ท าหน้าที่บริหาร ดูแล และติดต่อโดยตรงกับร้านค้าแบบสมัยใหม่เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต 

และไ เพอร์มาร์เกตเป็นต้น เพ่ือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ และรับค าส่ังซื้อจากร้านค้าแบบสมัยใหม่ทีมฝ่ายขาย
ดังกล่าวจะส่ังซื้อผลิตภัณฑ์กับ CBD เพ่ือให้ด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้าหรือคลังสินค้าของร้านค้าแบบ
สมัยใหม่ต่อไป 
 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
ปัจจัยความเส่ียงส าหรับกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็นความเส่ียงที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ความเส่ียงที่เกี่ยวกับบริษัทย่อย 

ได้แก่ CBD APG และ DCM และความเส่ียงอื่น ๆ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับบริษัทฯ 
3.1.1 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

เนื่องจากบริษัทฯมีลักษณะการประกอบธุรกิจแบบบริษัทโ ลดิ้ง (Holding Company) คือเป็นบริษัทที่มีรายได้จาก
การถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการด าเนินธุรกิจของตัวเองที่ก่อให้ เกิดรายได้อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นผลประกอบการ
ของบริษัทฯจึงข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน  และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ด้วยเหตุนี้ความเส่ียงที่
อาจจะเกิดข้ึนจึงเป็นความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยปัจจุบัน
รายได้จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ดังนั้นผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยจึงมี
ความส าคัญอย่างมากต่อผลก าไรโดยรวมซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการด าเนินงานก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผล
การด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40.0 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และภายหลังการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุน
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เพ่ิมเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะจ่ายจากก าไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ ซึ่งข้ึนอยู่กับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวถือเป็นรายได้
เกือบทั้งหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯหากบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ได้ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลเนื่องมาจากผลประกอบการในระยะเวลานั้นไม่มีก าไรหรือเหตุผลทางธุรกิจอื่นใดเช่นการต้องส ารองเงินทุนเพ่ือ
ขยายกิจการหรือเพ่ือจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม เป็นต้นจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วย 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหัก
ภาษีเงินได้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะ
พิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
จะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ อาทิกระแสเงินสดจริงก าไรฐานะการเงินและความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นว่าเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลก าไรในปี
ใดๆหรือคณะกรรมการบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีผลก าไรทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนหากบริษัทฯ 
ยังคงมีผลขาดทุนสะสมบริษัทฯ จะยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีก าไรสุทธิในปีนั้นก็ตาม 
 
3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ CBD 
3.2.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังและเคร่ืองดื่มอื่นๆ 

เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูงทั้งจากผู้ประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
ผู้ประกอบการใหม่ที่อาจเข้ามาแข่งขันในตลาดการแข่งขันที่สูงในธุรกิจเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยส่งผลให้ที่ผ่านมา 
ผู้ประกอบการในธุรกิจมิได้ปรับราคาขายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังอย่างมีนัยส าคัญ ปัจจุบัน เครื่องดื่มบ ารุงก าลังแบบขวดซึ่งมี
ขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร มีราคาขายปลีกในประเทศไทยโดยทั่วไปอยู่ที่ขวดละ 10 บาทดังนั้น เพ่ือคงหรือเพ่ิมส่วนแบ่งทาง
การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ผู้ประกอบการแต่ละรายรวมถึง CBD ต้องท ากิจกรรมทางการตลาด และใช้
งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งที่ส าคัญเหล่านี้ อาจมี
ศักยภาพในด้านเงินทุน และมีประสิทธิภาพในการผลิตและด าเนินกิจกรรมทางการตลาดได้เป็นผลส าเร็จมากกว่า CBD การ
แข่งขันที่รุนแรงดังกล่าว อาจท าให้ CBD ไม่สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด หรือมีค่าใช้จ่ายในการท ากิจกรรมทางการ
ตลาดสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 
3.2.2 ความเสี่ยงจากการที่รายได้หลักของ CBD มาจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวคือคาราบาวแดง 
 ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557  มีรายได้หลักจากการขายคาราบาวแดง คิดเป็นร้อยละ 99.0 
และร้อยละ 98.4 ของรายได้รวมของ CBD ดังนั้น หากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไป และคาราบาวแดงไม่ได้รับความนิยม
ในหมู่ผู้บริโภคหรือหากกฎระเบียบ หรือนโยบายของภาครัฐที่ใช้บังคับกับการผลิต การท าการตลาดและการจัด
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จ าหน่ายคาราบาวแดงเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญเป็นผลให้ CBD มีต้นทุนเพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
นโยบายของภาครัฐที่เปล่ียนไปดังกล่าว อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  
 
3.2.3 ความเสี่ยงจากการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 

 CBD เล็งเห็นความส าคัญในการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดโดยในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั้ง ต้องใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งในด้านการคิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การท าการตลาด ซึ่งรวมถึงการท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เพ่ือให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้จาก
การขายในระดับที่น่าพอใจให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นได้ CBD อาจมีความเส่ียงจากการลงทุนหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้รับการ
ตอบรับหรือเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิจ หาก CBD ไม่ประสบความส าเร็จในการ
น าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่าง
มีนัยส าคัญ  

 
 
3.2.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพ่ึงพิงนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ในฐานะผู้แนะน าสินค้า (Presenter) 

และตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador) ของกลุ่มบริษัทฯ และการพ่ึงพิงภาพลักษณ์วงดนตรีคาราบาว 
ปัจจุบัน CBD ท าสัญญาว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล ให้ท าหน้าที่ในการแนะน าสินค้า (Presenter) และเป็นตัวแทน

สินค้า(Brand Ambassador) เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์ “คารา
บาวแดง” ของ CBD แต่เพียงผู้เดียว โดยสัญญาโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญา
อัตโนมัติต่อไปอีก 5 ปีซึ่งมีอัตราค่าจ้างส าหรับ 5 ปีแรก จ านวน 10 ล้านบาทและมีอัตราค่าจ้างส าหรับ 5 ปีต่อมา จ านวน 
12 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเสนอปรับค่าตอบแทนดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาตลาด   

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

นอกจากนี้ คาราบาวแดงเป็นเครื่องหมายการค้าที่เชื่อมโยงกับวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาว ดังนั้น CBD จึงต้อง
พึ่งพิงภาพลักษณ์ที ่ดีและชื ่อเสียงของวงดนตรีเพื ่อชีวิตคาราบาว หากภาพลักษณ์ของวงดนตรีเพื ่อชีวิตคาราบาว
เปล่ียนแปลงไปในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์  “คารา
บาวแดง” ท าให้ CBD สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 
3.2.5 ความเสี่ยงจากการที่ CBD อาศัยผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในการจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของ CBD ในต่างประเทศ 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศจ านวน 

2,090.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.1 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ โดยในการด าเนินธุรกิจส่งออกในต่างประเทศ
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นั้น CBD ต้องอาศัยผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในแต่ละประเทศท่ี CBD ด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ CBD 
ไม่มีนโยบายที่จะเข้าท าสัญญาระยะยาวกับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ /หรือ ผู้จัดจ าหน่ายดังกล่าว แม้ว่า CBD จะมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานกับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ /หรือ ผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นเหล่านั้นก็ตาม ลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นหลักปกติท่ัวไปในอุตสาหกรรมที่ CBD ด าเนินธุรกิจอยู่  

ดังนั้น CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ /หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศทุกราย
ของ CBD จะยังคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ CBD ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น าเข้า
ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นของ CBD จะด าเนินการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเป้าที่ CBD ตั้งไว้ได้
หรือไม่ ในกรณีที่ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD หรือ
ปฏิบัติงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย และ CBD อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความล่าช้าในการที่ CBD ต้องเข้าเจรจา ท า
ข้อตกลงการจัดจ าหน่ายสินค้ากับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นรายอื่น หรืออาจมีอุปสรรคในการเข้า
ไปประกอบธุรกิจหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้นอกจากนี้ CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย 
และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศของ CBD จะสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้ครบถ้วนและ CBD อาจไม่สามารถท าข้อตกลงกับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือ ผู้
จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือไม่สามารถหาผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ /หรือผู้
จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

 
3.2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับทีมงานด้านการตลาดและทีมงานด้านการขายของกลุ่มบริษัทฯ  

การด าเนินงานของทีมงานด้านการตลาดโดยเฉพาะทีมงานสาวบาวแดงและทีมงานด้านการขายของ CBD ต้อง
เผชิญกับความเส่ียงบางประการ ซึ่งรวมถึง 

(1) การไม่สามารถท าโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขายซึ่งจ าเป็นต่อการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด 
และเพ่ิมการรับรู้เคร่ืองหมายการค้า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) การไม่สามารถด าเนนิกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไปได้ทันเวลา 
เหตุการณ์ข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของ

กลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
 

3.2.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ 
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขวดแก้ว และน้ าตาลทราย โดย CBD จัดหาวัตถุดิบดังกล่าวจากผู้ขาย

ในประเทศ  
(1) ขวดแก้ว 

 CBD ใช้ขวดแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการบรรจุผลิตภัณฑ์ของ CBD ปัจจุบัน สัญญาจัดหาขวดแก้วส่วน
ใหญ่ของ CBD กับผู้ผลิตขวดแก้วเป็นสัญญาที่มีอายุหนึ่งปี โดยคู่สัญญาตกลงก าหนดจ านวนขวดแก้ว และราคาซื้อขายไว้
ล่วงหน้า อย่างไรก็ดี CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ผลิตขวดแก้วจะสามารถจัดหาขวดแก้วให้แก่ CBD ได้ในปริมาณที่ต้องการ
ตามสัญญา เนื่องจากปัจจัยที่ผู้ผลิตขวดแก้ว หรือ CBD ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ เม่ือส้ินสุดสัญญาจัดหาขวดแก้ว
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ดังกล่าวแล้ว หาก CBD ประสงค์ที่จะต่ออายุสัญญา CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า จะสามารถต่ออายุสัญญาดังกล่าวด้วย
ราคา และเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมต่อ CBD ได้ และหากในการต่อสัญญาดังกล่าว ราคาขวดแก้วมีการปรับตัวสูงข้ึน 
CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า CBD จะสามารถผลักภาระต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้บริโภคได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ แม้ว่าโรงงานขวดแก้วสีชาของ APG ได้เร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ในการผลิตขวดแก้วสีชาใน
เดือนสิงหาคม 2557 แล้ว อย่างไรก็ดี CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า APG จะสามารถจัดหาและ/หรือผลิตขวดแก้วสีชาซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักในการบรรจุผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงในปริมาณที่เพียงพอกับการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง อาจท าให้ CBD เสีย
โอกาสทางธุรกิจ 

(2) น  าตาลทราย 
น้ าตาลทรายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ที่มีราคาข้ึนลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด 

และนโยบายของรัฐบาล หากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวสูงข้ึน CBD ไม่สามารถรับรองว่าจะสามารถผลักภาระต้นทุนที่
เพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้บริโภคได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญ 

 
CBD ใช้น้ าตาลทรายในการผลิตผลิตภัณฑ์สองประเภท ได้แก่ 
(ก) น  าตาลทรายที่ใช้ในการผลิตเพ่ือการจ าหน่ายในประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาน้ าตาลทรายที่ CBD ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายใน
ประเทศ หากกระทรวงพาณิชย์เปล่ียนแปลงนโยบาย และปรับราคาน้ าตาลทรายสูงข้ึน อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผล
การด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ ในอนาคตหากรัฐบาลเปล่ียนแปลงนโยบายการก าหนดราคาน้ าตาลทรายหรือ
ประกาศลอยตัวราคาน้ าตาลทรายเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
อาจท าให้ราคาน้ าตาลทรายมีความผันผวน และอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ CBD ได้ 
  (ข) น  าตาลทรายที่ใช้ในการผลิตเพ่ือส่งออกไปต่างประเทศ 

ราคาน้ าตาลทรายที่ CBD ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออกไปต่างประเทศนั้น ข้ึนอยู่กับราคา
น้ าตาลทรายในตลาดโลกโดยราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกดังกล่าวข้ึนอยู่กับอุปสงค์ และอุปทานของน้ าตาลทรายที่ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกของแต่ละประเทศ นโยบายการส่งเสริม การ
แทรกแซง การส่งออก การน าเข้า ของอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ 
ราคาน้ าตาลทรายยังมีความสัมพันธ์กับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงอีกด้วย เนื่องจากน้ าอ้อยรวมถึงกากน้ าตาลสามารถน าไปผลิตเป็น
เอทานอลเพ่ือใช้ผสมกับน้ ามันเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาซื้อขายน้ าตาลทรายในตลาดโลก
มีความผันผวนสูงและอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ CBD ได้ 

 
3.2.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทฯ  
 ธุรกิจการผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายคาราบาวแดงของ  CBD อยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญได้แก่ พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522 (ตามที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม)
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รวมทั้งประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข หลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวก าหนดข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ฉลากการโฆษณาและการท าการตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เช่น ข้อจ ากัดในการโฆษณาสรรพคุณของสินค้า ข้อจ ากัดในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อก าหนดให้ผู้ผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังต้องแสดงค าเตือนบนฉลากถึงปริมาณการบริโภคในแต่ละ
วัน เป็นต้นนอกจากนี้ ธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังของ CBD ยังอยู่ภายใต้ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม เช่นพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 
2535 ข้อจ ากัดและข้อก าหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่  CBD น ามาใช้พิจารณาประกอบในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการผลิต การท าการตลาดและการส่งเสริมการขาย ดังนั้น หากหน่วยงานราชการเปล่ียนแปลง
นโยบาย กฏเกณฑ์ หรือระเบียบที่ใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจเครื่องดื่มบ ารุงก าลังให้มีความเข้มงวดมากข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อ
นโยบายและกลยุทธ์ในการท าการตลาดของ CBD และหาก CBD ไม่สามารถเปล่ียนแปลงนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด
ให้สอดคล้องกับนโยบายกฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจท าให้ CBD ต้องมีภาระเพ่ิมมาก
ข้ึนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  
 
