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1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
วิสัยทัศน์ 
บริษัทฯ จะเป็นบริษัทชั้นน าในธุรกิจเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม) 
 
พันธกิจ 
บริษัทฯ จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางการตลาดในเชิงรุก 
บริษ ทฯ จะเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยใช้องค์ความรู้ขับเคล่ือนธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม 
 
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ผลิต ท าการตลาด จ าหน่าย และบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายใน 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
(1) เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “คาราบาวแดง” และ “Carabao”,  (2) เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “สตาร์ท พลัส” 

1.1.1 คาราบาวแดงแบบขวด 
 

 
 
 
 
 
คาราบาวแดงแบบขวดขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร เป็นเครื่องดื่มชนิดไม่อัดก๊าซฯ (Non-carbonated) โดย

กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดภายในประเทศเป็นหลัก ในราคาขายปลีกหน้าร้านขวดละ 10 บาท และนอกจากนี้
ยังส่งออกคาราบาวแดงไปยังตลาดต่างประเทศที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในบรรจุภัณฑ์แบบขวดอีกด้วย 

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

 
1.1.2 Carabao แบบกระป๋องชนิดไม่อัดก๊าซฯ (Non-carbonated)   
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Carabao แบบกระป๋องชนิดไม่อดัก๊าซฯ (Non-carbonated) ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งออกเพือ่

จ าหน่ายในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น กัมพชูา อัฟกานิสถาน เยเมน เมยีนมาร์ เวยีดนาม และอีกหลายประเทศทั่วโลก โดย
สัดส่วนของส่วนผสมส าคัญใน Carabao แบบกระป๋องที่จ าหน่ายในแต่ละประเทศ จะแตกต่างกนัเล็กน้อยขึ้นอยูก่ับพฤตกิรรม
และความชื่นชอบของผู้บริโภค ตลอดจนข้อก าหนดทางกฎหมายในแต่ละประเทศ 

 
1.1.3 Carabao แบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ (Carbonated)   

 
 
 
 
 
 
 
Carabao แบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ ขนาดบรรจุ 325 มิลลิลิตร กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มจ าหน่าย ครั้งแรกใน

กัมพูชาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 จนเป็นที่นิยมในตลาดอย่างสูง จ าหน่ายไปยัง เยเมน และ เคนย่า และพร้อมที่จะจัด
จ าหน่ายไปอีกหลายประเทศทั่วโลกที่มีความนิยมในการดื่มบริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังชนิดอัดก๊าซ 

 
1.1.4 สตาร์ท พลัส 

 
 
 
 
 
 
 

สตาร์ท พลัสเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่บรรจุในขวดแก้ว ขนาด 250 มิลลิลิตร มีราคาขายปลีกหน้าร้านใน
ประเทศไทยขวดละ 10 บาท โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มท าการตลาดและจ าหน่ายสตาร์ท พลัสเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในเดือน
พฤษภาคม 2557 ด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับสตาร์ท พลัส จากสินค้าคู่แข่งโดยชูจุดเด่นของส่วนผสมที่ส าคัญอย่าง  
สังกะสี (Zinc) 
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โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์     

รายไดจ้ากการขาย (หน่วย : ลา้นบาท) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

คาราบาวแดงแบบขวด          5,384           5,366           5,465  
Carabao แบบกระป๋องชนิดไมอ่ัดก๊าซฯ          1,479           2,001           2,094  
Carabao แบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ               -                  -                  94  
สตาร์ท พลสั - 82 98 
อ่ืนๆ               -                  -    2  
รวม          6,863           7,448           7,753  

 
1.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 
1.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

คาราบาวแดง และสตาร์ท พลัส มีคุณลักษณะ วัตถุประสงค์ รสชาติ ส่วนผสม และประโยชน์ที่แตกต่างกัน
โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าหรับทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
ผลิตภัณฑ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า 

คาราบาวแดง และ Carabao 
 

  

 ส าหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภควัยท างานทุก
กลุ่มอาชีพที่ต้องการพลังงานและความสดชื่นระหว่างการท างาน โดยส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มผู้มีรายได้ระดับขั้นต้นถึงปานกลาง  

 ส าหรับตลาดต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 

 ปัจจุบัน รายได้ส่วนใหญ่ของคาราบาวแดงมาจากกลุ่มลูกค้าในประเทศ อย่างไรก็ดี 
กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้น  

สตาร์ท พลัส 
 

 กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภคตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนที่ใส่ใจ
ตนเอง และต้องการเติมความสดชื่นจากการท างานและกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึง 
กลุ่มที่ต้องการการชดเชยการสูญเสียเหงื่อจากการออกก าลังกาย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสตาร์ท พลัสในปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศเท่านั้น 

 
1.2.2 นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย  

ส าหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะท าการตลาดกับผู้บริโภคเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางส่ือต่าง ๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีงบประมาณส าหรับการด าเนินการ
ด้านกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายประมาณร้อยละ 8-9 ของยอดขายรวมต่อปี ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีการด าเนินการ
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การตลาดทั้งในรูปของการตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านส่ือที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) และการตลาดแบบ 
Below the Line (การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1.2.2.1 การตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) 

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

กลุ่มบริษัทฯ น าเสนอเครื่องหมายการค้า และภาพลักษณ์ของคาราบาวแดงผ่านผู้แนะน าสินค้า 
(Presenter)  และตัวแทนสินค้า (Brand  Ambassador) โดยมีนายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ซึ่งเป็นศิลปินและ
หัวหน้าวงดนตรีเพื่อชีวิต ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีท่ีผ่านมา    

 
 

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบรษิัทฯ โดยมีแอ๊ด คาราบาว 
เป็นผู้แนะน าสินค้า (Presenter) และตวัแทนสนิค้า (Brand Ambassador) 

 

1.2.2.2 การตลาดแบบ Below the Line (การตลาดที่ เข้าถึงกลุ่ม ผู้บริโภคเป้าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง) 

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

กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินกิจกรรมการตลาดภาคสนามผ่านทีมงานสาวบาวแดง ซึ่งมีความคุ้นเคย 
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสัมพันธ์ และความใกล้ชิดกับตัวแทนจ าหน่ายในระดับต่าง  ๆ  ตั้งแต่ร้านค้าปลีก ไปจนถึงผู้บริโภค
ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งการท ากิจกรรมทางการตลาดของทีมงานสาวบาวแดง  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรงและกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่เคยบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
บริษัทฯ  กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานสาวบาวแดงมากกว่า 70  ทีม หรือมากกว่า 500 คน ปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ส าคัญทาง
การตลาดเกือบทั่วประเทศไทย โดยบริษัทฯ เชื่อว่าทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการทางการตลาดส าหรับเครื่องดื่มบ ารุง
ก าลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้การที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาทีมงานสาวบาวแดงด้วยตนเองนั้น จะท าให้
ทีมงานสาวบาวแดงทุกคนมีความรู้ ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งมีความภักดีต่อองค์กรอีกด้วย  
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ตัวอย่างกิจกรรมการตลาดของกลุ่มบรษิัทฯ ที่เข้าถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง 

 
ส าหรับการท าการตลาดในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาตัวแทนจ าหน่ายที่มีความช านาญ

และประสบการณ์ในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในต่างประเทศ อีกทั้งมีความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศนั้น ๆ เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส าคัญ ทั้งนี้กลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายจะปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ  

กลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจ าหน่ายมุ่งเน้นการท ากิจกรรมการตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านส่ือ
ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) เพื่อสร้างความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ท าการตลาด
ในประเทศกัมพูชาโดยน ารูปแบบการท ากิจกรรมการตลาดในประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ โดยจับมือร่วมกันกับตัวแทนจ าหน่าย
ของกัมพูชา เช่น การสนับสนุนการแข่งขันมวย การจัดคอนเสิร์ตสัญจรของวงดนตรีคาราบาวพร้อมกับแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ผู้บริโภคได้ทดลองดื่ม นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดคอนเสิร์ตดังกล่าวทางโทรทัศน์เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งสร้างการรับรู้และตอกย้ าเครื่องหมายการค้าของ “คาราบาวแดง” และวงดนตรีคาราบาว ในแบบ
ทางอ้อมได้อีกด้วย 
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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) 

 ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายตัวแทน
จ าหน่ายซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มบริษัทฯ  

ในการน้ีกลุ่มบริษัทฯ จะสรรหาตัวแทนจ าหน่ายหลัก (Agent) ในแต่ละจังหวัด และจะสรรหา
ตัวแทนจ าหน่ายย่อย (Sub-Agent หรือยี่ปั๊ว) และร้านค้าส่งขนาดเล็ก (Sub-Sub-Agent หรือซาปั๊ว) ที่มีศักยภาพเพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ โครงสร้างเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้  

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

(Sub-Agent หรือยี่ปั๊ว) ที่มีศักยภาพเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ในระดับอ าเภอ  
– กลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจ าหน่ายย่อย (Sub-Agent หรือยี่ปั๊ว) จะร่วมกันสรรหาร้านค้า

ส่งขนาดเล็ก (Sub-Sub-Agent หรือซาปั๊ว) ที่มีศักยภาพเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
พื้นที่เป้าหมาย และกระจายผลิตภัณฑ์ลงสู่ร้านค้าปลีกในระดับต าบลให้ท่ัวถึง 

1 

2 

3 
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– ทีมงานขายและทีมงานสาวบาวแดงของกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
แนะน าผลิตภัณฑ์ให้ร้านค้าปลีก  

ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กลุ่มบริษัทฯ 
จะขายขาดให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายหลัก โดยไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ตัวแทน
จ าหน่ายหลักช าระเงินล่วงหน้าก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายหลักอีกด้วย 

นอกจากนี้ DCM ได้ขยายงานด้านศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (DC) เพื่อด าเนินธุรกิจในส่วนของ
หน่วยรถกระจายสินค้า (cash van) ซึ่งจะช่วยท าให้การกระจายผลิตภัณฑ์ของ DCM โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้
ทั่วถึง และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเพอร์มาร์เก็ต 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 เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ต่อไปยังผู้บริโภคในประเทศที่เป็นตลาด
หลัก กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายใช้คู่ค้ารายเดียว โดยคู่ค้าดังกล่าวต้องมีความแข็งแกร่งในการกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ 
ส่วนประเทศอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่ตลาดหลักนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้จัด
จ าหน่ายท้องถิ่นหลายราย ตามความเหมาะสมของการด าเนินธุรกิจในประเทศนั้น  ๆ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีทีมฝ่าย
ขายต่างประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้าต่างประเทศ 

ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะขายขาดให้แก่ผู้น าเข้า ตัวแทน
จ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศ โดยไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมี
นโยบายให้ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศช าระเงินล่วงหน้าก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการขายสินค้าไปในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยมีประเทศที่มีรายได้สูง 5 
อันดับแรก คือ กัมพูชา เมียร์ม่า เยเมน อัฟกานิสถาน และเวียดนาม ทั้งนี้ในปลายปี 2558 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย
ในประเทศอังกฤษ เพื่อน าเข้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังอังกฤษ และประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดยน่าจะเริ่มขายได้ภายใน
กลางปี 2559 
 
1.3 ภาพรวมของตลาดในประเทศไทย  
 

ภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และภาวะการแข่งขนั 

จากข้อมูลทางการตลาดของ Nielsen ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีการเติบโตในอัตราเฉล่ียต่อปีเท่ากับ
ร้อยละ 2.6 ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าเครื่องดื่มกลุ่มอื่น อย่าง soft drink หรือแม้กระทั่งน้ าดื่มที่มี
อัตราเติบโตถึงร้อยละ 6.2 และ 9.5 ตามล าดับ 
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ผู้บริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีลักษณะโดดเด่นอย่างชัดเจน กล่าวคือเป็นกลุ่มประชากรผู้มีรายได้ขั้นต้น
ถึงปานกลาง โดยเป็นวัยท างานท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 26 - 45 ปี ที่ชอบดื่มเครื่องดื่มบ ารุงก าลังชนิดไม่อัดก๊าซฯ รสชาติหวานเมื่อ
เทียบกับเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศอื่น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย พบว่าคนไทยนิยมบริโภค
เครื่องดื่มบ ารุงก าลังประเภทขวดมากกว่ากระป๋อง ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อว่าลักษณะของผู้บริโภคคนไทยดังกล่าวนี้ส่งผลให้
ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ยาก ซึ่งลักษณะข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะการ
แข่งขันของตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทย ที่ส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการในประเทศ 

เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยจะมีการกระจายผ่านช่องทางการค้าหลัก 2 ช่องทาง โดยมีช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 74 ของปริมาณการขายทั้งหมดในปี 2558 โดยสัดส่วนปริมาณการจัดจ าหน่ายที่เหลือนั้น มาจาก
ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 26 

แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ เพิ่งเข้าสู่ธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังเมื่อปี 2545 ซึ่งนับเป็นระยะเวลาไม่
นานเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น แต่เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างดีในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทย เป็นอันดับ 
2 ในตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทย และยังเป็นสินค้าที่มีผู้บริโภคดื่มบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ด้วยเช่นกัน 

ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเพิ่มความภักดีของผู้บริโภค กระตุ้นปริมาณการขาย รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งโดยทั่วไป 
ผู้ประกอบการจะใช้กิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณา ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการขายและการท าการตลาดทั้งแบบผ่านส่ือที่
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง (Above the Line) และการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Below the 
Line) 

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง มีความเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ความเป็นผู้น าและ การ
ช่วยเหลือสังคม ดังนั้นการท าการตลาดภายใต้แนวคิดของการเป็นเครื่องดื่มบ ารุงก าลังที่สร้างคุณค่าชีวิต โดยการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องส าคัญด้วยเช่นกัน 
 
1.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
 1.4.1 โรงงานผลิตและก าลังการผลิต 
  (ก) โรงงานผลิต 

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิต 2 โรง ได้แก่ (ก) โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดง และสตาร์ท พลัส และ (ข) 
โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัส 
ปัจจุบัน CBD เป็นผู้บริหารและด าเนินการโรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงและสตาร์ท   

พลัส โดยโรงงานผลิตตั้งอยู่เลขที่ 261 - 263 หมู่ 2 ถนนปานวิถี ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งโรงงานดังกล่าวมีรายละเอียดสายการผลิต ดังนี้  (1) สายการผลิตส าหรับคาราบาวแดงแบบขวดจ านวน 9 
สายการผลิตแบ่งเป็นสายการผลิตเดิมจ านวน 8 สายการผลิต และสายการผลิตความเร็วสูง (Krones) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการบรรจุขวดความเร็วสูงชั้นน าจากประเทศเยอรมัน จ านวน 1 สายการผลิต รวมก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ิน 
1,080 ล้านขวดต่อปี และ (2) สายการผลิตส าหรับสตาร์ท พลัสจ านวน 2 สายการผลิต รวมก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น 
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120 ล้านขวดต่อปีและ (3) คาราบาวแดงแบบกระป๋องจ านวน 3 สายการผลิต รวมก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น 350 ล้าน
กระป๋องต่อป ี

 โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา 
ในเดือนสิงหาคม 2557 APG ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา ซึ่ง

ตั้งอยู่เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโรงงานดังกลา่ว
มีขนาดเตาที่มีก าลังการผลิตน้ าแก้วได้ 310 ตันแก้วต่อวัน ซึ่งสามารถผลิตขวดแก้วสีชาส าหรับคาราบาวแดงแบบขวด ขนาด 
150 มิลลิลิตร จ านวนสูงสุดทั้งสิ้น 650 ล้านขวดต่อปี   

(ข) ก าลังการผลิต 
โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงมีก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น และมีปริมาณการผลิตจริงส าหรับ

ปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2555 2556 2557 และ 2558 เป็นดังนี้  

คาราบาวแดงแบบขวด 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 2558 
ก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น1 (ล้านขวดต่อปี) 730.0 850.0 1,080.0 1,080.0 
ปริมาณการผลิตจริง (ล้านขวดต่อปี) 593.4 753.8 743.3 756.1 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต2 (ร้อยละ) 81.3 88.7 68.8 70.0 
หมายเหต ุ 1  ก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้นค านวณจากก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้นของเครื่องจักร 20.5 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี หักด้วย

 ประมาณการส่วนสูญเสียจากการผลิต 
 2  อัตราการใช้ก าลังการผลิตคิดจากปริมาณการผลิตจริงเป็นอัตราร้อยละของก าลังการผลิต 

คาราบาวแดงแบบกระป๋อง 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 2558 
ก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น1 (ล้านกระป๋องต่อปี) 205.0 350.0 350.0 350 
ปริมาณการผลิตจริง (ล้านกระป๋องต่อปี) 138.7 183.4 252.9 282.2 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต2 (ร้อยละ) 67.6 52.4 72.3 80.6 

หมายเหต ุ 1  ก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้นค านวณจากก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้นของเครื่องจักร 20.5 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี หักด้วย

 ประมาณการส่วนสูญเสียจากการผลิต 
  2  อัตราการใช้ก าลังการผลิตคิดจากปริมาณการผลิตจริงเป็นอัตราร้อยละของก าลังการผลิตนอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีก าลังการ

 ผลิตสูงสุด ส าหรับสตาร์ท พลัส อีกจ านวน 120 ล้านขวดต่อปี โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มผลิตสตาร์ท พลัส ในเดือนมีนาคม ปี 2557 
 
 1.4.2 การจัดหาวัตถุดิบ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จ าหน่ายอย่างน้อย  2-3 ราย เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ 
ไม่ต้องการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งมากเกินไป รวมทั้งเป็นการสร้างอ านาจต่อรองให้แก่กลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่ม
บริษัทฯ มีการวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบตามแผนการขายและการผลิตประจ าปี ซึ่งฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางจะท าหน้าที่ติดต่อกับผู้
จ าหน่ายวัตถุดิบ เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบส าหรับการผลิต โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ จะท าสัญญาระยะส้ัน โดยมีอายุสัญญาส่วน
ใหญ่ประมาณ 12 เดือน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัตถุดิบของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบหลักเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้รับวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตรงตามที่กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดไว้  
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วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัส 
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตคาราบาวแดง และสตาร์ท พลัส คือ (1) น้ าตาลทรายขาว (2) ขวดแก้ว 

