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1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

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

1.1  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ภายใตเ้ครื่องหมายการค้าของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 
(1) คาราบาวแดงแบบขวด 

 

คาราบาวแดงแบบขวดขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร เป็นเครื่องดื่มชนิดไม่อัด
ก๊ าซฯ (Non-carbonated) โดยก ลุ่มบริษั ทฯ จ าหน่ ายคาราบาวแดงแบบขวด
ภายในประเทศเป็นหลัก ในราคาขายปลีกหน้าร้านขวดละ 10 บาท และนอกจากนี้ยัง
ส่งออกคาราบาวแดงไปยังตลาดต่างประเทศที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง
ในบรรจุภัณฑ์แบบขวดอีกด้วย 

 
คาราบาวแดงแบบขวดเป็นเครื่องดื่มบ ารุงก าลังรายแรกในประเทศไทยที่ท าการตลาดโดยแสดงส่วนผสมของ

วิตามินบี 12 บนฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดในการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product 
Positioning) เพื ่อสร้างความแตกต่างให้กับคาราบาวแดง ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวส่งผลให้คาราบาวแดงแบบขวดประสบ
ความส าเร็จในประเทศไทยอย่างมากจนถึงปัจจุบัน 

 
(2) Carabao แบบกระป๋องชนิดไม่อัดก๊าซฯ (Non-carbonated)   

 
 
 
 

 

Carabao แบบกระป๋องชนิดไม่อดัก๊าซฯ (Non-carbonated) ขนาดบรรจุ 250 
มิลลิลิตร กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งออกเพื่อจ าหน่ายในตา่งประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น กมัพูชา 
อัฟกานิสถาน เยเมน เมียนมาร ์เวียดนาม และอีกหลายประเทศทัว่โลก โดยสัดส่วนของ
ส่วนผสมส าคัญใน Carabao แบบกระป๋องที่จ าหน่ายในแต่ละประเทศจะแตกตา่งกัน
ขึ้นอยู่กับพฤตกิรรมและความชื่นชอบของผู้บริโภค ตลอดจนข้อก าหนดทางกฎหมายใน
แต่ละประเทศ  

 
 (3) Carabao แบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ (Carbonated)   
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Carabao แบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ ขนาดบรรจุ 325 มิลลิลิตร กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มจ าหน่าย ครั้งแรกในกัมพูชาเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2558 ต่อมาได้จ าหน่ายไปยัง เยเมน เคนย่า รวมทั้ง สหราชอาณาจักร และพร้อมที่จะจัดจ าหน่ายไปอีกหลาย
ประเทศทั่วโลกที่มีความนิยมในการดื่มบริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังชนิดอัดก๊าซ 

 
 (4) สตาร์ท พลัส 

 
 
 
 

 

 
สตาร์ท พลัสเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่บรรจุในขวดแก้ว ขนาด 250 มิลลิลิตร มี

ราคาขายปลีกหน้าร้านในประเทศไทยขวดละ  10 บาท โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มท า
การตลาดและจ าหน่ายสตาร์ท พลัสเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 
2557 ด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับสตาร์ท พลัส จากสินค้าคู่แข่งโดยชูจุดเด่นของ
ส่วนผสมที่ส าคัญอย่าง สังกะสี (Zinc) 

 
 (5)  น ้าดื่มคาราบาว 

  

น้ าดื่ม คาราบาว บรรจุในขวดใส PET ขนาด 600 และ 1,500 มิลลิลิตร มี
ราคาขายปลีกในประเทศไทยขวดละ 10 และ 15 บาทโดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มท า
การตลาดและจัดจ าหน่ายไปในเดือน กุมภาพันธ์ 2559  ชูจุดขายน้ าดื่มคาราบาว เป็น
น้ าดื่มที่มีต้นก าเนิดจากแหล่งน้ าใต้ดินธรรมชาติ มีคุณภาพ และปราศจากการปนเปื้อน
สารพิษต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยได้มาตรฐานถึง 4 ขั้นตอน 
ทั้ง Fitration, R.O., UV และ Ozone  

 
(6) กาแฟปรุงส้าเร็จชนิดผงทรีอินวัน ตรา “คาราบาว” 

  
กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงทรีอินวัน มี 2 รสชาติ  1.ริช อโรมา (ซองแดง)  ขนาด

บรรจุ 1 ซอง 19 กรัม จ านวน 30 ซอง/ถุง  2.เอสเปรสโซ (ซองเขียว) ขนาดบรรจุ 1 ซอง 
18 กรัม จ านวน 30 ซอง/ถุงละ 90 บาท ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มท าการตลาดและจัด
จ าหน่ายไปเมื่อเดือน กรกฏาคม 2559 โดยชูจุดขาย ดื่มกาแฟคาราบาว ริส อโรมา  
รสชาติกลมกล่อมลงตัว ในส่วนของ เอสเปรสโซ เข้มข้นสะใจ ส าหรับคอกาแฟรสเข้ม 

 

 (7) กาแฟปรุงส้าเร็จพร้อมดื่มตราคาราบาว 
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กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มมี 2 รสชาติ 1. เอสเปรสโซ (กระป๋องเขียว) 2. โรบัสต้า (กระป๋องแดง) ปริมาณ 180 
มิลลิลิตร/กระป๋อง ราคาขายปลีกกระป๋องละ 10 บาทซึ่งถูกกว่าคู่แข่งในท้องตลาดถึงกระป๋องละ 3 บาท โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้
เริ่มท าการตลาดและจัดจ าหน่ายเมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา กาแฟคาราบาวกระป๋องโดดเด่นด้วยรสชาติเข้มเต็ม
รสกาแฟในรูปแบบของคาราบาว 

 
(8) ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ้าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก 

 
บริษัทฯ รับจ้างจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอกผ่านทางหน่วยรถกระจายสินค้า โดย ณ ส้ินปี 2559 

มีสินค้ารับจา้งจัดจ าหน่ายให้แกบุ่คคลภายนอกจ านวน 13 รายการ ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food) เช่น ถัว่ลิสงอบ
เกลือ ถั่วลันเตา และถั่วปากอา้ ตรา “ราชา” ปลาเส้นปรุงรส ตรา “กินดะ” และที่ไม่ใช่อาหาร (Non food) ที่ใช้ในชีวติประจ าวัน 
เช่น แปรงสีฟัน ตรา “บิ๊กสมาย” น้ ายาล้างจาน ตรา “ว้าว” กระดาษช าระ ตรา “โซซอฟท”์ น้ ายาปรับผ้านุ่ม ตรา “ซอฟท์ ด”ี 
ผงซักฟอก “แชมป์” มีดโกนหนวด “เอ็กซ ์ พาวเวอร์” ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ า “บิ๊กกัน “โดยเริม่รับจ้างตั้งแต่เดอืนพฤศจิกายน 
2558  

1.2  โครงสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มบริษัทฯ 

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

โครงสร้างรายได้จากการขาย 
2557 2558 2559 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
ตลาดในประเทศ 

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษทัฯ ที่ด้าเนนิการผลิตด้วยตนเอง 
คาราบาวแดงแบบขวด 5,276 70.83% 5,379 69.38% 6,015 60.4% 
สตาร์ท พลัส 82 1.10% 98 1.25% 148 1.5% 
รวม 5,358 71.93% 5,475 70.62% 6,163 61.8% 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษทัฯ ที่ว่าจ้างบคุคลภายนอกด้าเนนิการผลิต 
น้ าดื่มคาราบาว - - - - 102 1.0% 
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โครงสร้างรายได้จากการขาย 
2557 2558 2559 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงทรีอินวัน - - - - 56 0.6% 
กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม - - - - 80 0.8% 
รวม - - - - 238 2.4% 
รวม ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าของบริษทัฯ 

5,358 71.93% 5,475 70.62% 6,401 64.2% 

รวม ผลิตภัณฑ์รับจ้างจดัจ้าหน่าย
ให้แก่บุคคลภายนอก 

- - 2 0.02% 197 2.04% 

รวม อื่นๆ - - - - 6 0.01% 
รวม ตลาดในประเทศ 5,358 71.93% 5,477 70.65% 6,604 66.27% 

ตลาดต่างประเทศ 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษทัฯ 
คาราบาวแดงแบบขวด 90 1.21% 86 1.11% 123 1.24% 
Carabao แบบกระป๋องชนิดไม่อดัก๊าซฯ 2,001 26.86% 2,094 27.01% 3,048 30.58% 
Carabao แบบกระป๋องชนิดอัดกา๊ซฯ - - 94 1.22% 185 1.86% 
สตาร์ท พลัส - - 1 0.01% - - 
อื่นๆ - - - - 5 0.05% 
รวม ตลาดต่างประเทศ 2,091 28.07% 2,276 29.35% 3,362 33.73% 
รวม รายได้จากการขายทั งหมด 7,449 100.00% 7,753 100.00% 9,965 100.00% 
 
1.3  การตลาดและการแข่งขัน 

 
(1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า 
คาราบาวแดง และ Carabao 
 

  

 ส าหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภควัย
ท างานทุกกลุ่มอาชีพท่ีต้องการพลังงานและความสดชื่นระหว่างการท างาน 
โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับขั้นต้นถึงปานกลาง  

 ส าหรับตลาดต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 

 ปัจจุบัน รายได้ส่วนใหญ่ของคาราบาวแดงมาจากกลุ่มลูกค้าในประเทศ 
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าในต่าง 
ประเทศมากขึ้น  
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ผลิตภัณฑ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า 
สตาร์ท พลัส 

 

 กลุ่มบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภคตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัย
กลางคนที่ใส่ใจตนเอง และต้องการเติมความสดชื่นจากการท างานและ
กิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึง กลุ่มที่ต้องการการชดเชยการสูญเสียเหงื่อจาก
การออกก าลังกาย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสตาร์ท พลัสในปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศ
เท่านั้น 

น้ าดื่มคาราบาว                                                                    

                   

 ตลาดน้ าดื่มภายในประเทศ มีกลุม่ลูกค้าทีก่วา้งคือกลุ่มบุคคลท่ัวไป ที่ให้
ความส าคัญกับความเป็นน้ าดื่มที่มีที่มีแบรนด์ และคุณภาพความ
สะอาด  มีมาตรฐาน โดยเปล่ียนจากการบริโภคที่ดื่มน้ าขวดขุ่นจาก
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

 ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของน้ าดื่มคาราบาวจะเป็นลูกค้าภายในประเทศเท่านั้น 
 

กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงทรีอินวัน 
ตราคาราบาว 

 

 ทางกลุ่มบริษัทฯ วางกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเดียวกับเครื่องดื่มบ ารุง
ก าลังตลาดภายในประเทศเป็นกลุ่มอาชีพท่ีต้องการความกระปรี้กระเปร่า
ในยามเช้าเพื่อเริ่มวันใหม่ที่สดใส โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับ
ขั้นต้นถึงปานกลาง 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงทรีอินวันตราคาราบาว 
เป็นลูกค้าภายในประเทศก่อน 

กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มตราคาราบาว                            
 กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มมีกลุ่มเป้าหมายเดยีวกันกับเครื่องดืม่บ ารุงก าลัง

และกาแฟปรุงส าเร็จทรีอินวัน เพยีงแตจ่ะบริโภคคนละเวลากันเทา่นั้น ส่วน
กลุ่มเป้าหมายรองจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้บริโภคเครื่องดืม่บ ารงุก าลัง ซึ่งทั้งสอง
กลุ่มมีความต้องการความสดชื่นระหว่างการท างาน ซึ่งส่วนใหญจ่ะมี
รายได้ระดับชั้นต้นจนถงึปานกลาง 

 ขณะนี้กลุ่มบริษัทฯมีการจัดจ าหน่ายอยู่เพียงแค่ภายในประเทศเท่านั้น 
 
(2) นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย  

ส าหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะท าการตลาดกับผู้บริโภคเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการด าเนินการการตลาดทั้งในรูป
ของการตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านส่ือที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) และการตลาดแบบ Below the Line 
(การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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(ก) การตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) 
การท าการตลาดแบบ Above the Line ประกอบไปด้วยการท าโฆษณาบนส่ือต่าง  ๆ ที่สามารถ

เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ์ และป้ายโฆษณา เป็นต้น  
กลุ่มบริษัทฯ น าเสนอเครื่องหมายการค้า และภาพลักษณ์ของคาราบาวแดงผ่านผู้แนะน าสินค้า 

(Presenter)  และตัวแทนสินค้า (Brand  Ambassador) โดยมีนายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว ซึ่งเป็นศิลปินและ
หัวหน้าวงดนตรีเพื่อชีวิต ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีท่ีผ่านมา 

 

   

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

 
(ข) การตลาดแบบ Below the Line (การตลาดที่ เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะ 

เจาะจง) 
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 800 คน ปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ส าคัญทาง
การตลาดเกือบทั่วประเทศไทย โดยบริษัทฯ เชื่อว่าทีมงานสาวบาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการทางการตลาดส าหรับเครื่องดื่มบ ารุง
ก าลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้การที่กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินการพัฒนาทีมงานสาวบาวแดงด้วยตนเองนั้น จะท าให้
ทีมงานสาวบาวแดงทุกคนมีความรู้ ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งมีความภักดีต่อองค์กรอีกด้วย  
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ตัวอย่างกิจกรรมการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง 

 

ส าหรับการท าการตลาดในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาตัวแทนจ าหน่ายที่มีความ
ช านาญและประสบการณ์ในการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในต่างประเทศ อีกทั้งมีความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศนั้นๆ เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นส าคัญ ท้ังนี้ กลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมการ
ส่งเสริมการขายจะปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ  

กลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจ าหน่ายมุ่งเน้นการท ากิจกรรมการตลาดแบบ Above the Line (การตลาด
ผ่านส่ือที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง) เพื่อสร้างความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ
ร่วมมือกับตัวแทนจ าหน่ายท าการตลาดในประเทศกัมพูชาโดยน ารูปแบบการท ากิจกรรมการตลาดในประเทศไทยไป
ประยุกต์ใช้ เช่น การสนับสนุนการแข่งขันมวย การจัดคอนเสิร์ตสัญจรของวงดนตรีคาราบาวพร้อมกับแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
ของกลุ่มบริษัทฯ ให้ผู้บริโภคได้ทดลองดื่ม นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดคอนเสิร์ตดังกล่าวทางโทรทัศน์เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทฯ และวงดนตรีคาราบาว ในแบบทางอ้อมได้อีกด้วย 

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

(1) สโมสรฟุตบอลเรดดิ ง แบรนด์คาราบาวได้ร่วมเป็นคู่สัญญากับสโมสรฟุตบอลเรดดิ้งส าหรับการ
แข่งขันฟุตบอล 3 ฤดูกาล เริ่มตั้งแต่ปี 2559-2562  แบรนด์คาราบาวจะปรากฎบนเส้ือแข่งและเสื้อซ้อมของทีมสโมสรรวมทั้งสื่อ
ต่างๆในสนาม 
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(2) สโมสรฟุตบอลเชลซี แบรนด์คาราบาวได้ร่วมเป็นคู่สัญญากับสโมสรฟุตบอลเชลซีส าหรับการ
แข่งขันฟุตบอล 3 ฤดูกาลเริ่มตั้งแต่ 2559-2562 แบรนด์คาราบาวจะปรากฏบนเส้ือซ้อม รวมถึงส่ือต่างๆ ในสนาม Stamford 
Bridge เช่นตรงพนักที่นั่งของนักเตะ หรือ ป้าย LED รอบสนาม มากกว่านั้นกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้เครื่องหมาย และนักเตะ
สโมสรฟุตบอลเชลซีบนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ท่ัวโลกได้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) อิงลิชฟุตบอลลีก (EFL) แบรนด์คาราบาวได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักกับการแข่งขันอิงลิชฟุตบอล

ลีกส าหรับการแข่งขัน 3 ฤดูกาล ตั้งแต่ 2560-2563 การแข่งขันฟุตบอลลีกนั้นจะมีทั้งหมด 92 สโมสรโดยจะใช้ชื่อเป็น “คารา
บาวคัพ” รวมทั้งจะมีแบรนด์คาราบาวจะปรากฏบนเส้ือนักเตะ และส่ือต่างๆในสนามการแข่งขัน อีกด้วย  
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(ค) ช่องทางการจัดจ้าหน่าย 
กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้  

 
 
ตลาดในประเทศ 
กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ภายในประเทศผ่านช่องทางการจัดจ าหน่าย  2 ช่องทาง 

ได้แก่ ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) 
 ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการกระจายผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายตัวแทนจ าหน่ายซึ่ง
บริหารงานโดยกลุ่มบริษัทฯ  

ในการนี้กลุ่มบริษัทฯ จะสรรหาตัวแทนจ าหน่ายหลัก (Agent) ในแต่ละจังหวัด และจะสรรหาตัวแทน
จ าหน่ายย่อย (Sub-Agent หรือยี่ปั๊ว) และร้านค้าส่งขนาดเล็ก (Sub-Sub-Agent หรือซาปั๊ว) ที่มีศักยภาพเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ โครงสร้างเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุป
ได้ ดังนี้  

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

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

เล็ก (Sub-Sub-Agent หรือซาปั๊ว) ที่มีศักยภาพเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย 
และกระจายผลิตภัณฑ์ลงสู่ร้านค้าปลีกในระดับต าบลให้ท่ัวถึง 

–  ทีมงานขายและทีมงานสาวบาวแดงของกลุ่มบริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อแนะน า
ผลิตภัณฑ์ให้ร้านคา้ปลีก  
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ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กลุ่มบริษัทฯ จะ
ขายขาดให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายหลัก โดยไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ตัวแทน
จ าหน่ายหลักช าระเงินล่วงหน้าก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ตัวแทนจ าหน่ายหลักอีกด้วย 

นอกจากนี้ DCM ได้ขยายงานด้านศูนย์กระจายสินคา้ภูมิภาค (DC) เพื่อด าเนินธุรกจิในส่วนของหน่วย
รถกระจายสินค้า (cash van) ซึ่งจะช่วยท าให้การกระจายผลิตภณัฑ์ของ DCM โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหมเ่ข้าสู่ตลาดได้ทั่วถึง 
และรวดเรว็ยิ่งขึ้น ซึ่งปจัจุบันบริษทัฯ เปิดศูนยก์ระจายสินค้าทัว่ประเทศ ท้ังส้ิน 30 ศูนย์ และสามารถเข้าถึงรา้นค้าได้ มากกวา่ 
320,000 ร้านคา้ ด้วยหน่วยรถกระจายสินคา้ จ านวน 337 คัน ณ ส้ินปี 2559                                             

 
 ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

บริษัทฯ ให้แก่ช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเพอร์มาร์เก็ต โดยตรง  
 

ตลาดต่างประเทศ 
กลุ่มบริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในต่างประเทศผ่านคู่ค้าซึ่งประกอบด้วย ผู้น าเข้า ตัวแทน

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

ส าหรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะขายขาดให้แก่ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่าย หรือ
ผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศ โดยไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ผู้น าเข้า 
ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศช าระเงินล่วงหน้าก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์อีกด้วย ในปี 2559 กลุ่ม
บริษัทฯ มีการขายสินค้าไปในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยมีประเทศที่มีรายได้สูง 5 อันดับแรก คือ กัมพูชา อัฟกานิสถาน เมียร์

12 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

หนา้ 11 จาก 90  รับรองโดย …………………………………………… 

ม่า เยเมนและเวียดนาม นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายไปยังตลาดใหม่ที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต 
เช่น ประเทศจีน และประเทศบราซิล เป็นต้น 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในประเทศอังกฤษ เพื่อน าเข้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังประเทศอังกฤษ โดย
ในปี 2559 มีการจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิมประมาณมากกว่า 8,000 แห่ง  นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มจ านวน
ร้านค้าแบบดั้งเดิม อีกทั้งขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายเข้าไปสู่ร้านค้าแบบสมัยใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายในประเทศ
อังกฤษนั้น คือ Carabao แบบกระป๋องชนิดอัดก๊าซฯ (Carbonated) ขนาดบรรจุ 325 มิลลิลิตร ซึ่งในปัจจุบันมี 3 รสชาติ คือ 
Original, Sugar Free และ Green Apple 

 

1.4 ภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง 

(1) ตลาดในประเทศ 

จากข้อมูลทางการตลาดของ Nielsen ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีการเติบโตของปริมาณขาย
รวมในอัตราเฉล่ียต่อปีเท่ากับร้อยละ 2.6 ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 ในขณะท่ีในปี 2559 ปริมาณขายรวมลดลงประมาณร้อย
ละ 3.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ท้ังนี้เครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยจะมีการกระจายผ่านช่องทางการค้าหลัก 2 ช่องทาง โดย
มีช่องทางการจัดจ าหน่ายทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการจ าหน่าย
ผ่านช่องทางดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 73 ของปริมาณการขายทั้งหมดในปี 2559 โดยสัดส่วนปริมาณการจัดจ าหน่ายที่เหลือนั้น มา
จากช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 27 ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 24 

ผู้บริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีลักษณะโดดเด่นอย่างชัดเจน กล่าวคือเป็นกลุ่มประชากรผู้มี
รายได้ขั้นต้นถึงปานกลาง โดยเป็นวัยท างานที่มีช่วงอายุระหว่าง 26 - 45 ปี ที่ชอบดื่มเครื่องดื่มบ ารุงก าลังชนิดไม่อัดก๊าซฯ 
รสชาติหวานเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศอื่น นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย พบว่า
คนไทยนิยมบริโภคเครื่องดื่มบ ารุงก าลังประเภทขวดมากกว่ากระป๋อง ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงเชื่อว่าลักษณะของผู้บริโภคคนไทย
ดังกล่าวนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างชาตเิข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ยาก ซึ่งลักษณะข้างต้นได้สะท้อนให้
เห็นถึงสภาวะการแข่งขันของตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลั งในประเทศไทย ที่ส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่ เป็นของ
ผู้ประกอบการในประเทศ 

แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ เพิ่งเข้าสู่ธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังเมื่อปี 2545 ซึ่งนับเป็น
ระยะเวลาไม่นานเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น แต่เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นท่ีรู้จักอย่างดีในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศ
ไทย เป็นอันดับ 2 ในตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทย และยังเป็นสินค้าที่มีผู้บริโภคดื่มบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ด้วยเช่นกัน 

ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาที่มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการเพิ่มความภักดีของผู้บริโภค กระตุ้นปริมาณการขาย รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 
ซึ่งโดยทั่วไป ผู้ประกอบการจะใช้กิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณา ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการขายและการท าการตลาดทั้ง
แบบผ่านส่ือที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง (Above the Line) และการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง 
(Below the Line) 
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นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง มีความเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ความเป็นผู้น าและ 
การช่วยเหลือสังคม ดังนั้นการท าการตลาดภายใต้แนวคิดของการเป็นเครื่องดื่มบ ารุงก าลังที่สร้างคุณค่าชีวิต โดยการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องส าคัญด้วยเช่นกัน 

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

เนื่องจากราคาขายโดยเฉล่ียต่อมิลลิลิตรที่สูงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มในกลุ่ม Soft drink กลุ่มลูกค้าผู้บริโภค
เครื่องดื่มบ ารุงก าลังนี้ส่วนใหญ่คือ วัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 

 สัดส่วนตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง คิดจากมูลค่าการขายโดยรวม 5 อันดับแรกอยู่ในประเทศอเมริกา จีน 
ญี่ปุ่น อังกฤษ และ บราซิล  ซึ่งในหลายบริษัทเครื่องดื่มบ ารุงก าลังตอนนี้ให้ความสนใจไปยังตลาดจีนเนื่องจากจ านวน
ประชากรที่สูง และให้ความสนใจเรื่องของความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังให้มีความหลากหลายและแปลก
ใหม่ในตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายรสชาติ ผลิตภัณฑ์ที่เน้น Low Sugar or Zero แคลอรี่  ผลิตภัณฑ์ที่ผสมกับเมล็ด
กาแฟเขียว (Green coffee bean) หรือ ชา รวมไปถึงส่วนผสมของผลไม้ 

 

1.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 (1) โรงงานผลิตและก้าลังการผลิต 
(ก) โรงงานผลิต 
กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ได้แก่ (ก) โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดง และสตาร์ท พลัสที่อ าเภอ

บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการและ (ข) โรงงานผลิตขวดแก้วสีชาที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัส 
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ปัจจุบัน CBD เป็นผู้บริหารและด าเนินการโรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงและสตาร์ท พลัส 
โดยโรงงานผลิตตั้งอยู่เลขที่ 261 - 263 หมู่ 2 ถนนปานวิถี ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งโรงงาน
ดังกล่าวมีรายละเอียดสายการผลิต ดังนี้ (1) สายการผลิตส าหรับคาราบาวแดงแบบขวดจ านวน 9 สายการผลิต แบ่งเป็น
สายการผลิตเดิมจ านวน 8 สายการผลิต และสายการผลิตความเร็วสูง (Krones) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการบรรจุขวดความเร็วสูงชัน้
น าจากประเทศเยอรมัน จ านวน 1 สายการผลิต รวมก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ิน 1,080 ล้านขวดต่อปี และ (2) สายการผลิต
ส าหรับสตาร์ท พลัสจ านวน 2 สายการผลิต รวมก าลังการผลิตสูงสุดทั้งส้ิน 110 ล้านขวดต่อปี และ (3) คาราบาวแดงแบบ
กระป๋องจ านวน 3 สายการผลิต รวมก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น 350 ล้านกระป๋องต่อปี 

 โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา 
ในเดือนสิงหาคม 2557 APG ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา ซึ่งตั้งอยู่

เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนภูดาษ ต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโรงงานดังกล่าวมี
ขนาดเตาที่มีก าลังการผลิตน้ าแก้วได้ 310 ตันแก้วต่อวัน ซึ่งสามารถผลิตขวดแก้วสีชาส าหรับคาราบาวแดงแบบขวด ขนาด 
150 มิลลิลิตร จ านวนสูงสุดทั้งส้ิน 650 ล้านขวดต่อปี 

โครงการขยายโรงงานผลิตใหม่ 

 CBD เริ่มด าเนินงานตามโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประกอบไปด้วยโรงงานบรรจุขวดที่รองรับการติดตั้งเครื่องจักรได้สูงสุดถึง 10 สายการผลิต และโรงงานบรรจุกระป๋องที่รองรับ
การติดตั้งเครื่องจักรได้สูงสุดถึง 6 สายการผลิต ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินงานตามแผนในระยะแรกแล้วเสร็จ คาดว่า
ภายในปี 2560 CBD จะมีก าลังการผลิตโรงงานบรรจุขวดและกระป๋องส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังอยู่ที่ประมาณ 
1,535 ล้านขวดและ 800 ล้านกระป๋องต่อปี ตามล าดับ  