3.2.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  
 (1) เคร่ืองหมายทางการค้า 

 CBD มีนโยบายที่จะจัดให้มีการจดทะเบียนและรักษาไว้ซึ่งเคร่ืองหมายการค้าที่ CBD ถือสิทธิเป็นเจ้าของ
ในประเทศที่มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ CBD ในการนี้ CBD ได้ขอรับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ โดยปัจจุบัน CBD ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ในประเทศไทยทั้งหมดมากกว่า 61 รายการ อย่างไรก็ดี ข้ันตอนในการด าเนินการเพ่ือขอจดทะเบียน และต่ออายุทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้านั้นใช้ระยะเวลานาน และการจดทะเบียนจะอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละ
ประเทศ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า CBD จะสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนหรือค าขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ หรือค าขอจดทะเบียนหรือค าขอต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
หรือค าขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่ CBD จะด าเนินการในอนาคตจะได้รับอนุมัติหรือไม่  

บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครอง หรือได้รับผลประโยชน์เ ชิงพาณิชย์
ส าหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อีกทั้งขอบเขตการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอาจแตกต่าง
กันไปในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ค าขอจดทะเบียนหรือค าขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการ
จดทะเบียนอาจถูกคัดค้าน ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดใดๆ ได้ ความเส่ียงดังกล่าว อาจส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

นอกจากนี้ อาจมีผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศที่บริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ใช้เครื่องหมายการค้าที่จด
ทะเบียนแล้วของกลุ่มบริษัทฯ แม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่มีสิทธิ และการใช้เคร่ืองหมายการค้าลักษณะดังกล่าวอาจถือเป็น
การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายของประเทศดังกล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
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 (2) การรักษาความลับทางการค้า 
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีวิทยาการความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูลทางการค้าที่กลุ่มบริษัทฯ รวบรวมข้ึนเอง 

รวมทั้งมีสูตรการผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ ซึ่งทั้งหมดน้ีถือเป็นความลับทางการค้าที่ส าคัญของกลุ่มบริษัท
ฯ ในการด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่าความลับทางการค้าดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก โดย
กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างเพียงพอส าหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการค้าดังกล่าว ทั้งนี้ การเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เปิดเผยความลับทางการค้าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้ความลับทาง
การค้าในทางที่ผิดนั้นเป็นเร่ืองที่ด าเนินการได้ยาก อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ระยะเวลานานในการด าเนินคดี รวมทั้ง ผลการ
พิจารณาคดีน้ันไม่สามารถคาดเดาได้ นอกจากนั้นศาลทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ รวมถึงขอบเขตอ านาจของศาล
ในต่างประเทศอาจมีแนวทางในการพิจารณาที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิในความลับทางการค้า 

นอกจากนี้ หากผู้อื่นได้มาซึ่งความลับทางการค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยการ
พัฒนาข้ึนเองโดยคู่แข่งทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ ย่อมไม่มีสิทธิห้ามมิให้คู่แข่งทางธุรกิจดังกล่าวใช้เทคโนโลยี 
หรือข้อมูลดังกล่าวเพ่ือแข่งขันกับกลุ่มบริษัทฯ หากความลับทางการค้าใดของกลุ่มบริ ษัทฯ ถูกเปิดเผย หรือถูกพัฒนาข้ึนเอง
โดยคู่แข่งทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ย่อมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อต าแหน่งการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ผลการ
ด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 
3.2.10 ความเสี่ยงจากการที่ CBD ไม่สามารถขึ นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ CBD 

จ าหน่าย 
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ CBD จ าเป็นต้องด าเนินการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อ

หน่วยงานราชการที่ก ากับดูแลของประเทศดังกล่าว หาก CBD ไม่สามารถข้ึนทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์อาจส่งผล
ให้ CBD ไม่สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศดังกล่าวได้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต าแหน่งการแข่งขันทางธุรกิจ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 
3.2.11 ความเสี่ยงจากการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเคร่ืองดื่มเกลือแร่จัดเป็นสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติ
พิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ในฐานะที่เป็นเครื่องดื่มที่ไม่เจือปนและไม่มีแอลก อล์ โดยมีอัตราพิกัดภาษีตามมูลค่าร้อยละ 
20.0 ของราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม หรือตามปริมาณ หน่วยละ 0.37 บาทต่อ 440 ลบ. ซม. (ทั้งนี้ เศษของ 440 ลบ. ซม. ให้
นับเป็น 440 ลบ. ซม.) แล้วแต่จ านวนตามมูลค่าหรือตามปริมาณจะมากกว่ากัน หากรัฐบาลมีนโยบายในการปรับข้ึนอัตราภาษี
สรรพสามิต และ CBD ไม่สามารถผลักภาระดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภคได้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจโอกาสทางธุรกิจ ผล
การด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 
3.2.12 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและความน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ 
 (1) ความเสี่ยงจากการผลิตผลิตภัณฑ์ 

 CBD มีความเส่ียงในการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ความเส่ียงดังกล่าวอาจเกิด
มาจาก (1) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ (2) ผลิตภัณฑ์ที่ช ารุดบกพร่อง (3) ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเป้ือน หรือ (4) การติดฉลากและ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

หน้า 34   รับรองโดย ………………………………………… 

ค าเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้องเป็นผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและเรียกร้องให้ CBD รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ์ของ CBD โดยให้ CBD ชดใช้ค่าเสียหาย หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ CBD 
จากตลาด รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจส่ังให้ CBD ระงับหรือ หยุดการประกอบกิจการได้ และอาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
 (2) ความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ 

แม้ว่า CBD จะได้จัดให้มีข้อความค าเตือนถูกต้องตามที่ก าหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ท่ี 194) พ.ศ. 2543 เร่ือง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ เช่นส าหรับ
คาราบาวแดง CBD ได้ระบุข้อความ "ห้ามดื่มเกินวันละสองขวดเพราะหัวใจจะส่ัน นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม 
ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน" ไว้บนฉลากแล้วก็ตาม แต่ CBD ก็ยังมีความเส่ียงที่ผลิตภัณฑ์ของ CBD จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค หากผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามค าเตือนในฉลาก และอาจส่งผลให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ด าเนินการ
เรียกร้องให้ CBD รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของ CBD โดยให ้CBD ชดใช้ค่าเสียหาย หรือ
อาจมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ CBD จากตลาด รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาจส่ังให้  CBD ระงับ หรือหยุดการ
ประกอบกิจการได้ หากเกิดกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

นอกจากนี้ หากมีข้อกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ของ CBD เป็นอันตราย แม้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะไม่ได้อยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นจริง CBD อาจต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ผู้บริโภคมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
ของ CBD ลดน้อยลง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจถูกเรียกคืนจากตลาด การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยไม่ค านึงถึงความชอบ
ด้วยกฎหมาย อาจส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  
 
3.2.13 ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ปลอมและสินค้าเลียนแบบ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังที่ขายในตลาดอาจผลิตข้ึนโดยไม่มีใบอนุญาต หรือไม่ได้รับการอนุญาตโดยถูกต้อง 
และ/หรือมีการติดฉลากผิดโดยเจตนา และฉ้อฉลเกี่ยวกับส่วนผสม และ/หรือแอบอ้างชื่อผู้ผลิตโดยมิชอบ โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวคือผลิตภัณฑ์ปลอม โดยจะจ าหน่ายในราคาต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า และใน
บางกรณี ผลิตภัณฑ์ปลอมดังกล่าวมีลักษณะคล้ายคลึงกับคาราบาวแดง ของ CBD นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ปลอมอาจมี 
หรืออาจไม่มีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกับคาราบาวแดงอีกด้วย ทั้งนี้ กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปลอม ใน
ตลาดที่ CBD ด าเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน อาจไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ไม่สามารถก าจัดการผลิต และการ
ขายผลิตภัณฑ์ปลอมได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น หากมีผลิตภัณฑ์ปลอมโดยใช้เคร่ืองหมายการค้าของ CBD โดยผิดกฎหมายอาจ
ท าให้ผู้บริโภคซึ่งบริโภคผลิตภัณฑ์ปลอมเหล่านั้นได้รับอันตราย และด าเนินการฟ้องร้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยเข้าใจว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ยอดขายผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงของ CBD 
อาจได้รับผลกระทบ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนจริงกลุ่มบริษัทฯ อาจเสียชื่อเสียง ถูกปรับ หรือได้รับโทษอื่นๆ และ CBD 
อาจได้รับผลกระทบในฐานะผู้ผลิตต้องถูกฟ้องร้องด าเนินคดี และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  
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3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ APG 
3.3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา และภาวะขาดแคลนการขาดแคลนวัตถุดิบ เศษแก้ว และก๊าซ

ธรรมชาติ 
 (1) เศษแก้ว 

เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG โดย APG ได้ท าสัญญาระยะส้ันที่มีอายุสัญญา
ประมาณหนึ่งปีเพ่ือจัดหาเศษแก้วจากผู้ค้าเศษแก้ว และ APG ยังคงมีแผนที่จะออกใบส่ังซื้อเพ่ือส่ังซื้อเศษแก้วจากผู้ค้าเศษ
แก้วจ านวนอย่างน้อยสองถึงสามราย ซึ่งการท าสัญญาระยะส้ันเพ่ือจัดหาเศษแก้ว และการออกใบส่ังซื้อดังกล่าวเป็นไปตาม
หลักปฏิบัติของตลาดโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี APG ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ค้าเศษแก้วจะสามารถจัดหาเศษแก้วให้แก่ APG ได้
ในปริมาณที่เพียงพอ และในราคาที่เหมาะสม หากมีกรณีดังกล่าว APG อาจมีต้นทุนในการผลิตขวดแก้วสูงข้ึน เนื่องจาก APG 
ต้องปรับสูตรการผลิตโดยการใช้วัตถุดิบอื่นที่มีต้นทุนสูงกว่าเศษแก้วเพ่ิมมากข้ึน เช่น เพ่ิมปริมาณการใช้ทรายแก้ว และโซดา
แอช เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญ 

(2) ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG โดย APG ได้ท าสัญญาซื้อขายก๊าซ

ธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึ่งเป็นสัญญาระยะกลางที่มีอายุสัญญาประมาณห้าปีโดยมีโครงสร้าง
ราคาประกอบไปด้วย (1) ราคาก๊าซซึ่งผันแปรตามราคาน้ ามันเตาในประเทศสิงคโปร์ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
และปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉล่ียต่อวัน และ (2) Demand Charge ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ก าหนดตามปริมาณการใช้
ก๊าซธรรมชาติตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาและมีการปรับปรุงตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติจริงทุกหกเดือน  

ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่ราคาก๊าซตามสัญญาดังกล่าวจะปรับตัวสูงข้ึนตามความผันแปรของราคาน้ ามันเตา
ในประเทศสิงคโปร์ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉล่ียต่อวัน การที่ราคาก๊าซ
ปรับตัวสูงข้ึนอาจส่งผลให้ APG มีต้นทุนที่สูงข้ึน  

นอกจากนี้ หาก ปตท. มีปริมาณก๊าซไม่เพียงพอ ปตท. อาจไม่สามารถส่งก๊าซให้แก่ APG ได้ในปริมาณที่
ก าหนดไว้ในสัญญา กรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ APG มีก๊าซธรรมชาติไม่เพียงพอในการผลิตขวดแก้วสีชาให้ได้ตามจ านวนที่
ก าหนดไว้ในแผนการผลิต และต้องหยุดการด าเนินการของโรงผลิตขวดแก้วสีชา โดยการอุ่นเตาหลอมแก้วเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ภายหลังจากการหยุดการด าเนินการผลิตอาจมีค่าใช้จ่ายสูง  

หากความเส่ียงข้างต้นเกิดข้ึนจริง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

 
3.3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการผลิตของโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาของ APG 

โรงงานผลิตขวดแก้วสีชาของ APG มีขนาดเตาที่มีก าลังการผลิตน้ าแก้วสูงสุดได้ 310 ตันแก้วต่อวัน หรือคิดเป็นก าลัง
การผลิตขวดแก้วสีชาส าหรับคาราบาวแดงแบบขวดจ านวนสูงสุดทั้งส้ิน 650 ล้านขวดต่อปีอย่างไรก็ดี ความส าเร็จของ APG 
ข้ึนอยู่กับการด าเนินการผลิตขวดแก้วสีชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงตลอดอายุ
การใช้งานของเตาหลอมขวดแก้ว หากในระยะเริ่มต้น APG ไม่สามารถด าเนินงานโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องตามแผนการผลิตที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบให้กลุ่มบริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจ และอาจ
ส่งผลในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  
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3.3.3 ความเสี่ยงจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ("บี

โอไอ") 
ธุรกิจการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG ได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน ("บีโอไอ") ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจให้การส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยส าหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ โดยการให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมนั้นจะมีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  

ในอนาคต  APG อาจไม่สามารถปฏิ บัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขทุกข้อภายใต้การอนุมัติจากบีโอไอได้  
การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายใต้การอนุมัติจากบีโอไออาจท าให้  APG เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากบีโอไอ ทั้งนี้การสูญเสียสิทธิประโยชน์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
 
3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับ DCM 
3.4.1 ความเสี่ยงจากการกระจายสินค้าไม่ทั่วถึงกลุ่มตลาดเป้าหมาย 

ปัจจุบัน DCM ท าหน้าที่บริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯไปยังช่องทางการจัดจ าหน่าย
ภายในประเทศผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) หาก DCM ไม่
สามารถบริหารจัดการให้เครือข่ายตัวแทนจ าหน่ายและ /หรือ ผู้กระจายสินค้าในประเทศให้สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ไปยัง
ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงตามแผนที่ก าหนด อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ เสียโอกาสทางธุรกิจและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
 