(3) กระป๋องและฝากระป๋องและ (4) วัตถุดิบอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของวัตถุดิบหลัก ดังนี้ 
(1) น้ าตาลทรายขาว 

น้ าตาลทรายขาวเป็นวัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตคาราบาวแดง  และสตาร์ท พลัส โดยกลุ่ม 
บริษัทฯ จะวางแผนการส่ังซื้อน้ าตาลทรายขาวจากผู้จ าหน่ายในประเทศเป็นรายปีตามแผนการผลิตประจ าปี และเข้าท า
สัญญาระยะส้ันที่มีอายุสัญญาประมาณ 1 ปีโดยระบุปริมาณที่ส่ังซื้อ และราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทเบื้องต้นไว้ในสัญญา 
ซึ่งราคาซื้อขายสามารถปรับเปล่ียนได้หากทางราชการปรับราคาน้ าตาลเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ท่ีดี
และยาวนานกับผู้จ าหน่ายน้ าตาลทราย จึงท าให้ท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว 

(2) ขวดแก้ว 
ขวดแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการบรรจุเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ขวดแก้วสีชา ขนาด 

150 มิลลิลิตร ส าหรับคาราบาวแดงแบบขวด และขวดแก้วใสขนาด 250 มิลลิลิตร ส าหรับสตาร์ท พลัส กลุ่มบริษัทฯ จะวาง
แผนการส่ังขวดแก้วเป็นรายปีตามแผนการผลิตประจ าปีโดยส่ังซื้อจากผู้ผลิตขวดแก้วในประเทศจ านวน  3 ราย และจัดท า
สัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญา 1 ปี ซึ่งระบุจ านวนส่ังซื้อ และราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทท่ีแน่นอนปัจจุบัน APG เป็นผู้จัดหา
ขวดแก้วให้กับ CBD อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาเป็นของตนเอง ภายใต้การด าเนินการของ APG 
ซึ่งได้เปิดด าเนินการแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 

ทั้งนี้  โรงงานผลิตขวดแก้วสีชาของ APG จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตขวดแก้วสีชาเพื่อใช้ในการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงเป็นหลัก ดังนั้นการวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบและการผลิตขวดแก้วของ APG จึงเป็นไปตามแผนการ
ผลิตประจ าปีของ CBD โดยฝ่ายผลิตของ APG จะจัดซื้อวัตถุดิบผ่านฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง เพื่อท าหน้าที่ติดต่อและส่ังซือ้วัตถดุบิ
กับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบซึ่งฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางจะส่ังซื้อวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายหลายราย และ APG จะส ารองวัตถุดิบหลักไว้
ส าหรับการผลิตประมาณ 7-10 วัน ตามขนาดของคลังวัตถุดิบ ซึ่งการส ารองวัตถุดิบดังกล่าวเพียงพอส าหรับการด าเนินการ
ผลิตขวดแก้วสีชาอย่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตขวดแก้วคือ (1) เศษแก้ว (2) ทรายแก้ว (3) โซดาแอช (4) ก๊าซ

ธรรมชาติ และ (5) วัตถุดิบอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 เศษแก้ว  

เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชา โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ สามารถซื้อเศษแก้วจาก
โรงแยกเศษแก้วในประเทศ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้แล้ว จากนั้นน ามาบดให้เป็นเศษแก้ว คัดแยกส่ิง
ปนเปื้อนออก และน ามาส่งให้กับผู้ผลิตขวดแก้ว APG ส่ังซื้อเศษแก้วจากผู้จัดจ าหน่ายเศษแก้ว โดยจัดท าสัญญาระยะ
ส้ันท่ีมีอายุสัญญา 1 ปี  

 ทรายแก้ว  
ทรายแก้วเป็นวัตถุดิบส าคัญ รองจากเศษแก้วในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยเมื่อทรายแก้วผ่าน

กระบวนการหลอมจะกลายสภาพเป็นโครงสร้างหลักของเนื้อแก้ว ทั้งนี้ APG ส่ังซื้อทรายแก้วส่วนใหญ่จากผู้จ าหน่าย
ทรายแก้วในจังหวัดระยองโดยใช้ใบส่ังซื้อ (Purchase Order)  ซึ่งระบุราคาซื้อขายและปริมาณการส่ังซื้อที่แน่นอน
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 
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 โซดาแอช 
โซดาแอชเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยมีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิในกระบวนการ

หลอมแก้ว โดยโซดาแอชส่วนใหญ่พบมากในประเทศเคนยาและจีน ทั้งนี้  APG ส่ังซื้อวัตถุดิบดังกล่าวผ่านผู้น าเข้าหลาย
ราย โดยใช้ใบส่ังซื้อ (Purchase Order) ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติของตลาดโดยทั่วไป 

 ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG โดย APG ได้จัดท า

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยมีอายุสัญญา 5 ปี   
 วัตถุดิบอื่น 

วัตถุดิบอื่นที่ใช้ส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชา ได้แก่ หินปูน หินฟันม้า โซเดียมซัลเฟต ผงถ่าน ซิลิ
เนียม สนิมเหล็ก และอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ APG  จะส่ังซื้อวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายในประเทศ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อของ APG มี
นโยบายสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างน้อย 2-3 ราย เนื่องจากไม่ต้องการพ่ึงพิงผู้จัดจ าหน่ายราย
ใดรายหนึ่ง รวมถึงเป็นการเพิ่มอ านาจการต่อรองทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพของวัตถุดิบ 

ทั้งนี้ สัดส่วนวัตถุดิบส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาสามารถปรับเปล่ียนและใช้แทนกันได้ตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลา 

  (3) กระป๋องและฝากระป๋อง 
กระป๋องและฝากระป๋องเป็นวัตถุดิบหลักในการบรรจุคาราบาวแดงแบบกระป๋อง ซึ่งใช้กระป๋องที่มี

ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการส่ังซื้อกระป๋องและฝากระป๋องเป็นรายปีตามแผนการผลิตประจ าปี
โดยจะส่ังซื้อกระป๋องจากผู้จ าหน่ายจ านวน 2-3 ราย โดยใช้ใบส่ังซื้อ (Purchase Order) ซึ่งมีการระบุราคาซื้อขายและจ านวน
กระป๋องที่แน่นอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี 
  (4) วัตถุดิบอื่น 

วัตถุดิบอื่นส าหรับการผลิตคาราบาวแดงประกอบด้วย ทอรีน แคฟเฟอีน อินโนสิทอล  
นิโคตินาไมด์ เด็กซ์แพนทีนอล  วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เป็นต้น และวัตถุดิบอื่นส าหรับการผลิตสตาร์ทพลัสประกอบด้วย 
โซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียมคลอไรด์ และซิงค์กลูโคเนท ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ จะมีการวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบประจ าปี
ร่วมกับผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบตามแผนการผลิตประจ าปี เพื่อก าหนดปริมาณการใช้วัตถุดิบส าหรับทั้งปีในเบื้องต้น จากนั้นเมื่อ
ฝ่ายผลิตจัดท าแผนการผลิตรายเดือน ฝ่ายจัดซื้อจะส่ังซื้อวัตถุดิบเป็นรายเดือน โดยจะส่ังซื้อวัตถุดิบอื่นๆ จากผู้จัดจ าหน่าย
วัตถุดิบโดยใช้ใบส่ังซื้อ (Purchase Order) ซึ่งมีการระบุราคาซื้อขายและจ านวนที่แน่นอน 
 
1.4.3 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 
(ก) กระบวนการผลิตคาราบาวแดง (ด าเนินการโดย CBD) 
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         ขั้นตอนท่ี 1                         ขั้นตอนท่ี 2                         ขั้นตอนท่ี 3                         ขั้นตอนท่ี 4                         ขั้นตอนท่ี 5 
 

 
 
 
 

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

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

(2) ฮาลาล (Halal) เป็นการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าได้ด าเนินการ
ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 
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(3) ISO 22000:2005 (E) เป็นการรับรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสากล  
  (ข) กระบวนการผลิตสตาร์ท พลัส 

สตาร์ท พลัสมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับคาราบาวแดง โดยเริ่มจากการจัดเตรียมวัตถุดิบ การ
ผสม/การต้ม การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุขวด และการบรรจุหีบห่อ อย่างไรก็ดี กระบวนการบรรจุขวดของสตาร์ท พลัสจะ
ใช้เวลาในการบรรจุนานกว่าการบรรจุขวดของคาราบาวแดง เนื่องจากสตาร์ท  พลัสมีปริมาตรบรรจุ 250 มิลลิลิตรต่อขวด 
ในขณะท่ีคาราบาวแดงมีปริมาตรบรรจุ 150 มิลลิลิตรต่อขวด 

 
   

(ค) กระบวนการผลิตขวดแก้ว (ด าเนินการโดย APG) 
การผลิตขวดแก้วเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง โดยด าเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด

ทั้งปี โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการผลิตตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
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1.4.4 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

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

CBD และ APG ไม่เคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีใด ๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยส่ิงแวดล้อม 
อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบของเหตุการณ์ด้านส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดย
ไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือมีกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดฉบับใหม่ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มบริษัทฯ หรือโรงงานผลิตของ CBD และ APG ในอนาคตได้ 
 
1.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี – 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผ่านแนวคิด “คาราบาวแดง สร้างคุณค่าชีวิต” โดยประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด 

จ าหน่าย และบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจร โดยเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง
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ของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า“คาราบาวแดง” และเครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สตาร์ท พลัส” 
ซึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ธุรกิจย่อย ดังนี้ 
 

 (1)  ธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังและเคร่ืองดื่มอื่นๆ  
ด าเนินงานโดยบริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด หรือ CBD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษทัฯ ประกอบธุรกิจ

ผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมายการค้า  “คาราบาวแดง” เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “สตาร์ท พลัส” รวมทั้งเครื่องดื่มอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ จะผลิตและจ าหน่ายในอนาคต   

CBD ผลิตคาราบาวแดง 2 รูปแบบได้แก่ (1) แบบขวดขนาด 150 มิลลิลิตร (2) แบบกระป๋องขนาด 250 
มิลลิลิตร โดย CBD มีก าลังการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังสูงสุด 1,080 ล้านขวดต่อปี และ 350 ล้านกระป๋องต่อปี โดยกลุ่ม
บริษัทฯ ได้จ าหน่ายคาราบาวแดงเฉพาะแบบขวดภายในประเทศ และจ าหน่ายคาราบาวแดงแบบกระป๋องในต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่  ส าหรับสตาร์ท พลัส CBD ได้ผลิตรูปแบบขวดขนาด 250 มิลลิลิตร ซึ่งปัจจุบัน CBD มีก าลังการผลิตสตาร์ท พลัส
สูงสุดถึง 120 ล้านขวดต่อปี และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศเกือบทั้งหมด 

ในการจ าหน่ายคาราบาวแดงและสตาร์ท พลัสภายในประเทศ CBD จะจ าหน่ายให้แก่ DCM ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ โดย DCM จะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ CBD ให้แก่ 1) ตัวแทนจ าหน่าย เพื่อจ าหน่ายสินค้าต่อไปยังร้านค้าแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) และ 2) ร้านค้าปลีกโดยตรง ผ่านหน่วยกระจายสินค้าของ DCM เอง และ 3)ร้านค้าแบบสมัยใหม่ 
(Modern Trade) ส่วนในการจ าหน่ายคาราบาวแดงไปยังต่างประเทศนั้น CBD ได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ ผู้น าเข้า ตัวแทน
จ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศเพื่อน าเข้า จัดจ าหน่าย และกระจายผลิตภัณฑ์ให้แก่ร้านค้าในต่างประเทศ
ต่อไป 
 
 

ช่องทางร้านค้าสมัยใหม ่
(Modern Trade) 

ให้การสนับสนุนทางการตลาด 
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 (2)  ธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ว 
ด าเนินงานโดยบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด หรือ APG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ

ผลิต และจัดหาขวดแก้ว เพื่อเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ  โดย APG 
จะจัดซื้อขวดแก้วจากคู่ค้าภายนอก และมีโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาที่มีขนาดเตาซึ่งมีก าลังการผลิตน้ าแก้วทั้งส้ิน 310 ตันแก้ว
ต่อวัน จึงท าให้ APG มีก าลังการผลิตขวดแก้วสีชาส าหรับคาราบาวแดงแบบขวดได้จ านวนสูงสุดทั้งส้ิน 650 ล้านขวดต่อปี  
 (3)  ธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ าหน่าย  

ด าเนินงานโดยบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด หรือ DCM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
บริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ช่องทางการค้าภายในประเทศผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional 
Trade) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ปัจจุบัน DCM มีทีมฝ่ายขายกว่า 500 คน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2558 
ที่ผ่านมา DCM ได้เริ่มขยายการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสาหร่ายอบแก้วใหแ้ก่
คู่ค้าอีกด้วย โครงสร้างการประกอบธุรกิจของ DCM สามารถสรุปได้ดังนี้ 

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

ดั้งเดิม และส่ังซื้อผลิตภัณฑ์กับ CBD เพื่อด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังตัวแทนจ าหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
ฯ ให้แก่ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ DCM ได้ขยายงานด้านศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (DC) เพื่อด าเนินธุรกิจใน
ส่วนของหน่วยรถกระจายสินค้า (cash van) ซึ่งจะช่วยท าให้การกระจายผลิตภัณฑ์ของ DCM โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่
ตลาดได้ทั่วถึง และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(ข)  ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) 
DCM ท าหน้าที่บริหาร ดูแล และติดต่อโดยตรงกับร้านค้าแบบสมัยใหม่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต 

และไฮเพอร์มาร์เก็ต เป็นต้น เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ และรับค าส่ังซื้อจากร้านค้าแบบสมัยใหม่ โดยฝ่ายขายจะ
ส่ังซื้อผลิตภัณฑ์กับ CBD เพื่อให้ด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศนูย์กระจายสินค้าหรือคลังสินค้าของร้านคา้แบบสมัยใหมต่่อไป 
 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
ปัจจัยความเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.1 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) 

เนื่องจากบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) คือเป็นบริษัทท่ีมีรายได้จาก
การถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีการด าเนินธุรกิจของตัวเองที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้นผลประกอบการ
ของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  ด้วยเหตุนี้ความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้นจึงเป็นความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย โดยปัจจุบัน
รายได้จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ดังนั้นผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยจึงมี
ความส าคัญอย่างมากต่อผลก าไรโดยรวม ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการด าเนินงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และภายหลังการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดย
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อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุน
เพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหัก
ภาษีเงินได้ ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะ
พิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวยีนรวมถึงปัจจัยดา้นอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ
ไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ อาทิ กระแสเงินสดจริง ก าไร ฐานะการเงิน และความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นว่าเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลก าไรในปี
ใดๆ หรือคณะกรรมการบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลก าไร ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน หาก 
บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีก าไรสุทธิในปีนั้นก็ตาม 
 
3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ 

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

 CBD เล็งเห็นความส าคัญในการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดโดยในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั้ง ต้องใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งในด้านการคิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การท าการตลาด ซึ่งรวมถึงการท าโฆษณา
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ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้จาก
การขายในระดับที่น่าพอใจให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นได้ CBD อาจมีความเส่ียงจากการลงทุนหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้รับการ
ตอบรับหรือเป็นท่ีชื่นชอบของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิจ หาก CBD ไม่ประสบความส าเร็จในการ
น าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ อย่าง
มีนัยส าคัญ  

 
3.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพิงนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ในฐานะผู้แนะน าสินค้า (Presenter) 
 และตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador) ของกลุ่มบริษัทฯ และการพึ่งพิงภาพลักษณ์วงดนตรีคาราบาว 

ปัจจุบัน CBD ท าสัญญาว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล ให้ท าหน้าที่ในการแนะน าสินค้า (Presenter) และเป็นตัวแทน
สินค้า  (Brand Ambassador)  เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือผล ิตภ ัณฑ์  
“คาราบาวแดง” ของ CBD แต่เพียงผู้เดียว โดยสัญญาโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุ
สัญญาอัตโนมัติต่อไปอีก 5 ปี ซึ่งมีอัตราค่าจ้างส 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
พึ ่งพิงภาพลักษณ์ที ่ดีและชื ่อเสียงของวงดนตรีเพื ่อชีวิตคาราบาว หากภาพลักษณ์ของวงดนตรีเพื ่อชีวิตคาราบาว
เปล่ียนแปลงไปในแง่ลบอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์  “คารา
บาวแดง” ท าให้ CBD สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญเช่นกัน 

 
3.5 ความเสี่ยงจากการที่ CBD อาศัยผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในการจ าหน่าย
 ผลิตภัณฑ์ของ CBD ในต่างประเทศ 

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

ดังนั้น CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศทุกราย
ของ CBD จะยังคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ CBD ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น าเข้า
ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นของ CBD จะด าเนินการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเป้าที่ CBD ตั้งไว้ได้
หรือไม่ ในกรณีท่ีผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD หรือ
ปฏิบัติงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย CBD อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความล่าช้าในการท่ี CBD ต้องเข้าเจรจาท าข้อตกลง
การจัดจ าหน่ายสินค้ากับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นรายอื่น ซึ่งอาจมีอุปสรรคในการเข้าไปประกอบ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

หน้า 19 จาก 96  รับรองโดย …………………………………………….. 

ธุรกิจหรือจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรือผู้
จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศของ CBD จะสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้ครบถ้วนและ CBD อาจไม่สามารถท าข้อตกลงกับผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ /หรือผู้จัด
จ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือไม่สามารถหาผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย และ /หรือผู้จัด
จ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

 
3.6 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ CBD ได้แก่ ขวดแก้ว ซึ่งปัจจุบันเกินกว่าร้อยละ 90 เป็นการใช้ขวดแก้ว 
ซึ่งผลิตโดย APG และน้ าตาลทราย ในขณะท่ีวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG ได้แก่ เศษแก้ว และ ก๊าซธรรมชาติ  

 (1) น้ าตาลทราย 
น้ าตาลทรายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ที่มีราคาขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด 

และนโยบายของรัฐบาล หากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น CBD ไม่สามารถรับรองว่าจะสามารถผลักภาระต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้บริโภคได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมี
นัยส าคัญ 

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

กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาน้ าตาลทรายที่ CBD ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายใน
ประเทศ หากกระทรวงพาณิชย์เปล่ียนแปลงนโยบาย และปรับราคาน้ าตาลทรายสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ ในอนาคตหากรัฐบาลเปล่ียนแปลงนโยบายการก าหนดราคาน้ าตาลทรายหรือประกาศ
ลอยตัวราคาน้ าตาลทรายเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) อาจท าให้ราคาน้ าตาลทรายมคีวามผันผวน และอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ 
CBD ได้ 
(ข) น้ าตาลทรายที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ 

ราคาน้ าตาลทรายที่ CBD ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกไปต่างประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับราคา
น้ าตาลทรายในตลาดโลก โดยราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกดังกล่าวขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของ
น้ าตาลทรายที่ได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกของแต่
ละประเทศ นโยบายการส่งเสริม การแทรกแซง การส่งออก การน าเข้า ของอุตสาห  กรรมน้ าตาลทรายของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ราคาน้ าตาลทรายยังมีความสัมพันธ์กับราคา
น้ ามันเชื้อเพลิงอีกด้วย เนื่องจากน้ าอ้อยรวมถึงกากน้ าตาลสามารถน าไปผลิตเป็นเอทานอล  โดยผสมกับ
น้ ามันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาซื้อขายน้ าตาลทรายในตลาดโลกมี
ความผันผวนสูงและอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ CBD ได้ 

 (2) เศษแก้ว 
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เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG โดย APG ได้ท าสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญา
ประมาณ 1 ปีเพื่อจัดหาเศษแก้วจากผู้ค้าเศษแก้ว และ APG ยังคงมีแผนท่ีจะออกใบส่ังซื้อ เพื่อส่ังซื้อเศษแก้วจากผู้ค้าเศษแก้ว
จ านวนอย่างน้อย 2-3 ราย ซึ่งการท าสัญญาระยะส้ันเพื่อจัดหาเศษแก้วและการออกใบส่ังซื้อดังกล่าวเป็นไปตามหลักปฏิบัติ
ของตลาดโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี APG ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ค้าเศษแก้วจะสามารถจัดหาเศษแก้วให้แก่ APG ได้ในปริมาณที่
เพียงพอ และในราคาที่เหมาะสม หากมีกรณีดังกล่าว APG อาจมีต้นทุนในการผลิตขวดแก้วสูงขึ้น เนื่องจาก APG ต้องปรับ
สูตรการผลิตโดยการใช้วัตถุดิบอื่นที่มีต้นทุนสูงกว่าเศษแก้วเพิ่มมากขึ้น เช่น เพิ่มปริมาณการใช้ทรายแก้ว และโซดาแอช เป็น
ต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

(3) ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG  โดย APG ได้ท าสัญญาซื้อขายก๊าซ

ธรรมชาติกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) หรือ “ปตท.” ซึ่งเป็นสัญญาระยะกลางที่มอีายุสัญญาประมาณ 5 ปี โดยมีโครงสร้าง
ราคาประกอบไปด้วย (1) ราคาก๊าซซึ่งผันแปรตามราคาน้ ามันเตาในประเทศสิงคโปร์ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
และปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉล่ียต่อวัน และ (2) Demand Charge ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ก าหนดตามปริมาณการใช้
ก๊าซธรรมชาติตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา และมีการปรับปรุงตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติจริงทุก 6 เดือน  

ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่ราคาก๊าซตามสัญญาดังกล่าวจะปรับตัวสูงขึ้นตามความผันแปรของราคาน้ ามันเตา
ในประเทศสิงคโปร์ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉล่ียต่อวัน การท่ีราคาก๊าซ
ปรับตัวสูงขึ้นอาจส่งผลให้ APG มีต้นทุนท่ีสูงขึ้น  

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

 
3.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
 ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  

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

ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ CBD จ าเป็นต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อ
หน่วยงานราชการท่ีก ากับดูแลของประเทศดังกล่าว หาก CBD ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์อาจส่งผล
ให้ CBD ไม่สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศดังกล่าวได้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต าแหน่งการแข่งขันทางธรุกจิ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

 
3.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ 

(1) ความเสี่ยงจากการผลิตผลิตภัณฑ์ 
CBD มีความเส่ียงในการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ความเส่ียงดังกล่าวอาจเกิด

มาจาก (1) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ (2) ผลิตภัณฑ์ที่ช ารุดบกพร่อง (3) ผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อน หรือ (4) การติดฉลากและ
ค าเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง เป็นผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและเรียกร้องให้ CBD รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของ CBD โดยให้ CBD ชดใช้ค่าเสียหาย หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ CBD 
จากตลาด รวมทั้งหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องอาจสั่งให้ CBD ระงับหรือหยุดการประกอบกิจการได้ และอาจส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

(2) ความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
แม้ว่า CBD จะจัดให้มีข้อความค าเตือนถูกต้องตามที่ก าหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 

194) พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ เช่น ส าหรับ
คาราบาวแดง CBD ได้ระบุข้อความ "ห้ามดื่มเกินวันละ 2 ขวด เพราะหัวใจจะส่ัน นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม 
ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน" ไว้บนฉลากแล้วก็ตาม แต่ CBD ก็ยังมีความเส่ียงที่ผลิตภัณฑ์ของ CBD จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้บริโภค หากผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามค าเตือนในฉลาก และอาจเกิดการเรียกร้องให้ CBD รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของ CBD โดยให้ CBD ชดใช้ค่าดูแลรักษาพยาบาล หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ 
CBD จากตลาด รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจส่ังให้ CBD ระงับหรือหยุดการประกอบกิจการได้ หากเกิดกรณี
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ  

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

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ส าคัญดังกล่าว หรือไม่สามารถสรรหาผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมในระดับเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง เพื่อด ารงต าแหน่งแทนบุคลากรที่ส าคัญนี้ได้ อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ หากบุคลากรที่ส าคัญคนใดของกลุ่มบริษัทฯ ไปร่วมงานกับผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่ง หรือจัดตั้งบริษัท
เพื่อด าเนินธุรกิจแข่งขัน ก็อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่าง
มีนัยส าคัญได้  

 
3.11 ความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราแลกเปลี่ยน  

CBD มีรายได้จากการขายคาราบาวแดง (ภายใต้แบรนด์ “Carabao”) ในต่างประเทศ โดยการส่งออกบางส่วนมี
การขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีวัตถุดิบเกือบทั้งหมดจัดซื้อจากในประเทศ (สกุลเงินบาท) ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ 
ไม่มีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าว ท าให้ CBD มีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน ในกรณีที่อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายและยอดขายของ  CBD โดย
หากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น รายได้จากการส่งออกเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทจะลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ หากในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติม โดยเงินลงทุนดังกล่าวอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่ม
บริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงที่เกิดจากอัตราแลกเปล่ียนกับสกุลเงินดังกล่าว   

 
3.12 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน  

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับใบอนุญาต
โดยหน่วยงานดังกล่าวมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาต และก าหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงจัดให้มีบุคลากรด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่
หน่วยงานดังกล่าวก าหนด เช่น การด าเนินการดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จ าเป็น การมีระบบควบคุมคุณภาพ การก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมทางการตลาด การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถน าส่งข้อมูลที่ถูกต้อง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้องขอ การด าเนินงานเหล่านี้อาจท าให้เกิดค่าใช้จ่าย และกลุ่มบริษัทฯ อาจต้องใช้
เวลาในการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยใบอนุญาต
และเงื่อนไขของใบอนุญาตซึ่งการพิจารณาของหน่วยงานอาจน าไปสู่การระงับหรือยกเลิกใบอนุญาตและ /หรือก่อให้เกิดความ
รับผิดทางกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายปกครองต่อกลุ่มบริษัทฯ ได้  

หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาต หรือปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือค าส่ังต่าง ๆ ของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่ม
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
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3.13 ความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ 
แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีนโยบายท าประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดความเส่ียงอัน

เนื่องมาจากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมีความเส่ียงจากการ
ที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเนื่องทั้งหมด อาทิ ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากสงคราม
และภัยก่อการร้าย หรือในกรณีที่มูลค่าความเสียหายมากกว่าจ านวนเงินประกันภัย และกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากการที่
บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงที่ไม่
สามารถต่อกรมธรรม์ได้ในราคาที่เหมาะสมหากราคาของกรมธรรม์ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

 
3.14 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก 

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

 
3.15 ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ณ ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กลุ่มนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และกลุ่มนายยืนยง 
โอภากุล จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 34.3 ร้อยละ 23.6 และร้อยละ 14.2 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ ตามล าดับ 

นอกจากนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ยังด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงท าให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถ
ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรือของกลุ่มนางสาวณัฐชไม 
ถนอมบูรณ์เจริญ ยังสามารถคัดค้านมตทิี่ส าคัญในท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นส าหรับเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษทัฯ ก าหนดให้ต้อง
ได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  
ณ 31 ธันวาคม 2558 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,646.2 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 666.5 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,252.8 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ส านักงาน 36.0 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

5. ยานพาหนะ 62.4 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 3.1 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

รวม 4,667.0  

4.1.1 ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน ณ 31 ธันวาคม 2558 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่   (ไร่-งาน-วา) : ที่ดินย่านสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ (จ านวนหกแปลง) พ้ืนท่ี 5-2-33.5 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งอาคารส านักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และใช้แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 2,154.9 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่   (ไร่-งาน-วา) : ที่ดินย่านบางบ่อ ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (จ านวน 84 

แปลง) พ้ืนท่ี 23-0-63 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 116.2 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่   (ไร่-งาน-วา) : ที่ดินย่านชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (จ านวนหน่ึงแปลง)  

พื้นที่ 0-2-59.4 
วัตถุประสงค์การถือครอง : บ้านรับรอง 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 16.5 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่   (ไร่-งาน-วา) : ที่ดินย่านบางปะกง ต าบลบางสมัครพิมพา อ าเภอบางปะกง จังหวัด 

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

วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งโรงงานผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 358.6 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558 ส าหรับท่ีดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน เท่ากับ 2,646.2 ล้านบาท 

4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ณ 31 ธันวาคม 2558 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง : อาคารส านักงาน และอาคารพาณิชย์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : อาคารส านักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นอาคารในเชิงพาณิชย์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 94.6 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง : โรงงาน ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
วัตถุประสงค์การถือครอง : โรงงานผลิตเครื่องดืม่บ ารงุก าลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 167.0 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง : บ้านพักรับรอง ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
วัตถุประสงค์การถือครอง : บ้านรับรอง 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 5.2 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
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เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
ที่ตั้ง : อาคารโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 399.7 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558 ส าหรับอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เท่ากับ 666.5 ล้านบาท 

4.1.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2558 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : การผลิตผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 421.5 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : DCM 
สินทรัพย์ : อุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 0.6 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : การผลิตผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 830.7 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558 ส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เท่ากับ 1,252.8 ล้านบาท 
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4.1.4 เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ส านักงาน  

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และเครื่องใช้ส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 26.5 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : DCM 
สินทรัพย์ : เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และเครื่องใช้ส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 6.2 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และเครื่องใช้ส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 3.3 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558 ส าหรับเครื่องตกแตง่ ตดิตั้ง และเครื่องใช้ส านกังาน เท่ากับ 36.0 ล้านบาท 

4.1.5 ยานพาหนะ  

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : รถยนต์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : รถยนต์ส าหรับทีม operation และผู้บริหาร 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 24.8 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : ยานพาหนะที่ใช้ในโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ยานพาหนะโรงงาน 
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ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 8.9 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : DCM 
สินทรัพย์ : รถยนต์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : รถยนต์ส าหรับพนักงานขาย 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 24.1 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : ยานพาหนะที่ใช้ในโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ยานพาหนะโรงงาน 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 4.6 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558 ส าหรับยานพาหนะ เทา่กับ 62.4 ล้านบาท 

4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง  

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : ส่วนปรับปรุงอาคารส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : อาคารส านักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นอาคารในเชิงพาณิชย์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 1.0 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และเครื่องดื่มอื่นๆ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 0.03 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
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สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ผลิตเครื่องดื่ม คาราบาวแดง 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 2.0 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 0.06 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 0.01 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 

 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2558 ส าหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและตดิตัง้ เท่ากับ 3.1 ล้านบาท 
รวมสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ เทา่กับ 4,667.0 ล้านบาท 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย ์ วัตถุประสงคก์ารถือครอง 
1. เครื่องหมายการคา้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่าย

เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีการจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยจ านวน 61 เครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ 
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการจด
ทะเบียนและรักษาไว้ซึ่งเครื่องหมายการค้าในประเทศเหล่านั้นด้วย 

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจทั่วไปของกลุ่มบริษัทฯ เช่น 
โปรแกรมระบบการท าบัญชี โปรแกรมรายงานผู้บริหาร โปรแกรมบัญชีบริหาร
คลังสินค้า และโปรแกรมการด าเนินงานท่ัวไป 
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รายละเอียดเครื่องหมายการค้า 

ล าดับ ค าขอเลขที ่ จ าพวก วันครบก าหนด 
1 421820 32 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
2 462577 32 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
3 462579 18 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
4 464815 32 4 กันยายน พ.ศ. 2564 
5 472503 32 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
6 472504 32 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
7 472505 32 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
8 472506 32 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
9 472507 32 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
10 474659 32 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
11 474660 32 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
12 474661 32 11 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
13 488740 32 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
14 506374 22 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
15 506375 27 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
16 506376 32 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
17 509815 32 29 มกราคม พ.ศ. 2566 
18 509902 29 30 มกราคม พ.ศ. 2566 
19 509903 32 30 มกราคม พ.ศ. 2566 
20 511801 32 23 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2566 
21 511802 33 23 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2566 
22 515679 43 8 เมษายน พ.ศ. 2566 
23 515680 41 8 เมษายน พ.ศ. 2566 
24 515681 41 8 เมษายน พ.ศ. 2566 
25 515682 43 8 เมษายน พ.ศ. 2566 
26 538383 34 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 
27 542637 32 26 มกราคม พ.ศ. 2567 
28 543051 32 29 มกราคม พ.ศ. 2567 
29 543052 32 29 มกราคม พ.ศ. 2567 
30 548287 32 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 
31 552628 30 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 
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ล าดับ ค าขอเลขที ่ จ าพวก วันครบก าหนด 
32 555887 34 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
33 967465 32 22 ธันวาคม 2567 
34 584839 32 17 มีนาคม พ.ศ. 2568 
35 587168 32 11 เมษายน พ.ศ. 2568 
36 587169 25 11 เมษายน พ.ศ. 2568 
37 642972 32 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
38 724128 32 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 
39 732099 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
40 732100 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
41 732101 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
42 732102 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
43 732103 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
44 732104 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
45 732105 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
46 732106 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
47 732107 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
48 732108 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
49 732109 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
50 732110 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
51 732111 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
52 732112 32 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
53 732951 32 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
54 732953 32 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
55 732954 32 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
56 732955 32 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
57 748726 32 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
58 748727 33 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
59 748728 32 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
60 748729 33 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
61 749646 32 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
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4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

บริษัท 
สัดส่วนการลงทนุในแต่ละบริษัท 

(ร้อยละ) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

CBD 100 ประกอบธุรกิจผลิต  ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดืม่
บ ารุงก าลัง และเครื่องดืม่อื่น ๆ 

DCM 100 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
APG 100 ประกอบธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ว 

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

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

- ไม่มี - 

 

6. ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
 

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

หลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ท าการตลาด จ าหน่าย และบริหาร
จัดการการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000268 
โฮมเพจบริษัท : www.carabaogroup.com 
โทรศัพท ์ : 02-636-6111 
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โทรสาร : 02-636-7951 
ชนิดและจ านวนหุ้น : หุ้นสามัญจ านวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

รายละเอียดบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

1. ชื่อบริษัท : บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด (“CBD”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้

เครื่องหมายการคา้คาราบาวแดง เครื่องดืม่เกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการคา้
สตาร์ท พลัส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ จะผลิตและจ าหน่ายในอนาคต 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105544081165 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนช าระแล้ว : 300,000,000 บาท  
จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย : 3,000,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นทีถ่ือ : 2,999,990 หุ้น  
สัดส่วนการถือ : 99.99 % 
 
2. ชื่อบริษัท : บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด (“DCM”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการจดั

จ าหน่ายภายในประเทศ ประกอบไปด้วย ร้านคา้แบบดัง้เดมิ (Traditional 
Trade) และร้านค้าแบบสมัยใหม ่(Modern Trade) 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555092457 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนช าระแล้ว : 100,000,000 บาท  
จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย : 1,000,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นทีถ่ือ : 999,980 หุ้น  
สัดส่วนการถือ : 99.99 % 
 
3. ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด (“APG”)  
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้วเพื่อเป็นวัตถดุิบส าหรับการผลิต

เครื่องดื่มบ ารงุก าลังและเครื่องดืม่อื่นๆ 
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ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105548125787 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนช าระแล้ว : 450,000,000 บาท  
จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย : 4,500,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นทีถ่ือ : 4,499,980 หุ้น  
สัดส่วนการถือ : 99.99 % 
 

ข้อมูลอ้างอิง 

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 02-009-9000 

ผู้ตรวจสอบบัญชี 
บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท ์02-264-0777  

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

 
นักลงทุนสัมพันธ์  

นางสาวนัชชา โอภากุล 
393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท ์02-636-6111 ต่อ 831 
E-mail : IR@carabaogroup.com 
 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

หน้า 35 จาก 96  รับรองโดย …………………………………………….. 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น 

 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เป็นทุนเรียกช าระแล้วจ านวน 1,000 
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้หุ้นสามัญทั้งจ านวนของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
7.2 ผู้ถือหุ้น 

 
7.2.1 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้ 
 

ล ำดับที ่ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิง้ จ ากัด 250,064,500 25.01% 
2. น.ส.ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 210,000,000 21.00% 
3. นายยืนยง โอภากุล 115,480,000 11.55% 
4. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ 47,974,100 4.80% 
5. Northend Investment Limited 45,161,400 4.52% 
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 38,548,668 3.85% 
7. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 26,152,700 2.62% 
8. นางลินจง โอภากุล 26,145,800 2.61% 
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 22,852,000 2.29% 
10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 16,340,700 1.63% 