 APG เริ่มด าเนินงานตามโครงการขยายก าลังผลิตขวดแก้วสีชา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตใน
เชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2561 และส่งผลให้ APG มีก าลังการผลิตสูงสุดรวมทั้งส้ินอยู่ที่ประมาณ 620 ตันแก้วต่อวันหรือ
เทียบเท่าขวดแก้วสีชาส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังคาราบาวแดงแบบขวดได้จ านวนสูงสุดทั้งส้ิน 1,300 ล้านขวดต่อปี 
เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเครื่องดื่มบ ารุงก าลังแบบขวดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการพัฒนาโรงงานแห่งใหม่ของ CBD และโครงการขยายก าลังการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG 
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะเป็นผลให้เครื่องจักร อุปกรณ์และงานระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องดื่มหลัก
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะย้ายและมารวมกันอยู่ที่อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(ข) ก้าลังการผลิต 
โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงมีก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น และมีปริมาณการผลิตจริงส าหรับปี

บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2556 2557 2558 และ 2559 เป็นดังนี้  

คาราบาวแดงแบบขวด 
ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2557 2558 2559 
ก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น1 (ล้านขวดต่อปี) 850 1,080 1,080 1,080 
ปริมาณการผลิตจริง (ล้านขวดต่อปี) 754 743 756 845 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต2 (ร้อยละ) 89 69 70 78 
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หมายเหตุ  1 ก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้นค านวณจากก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้นของเครื่องจักร 20.5 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี หักด้วยประมาณ
การส่วนสูญเสียจากการผลติ 

 2 อัตราการใช้ก าลังการผลิตคิดจากปรมิาณการผลติจริงเป็นอัตราร้อยละของก าลังการผลิต 
 

คาราบาวแดงแบบกระป๋อง 
ปีบัญชีสิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 2557 2558 2559 
ก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น1 (ล้านกระป๋องต่อปี) 350 350 350 350 
ปริมาณการผลิตจริง (ล้านกระป๋องต่อปี) 183 253 282 357 
อัตราการใช้ก าลังการผลิต2 (ร้อยละ) 52 72 81 102 
หมายเหตุ  1 ก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้นค านวณจากก าลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้นของเครื่องจักร 20.5 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี หักด้วยประมาณ

การส่วนสูญเสียจากการผลติ 
  2 อัตราการใช้ก าลังการผลิตคิดจากปริมาณการผลิตจริงเป็นอัตราร้อยละของก าลังการผลิตนอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีก าลังการ

ผลิตสูงสุด ส าหรับสตาร์ท พลัส อีกจ านวน 110 ล้านขวดต่อปี โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มผลิตสตาร์ท พลัส ในเดือนมีนาคม ปี 2557 

 
 (2) การจัดหาวัตถุดิบ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จ าหน่ายอย่างน้อย  2-3 ราย เนื่องจากกลุ่ม 
บริษัทฯ ไม่ต้องการพึ่งพิงผู้จ าหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งมากเกินไป รวมทั้งเป็นการสร้างอ านาจต่อรองให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบตามแผนการขายและการผลิตประจ าปี ซึ่งฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางจะท าหน้าที่
ติดต่อกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบส าหรับการผลิต โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ จะท าสัญญาระยะส้ัน โดยมีอายุ
สัญญาส่วนใหญ่ประมาณ 12 เดือน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัตถุดิบของผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ
หลักเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้รับวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตรงตามที่กลุ่มบริษัทฯ ก าหนดไว้  

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัส 
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตคาราบาวแดง และสตาร์ท พลัส คือ (1) น้ าตาลทรายขาว (2) ขวดแก้ว 

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

น้ าตาลทรายขาวเป็นวัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตคาราบาวแดง และสตาร์ท พลัส โดยกลุ่มบริษัท
ฯ จะวางแผนการส่ังซื้อน้ าตาลทรายขาวจากผู้จ าหน่ายในประเทศเป็นรายปีตามแผนการผลิตประจ าปี และเข้าท าสัญญาระยะ
ส้ันที่มีอายุสัญญาประมาณ 1 ปีโดยระบุปริมาณที่ส่ังซื้อ และราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินบาทเบื้องต้นไว้ในสัญญา ซึ่งราคาซื้อ
ขายสามารถปรับเปล่ียนได้หากทางราชการปรับราคาน้ าตาลเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและ
ยาวนานกับผู้จ 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 
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ซึ่งได้เปิดด าเนินการแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 
ทั้งนี้  โรงงานผลิตขวดแก้วสีชาของ APG จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตขวดแก้วสีชาเพื่อใช้ในการบรรจุ

ผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงเป็นหลัก ดังนั้นการวางแผนการส่ังซื้อวัตถุดิบและการผลิตขวดแก้วของ APG จึงเป็นไปตามแผนการ
ผลิตประจ าปีของ CBD โดยฝ่ายผลิตของ APG จะจัดซื้อวัตถุดิบผ่านฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง เพื่อท าหน้าที่ติดต่อและส่ังซื้อ
วัตถุดิบกับผู้จ าหน่ายวตัถุดิบซึ่งฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายหลายราย และ APG จะส ารองวัตถุดิบหลัก
ไว้ส าหรับการผลิตประมาณ 7-10 วัน ตามขนาดของคลังวัตถุดิบ ซึ่งการส ารองวัตถุดิบดังกล่าวเพียงพอส าหรับการด าเนินการ
ผลิตขวดแก้วสีชาอย่างต่อเนื่อง 

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

 เศษแก้ว  
เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชา โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทฯ สามารถซื้อ

เศษแก้วจากโรงแยกเศษแก้วในประเทศ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้แล้ว จากนั้นน ามาบดให้เป็นเศษแก้ว คัดแยกส่ิง
ปนเปื้อนออก และน ามาส่งให้กับผู้ผลิตขวดแก้ว APG ส่ังซื้อเศษแก้วจากผู้จัดจ าหน่ายเศษแก้ว โดยจัดท าสัญญาระยะส้ันที่มี
อายุสัญญา 1 ปี  

 ทรายแก้ว  
ทรายแก้วเป็นวัตถุดิบส าคัญ รองจากเศษแก้วในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยเมื่อทรายแก้ว

ผ่านกระบวนการหลอมจะกลายสภาพเป็นโครงสร้างหลักของเนื้อแก้ว ทั้งนี้ APG ส่ังซื้อทรายแก้วส่วนใหญ่จากผู้จ าหน่ายทราย
แก้วในจังหวัดระยองโดยใช้ใบส่ังซื้อ (Purchase Order)  ซึ่งระบุราคาซื้อขายและปริมาณการส่ังซื้อที่แน่นอนล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 

 โซดาแอช 
โซดาแอชเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชา โดยมีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิใน

กระบวนการหลอมแก้ว โดยโซดาแอชส่วนใหญ่พบมากในประเทศเคนยาและจนี ทั้งนี้  APG ส่ังซื้อวัตถุดิบดังกล่าวผ่านผู้น าเข้า
หลายราย 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 
ซิลิเนียม สนิมเหล็ก และอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ APG  จะสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายในประเทศ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อของ APG มีนโยบาย
ส่ังซื้อวัตถุดิบจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างน้อย  2-3 ราย เนื่องจากไม่ต้องการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึ่ง 
รวมถึงเป็นการเพิ่มอ านาจการต่อรองทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพของวัตถุดิบ 

ทั้งนี้ สัดส่วนวัตถุดิบส าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาสามารถปรับเปล่ียนและใช้แทนกันได้ตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลา 
  (3) กระป๋องและฝากระป๋อง 

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

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

1.6 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
(ก) กระบวนการผลิตคาราบาวแดง (ด้าเนินการโดย CBD) 
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การบริหารจัดการคุณภาพ 
 CBD มีการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการ
ผลิต (GMP หรือ Good Manufacturing Practice) ที่รับรองโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย CBD ได้รับการ
รับรองขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ โดยสรุป ดังนี้ 

(1) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็ น ก ารรับ รอ งจ ากส านั ก งานม าต รฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย โดยมี
การควบคุมกระบวนการผลิตอาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และส่ิงแปลกปลอมต่างๆ 

(2) ฮาลาล (Halal) เป็นการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าได้ด าเนินการ
ตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 

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

สตาร์ท พลัสมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับคาราบาวแดง โดยเริ่มจากการจัดเตรียมวัตถุดิบ การ
ผสม/การต้ม การเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุขวด และการบรรจุหีบห่อ  

 
   

(ค) กระบวนการผลิตขวดแก้ว (ด้าเนินการโดย APG) 
การผลิตขวดแก้วเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง โดยด าเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด

ทั้งปี โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการผลิตตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
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1.7 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การผลิตเครื่องดื่มของ CBD และการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ

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

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

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันลงทุนใน
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่างๆซึ่งมีโครงสร้างในการลงทุนดังนี้ 
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หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
(1) สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลือร้อยละ 49 ถือโดย Intercarabao Private Limited (“ICSG”) ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 
การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ลงทุนโดยการถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี  

1) บริษัทย่อย ที่จดทะเบียนจัดตั งภายในประเทศ 

กลุ่มบริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้งภายในประเทศด าเนินธุรกิจผ่านแนวคิด “คาราบาวแดง สร้างคุณค่าชีวิต” 
โดยประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ าหน่าย ตลอดจนบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง
และเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจร โดยเครื่องดื่มบ ารุงก าลังของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า“คาราบาวแดง” ซึ่ง
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อย ท่ีจดทะเบียนจัดตั้งภายในประเทศ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ธุรกิจย่อย ดังนี้ 

(1) ธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ้ารุงก้าลัง  และเคร่ือง 
ดื่มอื่นๆ  

ด าเนินงานโดยบริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัดหรือ CBD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิต 
การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้ เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” เครื่องดื่มเกลือแร่
ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สตาร์ท พลัส” กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาว ทรีอินวัน ริช 
อโรมา” และ “คาราบาว ทรีอินวัน เอสเปรสโซ” กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาว โรบัสต้า” และ 
“คาราบาว เอสเปรสโซ” และน้ าดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาว” รวมทั้งเครื่องดื่มอื่นๆ ท่ีกลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการ

    ให้การสนับสนุนทางการตลาด 
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ผลิต การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายในอนาคต ท้ังนี้ กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม และน้ าดื่มเป็นการจ้าง
บุคคลภายนอกให้ด าเนินการผลิต (OEM) 

CBD ด าเนินการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 2 รูปแบบ ประกอบไปด้วยเครื่องดื่มบ ารุงก าลังแบบขวดภายใต้
เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” ขนาด 150 มิลลิลิตร และเครื่องดื่มบ ารุงก าลังแบบกระป๋องภายใต้เครื่องหมายการค้า  
“คาราบาว” ประเภทไม่อัดก๊าซฯ ขนาด 250 มิลลิลิตร และประเภทอัดก๊าซฯ ขนาด 325 มิลลิลิตร โดยในปี 2559 CBD มีก าลัง
ผลิตโรงบรรจุขวดและกระป๋องอยู่ที่ประมาณ 1,080 ล้านขวดต่อปีและ 350 ล้านกระป๋องต่อปี ตามล าดับ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ท า
การตลาด ขายและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังเฉพาะแบบขวดในประเทศ ในขณะที่ตลาดต่างประเทศจะอยู่ใน
รูปแบบกระป๋องเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับสภาพตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ 

โรงงานผลิตเครื่องดื่มในปัจจุบันภายใต้การด าเนินงานของ CBD มีอุปสรรคต่อการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องจกัร
สายการผลิตเพิ่มเติมจากการมีข้อจ ากัดในด้านขนาดพื้นที่ ส่งผลให้ CBD เริ่มด าเนินงานตามโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบไปด้วยโรงงานบรรจุขวดที่รองรับการติดตั้งเครื่องจักรได้สูงสุดถึง 10 สายการผลิต 
และโรงงานบรรจุกระป๋องที่รองรับการติดตั้งเครื่องจักรได้สูงสุดถึง 6 สายการผลิต ท้ังนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินงานตาม
แผนในระยะแรกแล้วเสร็จ คาดว่าภายในปี 2560 CBD จะมีก าลังการผลิตโรงงานบรรจุขวดและกระป๋องส าหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มบ ารุงก าลังอยู่ที่ประมาณ 1,535 ล้านขวดและ 800 ล้านกระป๋องต่อปี ตามล าดับ  

ส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สตาร์ท พลัส” CBD ด าเนินการผลิตในรูปแบบ
ขวดขนาด 250 มิลลิลิตร โดยในปี 2559 CBD มีก าลังผลิตอยู่ที่ประมาณ 110 ล้านขวดต่อปี โดยเป็นการท าการตลาด ขาย
และจัดจ าหน่ายในประเทศทั้งหมด 

ในการจัดจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวภายในประเทศ CBD จะขายให้แก่  DCM ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของ 
บริษัทฯ โดย DCM จะด าเนินการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ CBD ให้แก่ 1) ตัวแทนจ าหน่ายเพื่อจ าหน่ายสินค้าต่อไปยังร้านค้า
แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ 2) ร้านค้าปลีกโดยตรงผ่านหน่วยรถกระจายสินค้าของ DCM เอง และ 3) ร้านค้าแบบ
สมัยใหม่ (Modern Trade) ส่วนในการจ าหน่ายคาราบาวแดงไปยังตลาดต่างประเทศนั้น CBD ได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่
ผู้น าเข้า ตัวแทนจ าหน่ายหรือผู้จัดจ าหน่ายท้องถิน่ในต่างประเทศเพื่อน าเข้า จัดจ าหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ให้แก่ร้านคา้ใน
ต่างประเทศต่อไป 

(2)  ธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้ว  

ด าเนินงานโดยบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด หรือ APG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต
และจัดหาขวดแก้ว เพื่อเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ  โดย APG จะ
จัดซื้อขวดแก้วจากคู่ค้าภายนอก และมีโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาที่มีขนาดเตาซึ่งมีก าลังการผลิตน้ าแก้วทั้งส้ิน 310 ตันแก้วต่อ
วัน จึงท าให้ APG มีก าลังการผลิตขวดแก้วสีชาส าหรับคาราบาวแดงแบบขวดได้จ านวนสูงสุดทั้งส้ิน 650 ล้านขวดต่อปี 

เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเครื่องดื่มบ ารุงก าลังแบบขวดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ APG จึงเริ่มด าเนินงานตามโครงการขยายก าลังผลิตขวดแก้วสีชา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตในเชิงพานิชย์
ได้ในช่วงต้นปี 2561 และส่งผลให้ APG มีก าลังการผลิตสูงสุดรวมทั้งส้ินอยู่ที่ประมาณ 620 ตันแก้วต่อวันหรือเทียบเท่าขวด
แก้วสีชาส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลังคาราบาวแดงแบบขวดได้จ านวนสูงสุดทั้งส้ิน 1,300 ล้านขวดต่อปี 

(3)  ธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ้าหน่าย  
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ด าเนินงานโดยบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด หรือ DCM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริหาร
จัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางการค้าภายในประเทศ ได้แก่ ร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional 
Trade) ร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และหน่วยรถกระจายสินค้าที่มีหน่วยรถเงนิสดจ านวน 337 คัน ทีมฝ่ายขายกว่า 
500 คน ณ ส้ินปี 2559 ทั้งนี้ DCM มีการรับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้น
มา โดยในปี 2559 มีจ านวนผลิตภัณฑ์ที่รับจัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกจ านวน 13 รายการ 

2) บริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั งต่างประเทศ 

บริษัทฯ ร่วมทุนกับ ICSG ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อ
ลงทุนโดยการถือหุ้นใน ICUK ทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ CHHK และ CVHLUX ทั้งนี้  ICUK มีนโยบาย 
แผนธุรกิจ และการบริหารจัดการของทีมงานผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จาก
บริษัทชั้นน าระดับโลก มีจุดมุ่งหมายที่จะน าเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้ตราสินค้าคาราบาวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเริ่ม
จากประเทศอังกฤษที่ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลังใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และมีแผนจะขยายเครือข่ายเข้าสู่ตลาดอื่นใน
ทวีปยุโรปต่อไปในอนาคต  ด้วยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจากเครื่องดื่มบ ารุงก าลังอื่นในตลาด อาทิเช่น การสร้างความ
เชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ ไปสู่กีฬาฟุตบอล โดยการเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฟุตบอล
เชลซี และ EFL (League Cup) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งฤดูกาลปี 2017-2020 EFL Cup จะถูกเปล่ียนชื่อเป็น Carabao Cup  
ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาชอ่งทางการกระจายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมอย่างตอ่เนื่อง ท้ังนี้  ICUK ในปัจจุบันมีการขายและจัด
จ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้ตราสินค้าคาราบาวผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในกรุงลอนดอนและทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศอังกฤษประมาณ 8,000 แห่ง ณ ส้ินปี 2559 และมีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์
เข้าไปในร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ของประเทศอังกฤษต่อไป 

 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 
ปัจจัยความเส่ียงของกลุ่มบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

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

การถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก  และไม่มีการด าเนินธุรกิจของตัวเองที่ก่อให้ เกิดรายได้อย่างมีนัยส าคัญ  ดังนั้น 
ผลประกอบการของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ด้วยเหตุนี้
ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจึงเป็นความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
โดยปัจจุบันรายได้จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ดังนั้นผลการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อผลก าไรโดยรวม ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการด าเนินงานจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้บริษัทย่อยมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และภายหลังการจัดสรรทุนส ารองตาม
กฎหมาย โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุนหมุนเวียน 
การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจ ากัดตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการ
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บริหารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่
ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย 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 ท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลด าเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะ
พิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถงึปัจจัยดา้นอื่นๆ 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 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มบ้ารุงก้าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ 
เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูง  ทั้งจากผู้ประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

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

3.3 ความเสี่ยงจากการน้าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 
CBD เล็งเห็นความส าคัญในการน าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดโดยในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละครั้ง ต้องใช้เงิน

ลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งในด้านการคิดค้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การท าการตลาด ซึ่งรวมถึงการท าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จัก ได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้จาก
การขายในระดับที่น่าพอใจให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นได้ CBD อาจมีความเส่ียงจากการลงทุนหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ได้รับการ
ตอบรับหรือเป็นท่ีชื่นชอบของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิจ หาก CBD ไม่ประสบความส าเร็จในการ
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น าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส าคัญ  

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

ปัจจุบัน CBD ท าสัญญาว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล ให้ท าหน้าที่ในการแนะน าสินค้า (Presenter) และเป็นตัวแทน
สินค้า (Brand Ambassador) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์ “คารา
บาวแดง” ของ CBD แต่เพียงผู้เดียว โดยสัญญาโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุสัญญา
อัตโนมัติต่อไปอีก 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 เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
เครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์ “คาราบาวแดง” ท าให้ CBD สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

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

3.5 ความเสี่ยงจากการที่ CBD อาศัยผู้น้าเข้า ตัวแทนจ้าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ้าหน่ายท้องถิ่นในการจ้าหน่าย
 ผลิตภัณฑ์ของ CBD ในต่างประเทศ 

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

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

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

 CBD ใช้น้ าตาลทรายในการผลิตผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่ 
(ก) น ้าตาลทรายที่ใช้ในการผลิตเพื่อการจ้าหน่ายในประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาน้ าตาลทรายที่ CBD ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายใน
ประเทศ หากกระทรวงพาณิชย์เปล่ียนแปลงนโยบาย และปรับราคาน้ าตาลทรายสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผล
การด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ ในอนาคตหากรัฐบาลเปล่ียนแปลงนโยบายการก าหนดราคาน้ าตาลทรายหรือประกาศ
ลอยตัวราคาน้ าตาลทรายอาจท าให้ราคาน้ าตาลทรายมีความผันผวน และอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ CBD ได้ 

(ข) น ้าตาลทรายที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ 
ราคาน้ าตาลทรายที่ CBD ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกไปต่างประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับราคา

น้ าตาลทรายในตลาดโลก โดยราคาน้ าตาลทรายในตลาดโลกดังกล่าวขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของน้ าตาลทรายที่ได้รับ
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกของแต่ละประเทศ นโยบายการส่งเสริม การ
แทรกแซง การส่งออก การน าเข้า ของอุตสาห กรรมน้ าตาลทรายของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ 
ราคาน้ าตาลทรายยังมีความสัมพันธ์กบัราคาน้ ามนัเชื้อเพลิงอีกด้วย เนื่องจากน้ าอ้อยรวมถงึกากน้ าตาลสามารถน าไปผลิตเป็น
เอทานอล โดยผสมกับน้ ามันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคาซือ้ขายน้ าตาลทรายในตลาดโลกมี
ความผันผวนสูงและอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ CBD ได้ 
 (2) เศษแก้ว 

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

ดังนั้น จึงมีความเส่ียงที่ราคาก๊าซตามสัญญาดังกล่าวจะปรับตัวสูงขึ้นตามความผันแปรของราคาน้ ามันเตา
ในประเทศสิงคโปร์ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉล่ียต่อวัน การท่ีราคาก๊าซ
ปรับตัวสูงขึ้นอาจส่งผลให้ APG มีต้นทุนท่ีสูงขึ้น  

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

3.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
 ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  

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

3.8 ความเสี่ยงจากการที่ CBD ไม่สามารถขึ นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ CBD 
 จ้าหน่าย 

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

3.9 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ 
(1) ความเสี่ยงจากการผลิตผลิตภัณฑ์ 

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

(2) ความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
แม้ว่า CBD จะจัดให้มีข้อความค าเตือนถูกต้องตามที่ก าหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 

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

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

3.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงที่มีความส้าคัญ 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ

บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ส าคัญดังกล่าว หรือไม่สามารถ
สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง  เพื่อด ารงต าแหน่งแทนบุคลากรที่ส าคัญนี้ได้ อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

3.11 ความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราแลกเปลี่ยน  
CBD มีรายได้จากการขายคาราบาวแดง (ภายใต้แบรนด์ “Carabao”) ในต่างประเทศ โดยการส่งออกบางส่วนมี

การขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่วัตถุดิบเกือบท้ังหมดจัดซื้อจากในประเทศ (สกุลเงินบาท) ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ 
ไม่มีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าว ท าให้ CBD มีความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน ในกรณีที่อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อการก าหนดราคาขายและยอดขายของ  CBD โดย
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หากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น รายได้จากการส่งออกเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาทจะลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ หากในอนาคตกลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติม โดยเงินลงทุนดังกล่าวอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ อาทิ
เช่น สกุลเงินปอนด์ และสกุลเงินยูโร กลุ่มบริษัทฯ จึงอาจมีความเส่ียงที่เกิดจากอัตราแลกเปล่ียนกับสกุลเงินดังกล่าว   

3.12 ความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ 
แม้ว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีนโยบายท าประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อลดความเส่ียงอัน

เนือ่งมาจากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายของสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมีความเส่ียงจากการ
ที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ครอบคลุมความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเนื่องทั้งหมด อาทิ ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจาก
สงครามและภัยก่อการร้าย หรือในกรณีที่มูลค่าความเสียหายมากกว่าจ านวนเงินประกันภัย และกลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจาก
การที่บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ได้ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงที่ไม่
สามารถต่อกรมธรรม์ได้ในราคาที่เหมาะสมหากราคาของกรมธรรม์ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งท้ังหมดอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

3.13 ความเสี่ยงจากการด้าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก 
กลุ่มบริษัทฯ ใช้โรงงานผลิตและคลังสินค้าในการด าเนินธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 

และเครื่องดื่มอื่น ๆ  ดังนั้น หากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่บริษัทฯ คาดไม่ถึง 
เช่น การขัดข้องของระบบไฟฟ้า การขาดแคลนน้ าประปา การโจมตีของผู้ก่อการร้ายและสงคราม อาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์และการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผล
การด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

3.14 ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ณ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กลุ่มนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และกลุ่มนายยืนยง โอภากุล 

จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 34.3 ร้อยละ 22.8 และร้อยละ 9.65 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
ตามล าดับ 

นอกจากนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ยังด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงท าให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอ านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถ
ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นท่ีต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรือของกลุ่มนางสาวณัฐชไม 
ถนอมบูรณ์เจริญ ยังสามารถคัดค้านมตทิี่ส าคัญในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นส าหรับเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษทัฯ ก าหนดให้ต้อง
ได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3.15 ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจาก
 ความผันผวนของอัตราดอกเบี ย 

ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมส้ินสุด ณ ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดหนี้เงินกู้จากสถาบัน
การเงินเป็นจ านวน 1,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 0.14 
เท่า โดยเป็นผลของการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการขยายก าลังการผลิตโรงบรรจุกระป๋องของ CBD และโครงการขยายก าลัง
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การผลิตขวดแก้วสีชาของ APG การปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอาจส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทาง
การเงินเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมี
นัยส าคัญ 

 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธนัวาคม 2559 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 2,856.2 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 631.3 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,156.8 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ส านักงาน 47.7 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

5. ยานพาหนะ 64.0 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 1,870.9 ไม่มีภาระผูกพันใดๆ 

รวม 6,626.9  

 

4.1.1 ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน ณ 31 ธันวาคม 2559  

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

แปลง) พ้ืนท่ี 23-0-63 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 116.2 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
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ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่   (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านชะอ า ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (จ านวน 1 แปลง)  
พื้นที่ 0-2-59.4 

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

แปลง) พ้ืนท่ี 50-0-0  
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งโรงงานผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ  
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 187.0 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่   (ไร-่งาน-วา) : ที่ดินย่านบางปะกง ต าบลบางสมัครพิมพา อ าเภอบางปะกง จังหวัด 

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

วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งโรงงานผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 381.6 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2559 ส าหรับที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน เท่ากับ 2,856.2 ล้านบาท 

4.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ณ 31 ธันวาคม 2559 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง : อาคารส านักงาน และอาคารพาณิชย์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : อาคารส านักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นอาคารในเชิงพาณิชย์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 86.4 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
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ที่ตั้ง : โรงงาน ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
วัตถุประสงค์การถือครอง : โรงงานผลิตเครื่องดืม่บ ารงุก าลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 150.4 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
ที่ตั้ง : บ้านพักรับรอง ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
วัตถุประสงค์การถือครอง : บ้านรับรอง 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 4.0 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
ที่ตั้ง : อาคารโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 390.5 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2559 ส าหรับอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เท่ากับ 631.3 ล้านบาท 

4.1.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2559 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : การผลิตผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 380.7 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : DCM 
สินทรัพย์ : อุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 4.5 
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ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : การผลิตผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 771.6 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2559 ส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ เท่ากับ 1,156.8 ล้านบาท 

4.1.4 เครื่องตกแต่ง ติดตั ง และเครื่องใช้ส้านักงาน  

เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และเครื่องใช้ส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 24.9 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : DCM 
สินทรัพย์ : เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และเครื่องใช้ส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 19.0 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง  และเครื่องใช้ส านักงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 3.8 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2559 ส าหรับเครื่องตกแตง่ ตดิตั้ง และเครื่องใช้ส านกังาน เท่ากับ 47.7 ล้านบาท 
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4.1.5 ยานพาหนะ  
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : รถยนต์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : รถยนต์ส าหรับทีม operation และผู้บริหาร 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 24.8 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ ์ : CBD 
สินทรัพย์ : ยานพาหนะที่ใช้ในโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ยานพาหนะโรงงาน 
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 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : ICUK 
สินทรัพย์ : รถยนต์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : รถยนต์ส าหรับผู้บริหาร 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 1.6 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2559 ส าหรับยานพาหนะ เทา่กับ 64.0 ล้านบาท 
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4.1.6 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั ง  