3.5 ความเสี่ยงอื่น ๆ 
3.5.1 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มีความส าคัญ 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ส าคัญดังกล่าว หรือไม่สามารถสรรหาผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมในระดับเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงเพ่ือด ารงต าแหน่งแทนบุคลากรที่ส าคัญนี้ได้ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ หากบุคลากรที่ส าคัญคนใดของกลุ่มบริษัทฯ ไปร่วมงานกับผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่ง หรือจัดต้ังบริษัทเพ่ือ
ด าเนินธุรกิจแข่งขัน ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญได้  
 
3.5.2 ความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราแลกเปลี่ยน  

CBD มีรายได้จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศ โดยในปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และปีบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายได้จากการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 22.6 และ ร้อยละ 28.1 ของรายได้จากการขายของกลุ่ม
บริษัทฯ  โดยการส่งออกบางส่วนมีการขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่วัตถุดิบเกือบทั้งหมดเป็นการจัดซื้อจากใน
ประเทศ ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพ่ือป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าว ท าให้ 
CBD มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ในกรณีที่อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขาย
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และยอดขายของ CBD โดยหากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าข้ึน รายได้จากการส่งออกเม่ือแปลงค่าเป็นเงินบาทจะลดลง ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบตอ่ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 นอกจากนี้  หากในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนเพ่ิมเติม โดยเงินลงทุนดังกล่าวอยู่ในสกุลเงิน
ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงที่เกิดจากอัตราแลกเปล่ียนกับสกุลเงินดังกล่าว   

 
3.5.3 สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และนโยบายของรัฐบาลในตลาดที่ส าคัญบางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายได้จากการขายคารา

บาวแดงในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 22.4 และร้อยละ 28.1 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ โดยรายได้จากการ
ส่งออกส่วนใหญ่มาจากประเทศก าลังพัฒนาซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ประเทศเมียนมาร์ ประเทศ
เวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศเยเมน(“ตลาดที่มีความเสี่ยงสูง”) ดังนั้นฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงาน ตลอดจนการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญจากการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายในตลาดดังกล่าว ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจในตลาดดังกล่าว ที่อาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้  

(1) สภาพความไม่ม่ันคงทางการเมืองซึ่งยังไม่มีข้อยุติ สงคราม การก่อความไม่สงบ และการเป็นปรปักษ์ในบาง
ประเทศและภูมิภาคซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ หรือก าลังจะประกอบธุรกิจในอนาคต 

(2) ระบบกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา 
(3) ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในตลาดต่างประเทศ 
(4) ผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ 
(5) ภัยธรรมชาติ 
(6) การไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรบุคคลในประเทศดังกล่าว 
(7) การเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบังคับทั่วไป เช่น การควบคุมอัตราแลกเปล่ียน และความยุ่งยากในการ

บังคับสิทธิตามสัญญา 
(8) ข้อจ ากัดในการลงทุนในบางประเทศ 
(9) การเปล่ียนแปลงนโยบายการค้าทั่วโลก เช่น การคว่ าบาตร และการส่ังห้ามค้าขายที่ก าหนดโดยประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ และ 
(10) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและข้อพิพาทที่อาจเกิดข้ึนในเร่ือง

ดังกล่าว 
แม้ว่าเศรษฐกิจของตลาดท่ีมีความเส่ียงสูง ได้เปล่ียนจากเศรษฐกิจที่รัฐบาลมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เป็นเศรษฐกิจ

แบบเปิดตลาด (Market-Oriented Economy) มากข้ึน ทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปส่วนใหญ่ในตลาดที่มีความ
เส่ียงสูงยังคงเป็นของรัฐบาล และรัฐบาลของตลาดที่มีความเส่ียงสูงยังควบคุมการเติบโตของเศรษฐกิจโดยการจัดสรร
ทรัพยากร การควบคุมการช าระหนี้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ การก าหนดนโยบายการเงิน และการให้สิทธิพิเศษแก่ธุรกิจ 
หรือบริษัทบางประเภท  

ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลของแต่ละประเทศในตลาดท่ีมีความเส่ียงสูงได้ด าเนินมาตรการในระดับที่แตกต่างกัน ในการ
ใช้ประโยชน์จากกลไกตลาดในการปฏิรูปเศรษฐกิจ การลดการถือกรรมสิทธิ์ของรัฐในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และ
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การสร้างการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินธุรกิจ มาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจเหล่านี้อาจมีการปรับ หรือเปล่ียน หรือน ามาใช้
โดยไม่เท่าเทียมกันในแต่ละประเภทธุรกิจ หรือในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ดังนั้นมาตรการบางประการเหล่านี้ อาจเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม แต่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

โดยทั่วไป ระบบกฎหมายของตลาดที่มีความเส่ียงสูงบางแห่งมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจท าให้ความคุ้มครองทาง
กฎหมายต่อกลุ่มบริษัทฯ มีจ ากัด โดยเฉพาะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ (รวมถึงผลิตภัณฑ์
ปลอม) กลุ่มบริษัทฯอาจประสบอุปสรรคในการด าเนินการทางกฎหมาย และบังคับตามค าพิพากษากับผู้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา 
หรือหน้าที่ตามกฎหมายต่อกลุ่มบริษัทฯ หรือผู้ที่ละเมิดเคร่ืองหมายการค้า และใบอนุญาตของกลุ่มบริษัทฯ 

 
3.5.4 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน  

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับใบอนุญาต
หน่วยงานดังกล่าวมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาต และก าหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงจัดให้มีบุคลากรที่ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตมีคุณลักษณะเป็นไปตามที่
หน่วยงานดังกล่าวก าหนด เช่น การด าเนินการดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จ าเป็น การมีระบบควบคุมคุณภาพ การก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถน าส่งข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเม่ือได้รับการร้องขอ การด าเนินงานเหล่านี้อาจท าให้เกิดค่าใช้จ่าย และกลุ่มบริษัทฯ อาจต้องใช้
เวลาในการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยใบอนุญาต
และเงื่อนไขของใบอนุญาตซึ่งการพิจารณาของหน่วยงานอาจน าไปสู่การระงับหรือยกเลิกใบอนุญาตและ /หรือก่อให้เกิดความ
รับผิดทางกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายปกครองต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้  

หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาต หรือปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือค าส่ังต่าง ๆ ของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 
3.5.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อาจประท้วงนัดหยุดงาน หรือรวมตัวก่อตั งเป็นสหภาพ

แรงงาน 
การประท้วงหรือการนัดหยุดงานของพนักงานกลุ่มบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการ

ของกลุ่มบริษัทฯหากพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยร่วมกันประท้วงหรือนัดหยุดงาน หรือหากบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อยไม่สามารถเจรจาเพ่ือระงับการนัดหยุดงานของพนักงานดังกล่าวได้ กลุ่มบริษัทฯ อาจประสบปัญหาธุรกิจหยุดชะงัก
และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนอันเป็นผลมาจากค่าแรงที่สูงข้ึนหรือผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายเพ่ิมให้แก่
พนักงานแรงงานดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส าคัญได้ 

นอกจากนี้ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีสหภาพแรงงานส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้ท าความ
ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใดๆ แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต หากพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วม
สหภาพแรงงานและกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถเจรจาตกลงกับสหภาพแรงงานหรือไม่สามารถเจรจาเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อ
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กลุ่มบริษัทฯ ได้ส าเร็จ หรือหากกลุ่มบริษัทฯ ประสบกับภาวะธุรกิจหยุดชะงักหรือประสบปัญหาด้านแรงงานแล้ว อาจส่ งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญได้ 

 
3.5.6 ความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ 

แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีนโยบายท าประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงอัน
เนื่องมาจากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมีความเส่ียงจากการ
ที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเนื่องทั้งหมด อาทิ ความเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจาก
สงครามและภัยก่อการร้าย หรือในกรณีที่มูลค่าความเสียหายมากกว่าจ านวนเงินประกันภัย และกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจาก
การที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงที่ไม่
สามารถต่อกรมธรรม์ได้ในราคาที่เหมาะสมหากราคาของกรมธรรม์ปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

 
3.5.7 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก 

กลุ่มบริษัทฯใช้โรงงานผลิตและคลังสินค้าในการด าเนินธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
และเครื่องดื่มอื่น ๆ ดังนั้น หากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่บริษัทฯ คาดไม่ถึง 
เช่นการขัดข้องของระบบไฟฟ้า การขาดแคลนน้ าประปา การโจมตีของผู้ก่อการร้ายและสงครามอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ และการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯและอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ 
ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 
3.5.8 ความเสี่ยงด้านการขนส่ง 

การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องพ่ึงพาการขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิต หรือคลังสินค้าของ
กลุ่มบริษัทฯ และการขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิต หรือคลังสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังลูกค้า โดยการขนส่งทางบก และทาง
เรือดังนั้นหากมีเหตุที่ท าให้กลุ่มบริษัทฯไม่สามารถใช้งานช่องทางการขนส่งดังกล่าวได้ตามปกติ เนื่องจากเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ หรือจากเหตุการณ์อื่นๆ เช่น การประท้วง และอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งหากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจโอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการ
เงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

 
3.5.9 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ 

ในกระบวนการผลิต และการด าเนินงานของโรงงานผลิตของกลุ่มบริษัทฯมีความเส่ียงที่อาจเกิดความผิดพลาด หรือ
อุบัติเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยผลิต และส่งผลให้การผลิตหยุดชะงักหรือล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ อุบัติเหตุอาจก่อความเสียหาย
ต่ออาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดข้ึนต่อธุรกิจและชุมชน
โดยรอบ 
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3.5.10 ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นคร้ังแรกแล้ว กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์กลุ่มนางสาวณัฐ

ชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และกลุ่มนายยืนยง โอภากุล จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 34.3 ร้อยละ 26.6 และร้อยละ 14.2 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามล าดับ 

นอกจากนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ยังด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงท าให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถ
ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรือของกลุ่มนางสาวณัฐชไม 
ถนอมบูรณ์เจริญยังสามารถคัดค้านมติท่ีส าคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นส าหรับเร่ืองที่กฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดให้ต้อง
ได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ     
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,648.8 เป็นเจ้าของ โปรดดูรายละเอียดในข้อ 4.1.1 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  657.9 เป็นเจ้าของ โปรดดูรายละเอียดในข้อ 4.1.2 
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,325.6 เป็นเจ้าของ โปรดดูรายละเอียดในข้อ 4.1.3 
4. เค รื่ อ ง ต ก แ ต่ ง  ติ ด ตั้ ง  แ ล ะ

เครื่องใช้ส านักงาน 
32.8 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

5. ยานพาหนะ 74.9 เป็นเจ้าของ ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ  
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและ

ติดตั้ง 
13.8 เป็นเจ้าของ โปรดดูรายละเอียดในข้อ 4.1.6 

รวม 4,753.8   

ทั้งนี้ รายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่แสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจ าแนกตาม
ประเภทของสินทรัพย์และจ าแนกตามบริษัทได้ดังนี้ 
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4.1.1 ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน 
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ 

ที่ตั ง และขนาดพื นที่    
(ไร่-งาน-วา) 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

CBD ที่ดินย่านสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
(จ านวนหกแปลง) 
พ้ืนที่ 5-2-33.5  

ที่ต้ังอาคารส านักงาน
ใหญ่ของกลุ่มบริษัท
ฯ และใช้แสวงหา
ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

เป็นเจ้าของ 2,154.9 จดจ านองพร้อมอาคาร
บนที่ดินแปลงดังกล่าว
ตามข้อ 4.1.2 เป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน วงเงิน 2,000.0 
ล้านบาท  

CBD ที่ดินย่านบางบ่อ  
ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ 
(จ านวน 84 แปลง)  
พ้ืนที่ 23-0-63 

ที่ต้ังโรงงานผลิต
เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
และเครื่องดื่มอื่น ๆ  

เป็นเจ้าของ 116.2 จดจ านองบางส่วน
จ านวน 42 แปลงพร้อม
อาคารบนที่ดินแปลง
ดังกล่าวตามข้อ 4.1.2
เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงิน 
471.0 ล้านบาท 

CBD ที่ดินย่านชะอ า ต าบลชะอ า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
(จ านวนหนึ่งแปลง)  
พ้ืนที่ 0-2-59.4 

บ้านรับรอง เป็นเจ้าของ 16.5 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

APG ที่ดินย่านบางปะกง  
ต าบลบางสมัครพิมพา  
อ าเภอบางปะกง จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา  
(จ านวน 15 แปลง)  
พ้ืนที่ 119-1-30 
(จ านวนหนึ่งแปลง) 
พ้ืนที ่10-1-50 

ที่ต้ังโรงงานผลิต
ขวดแก้วสีชา 

เป็นเจ้าของ 361.2 จดจ านองเป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน วงเงิน 1,631.1 
ล้านบาท (เฉพาะที่ดิน
จ านวน 15 แปลง 
ส าหรับที่ดินหนึ่งแปลง
พ้ืนที่ 10-1-50 นั้น  
ไม่มีภาระผูกพันใด )ๆ 

รวม 2,648.8  
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4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ 

ลักษณะและที่ตั ง วัตถุประสงค์
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2557  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

CBD อาคารส านักงานและ 
อาคารพาณิชย์  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

อาคารส านักงาน
ใหญ่ของกลุ่ม
บริษัทฯ และใช้
เป็นอาคารใน
เชิงพาณิชย์ 

เป็นเจ้าของ 71.4 จดจ านองพร้อมที่ดินของ
อาคารดังกล่าวตามข้อ 
4.1.1 เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงิน 
2,000.0 ล้านบาท  

CBD โรงงาน  
ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  
 

โรงงานผลิต
เครื่องดื่มบ ารุง
ก าลัง และ
เครื่องดื่มอื่น ๆ 

เป็นเจ้าของ 173.0 จดจ านองพร้อมที่ดินของ
อาคารดังกล่าวตามข้อ 
4.1.1 เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงิน 
471.0  ล้านบาท 