 
7.2.2 รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มี

อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 

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

 
7.2.2.2 Northend Investment Ltd. มีผู้ถือหุ้นคือ Autumn Gold Capital Ltd. (ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย

ของ British Virgin Islands) ทั้งนี้ Autumn Gold Capital Ltd. มีผู้ถือหุ้นคือ Allshores Corporation Pte. Ltd. (ก่อตั้งขึ้นภายใต้
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กฎหมายของสิงคโปร์) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับด าเนินการและประสานงาน  เพื่อให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้
กฎหมายของประเทศต่างๆ โดยมีนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

 
7.2.3 สรุปการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2558 

กรรมการ/ผู้บริหาร ความสัมพันธ์ จ านวนหุ้น (ต้นปี) เพ่ิม / (ลด) ระหว่างป ี จ านวนหุ้น (ปลายป)ี 
1. กลุ่มนำยเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 

1.1 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  47,774,100 200,000 47,974,100 
1.2 บจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง  250,064,500 - 250,064,500 
1.3 Northend Investment Ltd.  45,161,400 - 45,161,400 

2. กลุ่มนำงสำวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 
2.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ  240,000,000 (30,000,000)** 210,000,000 
2.3 นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ น้องสาวนางสาวณัฐชไม 25,500,000 652,700 26,152,700 

3. กลุ่มนำยยืนยง โอภำกุล 
3.1 นายยืนยง โอภากุล  115,480,000 - 115,480,000 
3.2 นางลินจง โอภากุล ภรรยานายยืนยง 26,020,000 125,800 26,145,800 

4. นำยสุรศักดิ์ ปรกติ  100 - 100 
หมายเหตุ  ** โอนหุ้นให้นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสด์ิ และนางสาวกิตติมา วงษ์สวัสด์ิ ซึ่งเป็นบุตรสาว คนละ 15,000,000 หุ้น  

  
7.3 บริษัทย่อย 

ปัจจุบัน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  

7.3.1 บริษัท คำรำบำวตะวันแดง จ ำกัด (CBD) 
 

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

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

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

รวม 1,000,000 100.0 
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 7.3.3 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลำส จ ำกัด (APG) 
 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 
1. บริษัทฯ 4,499,980 99.9 
2. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ 10 0.0 
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 10 0.0 

รวม 4,500,000 100.0 
 
7.4 สัญญำระหว่ำงผู้ถือหุน้ 

- ไม่มี –  
 

8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

 
8.1 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ 
8.1.1  โครงสร้ำงองค์กร 
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8.1.2 คณะกรรมกำรบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร  

/รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ 
4. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช1 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร2 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง /รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
อิสระ 

7. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

8. นายดิสธร วัชโรทัย กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

9. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการ / กรรมการอิสระ 
10. นายสัญชัย จุลมนต์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ:  นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

1 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
2 นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558  

  

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

ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ หรือ นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส าคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่การรับรองความถูกตอ้งของเอกสารและ/หรือส าเนาเอกสารให้กรรมการ
หน่ึงคนจากสี่คนข้างต้นลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 
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 (2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

ชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม  
/ กำรประชุมทั้งหมด 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2557 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2558 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท 12/12 7/7 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการบรษิัท 12/12 7/7 
3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการบรษิัท 8/12 4/7 
4. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช1 กรรมการบรษิัท 10/10 4/4 
5. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร2 กรรมการบรษิัท - 2/2 
6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการบรษิัท 10/10 7/7 
7. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล กรรมการบรษิัท 10/10 7/7 
8. นายดิสธร วัชโรทัย กรรมการบรษิัท 5/6 5/7 
9. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการบรษิัท 2/2 7/7 
10. นายสัญชัย จุลมนต์ กรรมการบรษิัท 2/2 7/7 
หมายเหตุ:  นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

1 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
2 นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558  

 
8.1.3 คณะอนุกรรมกำร 

บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 
 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม / 
กำรประชุมทั้งหมด 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2557 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2558 

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ  8/8 5/5 
2. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล กรรมการตรวจสอบ 8/8 5/5 
3. นายปรีชา ส่งวัฒนา 1 กรรมการตรวจสอบ 2/3 - 
4. นายดิสธร วัชโรทัย กรรมการตรวจสอบ 3/5 4/5 
หมายเหตุ:  1 นายปรีชา ส่งวัฒนา ลาออก เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2557 
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คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ 
 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม / 
กำรประชุมทั้งหมด 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2557 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2558 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาฯ 4/4 5/5 
2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองประธานกรรมการสรรหาฯ 4/4 5/5 
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการสรรหาฯ 4/4 5/5 
4. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล กรรมการสรรหาฯ 4/4 5/5 
5. นายดิสธร วัชโรทัย กรรมการสรรหาฯ 3/3 5/5 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังต่อไปน้ี 
 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม / 
กำรประชุมทั้งหมด 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2557 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2558 

1. นางเสาวนีย์  กมลบุตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 4/4 
2. นางสาวณัฐชไม  ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 3/4 
3. นางวงดาว  ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 4/4 
4. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 4/4 
5. นายไพบูลย์  คุจารีวณิช1  กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 3/3 
6. นายพงศานติ์  คล่องวัฒนกิจ2 กรรมการบริหารความเสี่ยง - 1/1 
7. นายอนุพงศ์  พงศ์สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4 4/4 
8. นายสุรศักดิ์  ปรกติ3 (ลาออก) กรรมการบริหารความเสี่ยง - 4/4 
9. นายยิ่งยง  แซ่ซึง4 กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 
หมายเหตุ :  1 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
  2 นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ประชุมเม่ือวันที่  
  7 สิงหาคม 2558 
  3 นายสุรศักดิ์ ปรกติ ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
  4   นายยิ่งยง แซ่ซึง ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2558 
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8.1.4 ผู้บริหำร 
 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้บริหาร 9 ท่าน ดังต่อไปนี ้

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

3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
5. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
8. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช1 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร 
6. นายสุรศักดิ์ ปรกติ2 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต 
7. นายยิ่งยง แซ่ซึง3 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย 
9. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ4 ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)5 

หมายเหตุ :  1 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช  ลาออกจากการเป็นพนักงานเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุม
 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2558 

 2 นายสุรศักดิ์ ปรกติ  ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 3 นายยิ่งยง แซ่ซึง  ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
 4 นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ  ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 
 5 ผู้บริหารระดับสูงสุดสายงานบัญชีการเงิน   

 
8.1.5 เลขำนุกำรบริษทัฯ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์
ให้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยนายวรัญชัย เจนศิริ
วณิชย์ มีคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

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

รวมตลอดจนจัดท 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 าการนับแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานน้ัน 
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 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น 
8.1.6 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 (1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 (ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 มีมติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ ก าหนดวงเงินไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท 
 กรรมการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

– ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนจ านวน 45,000 บาทต่อเดือน 

– ค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนจ านวน 30,000 บาท
ต่อเดือน 

– เบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง 
 กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร  

– บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร 
     

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 สรุปได้ดังนี้ 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน
กรรมกำร  
ปี 2558 

โบนัสกรรมกำร 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร - ไม่มี - - ไม่มี - 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ / กรรมกาผู้จัดการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส - ไม่มี - - ไม่มี - 
4. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช1 กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
5. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / 
รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

980,000 170,000 

7. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการ
อิสระ 

720,000 105,000 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน
กรรมกำร  
ปี 2558 

โบนัสกรรมกำร 

8. นายดิสธร วัชโรทัย กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการ
อิสระ 

640,000 105,000 

9. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการ / กรรมการอิสระ 520,000 60,000 
10. นายสัญชัย จุลมนต์ กรรมการ / กรรมการอิสระ 520,000 60,000 

รวม    3,380,000 500,000 
หมายเหตุ :  1 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 

 
  (ข) ค่ำตอบแทนที่ไมเ่ป็นตัวเงิน 
   - ไม่ม ี - 
 
 (2)  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

(ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 

ประเภทค่ำตอบแทน 
ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 
จ ำนวนผู้บริหำร (คน) มูลค่ำ (บำท) จ ำนวนผู้บริหำร(คน) มูลค่ำ (บำท) 

เงินเดือนและโบนัส 8 115,750,883 9 148,082,900 
เงินสนับสนุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม 

8 2,441,200 9 2,917,750 

รวม 118,192,033 151,000,650 
   

 (ข) ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
   - ไม่มี – 
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8.2 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทย่อย 
8.2.1 โครงสร้ำงองค์กรของบริษัทย่อย 
 (1) บริษัท คำรำบำวตะวันแดง จ ำกัด (“CBD”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลำส จ ำกัด (“APG”) 
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 (3) บริษัท ตะวนัแดงดีซีเอ็ม จ ำกดั (“DCM”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2 คณะกรรมกำรของบริษทัย่อย 
 

(1) คณะกรรมกำรบริษัทของ CBD APG และ DCM 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM 

ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี ้
 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการ 
3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ 
4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ 
5. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร1 กรรมการ 
6. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช2 กรรมการ 
7. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ3 กรรมการ 

หมายเหตุ :  1 นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558  
 2 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
 3 นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 

 
(2) กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทย่อย 

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทยอ่ยทั้ง 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM คือ กรรมการสองท่าน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสาร
และ/หรือส าเนาเอกสาร ให้กรรมการหนึ่งท่านจากหกท่านลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท 
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8.2.3 ผู้บริหำรของบริษัทย่อย 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย
ผู้บริหาร ดังต่อไปนี ้

รำยชื่อ ต ำแหน่ง ด ำรงต ำแหน่งในบริษทั 
CBD APG DCM 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร    

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จดัการ    
3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  - - 
4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
5. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด   - 
6. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช1 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบญัชีการเงิน    
7. นายสุรศักดิ์ ปรกติ2 รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต  - - 
8. นายยิ่งยง แซ่ซึง3 รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย - -  
9. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ4 ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน    

หมายเหตุ :  1 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นผู้บริหารเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
 2 นายสุรศักดิ์ ปรกติ ลาออกจากการเป็นผู้บริหารเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 3 นายยิ่งยง แซ่ซึง ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ประชุมเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2558 
 4 นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ประชุมเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 

 
8.3 บุคลำกรของกลุ่มบริษัทฯ 
 
8.3.1 จ ำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทน 
ส าหรับปีบัญชี 2557 และ 2558 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนบุคลากรท้ังหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 
1,775 คน และ 2,101 คน ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังต่อไปน้ี 

  
ประเภท

ค่ำตอบแทน 
ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 
จ ำนวนพนักงำน (คน) จ ำนวนเงนิ (บำท) จ ำนวนพนักงำน (คน) จ ำนวนเงนิ (บำท) 

เงินเดือนและโบนัส 1,775 379,005,817 2,101 500,348,803 
เงินสนับสนุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม 

1,775 17,175,454 2,101 20,541,320 

รวม 396,181,271 520,890,123 
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8.3.2 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 
 
 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่กลุ่มบริษัทฯ 
เป็นคู่ความหรือคู่กรณี และอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
 
8.3.3 นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
 
 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน โดยถือว่าพนักงานทุกคน
เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการลงทุนระยะยาวและจะต้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อบุคลากรคือทรัพยากรท่ีส าคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
ในการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้จึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ และท าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้งท าให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน 
 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท าโครงสร้างการพัฒนาบุคลากร ไว้ 5 หลักสูตร ดังนี้   

(1) หลักสูตรกำรปฐมนิเทศ (Orientation Program)  
เป็นหลักสูตรส าหรับพนักงานใหม่ เพื่อแนะน าให้รู้จักกลุ่มบริษัทฯ ลักษณะงานหรือข้อมูลอื่น ๆ 

ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งช่วยให้พนักงานใหม่ 
ปรับตัวเข้ากับงาน และเพื่อนร่วมงานในองค์กร 

(2) หลักสูตรเพื่อพัฒนำคุณลักษณะของบุคลำกร (Core Competency Training Program)  
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถหลัก (Core Competency) ของพนักงานเพื่อให้สามารถ

สนับสนุนการด าเนินกิจการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 
และเติบโตอย่างยั่งยืน  

(3) หลักสูตรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (Job Competency Development Program)  
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ

ในสายงาน เพื่อให้สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) หลักสูตรพัฒนำควำมรู้เฉพำะในงำน (Functional Competency Development Program)  

เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะ ความสามารถ หรือเทคนิคเฉพาะด้านในงานที่บุคลากร
จ าเป็นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะทาง หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น   

(5) หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร (Managerial Competency Development Program)  
เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ คุณลักษณะด้านบริหารจัดการ และการพัฒนาภาวะผู้น า

ของบุคลากรในระดับบริหาร เพื่อให้สามารถบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะขององค์กรบนพื้นฐานของ

โครงสร้างการพัฒนาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวบาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่ม
สนับสนุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
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(1) ทีมขำย  
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการฝึกอบรมทีมขายให้มีความรู้ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ

ตัวแทนจ าหน่าย ความรู้ในการกระจายสินค้าให้กว้างขวาง และเทคนิคในการบริหารงานขายต่าง ๆ 
(2) ทีมงำนสำวบำวแดง  

ทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมที่ปฏิบัติภารกิจในการติดส่ือโฆษณา และประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่การส่งเสริมการขาย และการน าผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ไปให้กลุ่มเป้าหมายได้
ทดลองชิม กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีการพัฒนาความสามารถต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  เช่น 
ความสามารถด้านการเป็นพิธีกร การแสดง ศิลปะในการจูงใจผู้บริโภค และเทคนิคในการติดส่ือโฆษณา และ
ประชาสัมพันธต์่าง ๆ เป็นต้น 

(3) พนักงำนโรงงำน  
ในการพัฒนาพนักงานโรงงาน กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการผลิต คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และขั้นตอนการท างาน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โรงงาน กล่าวคือการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน การบริหารงานด้านระบบคุณภาพ เช่น ระบบ GMP ระบบ HACCP 
และ ระบบ ISO 22000 นอกจากนี้ ยังรวมถึงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิค และการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
พนักงานด้านอื่น ๆ ที่เป็นหลักสูตรท่ัวไป (Soft Skill)  

(4) พนักงำนกลุ่มสนับสนุน  
การพัฒนาพนักงานในกลุ่มสนับสนุนนั้นถือว่าเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะท าให้ธุรกิจ

ด าเนินไปตามเป้าหมายขององค์กร การพัฒนาให้ฝ่ายสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) 
ขององค์กร โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงจากการ
ฝึกอบรมภายใน (In-house Training) จากค าแนะน าของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน  และจากการ
ฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก  

 

9. นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความส าเร็จในภาพรวมของ
บริษัทฯ นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 
2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด
นโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวดได้ ดังนี้ 

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือ
โอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น 
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การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ เป็นต้น 

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางส าคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ 
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด 
เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้ 

(ก) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน (หรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชมุ 
โดยมีค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือ
มอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้
เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนท่ีแสดงการประชุม 

(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 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่ บริษัทฯ ได้
จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม 

(ง) ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม 
รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

(จ) ในระหว่างการประชุม ประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ใน
การซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชมุ 
เพื่อตอบค าถามในที่ประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นเพื่อน าไปพิจารณา หรือ
ด าเนินการตามสมควรต่อไป  

(ฉ) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุน้ และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

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

(ซ) เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วน าส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

หน้า 50 จาก 96  รับรองโดย …………………………………………….. 

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment for Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือ
หุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นราย
ย่อย โดยมีนโยบายที่เพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การเสนอวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

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

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) 
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้ก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือน า
ข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้
ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี ่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ใน  
บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

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

(ก)     ผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

รวมทั้งจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

(ข)      พนักงำน  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคลือ่น

ให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถ และทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ
ของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในการท างาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
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บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 

บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่น าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติ
รักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย 

(ค)     ลูกค้ำและคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตาม

จริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงหลักธรรมาภิบาลท่ีดีเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฏหมายที่ก าหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อ
พึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

(ง)      ชุมชนและสังคม 
ในฐานะท่ีเป็นบริษัทสัญชาติไทย บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตส านึกในบุญคุณของประเทศและ

ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ  
ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นการปลูกจิตส านึกความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่
กระท าการใด ๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย 

เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนว
ปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้ 

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

(2)       บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website  

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Transparency) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่
เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้ส าคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน  
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นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และ
น าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลบน website ของบริษัทฯ อย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลขั้นต่ าตามที่ก าหนดใน
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For 
Listed Companies, 2012) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
จริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยบริษัทฯ จะจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนทราบข้อมูลและเขา้ใจ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจาก
ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ รวมถึง
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

            (ก)     โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับ
ผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาและก าหนดนโยบายทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการ
ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว้ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
(Executive Director) จ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จ านวน 5 ท่าน  ซึ่งรวม
กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง  เพื่อพิจารณาใน
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เรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี ้

      (ข)      คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริหาร  

บริษัทฯ  มีกรรมการบริหารทั้งส้ิน 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนด
แนวทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียง
พอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บริษัทฯ ได้ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งส้ิน 7 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ระบุความเส่ียงที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการท้ังส้ิน 5 
ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ
กล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมี
บทบาทส าคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความ
เหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บัญญัติ
ไว้ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  

(ค)     บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่
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และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น กฎบัตรของคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการ
ด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ  และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยรวม 

       (ง)      กำรประชุมคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ. บริษัท
มหาชน รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก าหนดการดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันประชุม  

จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้นจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง 

        (จ)      กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป การประเมินผลนั้น
จะประเมินทั้งคณะและรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี 

        (ฉ)     ค่ำตอบแทน 

ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรม และสอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละคน และค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ 

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นการก าหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ ในอัตราทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับปัจจัย
ต่างๆ ดังนี ้

1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละทา่น 
2) อัตราคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
3) อัตราคา่ตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
4) การขยายตวัทางธุรกจิและการเตบิโตทางผลก าไรของบรษิัทฯ 
5) ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ  

                   (ช)      กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

บริษัทฯ ส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกีย่วขอ้งในระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ เปน็ต้น เพื่อให้มกีารปรับปรุงการปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่อง 
การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก เชน่ หลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

ทั้งนี้ในปี 2558 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารว่มอบรม และสัมมนา ต่างๆ ได้แก่ 
1.  CG Forum หัวข้อ “Risk Oversight : High Priority Roles of the Board” 
2. CG Forum หัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทกบัฝ่ายจัดการในการควบคมุภายใน” 
3. CG Forum หัวข้อ “CG in Substance : วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล” 
4. “กฏหมายธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียนเบื้องต้น” 
5. "การบริหารความรับผิดชอบตอ่สังคมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื" 
6. สัมมนา “ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่

การเงิน” 
7. อบรมการประเมินความเส่ียงขององคก์ร “Enterprise Risks Management Briefing” 

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

(1)      คณะกรรมกำรบริษัท 

                   องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้ก าหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2557 กฎบัตรดังกล่าวก าหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

(ก) กรรมการบริษัทไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ กรรมการ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
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บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก .ล.ต .ประกาศก าหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

(ข) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

(ค) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ")ประกาศทจ .28/2551  ("ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  

(ง) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า  3 คน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ.28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ประกาศก าหนด 

(จ) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
บริษัทก็ได้ 

            (2)      คณะกรรมกำรอิสระ 

                        คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การท างานและความเหมาะสม
ด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ 
มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า  3 ท่าน 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ ดังนี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

หน้า 57 จาก 96  รับรองโดย …………………………………………….. 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุมบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานท่ีปรึกษาทีร่บั
เงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 

            (3)      คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

                        องค์ประกอบ และการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบน้ันปรากฏ
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 
เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2557 

(ก) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดย
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบนั้นแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มี
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คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ /หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ  

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ
ที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งระบุไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 และ แบบ 56-2 

(ค) เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถ
อยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จ านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้
ครบถ้วนภายใน  3 เดือนนับแต่วันที่จ านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ง) ให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
(จ) กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  

(4)      คณะกรรมกำรบริหำร 

                        องค์ประกอบ และการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริหารน้ันปรากฏใน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2557 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้          

(ก) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
(ข) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหาร
ก็ได ้

            (5)      คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

          ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการและ /หรือผู้บริหารจ านวนหน่ึงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทั่วทั  ้งองค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการ
บริหารจัดการความเส่ียง เพื่อควบคุมความเส่ียง และลดผลกระทบของความเส่ียงต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ส าคัญ
ในการระบุความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ก าหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม กฎบัตรฉบับนี้ท าขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีความเข้าใจบทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรน้ีเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเส่ียงที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้
กลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้   



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

หน้า 59 จาก 96  รับรองโดย …………………………………………….. 