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) : 512.4 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : CBD 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ผลิตเครื่องดื่ม คาราบาวแดง 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 716.4 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : ส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ที่ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธิ ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 234.4 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ : APG 
สินทรัพย์ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การถือครอง : ผลิตขวดแก้วสีชา 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ : เป็นเจ้าของ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) : 406.7 
ภาระผูกพัน : ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ 
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รวมมูลคา่ทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2559 ส าหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและตดิตัง้ เท่ากับ 1,870.9 ล้านบาท 
รวมสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ เทา่กับ 6,626.9 ล้านบาท 
 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย ์ วัตถุประสงคก์ารถือครอง 
1. เครื่องหมายการคา้ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่าย

เครื่องดื่มบ ารุงก าลังและเครื่องดื่มอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยจ านวน 61 เครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ 
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให้มีการจด
ทะเบียนและรักษาไว้ซึ่งเครื่องหมายการค้าในประเทศเหล่านั้นด้วย 

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

รายละเอียดเครื่องหมายการค้าภายในประเทศ 

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

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

บริษัท 
สัดส่วนการลงทนุ 

ทั งทางตรงและทางอ้อม (ร้อยละ) 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

CBD 100 
ประกอบธุรกิจผลิต  ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดืม่บ ารงุก าลัง 
และเครื่องดื่มอื่น ๆ 

DCM 100 ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
APG 100 ประกอบธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ว 

ICUK 51 (ผ่าน CVHLUX) 
ประกอบธุรกิจการตลาด ขาย และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
บ ารุงก าลัง ภายใต้ตราสินค้าคาราบาวที่ประเทศอังกฤษ 

CHHK 100 
ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ 
(Overseas holding Company) 

CVHLUX 51 (ผ่าน CHHK) 
ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ 
(Overseas holding Company) 

CTHK 100 ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

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

5. ข้อพิพาททางกฏหมาย 

- ไม่มี – 
 

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส้าคัญอื่น 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย ์
 

ชื่อบริษัท : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”)     
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัท

ย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ท าการตลาด จ าหน่าย และบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่ม
บ 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 
โทรสาร : 02-636-7951 
ชนิดและจ านวนหุ้น : หุ้นสามัญจ านวน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

รายละเอียดบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. ชื่อบริษัท : บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ้ากัด (“CBD”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ายเครื่องดื่มบ ารุงก าลังภายใต้เครื่องหมาย

การคา้คาราบาวแดง เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใตเ้ครื่องหมายการค้าสตาร์ท พลัส และเครื่องดื่ม
อื่นๆ 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 านวนหุ้นที่ถือ : 2,999,990 หุ้น  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 
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2. ชื่อบริษัท : บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ้ากัด (“DCM”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ช่องทางการจัด

จ าหน่ายภายในประเทศผา่นร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) ร้านค้าแบบสมยัใหม่ 
(Modern Trade) และศูนย์กระจายสินค้าทีม่ีหน่วยรถเงินสด (Cash Van) 

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 านวนหุ้นที่ถือ : 999,980 หุ้น  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 

 
3. ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ้ากัด (“APG”)  
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้วเพื่อเป็นวัตถดุิบส าหรับการผลิตเครื่องดืม่บ ารงุก าลัง

และเครื่องดื่มอื่นๆ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
เลขทะเบียนบริษัท : 0105548125787 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนช าระแล้ว : 1,300,000,000 บาท  
จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย : 13,000,000 หุ้น  
จ านวนหุ้นที่ถือ : 12,999,980 หุ้น  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99 

 
4. ชื่อบริษัท : INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการตลาด ขาย และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง ภายใต้ตรา

สินค้าคาราบาวที่ประเทศอังกฤษ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 51 Clarke grove Road, Sheffield, South Yorkshire, S10 2NH, United Kingdom. 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : 14,500,000 ปอนด์ 
สัดส่วนการถือหุ้น : CVHLUX ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
 
5. ชื่อบริษัท : CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED (“CHHK”)  
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุน้ในบริษัทอื่นในต่างประเทศ (Overseas holding 

Company) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : RM 2101 Hong Kong Trade CTR, 161-7 Des Voeux Road Central, Hong Kong 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
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ทุนจดทะเบียน : 20,018,776 เหรียญสหรัฐ 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100 
 
6. ชื่อบริษัท : CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À R.L. 

(“CVHLUX”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุน้ในบริษัทอื่นในต่างประเทศ (Overseas holding 

Company) 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 412F, route d’Esch, L-086 Luxembourg, Grand-Duche’ de Luxembourg 
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : 16,883,881 ยูโร 
สัดส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 51 (ICSG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49) 
 
7. ชื่อบริษัท : CARABAO TRADING (HONG KONG) LIMITED (“CTHK”) 
ประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : RM 2101 Hong Kong Trade CTR, 161-7 Des Voeux Road Central, Hong Kong 
ชนิดของหุน้ : หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน : 50,000 เหรียญสหรัฐ 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100 

 
ข้อมูลอ้างอิง 

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

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

ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั 
990 อาคารอับดุลราฮมิ ชั้นที่ 5 และชั้น 21-25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท์ 02-636-2000 
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นักลงทุนสัมพันธ์  
นางสาวภรัณสุภา จันทร์แสง 
393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท์ 02-636-6111 ต่อ 882 
E-mail : IR@carabaogroup.com 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น  

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 11 ราย ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 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 70,480,000 7.05% 

4. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ 47,974,100 4.80% 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 45,317,651 4.53% 

6. UBS AG SINGAPORE BRANCH* 45,161,400 4.52% 

7. นางลินจง โอภากุล 26,145,800 2.62% 

8. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ 18,152,700 1.82% 

9. นางสาวณิชา โอภากุล 15,000,000 1.50% 

10. นางสาวนัชชา โอภากุล 15,000,000 1.50% 

11. นายวรมัน โอภากุล 15,000,000 1.50% 
 
7.2.2 รายละเอียดของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ระบุข้างต้น ที่มีลักษณะเป็น Holding Company หรือโดยพฤติการณ์มี

อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ มีดังต่อไปนี้ 
7.2.2.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จ ากัด สรุปได้ดังนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือ

หุ้นร้อยละ 55 นางดารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 15 นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ 
ถือหุ้นร้อยละ 10 และนางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้วทั้งหมดของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง 
จ ากัด 

7.2.2.2 Northend Investment Ltd. มีผู้ถือหุ้นคือ Autumn Gold Capital Ltd. (ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย
ของ British Virgin Islands) ทั้งนี้  Autumn Gold Capital Ltd. มี ผู้ถือหุ้นคือ Allshores Corporation Pte. Ltd. (ก่อตั้ งขึ้น
ภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับด าเนินการและประสานงาน  เพื่อให้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ภายใต้กฎหมายของประเทศต่างๆ โดยมีนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 
หมายเหตุ * UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd.  
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7.2.3 สรุปการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2559 

กรรมกำร/ผู้บริหำร ควำมสัมพนัธ ์ จ ำนวนหุ้น      
(ตน้ปี) 

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่ำงป ี

จ ำนวนหุ้น 
(ปลำยปี) 

1. กลุ่มนำยเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
1.1 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  47,974,100 - 47,974,100 
1.2 บจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง  250,064,500 - 250,064,500 
1.3 UBS AG SINGAPORE 
BRANCH 

 45,161,400 - 45,161,400 

2. นำงสำวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 
2.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ  210,000,000 - 210,000,000 
2.3 นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ น้องสาวนางสาวณัฐชไม 26,152,700 (8,000,000)1 18,152,700 

3. นำยยืนยง โอภำกุล 
3.1 นายยืนยง โอภากุล  115,480,000 (45,000,000)2 70,480,000 
3.2 นางลินจง โอภากุล ภรรยานายยืนยง 26,145,800 - 26,145,800 
หมายเหตุ  1 โอนหุ้นให้นางสาวผูกขวัญ สมุทรโคจร (บุตรสาว) จ านวน 3,000,000 หุ้น และนายชาลี สมุทรโคจร
 (บุตรชาย) จ านวน 5,000,000 หุ้น 
 2 โอนหุ้นให้นางสาวณิชา โอภากุล (บุตรสาว) นางสาวนัชชา โอภากุล (บุตรสาว) และนายวรมัน โอภากุล 
 (บุตรชาย) 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 12,999,980 99.9 
2. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ 10 0.0 
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 10 0.0 

รวม 13,000,000 100.0 
หมายเหตุ  บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด จดทะเบียนเพ่ิมทุน ตามมติคณะกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2559 
 และจดทะเบียนเพ่ิมทุนเม่ือ 7 ธันวาคม 2559 

 
7.3.4 INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”) 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 
1. บริษัทฯ 14,500,000 100.0 

รวม 14,500,000 100.0 
 
7.3.5 CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED (“CHHK”) 

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่ จ ำนวนหุ้น (หุน้) สัดส่วนกำรถือหุน้ (ร้อยละ) 
1. บริษัทฯ 10,000,000 100.0 

รวม 10,000,000 100.0 
 

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

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

รวม 16,883,881 100.0 
 

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

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

 

7.4 สัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น 

- ไม่มี –  
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

 
8.1 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ 
 
8.1.1  โครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.2 คณะกรรมกำรบริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

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

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร  

/รองประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ 
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
5. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง /รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการ
อิสระ 

6. นายดิสธร วัชโรทัย1 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

7. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล2 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

8. นายคณิต แพทย์สมาน3 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

9. นายสัญชัย จุลมนต์4 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

10. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี5 กรรมการ / กรรมการอิสระ 
11. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์6 กรรมการ 

หมายเหตุ:  นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
1 นายดิสธร วัชโรทัย ลาออกเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2559  
2 นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ถึงแก่กรรม เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2559 
3 นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เม่ือ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
4 นายสัญชัย จุลมนต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2559 
5 พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 
เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
6 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 21 
ธันวาคม 2559 

 
 (1) กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรือ นายยืนยง โอภากุล หรือ นางสาวณัฐ
ชไม ถนอมบูรณ์เจริญ หรือ นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของ
บริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือส าเนาเอกสารให้กรรมการหนึ่งคนจากส่ี
คนข้างต้นลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 
 
 
 
 
 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

หนา้ 46 จาก 90  รับรองโดย …………………………………………… 

 

 
 (2) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

ชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม  
/ กำรประชุมทั้งหมด 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2558 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2559 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท 7 / 7 5 / 5 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการบรษิัท 7 / 7 5 / 5 
3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการบรษิัท 4 / 7 4 / 5 
4. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช1 กรรมการบรษิัท 4 / 4 - 
5. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร2 กรรมการบรษิัท 2 / 2 5 / 5 
6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการบรษิัท 7 / 7 5 / 5 
7. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล3 กรรมการบรษิัท 7 / 7 4 / 4 
8. นายดิสธร วัชโรทัย4 กรรมการบรษิัท 5 / 7 3 / 3 
9. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี5 กรรมการบรษิัท - - / 1 
10. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการบรษิัท 7 / 7 5 / 5 
11. นายสัญชัย จุลมนต์ กรรมการบรษิัท 7 / 7 5 / 5 
12. นายรม่ธรรม เศรษฐสิทธิ์6 กรรมการบรษิัท - - 

หมายเหตุ:  1นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 
 2นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558  
 3นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ถึงแก่กรรม เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2559 
 4นายดิสธร วัชโรทัย ลาออกเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2559  
 5พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 

เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
 6นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 21 

ธันวาคม 2559 

8.1.3 คณะอนุกรรมกำร 
บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมด 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2558 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2559 

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  5 / 5 5 / 5 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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2. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล1 กรรมการตรวจสอบ 5 / 5 4 / 4 
3. นายสัญชัย จุลมนต์2 กรรมการตรวจสอบ - - 
4. นายดิสธร วัชโรทัย3 กรรมการตรวจสอบ 4 / 5 3 / 3 
5. นายคณิต แพทย์สมาน4 กรรมการตรวจสอบ - 1 / 1 

หมายเหตุ:  1 นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ถึงแก่กรรม เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2559 
 2 นายสัญชัย จุลมนต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2559 
 3 นายดิสธร วัชโรทัย ลาออกเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2559  
 4 นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 ครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 

 
คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม / กำรประชุม
ทั้งหมด 

ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสดุ
วันที่ 31 ธันวำคม 

2558 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2559 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 5 / 5 3 / 3 
2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 5 / 5 3 / 3 
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการสรรหาฯ 5 / 5 3 / 3 
4. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล1 กรรมการสรรหาฯ 5 / 5 2 / 2 
5. นายดิสธร วัชโรทัย2 กรรมการสรรหาฯ 5 / 5 1 / 1 
6. นายคณิต แพทย์สมาน3 กรรมการสรรหาฯ - 1 / 1 
7. นายสัญชัย จุลมนต์4 กรรมการสรรหาฯ - - 

หมายเหตุ:  1 นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ถึงแก่กรรม เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2559 
 2 นายดิสธร วัชโรทัย ลาออกเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2559 

3 นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
4/2559 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
4 นายสัญชัย จุลมนต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
5/2559 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2559 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังต่อไปน้ี 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมด 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2558 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2559 

1. นางเสาวนีย์  กมลบุตร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 4 / 4 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

หนา้ 48 จาก 90  รับรองโดย …………………………………………… 

 

รำยชื่อกรรมกำร ต ำแหน่ง 

จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม / กำร
ประชุมทั้งหมด 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2558 