CBD บ้านพักรับรอง  
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

บ้านรับรอง เป็นเจ้าของ 6.4 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

APG อาคารโรงงาน ที่ต้ังเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ผลิตขวด
แก้วสีชา 

เป็นเจ้าของ 407.1 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

รวม 657.9  
 
4.1.3 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ 

สินทรัพย์ วัตถุประสงค์
การถือถอืครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

CBD เครื่องจักรและอุปกรณ์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ 

เป็นเจ้าของ 454.9 บางส่วนจดจ านอง เป็น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน วงเงิน 100.0 ล้าน
บาท 
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เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ 

สินทรัพย์ วัตถุประสงค์
การถือถอืครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

APG เครื่องจักรและอุปกรณ์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ 

เป็นเจ้าของ 870.7 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

รวม 1,325.6  
 
4.1.4 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั ง และเคร่ืองใช้ส านักงาน  
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ 

สินทรัพย์ วัตถุประสงค์
การถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ ณ 
วันที่ 31 
ธันวาคม 

2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

CBD เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และ
เครื่องใช้ส านักงาน 

สนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจ 

เป็นเจ้าของ 26.6 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

DCM เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และ
เครื่องใช้ส านักงาน 

สนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจ 

เป็นเจ้าของ 2.3 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

APG เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และ
เครื่องใช้ส านักงาน 

สนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจ 

เป็นเจ้าของ 3.9 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

รวม 32.8  
 
4.1.5 ยานพาหนะ  
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ 

สินทรัพย์ วัตถุประสงค์การ
ถือถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

CBD รถยนต์ รถยนต์ส าหรับทีม 
operation และ
ผู้บริหาร 

เป็นเจ้าของ 39.1 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

CBD ยานพาหนะท่ีใช้ใน
โรงงาน 

ยานพาหนะโรงงาน เป็นเจ้าของ 13.0 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

DCM รถยนต์ รถยนต์ส าหรับ เป็นเจ้าของ 16.9 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
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เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ 

สินทรัพย์ วัตถุประสงค์การ
ถือถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

พนักงานขาย 
APG ยานพาหนะท่ีใช้ใน

โรงงาน 
ยานพาหนะโรงงาน เป็นเจ้าของ 5.9 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

รวม 74.9  

4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั ง  
เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ 

สินทรัพย์ วัตถุประสงค์การถือ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธ ิณ 
วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

CBD ส่วนปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน 

อาคารส านักงานใหญ่
ของกลุ่มบริษัทฯ และ
ใช้เป็นอาคารในเชิง
พาณิชย์ 

เป็นเจ้าของ 0.8 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

CBD เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตเคร่ืองดื่ม 
คาราบาวแดง 

เป็นเจ้าของ 10.9 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

APG อาคารโรงงาน ที่ต้ังเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ผลิตขวดแก้วสี
ชา 

เป็นเจ้าของ 1.3 ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

APG เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตขวดแก้วสีชา เป็นเจ้าของ 0.8 เป็นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงิน  

1,631.1 ล้านบาท 
รวม 13.8  

 
4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ วัตถุประสงค์การถือครอง 
1. เครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่าย

เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีการจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยจ านวน 61 เครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ ในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่ จะจัดให้มีการจดทะเบียนและ
รักษาไว้ซึ่งเครื่องหมายการค้าในประเทศเหล่านั้นด้วย 
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สินทรัพย์ วัตถุประสงค์การถือครอง 
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ เช่น โปรแกรม

ระบบการท าบัญชี โปรแกรมรายงานผู้บริหาร โปรแกรมบัญชีบริหารคลังสินค้า และโปรแกรม
การด าเนินงานทั่วไป 

 ในการประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเคร่ืองดื่มอื่น ใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยจ านวน 61 
เครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการจดทะเบียน
และรักษาไว้ซึ่งเครื่องหมายการค้าในประเทศเหล่านั้น   

 ทั้งนี้ CBD จะต่ออายุเครื่องหมายการค้า เม่ือถึงก าหนดเวลาต่ออายุ นอกจากนี้ เม่ือ  CBD มีการออกผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าใหม่ CBD จะด าเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามความเหมาะสม 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

บริษัท 
สัดส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัท 

(ร้อยละ) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

CBD 100.0 ประกอบธุรกิจผลิต  ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่ม
บ ารุงก าลัง และเคร่ืองดื่มอื่น ๆ 

DCM 100.0 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
APG 100.0 ประกอบธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ว 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า
จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได้ และเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาสัดส่วนการลงทุน ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการ
ตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนั้น จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และบริษัทฯ จะแต่งตั้ง ตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในบริษัทนั้น ๆ เพ่ือก าหนดนโยบายที่ส าคัญ และก ากับดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว  

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

- ไม่มี – 
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6. ข้อมูลทั่วไป 

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

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ท าการตลาด จ าหน่าย และบริหารจัดการการจัด
จ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเคร่ืองดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร 

ที่ต้ังส านักงานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000268 
โ มเพจบริษัท : www.carabaogroup.com 
โทรศัพท์ : 02-636-6111 
โทรสาร : 02-636-7950 
ชนิดและจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

: หุ้นสามัญจ านวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ชื่อบริษัท : บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมาย

การค้าคาราบาวแดง เคร่ืองดื่มเกลือแร่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าสตาร์ท พลัส และ
เครื่องดื่มอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ จะผลิตและจ าหน่ายในอนาคต 

ที่ต้ังส านักงานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105544081165 
โ มเพจบริษัท : www.carabaogroup.com 
โทรศัพท์ : 02-636-6111 
โทรสาร : 02-636-7950 
ชนิดและจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

: หุ้นสามัญจ านวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

จ านวนหุ้นที่ถือ : 2,999,990 หุ้น (99.99%) 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ช่องทางการ

จัดจ าหน่ายภายในประเทศผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้า
แบบสมัยใหม่ (Modern Trade) 

ที่ต้ังส านักงานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105555092457 
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โ มเพจบริษัท : www.carabaogroup.com 
โทรศัพท์ : 02-636-6111 
โทรสาร : 02-636-7950 
ชนิดและจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

: หุ้นสามัญจ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

จ านวนหุ้นที่ถือ : 999,980 หุ้น (99.99%) 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด   
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้วเพ่ือเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุง

ก าลังและเคร่ืองดื่มอื่นๆ 
ที่ต้ังส านักงานใหญ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105548125787 
โ มเพจบริษัท : www.carabaogroup.com 
โทรศัพท์ : 02-636-6111 
โทรสาร : 02-636-7950 
ชนิดและจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

: หุ้นสามัญจ านวน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

จ านวนหุ้นที่ถือ : 4,499,980 หุ้น (99.99%) 
 

ข้อมูลอ้างอิง 

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 4,6,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 02-229-2800 

 

ผู้ตรวจสอบบัญชี 
บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-264-0777  
  

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 
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990 อาคารอับดุลรา ิม ชั้นที่ 5 และชั้น 21-25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท์ 02-636-2000 

 
นักลงทุนสัมพันธ์  

นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ 
393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-636-6111 
E-mail : IR@carabaogroup.com 

  

7. โครงสร้างเงินทุน 

 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เป็นทุนเรียกช าระแล้วจ านวน 1,000  
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ หุ้นสามัญทั้งจ านวนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

7.2.1 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 มีดังนี ้

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บริษัท เสถียรธรรมโ ลดิ้ง จ ากัด 250,064,500 25.01% 

2.  น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 240,000,000 24.00% 

3.  นายยืนยง โอภากุล 115,480,000 11.55% 

4.  นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 47,774,100 4.78% 

5.  Northend Investment Limited 45,161,400 4.52% 

6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 33,414,600 3.34% 

7.  นางลินจง โอภากุล 26,020,000 2.60% 

8.  นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 25,500,000 2.55% 

9.  นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 14,000,000 1.40% 

10.  นายศิริศักด์ิ สนโสภณ 11,270,000 1.13% 
 
7.2.2 รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มี

อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
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7.2.2.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เสถียรธรรมโ ลดิ้ง จ ากัด สรุปได้ดังนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือ
หุ้นร้อยละ 55.0 นางดารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 15 นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 นายร่มธรรม 
เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 และนางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วทั้งหมดของ
บริษัท เสถียรธรรมโ ลดิ้ง จ ากัด 

7.2.2.2 Northend Investment Ltd. มีผู้ถือหุ้นคือ Autumn Gold Capital Ltd. (ก่อตั้งข้ึนภายใต้กฎหมาย
ของ British Virgin Islands) ทั้ งนี้  Autumn Gold Capital Ltd. มี ผู้ถื อหุ้ นคือ  Allshores Corporation Pte. Ltd. 
(ก่อตั้งข้ึนภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับด าเนินการและประสานงานเพ่ือให้มีการจด
ทะเบียนจัดต้ังบริษัทภายใต้กฎหมายของประเทศต่างๆ โดยมีนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

 
7.3 บริษัทย่อย 

ปัจจุบัน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  

7.3.1 CBD 
รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1. บริษัทฯ 2,999,990.0 99.9 
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 5.0 0.0 
3. นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ 5.0 0.0 

รวม 3,000,000.0 100.0 
 
7.3.2 DCM 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
1. บริษัทฯ 999,980.0 99.9 
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 10.0 0.0 
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 10.0 0.0 

รวม 1,000,000.0 100.0 
  

7.3.3 APG 
รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1. บริษัทฯ 4,499,980.0 99.9 
2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 10.0 0.0 
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 10.0 0.0 

รวม 4,500,000.0 100.0 
 
7.4 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

- ไม่มี –  
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7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 7.5.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงิน
รวม และภายหลังการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและ
ข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ ไขนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นครั้งคราว เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการใช้เงิน
ลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏ
อยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อยเป็นหลัก 
 
 7.5.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  

บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และภายหลังการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงิน
ปันผลข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพ่ิมเติม การขยาย
ธุรกิจเงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่
คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 
8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 
8.1.1  โครงสร้างองค์กร 
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8.1.2 คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัท  

 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์1  ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ1 รองประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบรหิาร /รองประธานคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายยืนยง โอภากุล1 กรรมการ 
4. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง /รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
6. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ

อิสระ 
7. นายดิสธร วัชโรทัย2 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

อิสระ 
8. นายคณิต แพทย์สมาน3 กรรมการ / กรรมการอิสระ 
9. นายสัญชัย จุลมนต์3 กรรมการ / กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ:  นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
1 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และนายยืนยง โอภากุล เป็นกรรมการเดิมของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2557 
2 นายดิสธร วัชโรทัย ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 ให้เป็นกรรมการ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือแทนกรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันท่ี 13 
มิถุนายน 2557 
3 นายคณิต แพทย์สมาน และนายสัญชัย จุลมนต์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 1 
ตุลาคม 2557 ให้เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ 

  

 (1) กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรือ นายยืนยง โอภากุล หรือ นางสาว  

ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ หรือ นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญ
ของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือส าเนาเอกสารให้กรรมการหนึ่ง
คนจากส่ีคนข้างต้นลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 
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 ( ) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ชื่อกรรมการ 

จ านวนครั งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั งหมด 

หมายเหตุ 
ส าหรับปีบัญชีสิ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 25561 

ส าหรับปีบัญชีสิ นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2557 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ ์ 1/1 12/12  
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 1/1 12/12  
3. นายยืนยง โอภากุล 1/1 8/12  

4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ - 8/8 
ลาออกจากการเป็นกรรมการ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 57 

5. นายสุพจน์ ธีระวัฒนชัย - 8/8 
ลาออกจากการเป็นกรรมการ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 57 
6. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช - 10/10  
7. นางเสาวนีย์ กมลบุตร - 10/10  
8. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล - 10/10  

9. นายปรีชา ส่งวัฒนา - 2/3 
ลาออกจากการเป็นกรรมการ

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 57 

10. นายดิสธร วัชโรทยั - 5/6 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเม่ือ

วันที่ 30 มิ.ย. 57 

11. นายคณิต แพทย์สมาน - 2/2 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเม่ือ

วันที่ 1 ต.ค. 57 

12. นายสัญชัย จุลมนต์ - 2/2 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเม่ือ

วันที่ 1 ต.ค. 57 
หมายเหตุ: 1 ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นับแต่วันจัดตั้งบริษัทฯ (28 สิงหาคม 56) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 56 

 
8.1.3 ผู้บริหาร 
 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้บริหารแปดท่านดังต่อไปนี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ / รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย 

3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการตลาด 
5. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
6. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
7. นายสุรศักดิ์ ปรกติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต 
8. นางสาวสุพร สมรรคะบุตร ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
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8.1.4 เลขานุการบริษัทฯ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติแต่งต้ังนายไพบูลย์ คุจารีวณิช ให้
ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบดังนี้ 

(1) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ รวม

ตลอดจนจัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม 
(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมตลอดจนจัดท าข้อมูลและเอกสาร

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

ให้กับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 
 ท้ังนี้ เลขานุการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น 
 
8.1.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2557 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ก าหนดวงเงินไม่เกินปีละ 5.0 ล้านบาท 
 กรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

– ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการชุดย่อย 
จะได้รับค่าตอบแทนจ านวน 45,000 บาทต่อเดือน 

– ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนจ านวน 30,000 บาทต่อเดือน 
– เบ้ียประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง (ปรับเพ่ิมข้ึนจากเดิม 10,000 บาทต่อครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 

มิถุนายน 2557) 
 กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร  

– บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจาก

กรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร 
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บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 สรุปได้ดังนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน

กรรมการ ป ี2557 
1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

885,000 

2. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

680,000 

3. นายปรีชา ส่งวัฒนา1 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  

170,000 

4. นายดิสธร วัชโรทัย2 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

350,000 

5. นายคณิต แพทย์สมาน3 กรรมการ / กรรมการอิสระ 100,000 
6. นายสัญชัย จุลมนต์3 กรรมการ / กรรมการอิสระ 100,000 