            (6)     คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  3/2557 เมื่อวันที่  22 เมษายน  2557  ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ านวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อก าหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และกล่ันกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทส าคัญในการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึง
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 

กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมี
นัยส าคัญเป็นของตนเอง ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2557 จึง
ได้มีมติอนุมัตินโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อก าหนดกลไกในการก ากับดูแล
บริษัทย่อย และก าหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 ดังกล่าวด้วย  

รายละเอียดการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามนโยบายการควบคุมและกลไก
การก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทุนมีดังนี้ 

1        กำรใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม  

            บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษัทฯ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ในเรื่อง
ของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจ าปี การเลือกตั้งกรรมการ
และการก าหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินก าไร การ
อนุมัติเรื่องอื่น ๆ และการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
และของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

หน้า 60 จาก 96  รับรองโดย …………………………………………….. 

2        โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทย่อย 

            บริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบ
การด าเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงาน
ของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) กำรเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย 

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้น โดยก าหนดให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมี
คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

(2)      กำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อย 

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อย
นั้น มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทย่อย  ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ครั้งที่  3/2557 เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมัติข้อบังคับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมี
ความโปร่งใส ที่ส าคัญคณะกรรมการของบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการควบคุมและ
กลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน ตลอดจนนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทฯ ก าหนดขึ้น  

นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบ
บริหารความเส่ียง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอท่ีท าให้มั่นใจได้ว่า
การด าเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หมวด 5 การ
บริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน กฎหมาย
และประกาศเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานท่ีชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมี
ระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่มีนัยส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่อง และ
น่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแล
ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย 
และการท ารายการที่มีนัยส าคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องจัดให้มีกลไกในการ
ตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของ  
บริษัทฯ  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดท าไว้อย่างสม่ าเสมอ 
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(3) กำรเปิดเผยข้อมูลของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อย 

(ก) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน  และในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกรรมใด ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมาย
ภายในเวลาที่บริษัทย่อยก าหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ 
ทราบภายในก าหนดเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้น
จะค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทฯ เป็นส าคัญ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วน
ร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมี
หน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ 

อนึ่ง การกระท าดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคล
ดังกล่าวได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้
สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ 

 การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

 การใช้ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
แล้ว หรือ 

 การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด           

(4)      กำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย 

(ก) บริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษัท
ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการในลักษณะดังกล่าวในท านองเดียวกันกับ
หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 

(ข) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน
การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน และบริษัทฯ มีสิทธิ
เรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดทันที ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส าคัญใด ๆ บริษัทฯ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือน าส่ง
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้ 
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            (5)      กำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทย่อย 

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระท าตาม
หน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

          (6)      กำรท ำธุรกรรมของกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย 

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อ
ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่
ค านวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทาง
การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง แล้วแต่กรณี และเป็น
ข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้
แล้ว 

3        กำรควบคุมด้ำนกำรเงินของบริษัทย่อย 

(1) บริษัทย่อยมีหน้าที่น าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดท างบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ พร้อม
ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวนั้น เพื่อประกอบการจัดท างบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท
ประจ าไตรมาสหรือประจ าปีน้ันแล้วแต่กรณี 

(2) บริษัทย่อยมีหน้าที่จัดท างบประมาณการผลการด าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ตามแผนการด าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทฯ 

(3) บริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบหรือได้รับ
การร้องขอจากบริษัทฯ ให้ด าเนินการตรวจสอบและรายงาน 

กำรดูแลข้อมูลภำยใน 

บริษัทฯ บริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึง ความส าคัญและ
ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ดูแลเรื่อ งการใช้ข้อมูลภายในตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 รายละเอียด
สรุปได้ดังนี ้
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(1) แนวทำงในกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยใน 

บริษัทฯ ก าหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลซึ่งเป็นความลับทางการค้า โดยข้อมูลภายในต้องได้รับการ
ปกปิดไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกได้ ซึ่งสามารถแบ่งระดับชั้นความลับเป็นหลายระดับตามความส าคัญ ได้แก่ 
ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีตนได้รับมอบหมายเท่านั้น 

ทั้งนี้ ข้อมูลความลับที่ออกสู่สาธารณะต้องได้รับความเห็นชอบจากรรมการผู้จัดการ ซึ่งผ่านการ
กล่ันกรองโดยคณะกรรมการบริหารแล้ว ส าหรับข้อมูลที่มีนัยส าคัญมาก อาจมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้
ข้อมูลแก่สาธารณะ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชนต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอก หรือ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย ทั้งนี้หน่วยงานกลางผู้มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
แก่สาธารณะ ได้แก่ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริหารการลงทุน 

ในการแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก บุคลากรของบริษัทจะไม่ตอบค าถามหรือแสดงความเห็นแก่
บุคคลอื่นใดภายนอกบริษัท เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบค าถามเหล่านั้น  

(2) แนวทำงในกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษทัฯ ตาม

แนวทางการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่  ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงก าหนดมาตรการเกีย่วกบัการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถงึ
คณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน และคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมาตรการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทฯ อันเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ ก าหนดเป็นข้อห้ามมิให้
บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัวบุคลากรดังกล่าวทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ เป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะ
ด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ทั้งนี้ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบุคลากร
นั้น น าข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย์และท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย
เพื่อให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าวโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน 

บริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ จะถือว่าการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งก าไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง ซึ่งถือเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและ
ด าเนินการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงเวลางดท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 21 วัน
ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว 
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(3) แนวทำงในกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทฯ จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่
จะท าได้ และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจ าเป็นเท่าที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็น
สารสนเทศที่เป็นความลับ และมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ บริษัทฯ ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในท่ีท างานเพื่อป้องกัน
แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ และเจ้าของข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนต้องก าชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
การรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้วางข้อก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับ
มอบหมายของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ
ของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มี  หรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคัญต่อบริษัทฯ 
บริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ผู้ฝ่าฝืน
จะถูกลงโทษทางวินัยโดยเริ่มจากการตักเตือนเป็นหนังสือ หรืออาจให้ออกจากงาน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของ
ความผิด รวมทั้งอาจถูกลงโทษตามกฎหมายแล้วแต่กรณี 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

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

(1) กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

  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 รวมทั้งให้

ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม 

(2) กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ใน
การด าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนด าเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มี
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ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมอบรม และสร้างจิตส านึกให้พนักงาน ตระหนักถึงการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น และก ากับดูแลการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 การแจง้เบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower Policy) บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจง้เบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถงึ
การทุจริตหรือประพฤติมชิอบของบุคคลในองคก์ร รวมถงึความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ทั้งจาก
พนักงานและผู้มีสว่นได้เสียอื่น รวมทั้งมกีลไกในการคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการก าหนดแนวทางการแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียนให้สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ที่พบเห็น
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนไปยงัผู้บังคับบัญชา 
ส านักตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท 
โดยบริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครอง นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจ ากัดกลุ่มผู้รับทราบ
ข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แกผู้่ร้องเรียน ซึ่ง
บุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรยีนสามารถเลือกเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนาม และเมือ่เห็นเป็นการ
สมควรบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษหากอาจเกิดกรณีที่มีแนวโน้มและสามารถคาดหมายไดว้่าอาจ
เกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัย และผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายและหรือ
ค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ หรือบุคคลผู้ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 

 พนักงานควรหลีกเล่ียงการรับของขวัญ ของก านัล การเล้ียงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ จากผู้จัดจ าหน่าย 

เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งหากพบว่าพนักงานรับผลประโยชน์เกินกว่า

ประเพณีอันควร หรือ กระท าการใด ๆ ท่ีท าให้ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน พนักงานผู้นั้นอาจถูกสอบสวนหรือ

ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของกลุ่ม

บริษัทฯ ได้ 

 (3) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้กลุ่ม 
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติให้กลุ่ม
บริษัทฯ มีการว่าจ้างคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยเห็นว่าเป็นการปฏิบัติต่อกันโดยเสมอภาค ซึ่งจะสร้างงาน และ
รายได้ให้กลุ่มคนพิการดังกล่าว 

(4) กำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงใส่ใจต่อ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการ
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ปฏิบัติงานจริงตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และสร้าง
โอกาสในความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพโดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 กลุ่มบริษัทฯ แบ่งกลุ่มพนักงานส าหรับการพัฒนาออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวบาวแดง พนักงาน

โรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยจัดการอบรมความรู้และความสามารถให้กับพนักงานแต่ละกลุ่มตาม

ความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการท างาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน และ

จัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดห้องน้ าสะอาด จัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัย

เพียงพอ รวมทั้งจัดห้องพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย 

 กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการด้วยความเป็นธรรมส าหรับการว่าจ้างพนักงานใหม่ การโอนย้ายสับเปล่ียนหน้าที่ 

รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยจะค านึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมของต าแหน่ง ลักษณะงาน 

และผลการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 

(5) ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย โดยผ่านการรับรองจากมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP ผ่านการรับรองระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP และได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและ
ยาในระดับสากล และกลุ่มบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 แล้ว 

(6) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมี
การก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบ าบัดของเสียจาก
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี ้

 กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการระบบของเสียในโรงงาน โดยการจ้างนิติบุคคลภายนอก เข้ามาดูแลจัดการส่ิงปฏิกูล 
โดยพนักงานของบริษัทฯ จะจัดเก็บส่ิงปฏิกูลในสถานที่ที่เตรียมไว้ จากนั้นนิติบุคคลดังกล่าวจะมีการน าส่ิงปฏิกูล
ออกไปทิ้งนอกโรงงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมีการขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อน าส่ิงปฏิกูลออกนอก
บริเวณโรงงาน 
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 กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอก เพื่อตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละออง ระดับ
เสียงภายในโรงงาน ความร้อน ความเพียงพอของแสงสว่าง คุณภาพน้ า และอากาศ และจัดท าเป็นรายงานการ
ตรวจคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(7) กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีโครงการ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการกิจกรรมทางดนตรีสนับสนุนการศึกษา สร้างอาชีพ และส่งเสริมให้
คนพึ่งตนเอง ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ ขยายงานด้านศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (DC) เพื่อด าเนินธุรกิจในส่วน
ของหน่วยรถกระจายสินค้า (Cash Van) นั้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปตั้งศูนย์
กระจายสินค้าภูมิภาค ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา DCM เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค ท้ังส้ิน 9 ศูนย์ ประกอบด้วย ขอนแก่น 
อุดรธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ ล าปาง และสกลนคร โดยในแต่ละศูนย์กระจายสินค้า 
สามารถสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน 20-30 ต าแหน่ง 

10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 “สร้ำงคุณค่ำชีวิต” คือปรัชญาการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมุ่งหวังส่งมอบส่ิงที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม 
ตลอดจนก่อตั้งโครงการเพื่อสังคม เพื่อถ่ายทอดและสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดีสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน  

(ก) โครงกำรดนตรีสร้ำงคุณค่ำชีวิต  

มูลนิธิคาราบาว และ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด ผู้ก่อตั้งโครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ด าเนินการ
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 เป็นต้นมาได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี จัด
รายการประกวดวงดนตรีผ่านทางโทรทัศน์ในชื่อรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ซึ่งปีนี้ด าเนินมาถึง 
Season 2 แล้ว เพื่อเป็ดโอกาสให้น้องๆ ระดับนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงคาราบาว
ในแบบของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย
การพัฒนาทักษะทางดนตรี โดยให้ระยะเวลาเปิดรับสมัครระดับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ถึง 8 สัปดาห์ (15 กรกฎาคม 
- 15 กันยายน 2558) ทางเว็บไซต์ www.carabao.co.th โดยวงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสขึ้นเวที Audition ระดับ
จังหวัด แสดงความสามารถแบบสดต่อหน้าคณะกรรมการ จากเวที Audition 5 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และ กรุงเทพฯ  เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 80 วง และคัดเข้าสู่รอบ Semi Final เพียง 20 วง โดย 20 วง
นี้ จะได้รับโอกาสพิเศษสุด เข้าร่วมเวิร์คช็อปดนตรีกับศิลปินสมาชิกวงคาราบาว ทั้ง 8 ท่าน  ได้แก่ แอ๊ด คาราบาว (ยืนยง 
โอภากุล), เล็ก คาราบาว (ปรีชา ชนะภัย), เทียรี่  คาราบาว (เทียรี่ สุทธิยง เมฆวัฒนา), อ๊อด คาราบาว (เกริกก าพล ประถม
ปัทมะ), ดุก คาราบาว (ลือชัย งามสม), หมี คาราบาว (ขจรศักดิ์  หุตะวัฒนะ), โก้ คาราบาว (ชูชาติ หนูด้วง) และ อ้วน  
คาราบาว (ธนะสิทธิ์ พันธุพงษ์ไทย) ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ทางดนตรีให้กับน้องๆ นักดนตรี ก่อนการประกวด เพื่อ
คัดให้เหลือ 5 วงสุดท้าย เข้าไปชิงแชมป์ระดับประเทศในรอบ Final โดยวงดนตรีที่ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจ านวน 
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100,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิคาราบาว พร้อมทั้งโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีคอนเสิร์ตการกุศลดนตรี
สร้างคุณค่าชีวิตกับวงคาราบาว ทั้งนี้รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลทั้งหมด จะมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศิลปิน
อาวุโสที่ประสบปัญหา 
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(ข) โครงกำรต ำบลของหนู 

โครงการ “ต าบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลุกจิตส านึก ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถ่ินของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้น้อง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเขียนเรียงความถึงลุงแอ๊ด คาราบาว ในหัวข้อ “ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่า
ชีวิตในต าบลของหนู” ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความ ตลอดจน
ช่วยสร้างคุณค่าชีวิตและเสริมสร้างความสามัคคีภายในต าบลที่น้องเขียนถึง และประการส าคัญ โครงการนี้จะช่วยจุด
ประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดีในต าบลของตัวเอง 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกเรียงความดีเด่นประจ าเดือนทุกเดือน ซึ่งนักเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่นจะได้รับ
ทุนการศึกษาจ านวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร อีกทั้งต าบลที่เขียนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอีกจ านวนต าบลละ 10,000 บาท และผลงานเรียงความจากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ประ
สัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์ ส่ือรายการวิทยุ และส่ือรายการโทรทัศน์ โดยจัดท าสกู๊ป ความยาว 2 นาที ออกอากาศ
ทางรายการโทรทัศน์ทุกสัปดาห์ เพื่อเผยแพร่ผลงานเรียงความของนักเรียนท่ีชนะการประกวดออกสู่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับระบบกำรควบคุม

 ภำยในของกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของ

ระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ  มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไป
ตามหลักการการควบคุมภายในของ  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission) โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การด าเนินงาน (Operational 
Control) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control) 
 คณะกรรมการบริษัท จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้
ความเห็นชอบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ว 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ  
ความเส่ียง) และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ในด้านต่าง  ๆ 5 ส่วน 
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 าเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ ส าหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น 
คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน 

 
11.2 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและด าเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการ
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เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

12. รำยกำรระหว่ำงกัน 

 
12.1. บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง 
 
12.1.1 บริษัท มองโกล จ ำกัด 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี แผ่นวีซีด ีและประพันธ์บท

เพลง 
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากุล 

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

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

ถนอมบูรณ์เจริญ  
 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม

ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด ร้อยละ 30 และร้อย
ละ 15 ตามล าดับ 

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

ถนอมบูรณ์เจริญ 
 มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน  2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  นางสาวณัฐชไม  

ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด ร้อยละ 40 
และร้อยละ 40 ตามล าดับ 

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

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

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

ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ ์นางสาวณฐัชไม ถนอมบูรณ์เจริญ นายยืนยง โอภากุล 
และนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพลส กรุ๊ป จ ากัด 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 20 ร้อยละ 10 และร้อยละ 10 ตามล าดับ 

 
12.2. รำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษทัฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 2557 และ 
2558 สามารถสรุปได้ดังนี ้
 