ส ำหรับปีบัญชี
สิ้นสดุวนัที่ 31 
ธันวำคม 2559 

2. นางสาวณัฐชไม  ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 4 4 / 4 
3. นางวงดาว  ถนอมบูรณ์เจริญ1 กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 4 / 4 
4. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 4 / 4 
5. นายไพบูลย์  คุจารีวณิช2  กรรมการบริหารความเสี่ยง 3 / 3 - 
6. นายพงศานติ์  คล่องวัฒนกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 4 / 4 
7. นายอนุพงศ์  พงศ์สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 4 / 4 
8. นายสุรศักดิ์  ปรกติ3 (ลาออก) กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 - 
9. นายยิ่งยง  แซ่ซึง4 (ลาออก) กรรมการบริหารความเสี่ยง - 4 / 4 
10. นายคณิต แพทยส์มาน5 กรรมการบริหารความเสี่ยง - 2 / 2 

หมายเหตุ :  1 นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน  2559 
 2 นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และได้รับแต่งตั้งตามมติ
 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2559 
 3 นายสุรศักดิ์ ปรกติ ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 4 นายยิ่งยง แซ่ซึง ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 
 5 นายคณิต แพทย์สมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 

เม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

 
8.1.4 ผู้บริหำร 
 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่านดงัต่อไปนี้ 

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

3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
5. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด 
6. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร 
7. นายยิ่งยง แซ่ซึง2 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย 
8. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) 
หมายเหตุ :  1นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ ลาออกจากต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  
 2นายยิ่งยง แซ่ซึง ลาออกจากต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 
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8.1.5 เลขำนุกำรบริษทัฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ให้
ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยนายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ มี
คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

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

ตลอดจนจัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม 
(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมตลอดจนจัดท าข้อมูลและเอกสาร

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

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

 (ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 มีมติก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร เป็นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

 ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการชุดย่อย 45,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/ครั้ง 
กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารนั้น ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ

ประธานกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 สรุปได้ดังนี้ 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทน

กรรมกำร ปี 2559 
โบนัสกรรมกำร 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร - ไม่มี - - ไม่มี - 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ / กรรมกาผู้จัดการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทน

กรรมกำร ปี 2559 
โบนัสกรรมกำร 

3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการอาวุโส - ไม่มี - - ไม่มี - 
4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ไม่มี - - ไม่มี - 
6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / 
รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

900,000 300,000 

7. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

580,000 170,000 

8. นายดิสธร วัชโรทัย กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

400,000 170,000 

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

600,000 90,000 

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

480,000 90,000 

11. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี กรรมการ / กรรมการอิสระ 60,000 - 
รวม 3,020,000 820,000 

 
  (ข) ค่ำตอบแทนที่ไมเ่ป็นตัวเงิน 
   - ไม่ม ี- 
 
 (2)  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

(ก) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ประเภทค่ำตอบแทน ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 

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

เงินเดือนและโบนัส 9 148,082,900 8 165,401,500 
เงินสนับสนุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม 

9 2,917,750 8 3,243,656 

รวม  151,000,650  168,645,156 
   

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

คณะกรรมกำรบริษัทของ CBD APG และ DCM 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 สมุทรโคจร กรรมการ 
6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ กรรมการ 

 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทย่อย 

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM คือ กรรมการสองท่านลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทย่อยดังกล่าว เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือ
ส าเนาเอกสาร ให้กรรมการหนึ่งท่านจากหกท่านลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท 

 
8.2.3 ผู้บริหำรของบริษัทย่อย 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วยผู้บริหาร 
ดังต่อไปนี ้
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
ด ำรงต ำแหน่งในบริษทั 

CBD APG DCM 
1. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร    
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจรญิ กรรมการผู้จดัการ    
3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  - - 
4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ1 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส    
5. นายกมลดิษฐ  สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด   - 
6. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร    
7. นายยิง่ยง แซ่ซงึ2 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย - -  
8. นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน    
หมายเหตุ :  1นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ ลาออกจากต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  
 2นายยิ่งยง แซ่ซึง ลาออกจากต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 

 
8.3 บุคลำกรของกลุ่มบริษัทฯ 
 
8.3.1 จ ำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทน 

ส าหรับปีบัญชี 2558 และ 2559 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทฯ มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) 
เท่ากับ 2,101 คน และ 2,692 คน ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดพนักงานแยกตามสายงาน และค่าตอบแทน ดังต่อไปน้ี 

  
บริษัท จ ำนวนพนักงำนปี 2558 จ ำนวนพนักงำนปี 2559 

CBG 13 14 
CBD 1,374 1,406 
DCM 497 1,051 
APG 217 221 
รวม 2,101 2,692 

 
ค่าตอบแทนพนักงาน 

ประเภท
ค่ำตอบแทน 

ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 ส ำหรับปีบัญชสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 
จ ำนวนพนักงำน (คน) จ ำนวนเงนิ (บำท) จ ำนวนพนักงำน (คน) จ ำนวนเงนิ (บำท) 

เงินเดือนและโบนัส 2,101 500,348,803 2,692 670,859,879 
เงินสนับสนุนกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม 

2,101 20,541,320 2,692 26,217,298 

รวม 520,890,123 697,077,177 
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8.3.2 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 
 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีกลุ่มบริษัทฯ เป็น
คู่ความหรือคู่กรณี และอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
 
8.3.3    นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
 
 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็น
ส่วนหนึ่งของความส าเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการลงทุนระยะยาวและจะต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อบุคลากรคือทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้นความจ าเป็นของการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ
ประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในงานท่ีตนรับผิดชอบได้จึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และ
ท าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้งท าให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ ได้จัดท าโครงสร้างการพัฒนาบุคลากร ไว้ 5 หลักสูตร ดังนี้   

(1) หลักสูตรกำรปฐมนิเทศ (Orientation Program)  

เป็นหลักสูตรเพื่อแนะน าให้พนักงานใหม่ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ บริการของกลุ่มบริษัทฯ ลักษณะงานหรือข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อก าหนด กฏเกณฑ์ 
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับในการท างาน ข้อบังคับของบริษัท และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

ส่งเสริมให้พนักงานรูจ้ักสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานของบริษัทฯ ในเครือ เพื่อสร้างความพร้อม
ให้พนักงานใหม่ในการปรับตัวเข้ากับองค์กร เข้าร่วมงานด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ท าให้พนักงาน
เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และท างานอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

(2) หลักสูตรเพื่อพัฒนำคุณลักษณะของบุคลำกร (Core Competency Training Program)  

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถหลัก ( Core Competency ) ท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนา 
และสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ และเป็นหลักปฏิบัติน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรมี
ความสามารถหลัก สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ  

(3)    หลักสูตรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป (Job Competency Development Program)  

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในสายงานของตน 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของสายงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(4)    หลักสูตรพัฒนำควำมรู้เฉพำะในงำน (Functional Competency Development Program)  

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในงานทางเทคนิคเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความ
ช านาญและระยะเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะส่งผลต่อการท างานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
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ประสบผลส าเร็จได้ เช่น ทักษะการพูดประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน หรือความรู้ในสายงานวิชาชีพต่างๆ 
เป็นต้น  

(5)    หลักสูตรด้ำนกำรบริหำร (Managerial Competency Development Program)  
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการและที่พนักงานระดับบริหาร 

จ าเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงาน การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือภาวะผู้น า เป็นต้น 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะของบริษัทฯ บนพื้นฐานของโครงสร้างการพัฒนา

ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวบาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

(1) ทีมขำย  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรทีมขายให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมในการบริหารจัดการ

งานขายต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม แตกต่างกันตามหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้ 
1. กลุ่มพนักงานขายที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดี เสนอสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ของ

บริษัทฯ ให้กับตัวแทนจ าหน่าย  
2. กลุ่มพนักงานขายประจ าหน่วยรถขายเงินสด ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในการน าเสนอสินค้าและโปรโมชั่น

ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับร้านค้าปลีก   

(2) ทีมงำนสำวบำวแดง  
ทีมสาวบาวแดงเป็นทีมปฏิบัติการตลาดที่ท าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ 

ให้ผู้บริโภค ร้านค้า รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการรับรู้ เชื่อมั่น และคุ้นเคยกับสินค้าที่บริษัทฯ จัดจ าหน่าย โดยการท ากิจกรรม
ทางการตลาดกับผู้บริโภคโดยตรง บริษัทฯ จะจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ เช่น เทคนิคในการเป็นพิธีกร ความกล้า
แสดงออก การติดส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น  

(3) พนักงำนโรงงำน  
ในการพัฒนาพนักงานโรงงาน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การลด

ต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และขั้นตอนการท างาน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโรงงาน กล่าวคือการเพิ่มผลผลิต 
การลดต้นทุน การบริหารงานด้านระบบคุณภาพ เช่น ระบบ GMP ระบบ HACCP และ ระบบ ISO 22000 นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิค และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานด้านอื่น ๆ ที่เป็นหลักสูตรท่ัวไป (Soft Skill)  

(4) พนักงำนกลุ่มสนับสนุน 
พนักงานในกลุ่มสนับสนุนนั้นถือว่าเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะท าให้ธุรกิจด าเนินไปในทิศทางและ

เป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ การพัฒนาให้พนักงานในกลุ่มสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) ของ
บริษัทฯ โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การสอนหน้างาน จาก
การฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และจากค าแนะน าของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน จากการฝึกอบรมกับ
สถาบันภายนอก และการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อส่งต่อความรู้ ระหว่างพนักงานภายในหน่วยงานดว้ยกันเอง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีหลักสูตรบังคับที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการอบรม  คือ 
หลักสูตรการปลูกจิตส านึกขับขี่ปลอดภัย โดยจัดตั้งโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “ บาวแดง ขับขี่
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ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนน และสร้างจิตส านึกเรื่องการ
ขับขี่อย่างปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ที่ไม่ใช่แค่การใช้รถในเวลาท างานเท่านั้น แต่เป็นการส่งต่อความห่วงใยไปถึงการใช้รถ
ใช้ถนนในเวลาส่วนตัวของพนักงานเมื่อต้องเดินทางมาท างาน หรือเดินทางกลับบ้าน การใช้ชีวิตประจ าวัน การค านึงถึงสังคม
รอบข้างที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วย 

9. นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมความส าเร็จในภาพรวมของ
บริษัทฯ นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด
นโยบายดังกล่าวครอบคลุมหลักการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้
เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็น 5 หมวดได้ ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น 
การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงิน
ปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น 

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางส าคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุ
นี้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด เพื่อส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้ 

(ก) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใด
ตามที่กฎหมายก าหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูล วัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม โดยมีค าชี้แจงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่
กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 
รวมทั้งแผนที่แสดงการประชุม 

(ข) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์การ ส่ง
ค าถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการส่งค าถามล่วงหน้าพร้อมกับการน าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ ด้วย 

(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 
โดยเปิดให้เสนอก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ท่ีจะพิจารณาก าหนดวัน เวลา และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในแต่
ละปี ล่วงหน้า 3 เดือน 
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(ง) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่ บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อม
หนังสือนัดประชุม  

(จ) ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานท่ีประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ 

(ฉ) ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการ
ซักถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อ
ตอบค าถามในท่ีประชุมพร้อมทั้งรับฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ของผู้ถือหุ้นเพื่อน าไปพิจารณา หรือด าเนินการตาม
สมควรต่อไป  

(ช) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

(ซ) บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการเกี่ยวโยง การท ารายการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

(ฌ) เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่า งถูกต้องและ
สมบูรณ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม แล้วน าส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
เวลาที่ก าหนด 

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment for Shareholders) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย  โดยมี
นโยบายที่เพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์การเสนอวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามล าดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอ
รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่ างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนการตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูล รวมถึงได้ก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือน าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่ สมรส และบุตร
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ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ
บทก าหนดโทษตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ 
ได้ก าหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

(ก)     ผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรวมทั้ง

จะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 

(ข)     พนักงำน  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนให้

บริษัทฯ สามารถพัฒนาการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ 
และทกัษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละ
คน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างาน ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 

บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่น าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติ
รักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย 

(ค)     ลูกค้ำและคู่แข่งทำงกำรค้ำ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตาม

จริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฏหมายที่ก าหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
ปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

(ง)      คู่ค้ำ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม และเสมอภาค สร้างความน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน และ

จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการน าข้อมูลของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้เพื่อด าเนินธุรกิจโดยวิธีที่ผิดกฏหมาย รวมถึง
กระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามีความโปร่งใส และเป็นธรรม 

(จ)      เจ้ำหนี้ 
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บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก าหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งใน
เรื่องการช าระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย รวมถึงไม่ผิดเงื่อนไขการช าระหนี้ให้กับเจ้าหน้ีทางการค้า 

(ฉ) คู่แข่งทำงกำรค้ำ 
บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฏหมายที่ก าหนดไว้ รักษาบรรทัดฐานของข้อ

พึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท าลายคู่แข่ง 

(ช)   ชุมชนและสังคม 
ในฐานะที่เป็นบริษัทสัญชาติไทย บริษัทฯ ตระหนักและมีจิตส านึกในบุญคุณของประเทศและความ

เป็นส่วนหน่ึงของสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการรับผิดชอบช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นการปลูกจิตส านึกความรับผิดชอบต่อชุมชน  และ
สังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระท าการใด ๆ ที่
ขัดหรือผิดกฎหมาย 

เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้ 

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

(2)       บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดย
เปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website  

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Transparency) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ท้ังรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและ
ส่ือการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้
ส าคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน  

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน โดยข้อมูลบน website ของบริษัทฯ อย่างน้อยจะประกอบด้วยข้อมูลขั้นต่ าตามที่ก าหนดในหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
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ถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยบริษัทฯ จะจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนทราบข้อมูลและเข้าใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับ ฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้
อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้
ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต  หรือการด าเนินการที่ ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 