รวม 2,285,000 
หมายเหตุ:  1 นายปรีชา ส่งวัฒนา ได้ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 
 2นายดิสธร วัชโรทัย ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้เป็นกรรมการ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือแทนกรรมการที่ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2557 

 3นายคณิต แพทย์สมาน และนายสัญชัย จุลมนต์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2557 ให้เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ 

 (ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
   - ไม่มี – 

(2)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ประเภทค่าตอบแทน ส าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 ส าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 
จ านวนผู้บริหาร มูลค่า (บาท) จ านวนผู้บริหาร มูลค่า (บาท) 

เงินเดือนและโบนัส 6 73,230,000 8 115,750,883 
เงินสนับสนุนกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ และกองทุน
ประกันสังคม 

6 603,000 8 2,441,200 

รวม 
 

73,833,000 
 

118,192,033 
 

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
   - ไม่มี - 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

หน้า 56   รับรองโดย ………………………………………… 

8.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย 
8.2.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อย 
 (1) CBD 
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 (2) APG 
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 (3) DCM 
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8.2.2 คณะกรรมการของบริษัทย่อย 
 (1) คณะกรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM 
ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังต่อไปนี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการ 
3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ 
4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ 
5. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการ 

(2) กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย 
  กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท ซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM คือ กรรมการสอง
ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/
หรือส าเนาเอกสาร ให้กรรมการหนึ่งท่านจากห้าท่านลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท 
 
8.2.3 ผู้บริหารของบริษัทย่อย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งในบริษัท 
CBD APG DCM 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 
กรรมการผู้จัดการ    

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย    

3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส    

4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการตลาด    

5. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด    

6. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน    

7. นายสุรศักดิ์ ปรกติ รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต    

8. นางสาวสุพร สมรรคะบุตร ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี    
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8.3 บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ 
8.3.1 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทน 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวม
ผู้บริหาร) เท่ากับ 1,367 คน และ 1,775 คน ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 

  
8.3.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
 ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่กลุ่มบริษัทฯ 
เป็นคู่ความหรือคู่กรณี และอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
 
8.3.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน โดยถือว่าพนักงานทุกคน
เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการลงทุนระยะยาวและจะต้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง เม่ือบุคลากรคือทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้น ความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
ในการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้จึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ และท าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้งท าให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน 
 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท าโครงสร้างการพัฒนาบุคลากร ไว้ห้าหลักสูตร ดังนี้   

(1) หลักสูตรการปฐมนิเทศ (Orientation Program)  
 เป็นหลักสูตรส าหรับพนักงานใหม่ เพ่ือแนะน าให้รู้จักกลุ่มบริษัทฯ ลักษณะงานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งช่วยให้พนักงานใหม่ ปรับตัวเข้ากับ
งาน และเพ่ือนร่วมงานในองค์กร 

(2) หลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากร (Core Competency Training Program)  
เป็นหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความสามารถหลัก (Core Competency) ของพนักงานเพ่ือให้สามารถ

สนับสนุนการด าเนินกิจการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งช่วยขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และ
เติบโตอย่างยั่งยืน  

(3) หลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถทั่วไป (Job Competency Development Program)  
เป็นหลักสูตรเพ่ือพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในสาย

งาน เพ่ือให้สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ประเภทค่าตอบแทน ส าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556 ส าหรับปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 
จ านวนพนักงาน มูลค่า (บาท) จ านวนพนักงาน มูลค่า (บาท) 

เงินเดือนและโบนัส 1,367 304,073,592 1,775 379,005,817 
เงินสนับสนุนกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ และกองทุน
ประกันสังคม 

1,367 10,026,991 1,775 17,175,454 

รวม  314,100,583  396,181,271 
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(4) หลักสูตรพัฒนาความรู้เฉพาะในงาน (Functional Competency Development Program)  
เป็นหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาทักษะ ความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะด้านในงานที่บุคลากรจ าเป็นต้องมี 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะ
ทาง หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น   

(5) หลักสูตรด้านการบริหาร (Managerial Competency Development Program)  
เป็นหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ คุณลักษณะด้านบริหารจัดการ และการพัฒนาภาวะผู้น าของ

บุคลากรในระดับบริหาร เพ่ือให้สามารถบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะขององค์กรบนพ้ืนฐานของโครงสร้างการพัฒนา
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวบาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

(1) ทีมขาย  
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมทีมขายให้มีความรู้ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการตัวแทน

จ าหน่าย ความรู้ในการกระจายสินค้าให้กว้างขวาง และเทคนิคในการบริหารงานขายต่าง ๆ 
(2) ทีมงานสาวบาวแดง  
ทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมที่ปฏิบัติภารกิจในการติดส่ือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่การส่งเสริม

การขาย และการน าผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ไปให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองชิม กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีการพัฒนา
ความสามารถต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  เช่น ความสามารถด้านการเป็นพิธีกร การแสดง ศิลปะในการจูง
ใจผู้บริโภค และเทคนิคในการติดส่ือต่าง ๆ เป็นต้น 

(3) พนักงานโรงงาน  
ในการพัฒนาพนักงานโรงงาน กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

การลดต้นทุน การเพ่ิมผลผลิต และข้ันตอนการท างาน เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโรงงาน กล่าวคือการเพ่ิม
ผลผลิต การลดต้นทุน การบริหารงานด้านระบบคุณภาพ เช่น ระบบ GMP ระบบ HACCP และ ระบบ ISO 22000 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิค และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานด้านอื่น ๆ ที่เป็นหลักสูตร
ทั่วไป (Soft Skill)  

(4) พนักงานกลุ่มสนับสนุน  
การพัฒนาพนักงานในกลุ่มสนับสนุนนั้นถือว่าเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะท าให้ธุรกิจด าเนินไป

ตามเป้าหมายขององค์กร การพัฒนาให้ฝ่ายสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) ขององค์กรโดย
มุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง จากการฝึกอบรมภายใน ( In-
house Training) จากค าแนะน าของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน  และจากการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก  
 

9. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความส าเร็จในภาพรวมของ
บริษัทฯ นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด
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นโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็นห้าหมวดได้ ดังนี้ 

          (1)      หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือ
โอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น 
การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น 

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางส าคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ 
ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด 
เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้ 

(ก) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวัน (หรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการ
ประชุม โดยมีค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบ
ฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม 

(ข) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์
การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการส่งค าถามล่วงหน้าพร้อมกับการน าส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ ด้วย 

(ค) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ บริษัทฯ ได้
จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม 

(ง) ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุ ม 
รวมถึงข้ันตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

(จ) ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ใน
การซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
เพ่ือตอบค าถามในที่ประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นเพ่ือน าไปพิจารณา หรือ
ด าเนินการตามสมควรต่อไป  

(ฉ) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

(ช) บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท า
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน้า 63 รับรองโดย ………………………………………… 

(ซ) เม่ือการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วน าส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

(2)      ห มวดที่  2 ก ารป ฏิบั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ างเท่ า เที ยม กั น  (The Equitable Treatment for 
Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือ
หุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นราย
ย่อย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัท
ฯ มีนโยบายที่จะเพ่ิมทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การเสนอวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทจะได้ก าหนดและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามล าดับวาระการประชุม โดยจะมีการ
เสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระ
การประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาใน
การศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) 
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้ก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือน า
ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้
ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
ฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

(3)      หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย
บริษัทฯ ได้ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า ชุมชนและ
สังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก)     ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มุ่งม่ันเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน้า 64 รับรองโดย ………………………………………… 

                   (ข)      พนักงาน  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ
ของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในการท างาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดม่ันปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 

บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่น าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติ
รักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย 

                   (ค)     ลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตาม
จริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพ่ือให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประพฤติตามกรอบกติการการแข่งขันที่ดีและกฏหมายที่ก าหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อ
พึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง 

                   (ง)      ชุมชนและสังคม 

ในฐานะที่เป็นบริษัทไทย บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตส านึกในบุญคุณของประเทศและความ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯด าเนิน
ธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการปลูกจิตส านึกความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคมให้เกิดข้ึนในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่
กระท าการใด ๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย 

เพ่ือให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนว
ปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้ 

(1)       บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่างน้อย
ครอบคลุมหลักการต่าง ๆ ที่ก าหนดในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(2)       บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website  

(4)      หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ที่
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เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯได้
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีกลไกท่ีจะดูแลให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุน
ถูกต้อง ไม่ท าให้ส าคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน  

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน โดยข้อมูลบน website ของบริษัทฯ อย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลข้ันต่ าตามที่ก าหนดในหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 
2012) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
จริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของ บริษัทฯ จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยบริษัทฯ จะจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis: MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพ่ือให้นักลงทุนทราบข้อมูลและ
เข้าใจการเปล่ียนแปลงที่ เกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งข้ึน 
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้
ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ รวมถึงมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพ่ือท าหน้าที่ในการตรว จสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

(5)      หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

            (ก) โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ระดับผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาและก าหนดนโยบาย
ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการ
ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ินเก้าท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร (Executive Director) จ านวนส่ีท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จ านวนห้า
ท่าน  ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ านวนสามท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพ่ือ
พิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้การก ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 

      (ข)      คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริหาร  

บริษัทฯ  มีกรรมการบริหารทั้งส้ินห้าท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนด
แนวทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งส้ินสามท่าน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเร่ือง

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียง
พอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บริษัทฯ ได้ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งส้ินหกท่าน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ระบุความเส่ียงที่

เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการทั้งส้ินห้า

ท่าน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ
กล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมี
บทบาทส าคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้มีความ
เหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพ่ือให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ก าหนดในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  

(ค)     บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
ฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎบัตรของคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์
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สุจริต และค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ  และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

       (ง)      การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ก าหนดในพ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็น
การล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก าหนดการดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่
กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยห้าวันท าการก่อนวันประชุม  

จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้นจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่น้อยกว่าหกครั้งต่อปี  

                   (จ)      การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
ตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป การ
ประเมินผลนั้นจะประเมินทั้งคณะและรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง 
และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ สามปี โดยจะเปิดเผย
หลักเกณฑ์ ข้ันตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

                   (ฉ)     ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่
ในอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก าหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้อัตราค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และค านึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ 

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นการก าหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัว
เงิน เพ่ือให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
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                   (ช)      การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก เช่น 
หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากับให้กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใสยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ  มี
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 

 

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

  กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 ด าเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็น

ธรรม 

(2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ใน
การด าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนด าเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมอบรม และสร้างจิตส านึกให้พนักงาน ตระหนักถึงการทุจริตที่
อาจเกิดข้ึน และก ากับดูแลการปฏิบัติเพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
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 พนักงานควรหลีกเล่ียงการรับของขวัญ ของก านัล การเล้ียงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ จากผู้

จัดจ าหน่าย เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งหากพบว่าพนักงานรับผลประโยชน์เกินกว่า

ประเพณีอันควร หรือ กระท าการใด ๆ ที่ท าให้ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน พนักงานผู้นั้นอาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหา

ว่ากระท าการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท
ฯ ไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างคนพิการ เพ่ือปฏิบัติงานให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยเห็นว่าเป็นการปฏิบัติต่อ

กันโดยเสมอภาค ซึ่งจะสร้างงาน และรายได้ให้กลุ่มคนพิการดังกล่าว 

(4) การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อม่ันว่าบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงใส่ใจต่อ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และสร้าง
โอกาสในความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพโดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 กลุ่มบริษัทฯ แบ่งกลุ่มพนักงานส าหรับการพัฒนาออกเป็นส่ีกลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาว

บาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยจัดการอบรมความรู้และความสามารถให้กับพนักงานแต่ละ

กลุ่มตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการท างาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการ

ท างาน และจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดห้องน้ าสะอาด จัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัย

เพียงพอ รวมทั้งจัดห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย 

 กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการด้วยความเป็นธรรมส าหรับการว่าจ้างพนักงานใหม่ การโอนย้าย

สับเปล่ียนหน้าที่ รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยจะค านึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมของต าแหน่ง 

ลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเร่ิมตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี
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ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย โดยผ่านการรับรองจากมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP ผ่านการรับรองระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม ในการผลิตอาหาร HACCP และได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและ
ยาในระดับสากล และกลุ่มบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 แล้ว 

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมี
การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบ าบัดของเสียจาก
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี ้

 กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการระบบของเสียในโรงงาน โดยการจ้างนิติบุคคลภายนอก เข้ามาดูแล

จัดการส่ิงปฏิกูล โดยพนักงานของบริษัทฯ จะจัดเก็บส่ิงปฏิกูลในสถานที่ที่เตรียมไว้ จากนั้นนิติบุคคลดังกล่าวจะมีการน า

ส่ิงปฏิกูลออกไปทิ้งนอกโรงงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมีการขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือน าส่ิงปฏิกูลออกนอก

บริเวณโรงงาน 

 กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอก เพ่ือตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณฝุ่น

ละออง ระดับเสียงภายในโรงงาน ความร้อน ความเพียงพอของแสงสว่าง คุณภาพน้ า และอากาศ และจัดท าเป็นรายงาน

การตรวจคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีโครงการ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการกิจกรรมทางดนตรีสนับสนุนการศึกษา สร้างอาชีพ และส่งเสริมให้
คนพ่ึงตนเอง ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ดังนี้ 

“สร้างคุณค่าชีวิต” คือปรัชญาการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมุ่งหวังส่งมอบส่ิงที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม 
ตลอดจนก่อตั้งโครงการเพ่ือสังคม เพ่ือถ่ายทอด และสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตท่ีดี สู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน  