12.2.1 บริษัท มองโกล จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2557 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

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

10,000,000 10,000,000 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

 ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 CBD ได้ท าสัญญากับบริษัท มองโกล จ ากัด เพื่อว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล มาเป็นผู้แสดง
และแนะน าเครื่องดื่มบ ารุงก าลังคาราบาวแดง (เงื่อนไขของสัญญาเป็นเงื่อนไขเดียวกับสัญญาที่บริษัทฯ เคยท ากับบริษัท 
มองโกล จ ากัดในอดีต) 

 ต่อมาในวันที่ 1 ก.ค. 2557 CBD ได้ปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว และเข้าท าสัญญาระยะยาวกับบริษัท มอง
โกล จ ากัด ซึ่งมีเงื่อนไข โดยสรุปดังนี้ 

- CBD ว่าจ้างบริษัท มองโกล จ ากัด ให้ว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ และแนะน าเครื่องดื่ม
บ ารุงก าลังคาราบาวแดง รวมถึงเครื่องดื่มและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ  CBD โดยมีอายุสัญญาห้าปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 
2557 ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2561 ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน 10,000,000 บาท ต่อปี โดยจะช าระภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี 

- สัญญาดังกล่าวจะต่ออายุไปอีก 5 ปีโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ในอัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 12,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ CBD มีสิทธิเสนอปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาตลาด 
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นอกจากนี้ CBD ยังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ภาพลักษณ์ของนายยืนยง โอภากุลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง
สัญญา 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2557 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
CBD จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม และบัตรของขวัญให้แก่บริษัท 
โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 
CBG จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดงานประชุม 

1,102,890.1 1,476,848.8 

 เจ้ำหนี้อื่น 
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ  CBD จาก
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และบัตรของขวัญ 

116,291.0 275,427.0 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

 CBD เล้ียงรับรองคู่ค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดกิจกรรมส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่โรงเบียร์
ตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่
ลูกค้าคนส าคัญ 

 CBD ซื้อบัตรของขวัญค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงเบียร์ตะวันแดงให้แก่คู่ค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยมีราคา
และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 

 CBG จัดงานประชุมที่โรงเบียร์ตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคา
และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2557 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
CBDจ่ายค่างานเล้ียงปีใหม่ประจ าปีส าหรับพนักงานค่าจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย และค่าเล้ียงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์
เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
 

2,458,921.3 3,293,604 

 เจ้ำหนี้อื่น 
บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD 
จากค่าใช้จ่ายงานเล้ียงปีใหม่ของ CBD  ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขาย และค่าเล้ียงรับรองคู่ค้า 

664,934.0 453,800.0 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

 CBD จัดงานเล้ียงปีใหม่ส าหรับพนักงานและผู้บริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเล้ียงรับรองคู่ค้า ที่โรง
เบียร์เยอรมันตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป
ตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อย
ละ 20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญของบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
 
12.2.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ ำกัด 
 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2557 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
CBDจ่ายค่าเล้ียงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวัน
แดง 1999 จ ากัด 

- 137,015 

 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD 
จากค่าเล้ียงรับรองคู่ค้า 

- 37,250 
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ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 
 CBD จัดงานเล้ียงปีใหม่ส าหรับพนักงานและผู้บริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเล้ียงรับรองคู่ค้า ที่โรง

เบียร์เยอรมันตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป
ตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 
 
12.2.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ำกัด 
 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2557 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

 รำยได้จำกขำยผลิตภัณฑ์  
DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ใหแ้กบ่ริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เพื่อ
จ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 

18,431,409.6 25,226,858.0 

 ลูกหนี้กำรค้ำ 2,829,602.2 5,729,600.3 
 ลูกหนี้อื่น 

DCM จ าหน่ายอุปกรณ์ส านักงาน ให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส 
กรุ๊ป  เพื่อไว้ใช้ที่ส านักงาน 

31,487.0 - 

 ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย 
DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส 
กรุ๊ป จ ากัด 

 
146,695.3 

 
849,555.0 

 เจ้ำหนี้อื่น 
 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัดเป็นเจ้าหนี้อื่นของ DCM จาก
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายของ DCM 

74,753.0 164,717.0 

 รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
CBD ให้บริษัทซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 5 และชั้น
ที่ 6 ของอาคาร 393 สีลม และชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ของตึกอาคาร 4 
ชั้น เพื่อใช้เป็นส านักงาน รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถ 

3,410,662.5 6,749,391.7 

 ลูกหนี้อื่น 
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัดเป็นลูกหนีอ้ื่นของ CBD จากค่า
เช่าและค่าบริการ 

- 1,013,242.6 

 เจ้ำหนี้อื่น 
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัดเป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากเงนิ
ประกันค่าเช่าส านักงานของ CBD 

988,200 1,358,178 
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ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 
 DCM จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เพื่อจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย 

โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 
 DCM จ่ายค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขายให้แก่บริษทั ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เพื่อจัดรายการโปรโมชั่นสินค้า และ

จัดท าแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด 
 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 ในอาคารของ CBD และชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ในตึก

อาคาร 4 ชั้น รวมเนื้อที่ 1,626.54 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นส านักงาน รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นท่ีจอดรถ โดยมีอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการประมาณ 350-450 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไข
การเช่าตลาด โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 400 - 480 บาทต่อตารางเมตร 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า
รายการกับบุคคลภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตาม
ราคาค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด 
 
12.2.6 นำยเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2557 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

 ดอกเบี้ยรับ 
DCM ได้ปล่อยเงินกูใ้ห้แก่นายเสถียร เศรษฐสิทธิ ์
ดอกเบี้ยค้างรับ 

 
2,031,484.9 

 
- 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

 DCM ได้ปล่อยเงินกู้ให้แก่นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.3 ต่อปี 
 อย่างไรก็ดี ณ วันท่ี 31 มี.ค. 2557 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ได้ช าระเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ว  

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นการให้ความชว่ยเหลือทางด้านการเงนิแก่กรรมการในอดีต โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 4.3 ต่อปี อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต 
 

12.3 กำรค้ ำประกันและกำรจ ำนอง 

-ไม่มี-
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12.4 ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันท่ี 25 ก.พ. 2558 และครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
25 ก.พ. 2559 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และ 2558 
ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 และ 2558 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
เงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length 
Basis) 

12.5 มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2557 ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายและขั้นตอน
การท ารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ  กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

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

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ผู้ถือหุน้แล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท ารายการตามที่เสนอน้ันเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นใน
การเข้าท ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะ
การด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะ
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ไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า 
ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะต้องจัดท า
รายงานสรุปการท าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป 

12.6 นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั หรือรายการระหว่างกนั
ของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ  

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

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มี
ความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มี
ความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้
มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษัทฯ ได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 
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13. ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน 

13.1 งบกำรเงิน 

สรุปรายงานสอบบัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2558 ตรวจสอบโดย นายวิชาติ  โลเกศกระวี  จากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

13.2 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามีจ านวน
เงินรวม 3,105,000 บาท 

 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  

ค่าบริการอื่น 139,431 บาท  
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13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หนว่ย: (พนับำท) งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

  2558 2557 2556 

สินทรัพย ์    

สินทรัพยห์มนุเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,377,484 528,084 485,566 

เงินลงทุนชัว่คราว 473,363 900,100 - 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 425,028 308,444 250,783 

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน - - 329,000 

สินค้าคงเหลือ 248,974 317,990 205,597 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 16,811 65,282 43,883 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 2,541,661 2,119,901 1,314,830 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดการเบิกใช้ - 7,567 7,420 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 107,793 135,661 139,033 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 4,667,010 4,753,772 3,798,727 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15,655 17,343 11,330 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 25,423 25,409 33,455 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,918 3,859 4,953 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 4,819,799 4,943,611 3,994,919 

รวมสินทรัพย์ 7,361,460 7,063,511 5,309,749 
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หนว่ย: (พนับำท) งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม  

  2558 2557 2556 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สนิหมุนเวียน    

เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - - 664,247 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 801,525 797,133 970,055 

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 174,000 

ภาษีเงินได้คา้งจา่ย 98,525 105,294 111,397 

หน้ีสินตามสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอัตราดอกเบี้ย - 30,444 40,703 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 51,316 38,290 71,953 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 951,366 971,162 2,032,356 

หนี้สนิไมห่มุนเวียน    

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด    

   ช าระภายในหนึง่ป ี - - 2,074,674 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 65,561 52,914 46,756 

เงินมดัจ าส าหรับการเชา่ 11,184 10,814 8,231 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 76,745 63,728 2,129,661 

รวมหนีส้ิน 1,028,111 1,034,891 4,162,017 
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หนว่ย: (พนับำท) งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม  

  2558 2557 2556 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)    

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น    

   ทุนจดทะเบยีน  1,000,000 1,000,000 620,000 

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

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

ก าไร(ขาดทุน)สะสม    

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 94,000 51,000 - 

   ยังไม่ไดจ้ัดสรร 844,193 582,466 (330) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น    
   ส่วนเกินทุนจากการรวมกจิการภายใตก้ารควบคมุ
เดียวกัน 323,216 323,216 323,216 

   ส่วนเกินทุนจากการการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น    

      ในบริษัทย่อย 108,959 108,959 - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 6,333,348 6,028,621 942,886 

ส่วนของผู้มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบรษิัทย่อย - - 204,846 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 6,333,348 6,028,621 1,147,732 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 7,361,460 7,063,511 5,309,749 
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งบก ำไรขำดทุน 

หนว่ย: (พนับำท) งบก ำไรขำดทนุ 

  2558 2557 2556 

ก ำไรขำดทนุ    

รำยได้    

รายได้จากการขาย 7,753,017 7,448,434 6,862,949 

รายได้อื่น 121,301 126,209 66,468 

รวมรำยได้ 7,874,318 7,574,643 6,929,417 

ค่ำใช้จ่ำย    

ต้นทุนขาย 4,892,859 4,938,649 4,793,115 

ค่าใช้จา่ยในการขาย 1,120,068 972,852 955,775 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 359,888 301,737 225,950 

ค่าใช้จา่ยอื่น 35,181 - 32,645 

รวมค่ำใช้จ่ำย 6,407,996 6,213,239 6,007,484 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1,466,321 1,361,404 921,932 

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน (1,639) (111,622) (136,404) 

ก ำไร(ขำดทุน)กอ่นค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ 1,464,682 1,249,782 785,528 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได ้ (209,148) (238,130) (159,080) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับป ี 1,255,534 1,011,653 626,448 

    

กำรแบ่งปันก ำไร     

ส่วนท่ีเกิดขึ้นหลังการจัดโครงสรา้งทางธุรกิจ 1,255,534 912,795 (330) 

ส่วนท่ีเกิดขึ้นก่อนการจัดโครงสร้างทางธุรกจิ - - 512,401 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคุม    

   ของบริษัทย่อย - 98,511 114,376 

 1,255,534 1,011,306 626,448 

ก ำไร(ขำดทุน)ตอ่หุน้    

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    

   ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเกิดขึ้นหลังการจัดโครงสร้างทางธุรกจิ 1.26 1.22 (0.0008) 

   ก าไรส่วนท่ีเกิดขึ้นก่อนการจัดโครงสร้างทางธุรกิจ - - 1.19 

   จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (หุ้น) 1,000,000 749,616 429,164 
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งบกระแสเงินสด 

หนว่ย: (พนับำท) งบกระแสเงินสดรวม 

  2558 2557 2556 

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,620,078 876,456 989,940 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 239,622 (1,768,842) (1,248,827) 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (1,010,300) 934,904 244,209 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 849,400 42,518 (14,678) 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

  2558 2557 2556 

อัตรำส่วนสภำพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.7 2.2 0.6 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 2.4 1.8 0.4 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.7 0.6 0.5 

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า 23.1 29.1 32.2 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 15.6 12.4 11.2 

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ เท่า 17.3 18.9 20.0 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 20.9 19.1 18.0 

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 9.3 8.6 8.5 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉล่ีย วัน 38.9 41.9 42.5 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน (2.4) (10.4) (13.3) 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio)  

อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 36.9 33.7 30.2 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 17.8 16.6 12.9 

อัตราส่วนก าไรอื่น ร้อยละ 1.1 1.7 0.5 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 117.4 71.0 111.5 

อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 15.9 13.4 9.0 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนนิงำน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 20.3 28.2 69.3 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 17.4 16.4 13.2 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 30.8 26.9 20.8 

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย ์ เท่า 1.1 1.2 1.5 

อัตรำส่วนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 0.2 0.2 3.6 

อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า - - 2.5 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า N/A 10.1 9.1 

อัตราการจ่ายปันผล ร้อยละ 75.7 27.6 68.6 
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14. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

14.1  ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินรวม 

ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2558 

บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 7,753 ล้านบาท และ 7,448 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 และ ก าไรสุทธิเท่ากับ 1,256 ล้านบาท และ 1,012 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 244 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.1 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

1. รำยได้จำกกำรขำย 

บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 7,753 ล้านบาท และ 7,448 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายที่ส าคัญมีดังนี้ 

1.1. รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ 

ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้จากการขายในประเทศ เท่ากับ 5,477 ล้าน
บาท และ 5,358 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 โดยรายได้จากการขายในประเทศ
ประกอบด้วยรายได้จากการขายคาราบาวแดง สตาร์ท พลัส และ รายได้จากการรับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ทั้งนี้
รายได้จากการขายคาราบาวแดงในประเทศเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายคาราบาวแดงในประเทศ เท่ากับ 5,379 ล้านบาท และ 5,276 ล้านบาท 
ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 และร้อยละ 71 ของรายได้จากการขายรวม ตามล าดับ เพิ่มขึ้น  103 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1.9 และรายได้จากการขายสตาร์ท พลัสในประเทศเท่ากับ 97 ล้านบาท และ 82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้าน
บาท หรือร้อยละ18.1 นอกจากนี้บริษัทฯ เริ่มรับบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นของบุคคลภายนอก  ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีรายได้ 2 ล้านบาท 

ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดในประเทศ
ได้จ านวน 732 ล้านขวด และ 717 ล้านขวด ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 15 ล้านขวด หรือร้อยละ 2.1 และจ าหน่ายสตาร์ท พลัส
ในประเทศได้จ านวน 13.3 ล้านขวด และ 12.4 ล้านขวด ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 0.9 ล้านขวด หรือร้อยละ 7 การเพิ่มขึ้น
ของปริมาณสินค้าขายเป็นผลมาจากกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความส าคัญต่อการกระจายผลิตภัณฑ์
อย่างทั่วถึง (Push Strategy) โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยรถเงินสด  และศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจายสินค้าให้
ครอบคลุม โดยเริ่มในไตรมาส 2 และทยอยเปิดเรื่อยมาจน ณ สิ้นปี 2558 เปิดไปแล้วทั้งหมด 9 ศูนย์ ในหลายๆ จังหวัด 
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายของร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได้อย่างทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สตาร์ท พลัสที่มียอดเพิ่มขึ้นหลักๆ จากช่องทางหน่วยรถเงินสด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้
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ความส าคัญต่อการสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ อาทิ  กิจกรรม 
สะสมฝา B12 แลกของรางวัล รวยเงินล้านกับบาวแดง มหานครแฟมิลี่ แท็กซี่บาวแดง 

ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดใน
ประเทศในราคาขายสุทธิต่อขวดเท่ากับ 7.35 บาท และ 7.36  บาท ตามล าดับ ลดลง 0.01 บาท และจ าหน่ายสตาร์ท 
พลัสในประเทศในราคาขายสุทธิต่อขวด 7.28 บาท และ 6.59 บาท เพิ่มขึ้น 0.69 บาท หรือร้อยละ 10.5 บริษัทฯ มี
ราคาจ าหน่ายสตาร์ท พลัสที่สูงขึ้นจากการขายผ่านช่องทางหน่วยรถเงินสดที่จ าหน่ายให้กับร้านค้าปลีกโดยตรง 

1.2. รำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศ 

ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้จากการขายในต่างประเทศเท่ากับ 2,276 
ล้านบาท และ 2,091 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9 ทั้งนี้ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้จากการขายในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 และ ร้อยละ 28 ของรายได้จาก
การขายรวมตามล าดับ 

ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบกระป๋องใน
ต่างประเทศได้จ านวน 271 ล้านกระป๋อง และ 248 ล้านกระป๋อง ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 23 ล้านกระป๋อง หรือร้อยละ 9.2 
และจ าหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดในต่างประเทศได้จ านวน 15.8 ล้านขวด และ 16.1 ล้านขวด ตามล าดับ ลดลง 0.3 
ล้านขวด หรือร้อยละ 1.7 นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทฯ เริ่มจ าหน่ายเครื่องดื่มคาราบาวแดงแบบอัดก๊าซในต่าง 
ประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ได้จ านวน 11.4 ล้านกระป๋อง ทั้งนี้ รายได้จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศของ
บริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นเป็นผลมาจากปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขายจากประเทศกัมพูชา ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1,006 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 1,547 ล้านบาท ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม
ยอดขายบางส่วนลดลงมาจากยอดขายจากประเทศอัฟกานิสถาน  และเยเมนลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ า
จากภาวะสงครามและภาวะการเมืองไม่สงบ นอกจากนี้ในไตรมาส 4 ปี 2558 บริษทัได้แต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายรายใหม่ใน
อังกฤษเพื่อกระจายสินค้าไปในประเทศอังกฤษและอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลภายในไตรมาส 2 ของปี 2559 

ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบกระป๋องใน
ต่างประเทศในราคาขายสุทธิต่อกระป๋องเท่ากับ 7.72 บาท และ 8.05 บาท ตามล าดับ ลดลง 0.33  บาท หรือร้อยละ 
4.1 จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดในต่างประเทศในราคาขายสุทธิต่อขวดเท่ากับ 5.47 บาท และ 5.61 บาท 
ตามล าดับ ลดลง 0.14 บาท หรือร้อยละ 2.5 และปี 2558 บริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบอัดก๊าซในต่างประเทศ
ในราคาขายสุทธิต่อกระป๋องเท่ากับ 8.32 บาท สาเหตุหลักที่บริษัทฯ มีราคาขายสุทธิเฉลี่ยต่อกระป๋องเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปในแต่ละประเทศ (Sales Mix) โดยราคาขายใน
แต่ละประเทศอาจแตกต่างกันตามภาวะอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขัน ปริมาณสินค้าขาย 
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2. ต้นทุนขำย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 4,893 ล้านบาท และ 4,939  ล้าน
บาท ตามล าดับ ลดลง 46 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 แบ่งได้เป็นต้นทุนขายในประเทศของบริษัทฯ เท่ากับ 3,353 ล้าน
บาท และ 3,572 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 219 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 และต้นทุนขายต่างประเทศของบริษัทฯ 
เท่ากับ 1,539 ล้านบาท และ 1,367 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 173 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 