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 าคัญในการก ากับ
ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งคณะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive 
Director) จ านวน  5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จ านวน  4 ท่าน  ซึ่งรวมกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ 
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 

(ข)      คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริหาร  
บริษัทฯ  มีกรรมการบริหารท้ังส้ิน 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ก าหนดแนวทาง

และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างคล่องตัว 

 คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎบัตรของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียง
พอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บริษัทฯ ได้ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งส้ิน  6 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ระบุความเส่ียงที่

เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ก าหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสม  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการท้ังส้ิน 5 ท่าน 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และกล่ันกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทส าคัญในการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึง
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บัญญัติไว้ใน
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  

(ค)     บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code 
of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎ
บัตรของคณะกรรมการ ตลอดจนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค านึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ  และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

(ง)      กำรประชุมคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และ
แจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก าหนดการดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันท าการก่อนวันประชุม  

จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้นจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง 

(จ)      กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร 
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บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป การประเมินผลนั้นจะประเมิน
ทั้งคณะและรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี   

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ 3 ปีย้อนหลัง ได้แก่ ปี 2557 เท่ากับ ร้อยละ 86 ปี 2558 เท่ากับ ร้อย
ละ 90 และปี 2559 เท่ากับ ร้อยละ 95.77 ตามล าดับ 

(ฉ)     ค่ำตอบแทน 

ค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 
และสอดคล้องกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ท้ังนี้ อัตราค่าตอบแทนที่
เป็นเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน และค านึงถึงผลประโยชน์ที่
ผู้ถือหุ้นได้รับ 

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นการก าหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสม
และเป็นธรรม และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(ช)      กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การ
ฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก เช่น หลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทจัดให้มกีารอบรมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ หัวข้อ “การก ากับดูแลกจิการท่ีดี” 
โดย คุณยุทธ วรฉัตรธาร 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องก ากับให้กลุ่มบริษัทฯ ด าเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังนี้ 

(1) กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
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  กลุม่บริษัทฯ ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้
เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหน้ี และชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี ้

 ด าเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความ

ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม 

(2) กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น 
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการ

ด าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนด าเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมอบรม และสร้างจิตส านึกให้พนักงาน ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น และก ากับดูแลการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower Policy) บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วน
ได้เสียอื่น รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการก าหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้
สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวถึงระดับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา ส านักตรวจสอบภายใน เลขานุการ
บริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครอง 
นโยบายเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจ ากัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน ซึ่งบุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถ
เลือกเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนาม และเมื่อเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองพิเศษ
หากอาจเกิดกรณีที่มแีนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่าอาจเกดิความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภัย และผู้แจ้งเบาะแส
หรือผู้ร้องเรียนจะได้รับการบรรเทาความเสียหายและหรือค่าชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ หรือบุคคลผู้
ก่อความเสียหายภายใต้กลไกการบริหารงานและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 

 พนักงานควรหลีกเล่ียงการรับของขวัญ ของก านัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ จากผู้จัดจ าหน่าย เพื่อให้

เกิดความเป็นอิสระในการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งหากพบว่าพนักงานรับผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอันควร 

หรือ กระท าการใด ๆ ที่ท าให้ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน พนักงานผู้นั้นอาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระท า

การทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ 

(3) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
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กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ไม่มี
นโยบายการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ 

 กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยเห็นว่าเป็นการปฏิบัติต่อกันโดยเสมอภาค 

ซึ่งจะสร้างงาน และรายได้ให้กลุ่มคนพิการดังกล่าว 

(4) กำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม 
กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงใส่ใจต่อคุณภาพ

ชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตาม
ความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และสร้างโอกาสในความ
เจริญก้าวหน้าในสายอาชีพโดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 กลุ่มบริษัทฯ แบ่งกลุ่มพนักงานส าหรับการพัฒนาออกเป็น  4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวบาวแดง พนักงาน

โรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยจัดการอบรมความรู้และความสามารถให้กับพนักงานแต่ละกลุ่มตามความ

เหมาะสมของการปฏิบัติงาน 

 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการท างาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน และจัดระบบ

การให้บริการด้านโรงอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ จัดห้องน้ าสะอาด จัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ รวมทั้ง

จัดห้องพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย 

 กลุ่มบริษัทฯ จะด าเนินการด้วยความเป็นธรรมส าหรับการว่าจ้างพนักงานใหม่ การโอนย้ายสับเปล่ียนหน้าที่ รวมทั้ง

การก าหนดค่าตอบแทนแกพ่นักงาน โดยจะค านึงถึงคุณสมบัต ิความเหมาะสมของต าแหน่ง ลักษณะงาน และผลการ

ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 

(5) ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ

และความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย โดยผ่านการรับรองจากมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP ผ่านการรับรองระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP และได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาในระดับสากล 
และกลุ่มบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 22000 แล้ว 

(6) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการ

ก าหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขเมื่อเกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งกลุ่ม
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บริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ท้ังนี้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการบ าบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการระบบของเสียในโรงงาน โดยการจ้างนิติบุคคลภายนอก เข้ามาดูแลจัดการส่ิงปฏิกูล โดย
พนักงานของบริษัทฯ จะจัดเก็บส่ิงปฏิกูลในสถานที่ท่ีเตรียมไว้ จากนั้นนิติบุคคลดังกล่าวจะมีการน าส่ิงปฏิกูลออกไป
ทิ้งนอกโรงงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมีการขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อน าส่ิงปฏิกูลออกนอกบริเวณ
โรงงาน 

 กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอก เพื่อตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละออง ระดับเสียง
ภายในโรงงาน ความร้อน ความเพียงพอของแสงสว่าง คุณภาพน้ า และอากาศ และจัดท าเป็นรายงานการตรวจ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(7) กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม 
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีโครงการ

ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการกิจกรรมทางดนตรีสนับสนุนการศึกษา สร้างอาชีพ และส่งเสริมให้คน
พึ่งตนเอง ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ ขยายงานด้านศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค (DC) เพื่อด าเนินธุรกิจในส่วนของ
หน่วยรถกระจายสินค้า (Cash Van) นั้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปตั้งศูนย์กระจาย
สินค้าภูมิภาค ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา DCM เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค รวมทั้งส้ิน 31 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยในแต่ละศูนย์
กระจายสินค้า สามารถสร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน 20-30 ต าแหน่ง 

บริษัทฯ จัดให้มี แนวทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการไม่ป ฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(Whistleblower) หรือการกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร 
รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น  โดยแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้
ที่ info@carabao.co.th หรือส่งจดหมายมาที่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

10.  ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 “สร้ำงคุณค่ำชีวิต” คือปรัชญาการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมุ่งหวังส่งมอบส่ิงที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม 
ตลอดจนก่อตั้งโครงการเพื่อสังคม เพื่อถ่ายทอดและสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดีสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน  

(ก) โครงกำรดนตรีสร้ำงคุณค่ำชีวิต  

มูลนิธิคาราบาว และ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด ผู้ก่อตั้งโครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ด าเนินการ
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 เป็นต้นมาได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี จัดรายการ
ประกวดวงดนตรีผ่านทางโทรทัศน์ในชื่อรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ซึ่งปีนี้ด าเนินมาถึง Season 3 
แล้ว เพื่อเป็นโอกาสให้น้องๆ ระดับนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถด้านดนตรีผ่านบทเพลงคาราบาวในแบบของ
ตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการท่ีต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการพัฒนาทักษะ

mailto:info@carabao.co.th
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ทางดนตรี โดยให้ระยะเวลาเปิดรับสมัครระดับนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ (1 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2559) ทางเว็บไซต์ 
www.carabao.co.th  

โดยวงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสขึ้นเวที Audition ระดับจังหวัด แสดงความสามารถแบบสดต่อหน้า
คณะกรรมการ จากเวที Audition 5 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และ กรุงเทพฯ  เพื่อ
คัดเลือกให้เหลือ 80 วง และคัดเข้าสู่รอบ Semi Final เพียง 20 วง โดย 20 วงนี้ จะได้รับโอกาสพิเศษสุด เข้าร่วมเวิร์คช็อป
ดนตรีกับศิลปินสมาชิกวงคาราบาว ทั้ง 8 ท่าน  ได้แก่ แอ๊ด คาราบาว (ยืนยง โอภากุล), เล็ก คาราบาว (ปรีชา ชนะภัย), 
เทียร่ี  คาราบาว (เทียร่ี สุทธิยง เมฆวัฒนา), อ๊อด คาราบาว (เกริกก าพล ประถมปัทมะ), ดุก คาราบาว (ลือชัย งาม
สม), หมี คาราบาว (ขจรศักดิ์  หุตะวัฒนะ), โก้ คาราบาว (ชูชาติ หนูด้วง) และ อ้วน คาราบาว (ธนะสิทธิ์ พันธุพงษ์
ไทย) ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ทางดนตรีให้กับน้องๆ นักดนตรี ก่อนการประกวด เพื่อคัดให้เหลือ 5 วงสุดท้าย เข้าไปชิง
แชมป์ระดับประเทศในรอบ Final โดยวงดนตรีท่ีชนะจะได้รับทุนการศึกษาจ านวน 100,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิ
คาราบาว พร้อมทั้งโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีคอนเสิร์ตการกุศลดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตกับวงคาราบาว ท้ังนี้รายได้จาก
การจัดคอนเสิร์ตการกุศลท้ังหมด จะมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศิลปินอาวุโสที่ประสบปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) โครงกำรต ำบลของหนู 

โครงการ “ต าบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลุกจิตส านึก ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เด็กไทยรู้จักกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาเขียนเรียงความถงึลุงแอ๊ด คาราบาว เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ได้เปล่ียนหัวข้อเป็น  “ ของดีประจ ำต ำบลของ
หนู ”   โดยเป็นการเล่าเรื่องราวของดีประจ าต าบลที่มีชื่อเสียง  หรือ สร้างคุณค่าในต าบลของตนเอง เพื่อเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จัก
ของคนทั่วไป  ท้ังยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องผ่านการเขียนเรียงความ ตลอดจนช่วยสร้าง
คุณค่าชีวิตและเสริมสร้างความสามัคคีภายในต าบลที่น้องเขียนถึง และประการส าคัญ โครงการนี้จะช่วยจุดประกายความคิด
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดีในต าบลของตัวเอง 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกเรียงความดีเด่นประจ าเดือนทุกเดือน ซึ่งนักเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่นจะได้รับ
ทุนการศึกษาจ านวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร อีกทั้งต าบลที่เขียนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอีกจ านวนต าบลละ 10,000 บาท และผลงานเรียงความจากโครงการน้ีจะได้รับการเผยแพร่ประสัมพันธ์ผ่านส่ือ
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ต่างๆ ทั้งส่ือออนไลน์ ส่ือรายการวิทยุ และส่ือรายการโทรทัศน์ โดยจัดท าสกู๊ป ความยาว 2 นาที ออกอากาศทางรายการ
โทรทัศน์ทุกสัปดาห์ เพื่อเผยแพร่ผลงานเรียงความของนักเรียนท่ีชนะการประกวดออกสู่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
11.1 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับระบบกำรควบคุม

ภำยในของกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิผลของ

ระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตาม
หลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) 
โดยครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การด าเนินงาน (Operational Control) การบัญชี
และการเงิน  (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง 
(Compliance Control) 
 คณะกรรมการบริษัท จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานระดับฝ่ายมีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
อย่างเป็นอิสระ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในไว้ในระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อ
หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ว 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่  5/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียง) และ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน ได้แก่ 

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

บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ ส าหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า
บริษัทฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน 

 
11.2 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและด าเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

12.  รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
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 
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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 ประกอบธุรกจิ (1) ผลิตและจ าหน่ายเบยีร์ และ (2) จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
ลักษณะ/ควำมสัมพนัธ์กบับริษัทฯ  มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และนางสาวณัฐชไม 

ถนอมบูรณ์เจริญ 
 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 

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

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

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

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

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และ 
2559 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
12.2.1 บริษัท มองโกล จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2559 

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

10,000,000 10,000,000 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

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

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

- CBD ว่าจ้างบริษัท มองโกล จ ากัด ให้ว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ และแนะน าเครื่องดื่มบ ารุง
ก าลังคาราบาวแดง รวมถึงเครื่องดื่มและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ  CBD โดยมีอายุสัญญาห้าปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 ถึง
วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน 10,000,000 บาท ต่อปี โดยจะช าระภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี 

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

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

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2559 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
CBD จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม และบัตรของขวัญให้แก่บริษัท โรงเบียร์
ตะวันแดง จ ากัด 

1,476,849 699,851 
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 เจ้ำหนี้อื่น 
บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด เป็นเจ้าหน้ีอื่นของ CBD จากค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และบัตรของขวัญ 

275,427 238,025 

 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล 

 CBD เล้ียงรับรองคู่ค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดกิจกรรมส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีโรงเบียร์ตะวัน
แดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคน
ส าคัญ 

 CBD ซื้อบัตรของขวัญค่าอาหารและเครื่องดื่มที่โรงเบียร์ตะวันแดงให้แก่คู่ค้า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยมีราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2559 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
CBDจ่ายค่างานเล้ียงปีใหม่ประจ าปีส าหรับพนักงานค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย และค่าเล้ียงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 
จ ากัด 

3,293,604 4,453,226 

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

453,800 800,000 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

 CBD จัดงานเล้ียงปีใหม่ส าหรับพนักงานและผู้บริหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเล้ียงรับรองคู่ค้า ที่โรงเบียร์
เยอรมันตะวันแดง โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติ
ให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2559 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 
CBDจ่ายค่าเล้ียงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 
จ ากัด 