(ก) โครงการดนตรีสร้างคุณค่าเพ่ือชีวิต  

โครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต”  จัดโดยมูลนิธิ “คาราบาว” ร่วมกับ คาราบาวแดง มุ่งเน้นใช้ “บท
เพลงและดนตรี” กล่อมเกลาจิตใจให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นคุณค่าในตัวตน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยา
เสพติด โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถทางดนตรี ผ่านบทเพลงของวงคาราบาว ที่สะท้อนคุณค่า
ชีวิตและสังคมอย่างแท้จริง รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ทางดนตรีของ แอ๊ด คาราบาว และสมาชิกวงคา
ราบาว ให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ สร้างคุณค่าชีวิตทางด้านดนตรีที่เป็นเลิศ 
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เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี เป็นเวลา 5 ปี มีวงดนตรีของเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 วงทั่ว
ประเทศ รวมถึงมีสมาชิก Fanpage ที่ติดตาม สนใจโครงการผ่าน  Social Media ณ ปัจจุบัน มากถึง 1,200,000 คน 
รูปแบบการจัดประกวดของโครงการ เริ่มตั้งแต่การเปิดรับสมัครวงที่เข้าประกวดผ่านส่ือต่างๆ อาทิเช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครวงเข้าประกวดผ่านทางส่ือโทรทัศน์ และส่ือออนไลน์ เป็นต้น ผ่านกระบวนการคัดเลือกวงที่
เข้าประกวด เพ่ือสรรหาวงที่มีความเหมาะสม  และมีความพร้อม ก่อนข้ึนเวทีแสดงความสามารถทางด้านดนตรี 

การประกวดรอบคัดเลือกระดับจังหวัด เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนในพ้ืนที่ต่างจังหวัดมีโอกาสได้ร่วม
โครงการ มีเวทีการประกวดมากถึง 11 เวทีกระจายทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีวงที่ผ่านการคัดเลือกมากกว่า 
500 วง ที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถทางด้านดนตรีสู่สาธารณชนบนเวทีการประกวด โดยจะคัดให้เลือกเพียง 80 วง
ทั่วประเทศ มาประกวดในรูปแบบรายการโทรทัศน์ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ทางช่อง 1 Workpoint 
เพ่ือสร้างประสบการณ์ และมิตรภาพทางดนตรีในระหว่างการประกวด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน ที่ไม่
เพียงแค่ให้คะแนนการตัดสิน แต่ยังให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรี เพ่ือให้เยาวชนน าไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนา
ศักยภาพทางด้านดนตรีต่อไปในอนาคต  

กิจกรรม Workshop ความรู้ด้านดนตรี ส าหรับวงที่ได้ผ่านการคัดเลือก 20 วงทั่วประเทศ คัดเลือกภาค
ละ 4 วง จะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางดนตรีที่มีคุณค่า จาก แอ๊ด คาราบาว และ
สมาชิกวงคาราบาว อย่างใกล้ชิด หวังเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่สนใจดนตรี เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้าน
ดนตรีของเยาวชนต่อไปในอนาคต 

การประกวดรอบตัวแทนระดับภาค เพ่ือเฟ้นหาตัวแทนระดับภาค ไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ  ตัวแทนระดับภาค ทั้ง 5 ภาค จะได้รับโอกาสร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับแอ๊ด คาราบาว และสมาชิกวงคารา
บาว  ในรูปแบบคอนเสิร์ตการกุศล “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ซึ่งถือเป็นเกียรติและประสบการณ์ทางดนตรีที่ทรงคุณค่าของ
เยาวชน ทั้งนี้รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลทั้งหมด จะมอบเป็นทุนด าเนินชีวิตให้กับศิลปินอาวุโสที่ประสบปัญหา
ชีวิต 

 

 (ข) โครงการต าบลของหนู 

โครงการ “ต าบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือปลุกจิตส านึก ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กๆ รู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กไทย
เขียนเรียงความถึงลุง แอ๊ด คาราบาว ในหัวข้อ “ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในต าบลของหนู”   รวมถึง
การอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความของเด็กและเยาวชน ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าชีวิต และ
เสริมสร้างความสามัคคีภายในต าบลของท่าน อีกทั้งจะช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทย ใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดีในต าบลของตัวเอง 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกเรียงความดีเด่นทุกเดือนซึ่งนักเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่นจะได้รับทุนการศึกษา 
5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร อีกทั้งต าบลที่เขียนถึง จะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
อีกต าบลละ 10,000 บาท และยังมีการเผยแพร่ประสัมพันธ์โครงการผ่านส่ือต่างๆ ทั้งส่ือออนไลน์ และส่ือรายการโทรทัศน์ 
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โดยจัดท า สกู๊ป ความยาว 2 นาที ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ทุกสัปดาห์ เพ่ือเผยแพร่ผลงานเรียงความของนักเรียนที่
ชนะการประกวดออกสู่สาธารณชน 
 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของ
ระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไป
ตามห ลักการการควบคุ มภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway 
Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การด าเนินงาน (Operational 
Control) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control) 

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้
ความเห็นชอบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ว 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความ
เส่ียง) และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เพ่ือประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ในด้านต่าง ๆ ห้าส่วน ได้แก่ 

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures) 
(2) การบริหารความเส่ียง (Risk Management Measure) 
(3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities) 
(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการจัด

ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม
ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยเพ่ือให้สามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ ส าหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น 
คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน 
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11.2 การด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณาและด าเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

12. รายการระหว่างกัน 

 
12.1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 
12.1.1 บริษัท มองโกล จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี และประพันธ์บท

เพลง 
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกันหนึ่งท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากุล 

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันสองท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากุล และนางลินจง โอภากุล 
โดยถือหุ้นในบริษัท มองโกล จ ากัด ร้อยละ 40.0 และร้อยละ 7.5 ตามล าดับ 

 
12.1.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ าหน่ายเบียร์ (2) จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม และ (3) 

เป็นเจ้าของโรงเบียร์ตะวันแดง 
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกันสองท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม 

ถนอมบูรณ์เจริญ  
 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันสองท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม

ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด ร้อยละ 30.0 และ
ร้อยละ 15.0 ตามล าดับ 

 
12.1.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ าหน่ายเบียร์ (2) จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม และ (3) 

เป็นเจ้าของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกันสองท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม 

ถนอมบูรณ์เจริญ 
 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันสามท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไมถนอม

บูรณ์เจริญ และนายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวัน
แดง จ ากัด ร้อยละ 40.0 ร้อยละ 40.0 และร้อยละ 0.0 ตามล าดับ 
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12.1.4 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการร้านค้าส่ง และร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) 
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกันสองท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางวงดาว ถนอม

บูรณ์เจริญ 
 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันหนึ่งท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ โดยถือหุ้นในบริษัท ซี.

เจ. เอ็กซ์เพลส กรุ๊ป จ ากัด ร้อยละ 30 
 
12.1.5 บริษัท เดอะซิตี  จ ากัด 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกันหนึ่ง ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  

 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันสามท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นายวีรธรรม เศรษฐ
สิทธิ์ และนางดารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ โดยถือหุ้นในบริษัท เดอะซิตี้ จ ากัด ร้อยละ 93.0 
ร้อยละ 7.0 และร้อยละ 0.0 ตามล าดับ 

 
12.2. รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
และ 2557 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
12.2.1 บริษัท มองโกล จ ากัด 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ(บาท) 

ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2556 

ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

 ค่าใช้จ่ายโฆษณา 
CBD ท าสัญญากับบริษัท มองโกล จ ากัด เพ่ือว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล 
มาเป็นผู้แสดงและแนะน าเครื่องดื่มบ ารุงก าลังคาราบาวแดง  

10,000,000 10,000,000 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
บริษัท มองโกล จ ากัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ CBD จากการว่าจ้างนาย
ยื นยง  โอภ ากุ ล เป็ น ผู้ แสดงและแนะน า เค รื่อ งดื่ ม บ ารุ งก า ลั ง 
คาราบาวแดง 

10,000,000 0 

 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

 ในวันที่ 1 มกราคม 2557 CBD ได้ท าสัญญากับบริษัท มองโกล จ ากัด เพ่ือว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล มาเป็นผู้
แสดงและแนะน าเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังคาราบาวแดง (เงื่อนไขของสัญญาเป็นเงื่อนไขเดียวกับสัญญาที่บริษัทฯ เคยท ากับ
บริษัท มองโกล จ ากัดในอดีต) 

 ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 CBD ได้ปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว และเข้าท าสัญญาระยะยาวกับ
บริษัท มองโกล จ ากัด ซึ่งมีเงื่อนไข โดยสรุปดังนี้ 
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- CBD ว่าจ้างบริษัท มองโกล จ ากัด ให้ว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ และแนะน าเครื่องดื่ม
บ ารุงก าลังคาราบาวแดง รวมถึงเครื่องดื่มและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของCBD โดยมีอายุสัญญาห้าปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน 10,000,000 บาท ต่อปี โดยจะช าระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
ของทุกป ี

- สัญญาดังกล่าวจะต่ออายุไปอีกห้าปีโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ใน
อัตราค่าจ้างเป็นเงิน 12,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ CBD มีสิทธิเสนอปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคา
ตลาด นอกจากนี้ CBD ยังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ภาพลักษณ์ของนายยืนยง โอภากุลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
แห่งสัญญา 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยการว่าจ้างดังกล่าวมีราคา และเงื่อนไข
โดยท่ัวไป เสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก 
 
12.2.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ(บาท) 

ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2556 

ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

 ค่าเช่าส านักงาน 
CBD เช่าอาคารส านักงานจากบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 600,000.0 0.0 

 เจ้าหนี อื่น 
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ  CBD จากค่า
เช่าอาคารส านักงาน 50,000.0 0.0 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 
CBD จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม และบัตรของขวัญให้แก่บริษัท 
โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 431,301.9 1,102,890.1 

 เจ้าหนี อื่น 
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ  CBD จาก
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม และบัตรของขวัญ 26,233.0 116,291.0 

 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

 CBD เช่าอาคารส านักงานจากบริษัทโรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามที่
ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา 

 CBD ได้ย้ายส านักงานมาที่อาคาร 393 สีลม เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 อย่างไรก็ดี CBD ยังคงมีทรัพย์สินของ 
CBD อยู่ในอาคารดังกล่าว CBD จึงเช่าอาคารส านักงานดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

 ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวต่อไปในอนาคต 
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 CBD เล้ียงรับรองคู่ค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดกิจกรรมส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่โรงเบียร์
ตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20.0 ส าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติ
ให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 

 CBD ซื้อบัตรของขวัญค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงเบียร์ตะวันแดงให้แก่คู่ค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยมีราคา
และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว เป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ  CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไป
ตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา อย่างไรก็ดี ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด าเนินการไม่ให้มีรายการ
ดังกล่าว 

การท ารายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไป เสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อย
ละ 20.0 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 
 
12.2.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ(บาท) 

ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2556 

ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 
CBDจ่ายค่างานเล้ียงปีใหม่ประจ าปีส าหรับพนักงานค่าจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย และค่าเล้ียงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์
เยอรมันตะวันแดงจ ากัด 2,751,375.5 2,458,921.3 

 เจ้าหนี อื่น 
บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของCBD 
จากค่าใช้จ่ายงานเล้ียงปีใหม่ของ CBD 121,549.0 664,934.0 

 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

 CBD จัดงานเล้ียงปีใหม่ส าหรับพนักงานและผู้บริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเล้ียงรับรองคู่ค้า ที่โรง
เบียร์เยอรมันตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20.0 ส าหรับค่าอาหารและเคร่ืองดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป
ตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อย
ละ 20.0 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญของบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
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12.2.4 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ(บาท) 

ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2556 

ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

 รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ ให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด 
DCM จ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังคาราบาวแดง ให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์
เพรส กรุ๊ป เพ่ือจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 18,971,944.0 18,431,409.6 

 ลูกหนี การค้าจากบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด 1,257,601.0 2,829,602.2 
 ลูกหนี อื่นจากบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด 

DCM จ าหน่ายอุปกรณ์ส านักงาน ให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอก็ซ์เพรส กรุ๊ป  เพ่ือ
ไว้ใช้ที่ส านักงาน 0.0 31,487.0 

 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 
DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป 
จ ากัด 170,683.9 146,695.3 

 เจ้าหนี อื่น 
 บริษัท  ซี .เจ. เอ็กซ์ เพรส กรุ๊ป  จ ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ DCM จาก
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายของ DCM 

 
 

7,892.0 

 
 

74,753.0 
 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

CBD ให้บริษัทซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เช่าพ้ืนที่ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 
ของอาคาร 393 สีลมเพ่ือใช้เป็นส านักงาน 0.0 3,410,662.5 

 เจ้าหนี อื่น 
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัดเป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากเงิน
ประกันค่าเช่าส านักงานของCBD 0.0 988,200.0 

 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

 DCM จ าหน่ายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังคาราบาวแดงให้แก่ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือจ าหน่ายในร้าน
สะดวกซื้อในประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 

 DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือจัดรายการโปรโมชั่นสินค้า 
และจัดท าแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 

 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เช่าพ้ืนที่ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 ในอาคารของ CBD รวมเนื้อที่ 1,098 ตารางเมตร 
เพ่ือใช้เป็นส านักงาน โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการประมาณ 450 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขการเช่า
เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 400 - 480 
บาทต่อตารางเมตร 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า

รายการกับบุคคลภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตาม
ราคาค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด 
 
12.2.5 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ(บาท) 

ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2556 

ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2557 

 ลูกหนี เงินกู้ยืม 
DCM ได้ปล่อยเงินกู้ให้แก่นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
ดอกเบ้ียรับ 
ดอกเบ้ียค้างรับ 

329,000,000.0 
12,815,060.3 

5,780,731.5 

0.0 
2,031,484.9 

0.0 
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

 DCM ได้ปล่อยเงินกู้ให้แก่นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 4.3 ต่อปี 
 อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ได้ช าระเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท ารายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่กรรมการในอดีต โดยคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อย