องค์ประกอบหลักของต้นทุนขายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต้นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อของบริษัทฯ 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 85 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ซึ่งแบ่งออกเป็น 
1.1. วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มคาราบาวแดงและสตาร์ท พลัส คือ น้ าตาลทราย ขวดแก้ว 

ฝาขวด (ซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต) กระป๋องและฝากระป๋อง และ วัตถุดิบอื่น  
1.2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวดแก้ว คือ เศษแก้ว ทรายแก้ว โซดาแอช และวัตถุดิบอื่น 

2. ต้นทุนแปลงสภาพ ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรง ค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าซ่อมบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต้นทุนแปลงสภาพของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
15 ถึงร้อยละ 20 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 

3. ก ำไรข้ันต้นและอัตรำก ำไรขั้นต้น 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 2,860 ล้านบาท และ 2,510  ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 350 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.0 ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 36.9 และร้อยละ 
33.7 ตามล าดับ ก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

3.1. ตลำดในประเทศ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นส าหรับตลาดในประเทศเท่ากับ 2,120 
ล้านบาท และ 1,786 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 334 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับ
ร้อยละ 38.8 และร้อยละ 33.3 ตามล าดับ การเพิ่มขึ้นของก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรขั้นต้นดังกล่าว มีสาเหตุหลักมา
จากต้นทุนขวดแก้วสีชา ซึ่งเป็นวัสดุหีบห่อหลักลดลงอย่างมีสาระส าคัญจากการที่บริษัทฯ ได้เริ่มมีโรงงานผลิตขวดแก้ว
สีชาเองท าให้ต้นทุนขวดลดลงอย่างมาก 

3.2. ตลำดต่ำงประเทศ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นส าหรับตลาดต่างประเทศเท่ากับ 736 
ล้านบาท และ 724 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 ทั้งนี้มีอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 
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32.4 และร้อยละ 34.6 ตามล าดับ การลดลงของก าไรขั้นต้นเกิดจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงในขณะที่ต้นทุนขายไม่ได้มี
การเปลี่ยนจากงวดเดียวกันของปีก่อนอย่างมีสาระส าคัญ ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเกิดจากยอดขายที่ลดลงจากประเทศ
อัฟกานิสถานและเยเมนซึ่งเป็นประเทศที่มีราคาขายเฉลี่ยสูงกว่าประเทศอื่นๆ 

4. รำยได้อ่ืน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้อื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 121 ล้านบาทและ 126 ล้านบาท
ตามล าดับ ลดลง 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9  รายได้อ่ืนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.6 และ ร้อยละ 1.7 ของรายได้รวมตามล าดับ การ
เปลี่ยนแปลงของรายได้อ่ืนที่ส าคัญมีดังนี้ 

1. รายได้ดอกเบี้ยรับ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้ดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ เท่ากับ 35 ล้าน
บาท และ 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27  ล้านบาท ตามล าดับ หรือร้อยละ 322.0 โดยมีสาเหตุหลักจากในปี 2558 บริษัทฯ มีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 เนื่องจากมีเงินสดคงเหลือจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557  

2. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ 
บริษัทฯ เท่ากับ 51 ล้านบาท และ 41 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.6 รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากในปี 2557 มีผู้เช่ารายใหม่เข้ามาในระหว่างปีท าให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการในปี 
2557 ส าหรับผู้เช่าบางรายไม่เต็มปี 

3. ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ 
เท่ากับ 0 ล้านบาทและ 22 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มี
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอะไหล่จากต่างประเทศ ซึ่งในปี 2558 เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าจึงท าให้บริษัทฯ มีขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ในขณะที่ปี 2557 เงินบาทแข็งค่าขึ้น บริษัทฯ จึงมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

4. ก าไรจากสัญญาอนุพันธ์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ก าไรจากสัญญาอนุพันธ์ ของบริษัทฯ 
เท่ากับ 0 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 10 ล้านบาทหรือร้อยละ 100.0 มีสาเหตุหลักมาจากปี 2558 
บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และเกิดขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี้ยสุทธิในปีจ านวน 30 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรจากสัญญาแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น 

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ เท่ากับ 1,120 ล้านบาท และ 973 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 147  ล้านบาท หรือร้อยละ 15.1 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นร้อยละ 14.4 และ 13.1 ตามล าดับ 
ค่าใช้จ่ายการขายที่ส าคัญของบริษัทฯ มีดังนี้ 
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5.1. ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยและค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ 
บริษัทฯ เท่ากับ 493 ล้านบาท และ 442 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง  ๆเพิ่มขึ้น เช่น 
สะสมฝา B12 แลกของรางวัล รวยเงินล้านกับบาวแดง 

5.2. ค่ำขนส่ง 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าขนส่งของบริษัทฯ เท่ากับ 166 ล้านบาท และ 172 ล้านบาท 
ตามล าดับ ลดลง 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.3 ค่าขนส่งของบริษัทฯ ที่ลดลงแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุมาจากราคาน้ ามัน
ที่ลดลงส่งผลให้อัตราค่าขนส่งลดลง ประกอบกับ การส่งออกไปยังประเทศอัฟกานิสถานและเยเมนซึ่งมีค่าขนส่งสูงลดลง 

5.3. ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายพนักงานปฏิบัติการตลาดและการขายของบริษัทฯ 
เท่ากับ 273 ล้านบาท และ 211 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.1 ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมา
จากการจัดตั้งหน่วยรถเงินสดและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจายสินค้าให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และรองรับ
การบริหารจัดการจ าหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 

5.4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยอื่น  ๆ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น  ๆของบริษัทฯ เท่ากับ 188 ล้านบาท และ 
148 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.0 ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น  ๆของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
เดินทางของพนักงานปฏิบัติการตลาดและพนักงานขายเป็นหลัก ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการจัดตั้งหน่วยรถเงินสดและศูนย์
กระจายสินค้าเพื่อกระจายสินค้าให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เท่ากับ 359 ล้านบาท และ 302 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.3 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

6.1. ค่ำใช้จ่ำยผู้บริหำรและพนักงำน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เท่ากับ 247 ล้านบาท 
และ 194 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.7 ค่าใช้จ่ายผู้บริหารและพนักงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการ
ปรับฐานเงินเดือนประจ าปี และการเพิ่มจ านวนบุคลากรเพิ่มรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
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6.2. ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของบริษัทฯ เท่ากับ 27 ล้านบาท
และ 23 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น มีสาเหตุ
หลักมาจากในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงและตกแต่งอาคารส านักงาน และซื้ออุปกรณ์ส านักงาน
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น 

7. ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 35 ล้านบาท และ 0 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

7.1. ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เท่ากับ 5 ล้านบาทและ 0 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอะไหล่จากต่างประเทศ ซึ่งในปี 
2558 เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าจึงท าให้บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ในขณะที่ปี 2557 เงินบาทมีแนวโน้ม
แข็งค่าบริษัทฯ จึงมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

7.2. ขำดทุนจำกสัญญำอนุพันธ์ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ ของบริษัทฯ เท่ากับ 30 ล้านบาท และ 
0 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากปี 2558 บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบี้ย และเกิดขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยสุทธิในปี 30 ล้านบาท ซึ่งการยกเลิกสัญญาดังกล่าว
ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันอีกในอนาคต ในขณะที่ในปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบี้ย เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น 

8. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 2 ล้านบาท และ 112 ล้าน
บาท ตามล าดับ ลดลง 110 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 98.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจาก 
บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งเงินทุนดังกล่าวน าไปช าระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ย 
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9. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ เท่ากับ 209 ล้านบาท และ 238   
ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 29 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจาก ในเดือนสิงหาคม 
2557 บริษัทฯ เปิดโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาซึ่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้อัตราภาษีที่
แท้จริงของบริษัทฯ ลดลง เหลือประมาณร้อยละ 14 จากอัตราปกติคือร้อยละ 20 

10. ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,256 ล้านบาท และ 1,012 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 244 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.1 ทั้งนี้คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.2 และ 13.6 ตามล าดับ การ
เปลี่ยนแปลงอัตราก าไรสุทธิของบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนขายที่ลดลงจากการผลิตขวดแก้วเอง ทั้งนี้ค่าส่งเสริมการขาย
และโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นยอดขาย และค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางการกระจาย
สินค้าและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จ านวน 1 ล้านบาท และ 0 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 132.7 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นเป็นขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษีเงินได้ หลังจากหักขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นคงเหลือเป็น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปี 2558 จ านวน 1,255 ล้านบาท และ 1,011 ล้านบาท ตามล าดับ 

ฐำนะทำงกำรเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 7,361 ล้านบาท และ 7,064 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 298 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

1. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนชั่วครำว 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 
1,851 ล้านบาท และ 1,428 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 423 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นหลักจ านวน 1,620 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งถูกน าไปจ่ายเงิน
ปันผลจ านวน 950 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์จ านวน 199 ล้านบาท และรายจ่ายอื่น  ๆอีก 48 ล้านบาท 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ มีสัดส่วน
ค่อนข้างสูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.1 และร้อยละ 20.2 ของสินทรัพย์รวม ส่วนใหญ่เป็นเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นส่วนที่มีไว้ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ 
ขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตามจากสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์แวดล้อมที่ยังไม่เหมาะสมในปีที่ผ่าน
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มาบริษัทฯ จึงชะลอการลงทุนไว้ก่อน โดยน าเงินดังกล่าวไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งในปัจจุบัน 
บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาการลงทุนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อขยายธุรกิจต่อไป 

2. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืน 

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 425 ล้านบาทและ 308 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้
การค้าบางกลุ่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัว บริษัทฯ จึงพิจารณาให้เครดิตระยะสั้นเป็นบางช่วง
กับกลุ่มร้านค้าดังกล่าวที่มีความเสี่ยงต่ าเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

3. สินค้ำคงเหลือ 

บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 249 ล้านบาท และ 318 ล้านบาท ตามล าดับ 
ลดลง 69 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7 สินค้าคงเหลือลดลงมีสาเหตุหลักมาจากที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 

4. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 108 ล้านบาท และ 136 
ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลง มีสาเหตุหลักมาจากการโอน
เปลี่ยนประเภทสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้
อาคารส านักงานบางส่วนจากการให้เช่ามาเป็นเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการเอง นอกจากนี้การลดลงยังเป็ นผลมาจาก
ค่าเสื่อมราคาประจ าปี จ านวน 4 ล้านบาท 

5. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 4,667 ล้านบาท และ 4,754 ล้าน
บาท ตามล าดับ ลดลง 87 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง มีสาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา
ประจ าปี 228 ล้านบาท และตัดจ าหน่าย 3 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างงวด บริษัทฯ มีการซื้อสินทรัพย์จ านวน 
120 ล้านบาท และรับโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ านวน 24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ 
เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้อาคารส านักงานบางส่วนจากการให้เช่ามาเป็นเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการเอง  

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 1,028 ล้านบาท และ 1,035 ล้านบาท 
ตามล าดับ ลดลง 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 
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1. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น 

บริษัทฯ มี เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 801 ล้านบาท และ 797 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ตามมี
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญดังนี้ 

1. เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 563 ล้านบาท และ 494 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.8 เป็นผลมาจากการซื้อสินค้าเข้ามาผลิตและจ าหน่ายที่มากขึ้นเพื่อ
รองรับยอดขายที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปี 

2. เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
เท่ากับ 214 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.4 มีสาเหตุหลักมาจากการจ่าย
ช าระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

3. รายได้รับล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้รับล่วงหน้าจ านวน 25 ล้านบาท และ 53  ล้าน
บาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.9 ซึ่งรายได้รับล่วงหน้าส่วนใหญ่เป็นรายได้รับล่วงหน้าจาก
ลูกค้าต่างประเทศ โดยในช่วงปลายปี 2558 บริษัทฯ ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้ว ส่งผลให้รายได้รับล่วงหน้าบางส่วนถูก
รับรู้เป็นรายได้แล้ว 

2. หน้ีสินตำมสัญญำแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรำดอกเบี้ย 

บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 0 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท 
ตามล าดับ ลดลง 30 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0 หนี้สินตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยลดลงมีสาเหตุหลักมา
จากระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ท าให้หนี้สินและภาระผูกพันต่าง  ๆตามสัญญา
ดังกล่าวหมดไป อย่างไรก็ตามใน ไตรมาสที่ 4 ป ี2558 บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้าบางส่วน เพื่อลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับการสนับสนุนเป็นพันธมิตรหลักของทีมฟุตบอลเชลซี 

3. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

บริษัทฯ มีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 66 ล้านบาท และ 
53 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.9 ส ารองผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก ต้นทุน
บริการและต้นทุนดอกเบี้ยในงวดปัจจุบันจ านวน 9 ล้านบาทและ 3 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จ านวน   1 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 6,333 ล้านบาท และ 6,029 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากก าไรสะสมที่
เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ มีก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 938 ล้านบาท และ 633 ล้านบาท 
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ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.1 ก าไรสะสมเพิ่มขึ้นจากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี จ านวน 
1,255 ล้านบาท โดยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีเงินปันผลจ่าย จ านวน 950 ล้านบาท นอกจากนี้
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจ านวน 43 ล้านบาท จาก 51 
ล้านบาทเป็น 94 ล้านบาทอีกด้วย  

อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญ 

1. อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 2.7 เท่า และ 2.2 เท่า ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้น 0.5 เท่า แสดงถึงความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นได้ดี มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวค่อนข้างสูง และเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมด าเนินงาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง
พิจารณาน าสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ 

2. วงจรเงินสด 

วงจรเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ -2.4 วัน และ -10.4 วัน ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 8.0 
วัน แสดงความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่ไม่ต้องเสียเงินทุนไปกับเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตามวงจร
เงินสดเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่นานขึ้น 3.2 วัน เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาให้เครดิตระยะสั้น
ชั่วคราวกับร้านค้าบางรายที่มีความเสี่ยงต่ าเพื่อกระตุ้นยอดขาย ระยะเวลาการขายสินค้าที่นานขึ้น 1.8 วัน เนื่องจาก
สินค้าคงเหลือเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ต้องมีสินค้าคงเหลือส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สตารท์ 
พลัส คาราบาวแบบอัดก๊าซ อีกทั้งการจัดตั้งโรงงานผลิตขวดแก้วและการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าส่งผลให้มีสินค้า
คงเหลือที่ต้องส ารองในแต่ละที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อป้องกันการขาดสินค้าและวัตถุดิบ ส่วนระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยที่เร็วขึ้น 
3.0 วัน เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ยที่ลดลง จากการที่บริษัทฯ เปลี่ยนจากการซื้อขวดแก้วสีชาจากภายนอกมาเป็นการ
ผลิตขวดแก้วสีชาเอง ท าให้เจ้าหนี้การค้าค่าขวดแก้วสีชาซึ่งมีเครดิตเทอมค่อนข้างนานลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาการ
เก็บหนี้เฉลี่ยเร็วขึ้น 

3. อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับร้อยละ 20.3 และร้อยละ 28.2 
ตามล าดับ  ลดลงร้อยละ 7.9 มีสาเหตุหลักมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มทุนในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 ส่งผล
ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาก 
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4. อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับร้อยละ 17.4 และร้อยละ 
16.4 ตามล าดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 แสดงถึงบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในโรงงานผลิตขวดแก้วสีชา ซึ่งในปี 2557 โรงงานดังกล่าวเพิ่งก่อสร้างเสร็จ และยังไม่ก่อให้เกิด
ผลผลิตอย่างเต็มที่ แต่มีการลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่แล้ว ต่อมาในปี 2558 โรงงานดังกล่าวด าเนินการผลิตได้ตามความ
คาดหมาย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายลดลงอย่างมีสาระส าคัญ  

5. อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 0.2 เท่า และ 0.2 เท่า ไม่
เปลี่ยนแปลง แสดงถึงบริษัทฯ มีหนี้สินอยู่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินในปี 2558 สะท้อนถึงความแข็งแรงของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท 
 

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 

ไม่มี 
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การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ

รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น

สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว 

และบรษิัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง

การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว

บริษัทได้มอบหมายให้ นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชื่อของ นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว

ดังกล่าวข้างต้น 

 

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ กรรมการ  

2. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ  

ผู้รับมอบอ านาจ 
   

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายวรัญชัย เจนศิรวิณิชย ์ เลขานุการบริษัท  
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
อาย ุ 62 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 34.30 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend Investment Ltd.) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
 สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานเจา้หน้าที่บริหาร / 
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
2555 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
2548 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
2545 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
2542 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 

 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ 53 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์,  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

- Transformative HR System สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน ์

- Capital Market Academy หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 21.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณัฐชไม) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

พี่สาวนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจรญิ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธาน
 กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนด



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

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

 

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อาย ุ 62 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

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

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

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

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

 

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
อาย ุ 55 
คุณวุฒิทางการศกึษา - Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

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



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

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

 

5. นางเสาวนีย์ กมลบตุร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 62 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 7 
- Senior Executive Program Kellogg, – สถาบันศศินทร ์
- The Management Development Program (Wharton School) 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 69 
- Role of the Compensation Committee (RCC), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Role of the Chairman Program (RCP), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Financial Institutions Governance Program (FGP), Thai Institute of Directors (IOD)  
- หลักสูตรการบริหารจดัการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจกัร 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในกรรมการสภาสถาบันรัชภาคย์ 
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
 กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2557 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ การเงิน การคลัง 
 สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
2557 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
 กรรมการบริหารความเส่ียง /รองประธานกรรมการสรรหา และ
 ก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

2556 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์  
 คอมมวินิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2555 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส.
 เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2555 – 2556  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจคา้ปลีก  
 บริษัท ไทยยานยนต์ จ ากัด 
2552 – 2556  ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
2552 – 2556  กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2555   รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนา้กลุ่มภารกจิดา้นรายได้ 
 กระทรวงการคลัง 