ละ 4.3 ต่อปี อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯจะด าเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต 

12.3  การค  าประกันและการจ านอง 

รายการค้ าประกันและการจ านองระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปี
บัญชีส้ินสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถสรุปได้ดงันี้ 

 
ผู้ค  าประกัน  CBD 
ผู้ได้รับวงเงินกู้  บริษัท เดอะซิตี  จ ากัด  

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ 
ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค.2557 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดสินทรัพย์ 
ค้ าประกัน/จ านอง 

วงเงินกู้ยืม วงเงินที่ใช้ไป 

ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะส้ันจ านวน 350.0 ล้าน
บาท เงินเบิกเกินบัญชีจ านวน  5.0 ล้านบาท 
และหนังสือค้ าประกันจ านวน 20.0 ล้านบาท 

375 - 

 CBD ค้ าประกันในนามนิติบุคคล
เต็มวงเงิน  
 ทั้งนี้  ภาระค้ าประกันและภาระ

จ านองดังกล่าวได้รับการไถ่ถอนแล้ว 
เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2557 วงเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 200.0 ล้านบาท 200 - 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดข้ึนในอดีต อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้

กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต 
 
ผู้ค  าประกัน  กรรมการ ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ได้รับวงเงินกู้  กลุ่มบริษัทฯ 

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ 
ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค.2557 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดสินทรัพย์ 
ค้ าประกัน/จ านอง 

วงเงินกู้ยืม วงเงินที่ใช้ไป 
วงเงินกู้ระยะยาวครบก าหนดช าระวันที่  30 
พฤศจิกายน 2558 จ านวน 2,000 ล้านบาท 
(กลุ่มบริษัทได้ช าระหนี้สิน และปิดบัญชีดังกล่าว
แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2557) 

2,000 -  นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาว
ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญค้ าประกัน
ในนามบุคคล  
 ทั้งนี้ ธนาคารปลดภาระค้ าประกัน
ใน น า ม บุ ค ค ล แ ล้ ว เ ม่ื อ เดื อ น
พฤศจิกายน 2557 

วงเงินกู้ระยะยาวครบก าหนดช าระวันที่  21 
กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 265.0 ล้านบาท(กลุ่ม
บริษัทได้ช าระหนี้สิน และปิดบัญชีดังกล่าวแล้ว
ในเดือนพฤศจิกายน 2557) 

265 -  นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาว
ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ค้ าประกัน
ในนามบุคคล 
 ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างด าเนินการ
ถอนค้ าประกันวงเงินในนามบุคคล วงเงินกู้ระยะยาวครบก าหนดช าระวันที่  28 

มีนาคม 2565 จ านวน 381.0 ล้านบาท (กลุ่ม
บริษัทได้ช าระหนี้สิน และปิดบัญชีดังกล่าวแล้ว
ในเดือนพฤศจิกายน 2557) 

381 - 

เงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 30.0 ล้านบาท เลต
เตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท และวงเงินกู้ระยะ
ยาว รวมจ านวน 700.0 ล้านบาทเลตเตอร์ออฟ
เครดิต ทรัสต์รีซีท หนังสือค้ าประกัน เลตเตอร์
ออฟเครดิตในประเทศ และสินเชื่อประเภทตั๋ว
เงิน  รวมจ านวน 164.0 ล้านบาท หนังสือค้ า
ประกันจ านวน 56.0 ล้านบาท สัญญาปริวรรต
เงินตราจ านวน 35.1 ล้านบาท (กลุ่มบริษัทได้
ช าระหนิ้สิน และปิดบัญชีดังกล่าวแล้วบางส่วน
ในเดือนพฤศจิกายน 2557ยกเว้นวงเงินหนังสือ
ค้ าประกัน ที่ยังมีภาระอยู่ 40.05 ล้านบาท) 

985.1 40.05  นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาว
ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ค้ าประกัน
ในนามบุคคล 
 ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างด าเนินการ
ถอนค้ าประกันวงเงินในนามบุคคล 
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รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ 
ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค.2557 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดสินทรัพย์ 
ค้ าประกัน/จ านอง 

วงเงินกู้ยืม วงเงินที่ใช้ไป 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ/หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต 
และ/หรือ สัญญาทรัสต์รีซีทจ านวน 240.0 ล้าน
บาท เงินเบิกเกินบัญชีจ านวน  25.0 ล้านบาท 
และหนังสือค้ าประกัน (LG) จ านวน 6.0 ล้าน
บาท 

271.0 2.51  นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาว
ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ค้ าประกัน
ในนามบุคคล  
 ทั้งนี้ ธนาคารปลดภาระค้ าประกันใน
นามบุคคลแล้วเม่ือเดือนพฤศจิกายน 
2557 

ตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 300.0 ล้านบาท เงิน
เบิกบัญชีจ านวน 5.0 ล้านบาท สัญญาซื้อและ
ขายเงินตราต่างประเทศจ านวน 200.0 ล้านบาท
และหนังสือค้ าประกัน (LG) จ านวน 5.0 ล้าน
บาท 

510.0 -  นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาว
ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ค้ าประกัน
ในนามบุคคล  
 ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างด าเนินการ
ถอนค้ าประกันวงเงินในนามบุคคล 

ตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 200.0 ล้านบาท 200.0 -  นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ค้ าประกันใน
นามบุคคล  
 ทั้งนี้ ธนาคารปลดภาระค้ าประกันใน
นามบุคคลแล้วเม่ือเดือนพฤศจิกายน 
2557 

ตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 300.0 ล้านบาท 
 

300.0 -  นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นายวีรธรรม 
เศรษฐสิทธิ์ นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ 
นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ และ
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ค้ า
ประกันในนามบุคคล และจ านองที่ดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของนายเสถียรเศรษฐสิทธิ์ ได้แก่ โฉนด
เลขที่ 56610 ต าบลล าไทร อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี  และโฉนด
เลขที่  86874 ต าบลหลักสอง อ าเภอ
หนองแขม กรุงเทพฯ และจ านอง
อาคารห้ อ งชุ ดสามห้ อง ซึ่ งเป็ น
กรรมสิทธิ์ของนายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ 
นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ และนางสาว
เทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์  ตามล าดับ 
ได้แก่  ห้องชุดเลขที่  17/40-17/42 ชั้น 
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รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ 
ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค.2557 

(ล้านบาท) 
รายละเอียดสินทรัพย์ 
ค้ าประกัน/จ านอง 

วงเงินกู้ยืม วงเงินที่ใช้ไป 
21 และ 22 อาคารเลขที่  1 ชื่ออาคาร
ชุดเลอ รัฟฟิเน่  ชมพูทวีป ทะเบียน
อาคารชุดเลขที่ 22/2551 เขตคลองตัน
เหนือ แขวงวัฒนา กรุงเทพฯ  
 ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างด าเนินการ
ถอนค้ าประกันวงเงินในนามบุคคล 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดข้ึนในอดีตและเห็นว่าเป็นรายการที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค้ าประกันและจ านองดังกล่าว 

 

12.4 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 และครั้งที่ 1/2558 
เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2557 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ 
ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 เป็นรายการที่เป็นไปเพ่ือการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ 
และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's 
Length Basis) 

12.5 มาตรการหรือขั นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4 /2557 เม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม2557 ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายและ
ข้ันตอนการท ารายการระหว่างกัน เพ่ือให้รายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ  กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไป
อย่างโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

การเข้าท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่ เกี่ยวโยงกันของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
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เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) ด้วย 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในเร่ืองใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพ่ือให้ม่ันใจว่าการเข้าท ารายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นใน
การเข้าท ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ
การด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบก าร
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า 
ในลักษณะเดียวกับที่ วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะต้องจัดท า
รายงานสรุปการท าธุรกรรมดังกล่าว เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป 

12.6 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่าง
กันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ  

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯจะปฏิบัติตาม
นโยบายและข้ันตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดย 
พิจารณาความจ าเป็นของรายการต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบราคากับรายการเทียบเคียงที่
ท ากับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระส าคัญของขนาดรายการด้วย 

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่าง
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กันที่เกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มี
ความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มี
ความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้
มีความม่ันใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการที่บริษัทฯ ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

 
13.1 งบการเงิน 

สรุปรายงานสอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2557 ตรวจสอบโดย นายวิชาติ  โลเกศกระวี  จากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

13.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามี
จ านวนเงินรวม 2,770,000 บาท 

 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  
ค่าบริการอื่น 3,692,500 บาท  
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13.3 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: พันบาท) งบแสดงฐานะการเงินรวม 

2557 2556 2555 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                   528,084                    485,566                    500,244  

เงินลงทุนชั่วคราว                   900,100  - - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น                   308,444                    250,784                    221,783  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                               -                    329,000                                -  

สินค้าคงเหลือ                   317,990                    205,597                    274,633  

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                     65,282                      43,883                      41,965  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน               2,119,901                 1,314,830                 1,038,625  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดการเบิกใช้                       7,567                        7,420                                -  

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน                   135,661                    139,033                                -  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                4,753,772                 3,798,727                 3,116,386  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                     17,343                      11,330                      12,804  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                     25,409                      33,456                        9,499  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น                       3,859                        4,953                        2,262  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               4,943,611                3,994,919                3,140,951  

รวมสินทรัพย์               7,063,511                5,309,749                4,179,576  
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(หน่วย: พันบาท) งบแสดงฐานะการเงินรวม 

2557 2556 2555 

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนี สินหมุนเวียน    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน                         -              664,247              508,173  

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่น             797,133              970,055              877,769  

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี                         -              174,000              116,000  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี                         -                          -                13,702  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย             105,294              111,397                31,615  

หนี้สินตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย               30,444                40,704                17,352  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น               38,290                71,953                25,294  

รวมหนี สินหมุนเวียน          971,162        2,032,356         1,589,905  

หนี สินไม่หมุนเวียน    

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน
หนึ่งป ี

                              
-  

               
2,074,674  

               
1,884,000  

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

                              
-  

                              
-  

                    
11,837  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน               52,914                46,756                32,839  

เงินมัดจ าส าหรับการเช่า               10,814                  8,231                         -  

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน            63,728         2,129,661         1,928,676  

รวมหนี สิน        1,034,891         4,162,017         3,518,581  
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(หน่วย: พันบาท) งบแสดงฐานะการเงินรวม 

2557 2556 2555 

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)    
ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

ทุนจดทะเบียน            1,000,000              620,000               265,000  

ทุนที่ออกและช าระแล้ว           1,000,000              620,000               265,000  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ           3,962,980  - - 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม    

จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย                51,000  - - 

ยังไม่ได้จัดสรร - ก าไรสะสมที่เกิดข้ึนก่อนการจัด
โครงสร้างทางธุรกิจ 

-                        -               244,205  

ยังไม่ได้จัดสรร              582,466                   (330) - 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น    

   ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน              323,216              323,216  - 

   ส่วนเกินทุนจากการการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อย 

             108,959                          -                           -  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ           6,028,621            942,886            509,205  

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย -            204,846              151,790  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           6,028,621         1,147,732            660,995  

รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น           7,063,511         5,309,749          4,179,576  
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งบก าไรขาดทุน 

(หน่วย: พันบาท) งบก าไรขาดทุนรวม 

2557 2556 2555 

รายได้จากการขาย      7,448,434   6,862,949   4,963,226  

รายได้อื่น          126,209        66,468        45,442  

รวมรายได้      7,574,643  6,929,417   5,008,668  

    ต้นทุนขาย      4,938,649  4,793,115   3,502,232  

ค่าใช้จ่ายในการขาย         972,852     955,775   1,039,825  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร          301,737     225,950      182,750  

ค่าใช้จ่ายอื่น                     -       32,645        17,352  

รวมค่าใช้จ่าย       6,213,239   6,007,485   4,742,159  

ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       1,361,404      921,932      266,509  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน       (111,622)   (136,404)     (16,684) 

ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้       1,249,782      785,528      249,825  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      (238,130)  (159,080)    (62,031) 

ก าไรส าหรับปี      1,011,653     626,448      187,794  

การแบ่งปันก าไร  
   ส่วนที่เกิดข้ึนหลังการจัดโครงสร้างทางธุรกิจ         913,142           (330)                 -  

ส่วนที่เกิดข้ึนก่อนการจัดโครงสร้างทางธุรกิจ                     -      512,401      140,871  

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย            98,511      114,377        46,923  

 
      1,011,653      626,448      187,794  

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 
      ขาดทุนส่วนที่เกิดข้ึนหลังการจัดโครงสร้างทางธุรกิจ            1.22      (0.0008)                 -  

   ก าไรส่วนที่เกิดข้ึนก่อนการจัดโครงสร้างทางธุรกิจ                     -            1.19            0.65  

   จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น)          749,616      429,164      216,781  
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย: พันบาท) งบกระแสเงินสดรวม 

2557 2556 2555 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 793,223  989,940  463,904 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,685,609) (1,248,827) (2,836,027) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  934,904  244,209 2,639,097 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ น(ลดลง)สุทธิ 42,518 (14,678)  266,974 

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 
 
  

2557 2556 2555 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.2 0.6 0.7 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.8 0.4 0.5 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.5 0.5 0.4 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 29.1 32.2 17.2 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย วัน 12.4 11.2 21.0 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 18.9 20.0 18.8 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 19.1 18.0 19.1 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 8.6 8.5 7.9 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉล่ีย วัน 41.9 42.5 45.6 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน (10.4) (13.3) (5.5) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  

อัตราก าไรข้ันต้น ร้อยละ 33.7% 30.2% 29.4% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 16.6% 12.9% 4.8% 

อัตราส่วนก าไรอื่น ร้อยละ 1.7% 0.5% 0.6% 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 64.2% 111.5% 194.6% 

อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 13.4% 9.0% 3.7% 
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2557 2556 2555 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 28.2% 69.3% 31.1% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 16.4% 13.2% 6.8% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 26.9% 20.8% 15.2% 