 

6. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 62 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน , วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 

- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง, ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, ด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
สถาบันวิทยาการการค้า, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
 ก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด 
 จ ากดั (มหาชน) 
2553 – 2556 รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย ์
2545 – 2551 รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

7. นายดิสธร วัชโรทัย / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 52 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

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

สัดสว่นการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ
 ก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียเอวเิอชั่น 
 จ ากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจุบัน   รองเลขาธกิารพระราชวงั ส านักพระราชวงั  
2550  ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวงั ส านกัพระราชวัง 
2542  ผู้อ านวยการกอง ส านักพระราชวงั 

 

8. นายสัญชัย จุลมนต์ / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 56 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจุบัน   ทนายความอิสระ  
2555 – 2556   ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตวใ์นพระบรมราชูปถมัภ์ 
  รัฐวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
 ส่ิงแวดล้อม 
2545 – 2555   ผู้บริหารส านักงาน (Partner) ส านักงาน ซี.แอนด์.เค 
 ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย 
2527 – 2545   ผู้บริหารคดี ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

9. นายคณติ แพทย์สมาน / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 54 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) 
- Audit Committee Program (ACP), Thai Institute of Director (IOD) 
- หลักสูตร “การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชน” รุ่นที่ 11 (PDI 11), สถาบันพระปกเกล้า 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2556 กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออตุสาหกรรม ขนาดย่อม 
2555 – 2557 กรรมการการเคหะแห่งชาต ิ
2548 – 2556   ที่ปรึกษากรรมการช าระบัญชี และผู้รับมอบอ านาจ
 คณะกรรมการช าระบัญชี บรรษทับริหารสินทรัพย์ไทย 

 

10. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
อาย ุ 53 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 2.55 (เฉพาะหุ้นในนามนางวงดาว) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

น้องสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการ
 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 
2557 – ปัจจุบัน   กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 
 บริษัท ตะวันแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส 
 บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2551 – 2556  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัตกิารตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 

 

11. นายสุรศักดิ์ ปรกติ / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลติ 
อาย ุ 54 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 
2548 – 2556   ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท ซัมมิทโอโตซีท จ ากดั 

(หมายเหตุ ลาออกเมื่อ 31 ธันวาคม 2558) 

12. นายยิ่งยง แซ่ซึง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย 
อาย ุ 45 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี บริหารอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 

เหรียญทอง) 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2558 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / รองกรรมการ
 ผู้จัดการ สายงานขาย บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2546 – 2558 ผู้อ านวยการฝ่ายขาย บริษัท ดูเมก็ซ์ จ ากัด 
2545 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บรษิัท เดอเบล จ ากดั 
2537 – 2544 ผู้จัดการพัฒนาธุรกจิศูนยจ์ัดจ าหน่าย บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ 
 แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

13. นายไพบูลย์ คุจารีวณชิ / รองกรรมการผู้จัดการ–สายงานบริหาร 
อาย ุ 58 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2559 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร 
2557 – 2558  กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
 และการเงิน และเลขานกุารบริษทั บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั 
 (มหาชน) 
2557 – 2558  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบัญชีและการเงิน  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากดั 
2557 – 2558  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบัญชีและการเงิน 
 บริษัท เอเชยีแปซิฟกิกลาส จ ากัด 
2557 – 2558    กรรมการ และ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบัญชีและการเงิน 
 บริษัท ตะวันแดง ดซีีเอ็ม จ ากดั 
2550 – 2556   รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป 
 จ ากดั (มหาชน) 

(หมายเหตุ ได้รับแต่งตัง้ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 โดยใหม้ีผลตั้งแต่

วันท่ี 4 มกราคม 2559) 

 

14. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 
อาย ุ 48 
คุณวุฒิทางการศกึษา - Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Ohio State University, Columbus, 

USA. 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันศศินทร ์

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

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



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

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

 

15. นายวรัญชัย เจนศิริวณชิย์ / เลขานกุารบริษัท 
อาย ุ 44 
คุณวุฒิทางการศกึษา -  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-  ปริญาโท (MBA), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
-  เนติบัณฑิตไทย, เนติบัณฑิตยสภา  

ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

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

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย

กรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการ 

3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ 

4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ 

5. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร1 กรรมการ 

6. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช2 กรรมการ 

7. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ3 กรรมการ 

หมายเหตุ :  1 นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558  
 2 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
 3 นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 

 

ผู้บริหารของบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง  3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย

ผู้บริหาร ดังต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่งในบริษทั 

CBD APG DCM 

1. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร    

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจรญิ กรรมการผู้จดัการ    

3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  - - 

4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส    

5. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด   - 

6. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช1 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร    



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
ด ารงต าแหน่งในบริษทั 

CBD APG DCM 

7. นายสุรศักดิ์ ปรกติ2 รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต  - - 

8. นายยิง่ยง แซ่ซงึ3 รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย - -  

9. นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ4 ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน    

หมายเหตุ :  1 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นผู้บริหารเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
 2 นายสุรศักดิ์ ปรกติ ลาออกจากการเป็นผู้บริหารเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 3 นายยิ่งยง แซ่ซึง ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ประชุมเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2558 
 4 นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ประชุมเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 

 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
อาย ุ 62 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 34.30 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend Investment Ltd.) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ
 สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และประธานเจา้หน้าที่บริหาร / 
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ 53 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์,  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

- Transformative HR System สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน ์

- Capital Market Academy หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot) 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 21.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณัฐชไม) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

พี่สาวนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจรญิ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร รองประธาน
 กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและก าหนด
 ค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) 

- 2557-ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
- 2555-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
- 2545-ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
- 2542-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อาย ุ 62 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

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

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

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

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

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร / กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
อาย ุ 55 
คุณวุฒิทางการศกึษา - Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จ ากัด 
- 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 

5. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
อาย ุ 53 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 2.61 (เฉพาะหุ้นในนามนางวงดาว) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

น้องสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการ
 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

- 2557-ปัจจุบัน  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

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

- 2556-ปัจจุบัน  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 

- 2551-2556  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัติการตลาด  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

6. นายพงศานติ์ คลอ่งวัฒนกจิ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 
อาย ุ 48 
คุณวุฒิทางการศกึษา - Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Ohio State University, Columbus, 

USA. 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันศศินทร์ 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธาน
 ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

- 2555 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Corporate Finance & Equity 
 Capital Market ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) 

- 2544 – 2555 ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์  
 เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

7. นายสุรศักดิ์ ปรกติ / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลติ 
อาย ุ 54 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

- 2557-ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต  
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
- 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
- 2548-2556  ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท ซัมมิทโอโตซีท จ ากัด 

(หมายเหตุ ลาออกเม่ือ 31 ธันวาคม 2558) 

8. นายยิ่งยง แซ่ซึง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย 
อาย ุ 46 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี บริหารอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 

เหรียญทอง) 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2558-ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / รองกรรมการ
 ผู้จัดการ สายงานขาย บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

- 2546 – 2558 ผู้อ านวยการฝ่ายขาย บริษัท ดูเม็กซ์ จ ากัด 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 

  รับรองโดย ………………………………………………… 

- 2545 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท เดอเบล จ ากัด 
- 2537 – 2544 ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจศูนย์จัดจ าหน่าย บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ 

 แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  
9. นายไพบูลย์ คจุารีวณิช / รองกรรมการผู้จัดการ–สายงานบริหาร 
อาย ุ 58 
คุณวุฒิทางการศกึษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
กับผู้บริหาร 

ไม่มี 

ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

- 2559-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร 
- 2557-2558 กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี

 และการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) 

- 2557-2558 กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  
 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 

- 2557-2558 กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
 บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 

- 2557-2558  กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 
 บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 

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

(หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559) 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวอชิรญา  สิทธัครเดช / ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
อาย ุ 35 
คุณวุฒิทางการศกึษา - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

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

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

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

เอกสารแนบ 4 

- ไม่มีข้อมูล - 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

เอกสารแนบ 5 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือ

หุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มี

ส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องด าเนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุม

ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่

เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท าบัญชี รายงานท่ีถูกต้อง

น่าเชื่อถือ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซ วอ

เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบ

ประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี้ ได้จัดท าตามแนวคดิของ COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับ

บริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วน

ออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อย

ทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ   การ

ประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน

ความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

                                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล 
(Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้บริหารการเงิน  (Financial Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา  
(American Accounting Association หรือ AAA)  และสถาบันนักบัญชีเพ่ือการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง  หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม)  บริษัทควรอธิบาย

เหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย    

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 
       1.1.1  การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก  

 

 

 

 

1.2  มีข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง

และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

       1.2.1  มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่

เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อก าหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันท าให้เกิดความเสียหายต่อ

องค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดข้างต้น 

       1.2.4  มีการส่ือสารข้อก าหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อก าหนดและบทลงโทษ

เป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับ

ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแลการ

ปฏิบัติ (compliance unit) 

       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 

 

 

 

 

                                                           
2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร  

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

 

 

 

 

 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อ านาจ

เฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน 
 

 

 

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 
 

 

 

2.3  คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษัทก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้

ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ

บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

 
 

 

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์

ต่อบริษัท หรือสามารถขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้ 
 

 

 

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความ

เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ  ใน

จ านวนทีเ่หมาะสมเพียงพอ 

 
 

 

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน     ในองค์กร ซึ่ง

ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 

ข้อมูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

 
 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่าง

มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญ ซึ่งท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง

กัน  มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็น

ต้น   

 

 

 

3.2  ผู้บริหารระดับสูงก าหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ

อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมูล 

 

 

 

3.3  มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากัดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหวา่ง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน  

 

 

 

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และ

ความสามารถที่เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่าง

สม่ าเสมอ 

 

 

 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล

การปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสาร

กระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ 

 

 

 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ

ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา 

 

 

 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบท่ี

ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 

 

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ   



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ

รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่

จ าเป็น 

 

 

 

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้

รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน

ระยะส้ันและระยะยาวของบริษัท 

 

 

 

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้

สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

  

5.4  คณะกรรมการและ ผู้บริหารได้พิจารณาไม่ ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน

ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมตีัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระ

ผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

  

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ  เช่น ผู้ใช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 
  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง   



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมัติและส่ือสารนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

ขององค์กร 

 

 

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม

ทั่วทั้งองค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ   

 

 

 

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

องค์กร ซึ่งรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

7.3  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  

 

 

 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

เส่ียงนั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  

หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

 

 

 

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท า

รายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน  การคอร์รัปชัน  การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน

ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมูลใน

รายงานท่ีส าคัญ  การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ

เป้าหมายที่ก าหนดแล้ว  รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน

แก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระท าไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตั้งเป้าหมาย

ยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็น

ต้น 

 

 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต 

และมาตรการท่ีบริษัทด าเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

 

 

 

8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้    

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

 

 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ

ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

 

 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น

อย่างเพียงพอแล้ว 

 

 

 

 

การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร 

เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง

ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ 

 

 

 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีก าหนดเป็นลายลักษณอ์ักษร และครอบคลุมกระบวนการ

ต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธิีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมดา้นการเงิน การ

จัดซื้อ และการบริหารท่ัวไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหนา้ที่  และล าดับชั้นการอนุมัติของ

ผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชดัเจน รัดกมุ  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจรติได้  เช่น  มีการ

ก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ  ขัน้ตอนในการอนุมัติโครงการ

ลงทุน  ขั้นตอนการจดัซื้อและวิธกีารคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูลรายละเอยีดการตัดสินใจ

จัดซื้อ  ขั้นตอนการเบกิจา่ยวัสดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้ครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดใหม้ี

กระบวนการส าหรับกรณีตา่ง ๆ ดังนี ้

 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดงักล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและสอบทาน

การท ารายการระหวา่งกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมกีารปรับปรุง

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัตธิุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน

บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ าประกัน  บริษัทได้

ติดตามใหม้ั่นใจแล้วว่า มกีารปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาทีม่ีผลผูกพัน

บริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด หรือมกีารทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็น

ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 

manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

 

 

 

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วย

ธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

 

 

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด 

เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  

(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน       

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรก าหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.3 บริษัทควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

11.4  บริษัทควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

 

 

 

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ 

เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้นั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ก าหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท 

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรื

อน าผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว   

 

 

 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู้ท่ีไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น   

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น

ส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก   (at arms’ length 

basis) 

 

 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนด

แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการ  ไปปฏิบัติโดย

ผู้บริหารและพนักงาน 

 

 

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากร

ที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ   

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่

ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่

มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล    

13.3 บริษัทด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอส าหรับใช้ประกอบการ

ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลท่ีส าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ

บริษัท ทางเลือกต่าง ๆ  

 

 

 

13.4 บริษัทด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ

ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน

ระยะเวลาขั้นต่ าตามที่กฎหมายก าหนด  

 

 

 

13.5 บริษัทด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้

สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น 

การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา 

ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น 

 

 

 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังตอ่ไปน้ี 

 13.6.1 มกีารจัดเก็บเอกสารส าคญั ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคุม

ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถว้นแล้ว  
 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่

จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารที่

เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ า เสมอ และ              

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทาน

รายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดตอ่เพื่อให้สามารถตดิต่อขอข้อมลู

อื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบ

ภายใน  การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด

กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ  

เป็นต้น    

 

 

 

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ  ภายในบริษัท

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) 

ได้อย่างปลอดภัย 

 

 

 

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ

มีช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

 

 

 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้

อย่างปลอดภัย 

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่าย

บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

 

 

 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน

ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท   

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ   

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน  (International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing, IIA)  

  

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง

รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตาม

แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี

นัยส าคัญ 

 

 

 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือ
สงสัยว่ามีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งรา้ยแรง มกีารปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือมีการกระท าที่ผิดปกติ

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

อื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบรษิัทอยา่งมนีัยส าคัญ 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แมว้่าจะได้เริม่
ด าเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 
 

 
  



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

กรรมการ และผู้บริหาร CBG CBD DCM APG 
1 นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ C, IV, VI, XI C, XI C, XI C, XI 
2 นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจรญิ I, IV, V, VI, XI I, XI I, XI I, XI 
3 นายยืนยง โอภากุล I, XI I, XI I I 
4 นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร I, IV, V, XI I ,XI I I, XI 
5 นางเสาวนีย์ กมลบุตร II, V, VI, X - - - 
6 นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล III, VI, X - - - 
7 นายดิสธร วชัโรทัย III, VI, X - - - 
8 นายสัญชัย จุลมนต ์ X - - - 
9 นายคณติ แพทย์สมาน X - - - 

10 นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ IV, V, XI XI XI XI 
11 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช IV, XI - - - 
12 นายยิง่ยง แซ่ซงึ IV, V, XI - XI - 
13 นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ IV, V, XI I, XI I, XI I, XI 

 

2. บริษัทใหญ ่

กรรมการ และผู้บริหาร บจก. เสถียรธรรมโฮลดิ้ง Northend Investment Ltd. 
1 นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ I - 
2 นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจรญิ - - 
3 นายยืนยง โอภากุล - - 
4 นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร - - 
5 นางเสาวนีย์ กมลบุตร - - 
6 นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล - - 
7 นายดิสธร วชัโรทัย - - 
8 นายสัญชัย จุลมนต ์ - - 
9 นายคณติ แพทย์สมาน - - 

10 นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ - - 
11 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช - - 
12 นายยิง่ยง แซ่ซงึ - - 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

กรรมการ และผู้บริหาร บจก. เสถียรธรรมโฮลดิ้ง Northend Investment Ltd. 
13 นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ - - 

 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ถนมอบูรณ์เจริญ และนายยืนยง โอภากุล ด ารงต าแหน่งในบริษัทตา่ง ๆ ร่วมกันดงันี้ 

บริษัท นายเสถียร นางสาวณัฐชไม นายยืนยง 
1 บริษัท เดอะซติี้ จ ากัด I - - 

2 บริษัท สหมิตร พาวเวอร์ จ ากัด I - - 

3 บริษัท น้ าตาล สหมิตร จ ากดั I I - 

4 บริษัท สยาม เมทอล รีไซเคิล จ ากัด I - - 

5 บริษัท สยาม เมทอล รีไซเคิล โฮลดิ้ง จ ากัด I - - 

6 บริษัท อีโค่อินน ์จ ากัด I - - 

7 บริษัท เรดซัน ตะวันแดง จ ากัด I I - 

8 บริษัท ผลิตไฟฟ้า สกลนคร จ ากดั I I - 

9 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด I I, X - 

10 บริษัท โรงเบียร์เยอร์มันตะวันแดง จ ากัด I I, X - 

11 บริษัท โรงเบียร์เยอร์มันตะวันแดง 1999 จ ากัด I I - 

12 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากดั I - - 

13 บริษัท คอมฟอร์ต ลิฟวิ่ง จ ากัด I I - 

14 บริษัท เศรษฐธรรม จ ากัด I - - 
15 บริษัท มองโกล จ ากัด - - I 
16 บริษัท กระบือ แอนด ์โค จ ากดั - - I 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น ของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ ชื่อบริษทั ต าแหน่ง 
1 นางเสาวนีย์ กมลบุตร 1.บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมวินิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 

2.บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
III 
II 

I, III 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

  รับรองโดย …………………….…………………………… 
 

กรรมการอิสระ ชื่อบริษทั ต าแหน่ง 
3.ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่ง          
   ประเทศไทย 

 

2 นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล บริษัท เอ็กโซตกิ ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) III, X 
3 นายดิสธร วชัโรทัย บริษัท ไทยประกันภัย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เอเชยีเอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 
I 

III, X 
4 นายสัญชัย จุลมนต ์ - ไม่มี -  
5 นายคณติ แพทย์สมาน - ไม่มี -  

 

หมายเหต ุ C – ประธานกรรมการ IV – กรรมการบริหาร 
 I – กรรมการ V – กรรมการบริหารความเส่ียง 
 II – ประธานกรรมการตรวจสอบ VI – กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 III – กรรมการตรวจสอบ X – กรรมการอิสระ 
  XI – ผู้บริหาร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

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

โทร. 02-636-6111 แฟกซ์ 02-636-7949 

www.carabaogroup.com 