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ เท่า 1.2 1.5 1.8 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 0.2 3.6 5.3 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 0.0 2.5 3.8 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย เท่า 10.1 9.1 36.3 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน เท่า 0.2 0.6 0.2 

อัตราการจ่ายปันผล ร้อยละ 60.0% -                       -            
 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 6,929.4 ล้านบาท และ 
7,574.6  ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมข้ึน 645.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายได้จากการขายคาราบาวแดงในประเทศเท่ากับ 5,310.9 ล้านบาท และ 5,276.0  ล้านบาท ตามล าดับ 
ลดลง 34.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 การลดลงของรายได้จากการขายคาราบาวแดงในประเทศส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การลดลงของปริมาณการขายผ่านช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวผู้บริโภค
มีการชะลอการใช้จ่ายจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัวซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ม่ันคงทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปี 2557 

2. รายได้จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศเท่ากับ 1,552.0 ล้านบาท และ 2,090.6 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพ่ิมข้ึน 538.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.7 โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้รายได้ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนมาจากการเติบโตของ
ปริมาณของสินค้าที่จ าหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งเป็นฐานการส่งออกเดิมของกลุ่มของบริษัทฯ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา 
ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นขยายการส่งออกไปยังกลุ่ม
ประเทศ CLMV  

3. รายได้จากการขายสตาร์ท พลัสส าหรับปี 2557 เท่ากับ 81.8 ล้านบาท โดยสตาร์ท พลัสเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มเกลือแร่ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเริ่มจ าหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2557 

4. รายได้อื่นเท่ากับ 66.5 ล้านบาท และ 126.2 ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมข้ึน 59.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.8 
โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้รายได้ดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเนื่องจาก (1) รายได้ค่าเช่าและบริการเพ่ิมข้ึนจ านวน 25.0 ล้านบาท จาก
การให้เช่าพ้ืนที่ส านักงานภายในอาคารส านักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้เร่ิมเปิดให้บริการให้เช่าพ้ืนที่ส านักงานเม่ื อ
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เดือนสิงหาคม ปี 2556 (2) ก าไรจากการขายสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนจ านวน 8.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ขาย
อุปกรณ์และสินทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้แก่บุคคลภายนอก (3) ก าไรจากการปรับปรุงมูลค่าของสัญญาแลกเปล่ียน
สกุลเงินและอัตราดอกเบ้ียเป็นมูลค่ายุติธรรมจ านวน 10.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากกลุ่มบริษัทฯ ป้องกันความเส่ียงจาก
สกุลเงินเหรียญสหรัฐและอัตราดอกเบ้ียของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยเข้าท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและ
อัตราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate Swap Contract) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และ (4) ก าไรจาก
อัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึนจ านวน 21.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ทยอยปรับเงินกู้ยืมสกุลเงิน
ต่างประเทศ ให้เป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นทรัสรีซีท ซึ่งใช้ส าหรับ
การซื้ออุปกรณ์และเคร่ืองจักรของ APG จากต่างประเทศ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรข้ันต้นเท่ากับ 2,069.8 ล้านบาท และ 2,509.8  
ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมข้ึน 440.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.3 ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราก าไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 30.2 และร้อย
ละ 33.7 ตามล าดับ กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรข้ันต้นที่เปล่ียนแปลงไปเนื่องจากสาเหตุ ดังนี้ 

 ตลาดในประเทศ – กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรข้ันต้นส าหรับตลาดในประเทศเท่ากับ 1,529.8 ล้านบาท และ 
1,785.7 ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมข้ึน 255.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.7 ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราก าไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 28.8 
และร้อยละ 33.3 ตามล าดับ การเพ่ิมข้ึนของก าไรข้ันต้น และอัตราก าไรข้ันต้นดังกล่าว เป็นผลมาจากราคาขายเฉล่ียดีข้ึน
จากปีก่อน และต้นทุนวัตถุดิบและหีบห่อต่อหน่วยลดลง  

 ตลาดต่างประเทศ –กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรข้ันต้นส าหรับตลาดต่างประเทศเท่ากับ 539.9 ล้านบาท และ 
724.1 ตามล าดับ เพ่ิมข้ึน 184.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.1 ทั้งนี้คิดเป็นอัตราก าไรข้ันต้นเท่ากับร้อยละ 34.8 และร้อยละ 
34.7 ตามล าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว 

 ส าหรับปี 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 626.4 ล้านบาท และ 1,011.7 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพ่ิมข้ึน 385.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.5 ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.0 และร้อยละ 13.4 
ตามล าดับ ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญในปี 2557 เนื่องจาก (1) ก าไรข้ันต้น และอัตราก าไร
ข้ันต้นที่เพ่ิมข้ึน และ (2) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพ่ิมข้ึน เป็นส าคัญ (3) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อ
รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อน รวมทั้งในปีนี้บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนทางการเงินได้เพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
กู้ยืมจากสถาบันน้อยลง และได้ช าระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแล้วทั้งจ านวนในเดือนธันวาคม 2557 

ฐานะทางการเงินส าหรับปีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 5,309.7 ล้านบาท และ 
7,063.5 ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมข้ึน 1,753.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.0 โดยการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์รวมส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจาก  

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากการที่กลุ่มบริษัทมีเงินเหลือจาก
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

2. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพ่ิมข้ึน จากการลงทุนใน (1) เคร่ืองจักร อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองมือและเครื่องใช้
สุทธิที่ใช้ในการสนับสนุนกระบวนการผลิตขวดแก้วสีชา คาราบาวแดง และสตาร์ท พลัส การก่อสร้างโรงงานผลิตขวดแก้ว



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน้า 91 รับรองโดย ………………………………………… 

สีชาของ APG และการขยายสายการผลิตในโรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงของ CBD และ (2) อาคารและส่วน
ปรบัปรุงอาคารสุทธิจากการลงทุนสร้างโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาของ APG และอาคารคลังสินค้าของ CBD  

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 4,162.0 ล้านบาท และ 1,034.9  
ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 3,127.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.1 ทั้งนี้ หนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯมีการลดลงอย่างมี
นัยส าคัญในปี 2557 เนื่องจาก (1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นซึ่งลดลงจากปีก่อน (2) เงินกู้จากสถาบันการเงินทั้งระยะ
ส้ันและระยะยาวไม่มียอดคงเหลือ เนื่องจากจ่ายช าระคืนแล้วทั้งจ านวนในเดือนธันวาคม 2557  

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ1,147.7 ล้านบาท และ 
6,028.6 ล้านบาท ตามล าดับ เพ่ิมข้ึน 4,880.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 425.3 จากการเพ่ิมทุน 

 
 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  30 มิถุนายน 2557 ต่อผู้สอบบัญชี 
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท
ได้มอบหมายให้นายไพบูลย์ คุจารีวณิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของนายไพบูลย์ คุจารีวณิช ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  กรรมการ  

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ  กรรมการ  

ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช รองกรรมการผู้จัดการ  
 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อายุ 60 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 34.30 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
 บริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อายุ 52 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Director Certification Program (DCP) Institute of Directors (IOD)  
- Financial Statements for Directors (FSD) Institute of Directors (IOD) 
- Risk Management Committee Program (RMP) Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 24.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณัฐชไม) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

พ่ีสาวของนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร
 ความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

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

 

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อายุ 60 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาดนตรีไทยนิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 14.15 (รวมนางลินจง โอภากุล – ภรรยา) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) 

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2545-ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

4. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ–สายงานบัญชีการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
อายุ 57 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
 และการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) 

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
 บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 

- 2550-2556  รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป 
 จ ากัด (มหาชน) 

 

5. นางเสาวนีย์ กมลบุตร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อายุ 62 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 7 
- Senior Executive Program Kellogg – สถาบันศศินทร์ 
- The Management Development Wharton School 
- Director Certification Program (DCP) Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 69 
- Role of the Compensation Committee (RCC) Institute of Directors (IOD) 
- Role of the Chairman Program (RCP)Institute of Directors (IOD) 
- Financial Institutions Governance Program (FGP) Institute of Directors (IOD)  

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
 กรรมการบริหารความเส่ียง และ รองประธานกรรมการสรรหา
 และก าหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

- 2556-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ 
 คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

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

- 2555-2556  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก   
 บริษัท ไทยยานยนต์ จ ากัด 

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

 กระทรวงการคลัง 
 

6. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อายุ 61 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
 ก าหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

- 2556  คณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เชิงพาณิชย์ วุฒิสภา 
- 2555  คณะกรรมการพัฒนาการวิจัยการเกษตร   

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- 2555  ประธานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- 2555 ประธานคณะกรรมการสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
- 2555 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะกรรมการป้องกัน

 และปราบปรามการฟอกเงิน 
- 2554 คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
- 2554 คณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย  
 กระทรวงอุตสาหกรรม 
- 2554 คณะกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้าง  

 (ชุดท่ี 18)  กระทรวงแรงงาน 
- 2554 ที่ปรึกษาการข่าว คณะกรรมการข่าวกรองแห่งชาติ  
 ส านักนายกรัฐมนตรี 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

- 2553  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 กระทรวงสาธารณสุข 

 

7. นายดิสธร วัชโรทัย / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อายุ 51 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
- Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
 ก าหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

- 2556-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
- 2554-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียเอวิเอชั่น 

 จ ากัด (มหาชน) 
- 2554-ปัจจุบัน  รองเลขาธิการพระราชวัง ส านักพระราชวัง 
- 2550  ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ส านักพระราชวัง 
- 2542  ผู้อ านวยการกอง ส านักพระราชวัง 

 

8. นายคณิต แพทย์สมาน / กรรมการอิสระ 
อายุ 52 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- Director Certification Program (DCP) Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2556 กรรมการ บริษัท บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
 ขนาดย่อม จ ากัด 
- 2548-2556  ที่ ป รึ กษ าก รรมก ารช า ระ บัญ ชี  แล ะ ผู้ รับ ม อบ อ าน าจ

 คณะกรรมการช าระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

9. นายสัญชัย จุลมนต์ / กรรมการอิสระ 
อายุ 54 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2556-ปัจจุบัน  ทนายความอิสระ  
- 2555-2556  ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดล้อม 
- 2545-2555  ผู้บริหารส านักงาน (Partner) ส านักงาน ซี.แอนด์.เค 
 ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย 
- 2527-2545  ผู้บริหารคด ีธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

10. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการตลาด 
อายุ 52 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 2.55 (เฉพาะหุ้นในนามนางวงดาว) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

น้องสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรอง
 กรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการตลาด  

 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ

 ตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ

 ตลาด บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
- 2556-ปัจจุบัน  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

 ตลาด บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
- 2551-2556  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัติการตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

11. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
อายุ 54 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Bachelors of Technology (Hons.) Computing Studies University of Bradford 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และ รองกรรมการ
 ผู้จัดการสายงานการตลาด  

 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2557-ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด  
 บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
- 2557-ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
- 2545-2556  ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

12. นายสุรศักดิ์ ปรกติ / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต 
อายุ 53 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
- 2548-2556  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซัมมิทโอโตซีท จ ากัด 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

13. นางสุพร สมรรคะบุตร / ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
อายุ 54 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเท็กซัส วีมมิน 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2557-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
- 2557-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
- 2556-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
- 2546-2556  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน  
 บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

เอกสารแนบ 2  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทย่อย 

กรรมการบริษัทย่อย CBD DCM และ APG มีจ านวน 5 ท่าน ดังนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการ 

3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ 

4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ 

5. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช กรรมการ 

 

ผู้บริหารในบริษัทย่อย CBD DCM และ APG มี ดังนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่งในบริษัท 

CBD APG DCM 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ    

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย    

3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส    

4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการตลาด    

5. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด    

6. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน    

7. นายสุรศักดิ์ ปรกติ รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต    

8. นางสาวสุพร สมรรคะบุตร ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี    

 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
อายุ 60 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 34.30 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ไม่มี 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

กับผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
 บริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อายุ 52 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Director Certification Program (DCP) Institute of Directors (IOD)  
- Financial Statements for Directors (FSD) Institute of Directors (IOD) 
- Risk Management Committee Program (RMP) Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 24.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณัฐชไม) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

พ่ีสาวของนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร
 ความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
 

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อายุ 60 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาดนตรีไทยนิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 14.15 (รวมนางลินจง โอภากุล – ภรรยา) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) 

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2545-ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

4. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช / กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบัญชีการเงิน และเลขานุการบริษัท 
อายุ 57 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Director Accreditation Program (DAP) Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
 และการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) 

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
 และเลขานุการบริษัท บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

 และเลขานุการบริษัท บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
- 2550-2556  รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป 

 จ ากัด (มหาชน) 
 

5. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการตลาด 
อายุ 52 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 2.55 (เฉพาะหุ้นในนามนางวงดาว) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

น้องสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรอง
 กรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการตลาด  

 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ

 ตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ

 ตลาด บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
- 2556-ปัจจุบัน  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานปฏิบัติการ

 ตลาด บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
- 2551-2556  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัติการตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

6. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
อายุ 54 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Bachelors of Technology (Hons.) Computing Studies University of Bradford 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และ รองกรรมการ
 ผู้จัดการสายงานการตลาด  

 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 

- 2557-ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด  
 บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
- 2557-ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
- 2545-2556  ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

 

7. นายสุรศักดิ์ ปรกติ / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต 
อายุ 53 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
- 2548-2556  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซัมมิทโอโตซีท จ ากัด 

 

8. นางสุพร สมรรคะบุตร / ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
อายุ 54 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเท็กซัส วีมมิน 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2557-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
- 2557-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
- 2556-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
- 2546-2556  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน  
 บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวอชิรญา  สิทธัครเดช / ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
อายุ 34 
คุณวุฒิทางการศึกษา - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร - ไม่มี - 
ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทร. 02-636-6111 แฟกซ์ 02-636-7949 

www.carabaogroup.com 