137,015 143,001 

 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 
บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD 
จากค่าเล้ียงรับรองคู่ค้า 

37,250 38,928 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

 CBD จัดงานเล้ียงรับรองคู่ค้า ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส าหรับค่าอาหารและ
เครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส าคัญ 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2559 

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

25,226,858 73,648,478 

 ลูกหนี้กำรค้ำ 5,729,600 13,594,959 
 ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย 

DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป 
จ ากัด 

849,555 3,525,727 

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

164,717 828,205 

 รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 
CBD ให้บริษัทซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 ของ
อาคาร 393 สีลม และชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ของตึกอาคาร 4 ชั้น เพื่อใช้เป็น
ส านักงาน รวมถึงการให้สิทธิในการเช่าพื้นที่จอดรถ 

6,749,392 10,827,049 
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ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2559 

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

1,013,243 187,233 

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

1,358,178 1,528,348 

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

- 124,228 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

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

 DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เพื่อจัดรายการโปรโมชั่นสินค้า และ
จัดท าแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด 

 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 ในอาคารของ CBD และชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ในตึก
อาคาร 4 ชั้น รวมเนื้อท่ี 1,626.54 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นส านักงาน รวมถึงการให้สิทธิในการเชา่พื้นที่จอดรถ โดยมีอัตราค่าเช่า
และค่าบริการประมาณ 350-450 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด 
โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 400 - 480 บาทต่อตารางเมตร 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า
รายการกับบุคคลภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา
ค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด 
 
12.2.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2559 

 ซ้ือผลิตภัณฑ์  
DCM รับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับ บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ากัด 

- 90,745,944 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ ากัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อ
ผลิตภัณฑ์มาจัดจ าหน่าย 

- 12,032,356 
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ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

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

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า
รายการกับบุคคลภายนอก  

 
12.2.7 บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ำกัด 

ลักษณะรำยกำร 
มูลค่ำรำยกำร(บำท) 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2558 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่
31 ธ.ค. 2559 

 ซ้ือผลิตภัณฑ์  
DCM รับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท โคโค่ ฟู้ดส ์จ ากัด  

- 24,053,802 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
บริษัท โคโค่ ฟู้ดส์ จ ากัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อ
ผลิตภัณฑ์มาจัดจ าหน่าย 

- 512,935 

 
ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล 

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

การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท า
รายการกับบุคคลภายนอก  

12.3  กำรค้ ำประกันและกำรจ ำนอง 

-ไม่มี- 
 
12.4 ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อ
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2559 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไข
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การค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการ
ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) 

12.5 มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

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

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

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

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

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

12.6 นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 
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ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของ
กลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ  

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

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

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อ รำยงำนทำงกำรเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท  คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้ดุลย
พินิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการจัดท า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างเพียงพอ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าที่สอบทานการบันทึกข้อมูลทาง

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

 
งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งในการ

ตรวจสอบนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานประจ าปีแล้ว 

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

ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 

   
นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์  นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ 
ประธานกรรมการบริษัทฯ  ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) 
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13.1 งบกำรเงิน 

สรุปรายงานสอบบัญชี 
รายงานของผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2559 ตรวจสอบโดย นายวิชาติ  โลเกศกระวี  จากบริษัท ส านักงาน อี
วาย จ ากัด ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

13.2 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม 

2,995,000 บาท 

 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  
ค่าบริการอื่น 140,000 บาท  
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13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หนว่ย: (พนับำท)  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

2559 2558 2557 

สินทรัพย ์    
สินทรัพยห์มนุเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 745,060 1,377,484 528,084 
เงินลงทุนชัว่คราว 604,282 473,363 900,100 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 561,576 425,028 308,444 

สินค้าคงเหลือ 433,504 248,974 317,990 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 110,483 16,812 65,282 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 2,454,905 2,541,661 2,119,900 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    

เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดการเบิกใช้ - - 7,567 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 103,848 107,793 135,661 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 6,626,891 4,667,010 4,753,772 

ค่าความนิยม 536,065 - - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15,151 15,655 17,343 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 33,696 25,423 25,409 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,935 3,918 3,859 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 7,323,586 4,819,799 4,943,611 
รวมสินทรัพย์ 9,778,491 7,361,460 7,063,511 
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หนว่ย: (พนับำท)  
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

2559 2558 2557 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 
   หนี้สนิหมุนเวียน 
   เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน         750,000                   -                       -    

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น           1,301,898         801,525              797,133  
ภาษีเงินได้คา้งจา่ย              183,067               98,525           105,294  
หน้ีสินตามสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอัตราดอกเบี้ย                     -                  -           30,444  
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น          90,175               51,317      38,291  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,325,140          951,367       971,162  

หนี้สนิไมห่มุนเวียน 
   เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน          250,000                         -                     -    

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                89,752           65,561              52,914  
เงินมดัจ ารับส าหรับการเชา่           14,056               11,184             10,814  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน          353,808             76,745             63,728  

รวมหนีส้ิน         2,678,948          1,028,112          1,034,890  
 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
   ส่วนของผู้ถือหุ้น 
   ทุนเรือนหุ้น 
      ทุนจดทะเบยีน          1,000,000        1,000,000           1,000,000  

   ทุนที่ออกและช าระแล้ว         1,000,000     1,000,000          1,000,000  
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั        3,962,980         3,962,980       3,962,980  
ก าไรสะสม 

      จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย         100,000               94,000         51,000  
   ยังไม่ไดจ้ัดสรร    1,377,500           844,193         582,466  
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น        432,559         432,175      432,175  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
           

6,873,039      6,333,348        6,028,621  
ส่วนของผู้มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบรษิัทย่อย             226,504                     -                      -    

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 
           

7,099,543  
             

6,333,348  
          

6,028,621  
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้     9,778,491         7,361,460         7,063,511  
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งบก ำไรขำดทนุ 

หนว่ย: (พนับำท) งบก ำไรขำดทนุรวม 

  2559 2558 2557 

ก ำไรขำดทนุ 
   รำยได้ 
   รายได้จากการขาย     9,965,398     7,753,017    7,448,434  

รายได้อื่น            146,748             121,301            126,209  

รวมรำยได้         10,112,146           7,874,318            7,574,643  

ค่ำใช้จ่ำย 
   ต้นทุนขาย    6,388,248          4,892,859       4,938,649  

ค่าใช้จา่ยในการขาย           1,484,163          1,120,068       972,852  

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร        510,791           359,888              301,737  

ค่าใช้จา่ยอื่น           42,177              35,182                 -    

รวมค่ำใช้จ่ำย           8,425,379           6,407,997  6,213,238  

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้     1,686,767          1,466,321        1,361,405  

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน       (3,678)               (1,639)    (111,622) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได ้     1,683,089          1,464,682   1,249,783  

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได ้     (278,213)         (209,148)    (238,130) 

ก ำไรส ำหรับป ี         1,404,876         1,255,534            1,011,653  

    กำรแบ่งปันก ำไร  
   

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
            

1,489,756        1,255,534               913,142  

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย       (84,880)                        -            98,511  

 
    1,404,876            1,255,534            1,011,653  

ก ำไรต่อหุน้ 
   ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
      ก าไรส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                 1.49                    1.26                     1.22  

   จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)         1,000,000            1,000,000             749,616  

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
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หนา้ 82 จาก 90  รับรองโดย …………………………………………… 

งบกระแสเงินสด 

หนว่ย: (พนับำท) งบกระแสเงินสดรวม 
  2559 2558 2557 
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน          1,554,150        1,619,757        876,456  

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 
          

(2,244,491)     239,943          (1,768,842) 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน           60,083        (1,010,300)      934,904  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธ ิ          (630,258)        849,400        42,518  

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

 
2559 2558 2557 

อัตรำส่วนสภำพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า          1.1             2.7              2.2  

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า          0.8              2.4              1.8  

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า           0.9              1.7              0.6  

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า         24.5           23.1            29.1  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน         14.7            15.6            12.4  

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ เท่า         36.0            34.8            41.6  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน         10.0            10.3              8.7  

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เท่า           9.6              9.3              8.6  

ระยะเวลาช าระหนี้เฉล่ีย วัน         37.4            38.9            41.9  

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน       (12.7)        (13.0)        (20.8) 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร (Profitability Ratio)  

อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ        35.9           36.9           33.7  

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ        15.9           17.8            16.6  

อัตราส่วนก าไรอื่น ร้อยละ          1.0             1.1              1.7  

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ         98.2          117.4            71.0  

อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ         13.9            15.9            13.4  

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนนิงำน (Efficiency Ratio) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ         20.9            20.3            28.2  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ         16.4            17.4            16.4  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ         26.7            30.5            26.5  

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย ์ เท่า           1.2              1.1              1.2  
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2559 2558 2557 

อัตรำส่วนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratio) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า         0.4              0.2              0.2  

อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า           0.1                  -                    -    

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า       467.4       1,100.2            10.7  

อัตราการจ่ายปันผล ร้อยละ 67.1 70.9 96.3 

 
14. กำรวิเครำะห์ และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

14.1 ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินรวม 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

1. รำยได้จำกกำรขำย 

บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 9,965 ล้านบาท และ 7,753 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 2,212 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.5 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศเท่ากับ 6,604 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1,127 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.6 และรายได้จากการขายต่างประเทศเท่ากับ 3,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,085 ล้านบาท
หรือร้อยละ 47.7 โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ ประกอบไปด้วย คาราบาวแดงขวด สตาร์ทพลัสและ
คาราบาวกระป๋อง คาราบาวกระป๋องอัดแก๊ส ที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นรวมกัน 1,768 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การขายในส่วนที่เหลือจ านวน 444 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบไปด้วย น้ าดื่มคาราบาวส าหรับ
ตลาดในประเทศที่เริ่มจ าหน่ายในเดือนมกราคม 2559 เพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท กาแฟคาราบาว 3in1 เพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท
ส าหรับตลาดในประเทศที่เริ่มจ าหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2559 กาแฟคาราบาวกระป๋องส าหรับตลาดในประเทศที่เริ่มจ าหน่าย
ในเดือนตุลาคม 2559  เพิ่มขึ้น 80 ล้านบาทและรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นให้แก่บุคคลภายนอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2558 และอื่นๆ เพิ่มขึ้น 206 ล้านบาท 
รำยได้จำกกำรขำยรวม จ ำแนกในและต่ำงประเทศ ส ำหรับปีสิน้สุด 31 ธันวำคม เปลี่ยนแปลง 
(ล้ำนบำท) 2558 2559 จ ำนวน (%) 

รายได้จากการขายในประเทศ            5,477             6,604  1,127 20.6% 

รายได้จากการขายตา่งประเทศ            2,276             3,361  1,085 47.7% 
รำยได้จำกกำรขำยรวม          7,753           9,965  2,212 28.5% 

1.1. รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ 

ส าหรับปีบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้จากการขายในประเทศเท่ากับ 6,604ล้านบาท และ 
5,477 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1,127 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.6 โดยแบ่งรายได้จากการขายสินค้าแบรนด์ของบริษัท 
(Branded Products) เท่ากับ 6,401 ล้านบาท และ 5,475 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 และร้อยละ 100 ของรายได้จาก
การขายรวม ตามล าดับ นอกจากนี้บริษัทฯ เริ่มรับบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นของบุคคลภายนอก  ตั้งแต่เดือน
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พฤศจิกายน 2558 โดยมีรายได้เท่ากับ 202 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามล าดับ สอดคล้องกับจ านวนรายการผลิตภัณฑ์ที่รับ
จัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 1 รายการในปี 2558 มาอยู่ที่ 13 รายการ ณ ธันวาคม 2559 

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าเป็นผลมาจากกลยุทธ์การด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ ที่ให้ความส าคัญต่อการ
กระจายผลิตภัณฑ์อย่างทั่วถึง (Push Strategy) และการสร้างความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ (Pull strategy) ผ่านทางกิจกรรม
ส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยรถเงินสดและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจายสินค้า 
ซึ่งทยอยเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยมาและเริ่มปฏิบัติการตัง้แตเ่ดือนมนีาคม 2558 จนกระทั่งสิ้นปี 2559 เปิดไปแล้วทั้งหมด 30 ศูนย์ และ
มีหน่วยรถเงินสดจ านวน 337 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีศูนย์กระจายสินค้าจ านวน 9 ศูนย์และหน่วยรถเงินสดจ านวน 113 
คัน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายของร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ช่องทางหน่วยรถเงินสดคิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้จากการขายในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 

1.2. รำยได้จำกกำรขำยในต่ำงประเทศ 

ส าหรับปีบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้จากการขายในต่างประเทศเท่ากับ 3,361 ล้านบาท 
และ 2,276 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1,085 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.7 รายได้จากการขายคาราบาวกระป๋องเท่ากับ 3,048 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 954 ล้านบาทหรือร้อยละ 45.5 รายได้จากการขายคาราบาวกระป๋องอัดแก๊สเท่ากับ 185 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
91 ล้านบาทหรือร้อยละ 95.9  การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายต่างประเทศดังกล่าวเป็นผลของการเติบโตของทุกประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการเริ่มฟื้นตัวของการขายในประเทศอัฟกานิสถาน ทั้งนี้ รายได้จาก
การขายต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ร้อยละ 33.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.4 

 ส่วนหนึ่งของรายได้จากการขายต่างประเทศส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าวเกิดจาก
บริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ Intercarabao Limited (“ICUK”) เท่ากับ 16 ล้านบาท ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายใน
ประเทศอังกฤษเท่ากับ 8 ล้านบาท และรายได้จากการขายนอกประเทศอังกฤษเท่ากับ  8 ล้านบาท อนึ่ง ICUK เริ่มด าเนิน
กิจการด้านการตลาด ขายและจัดจ าหน่ายคาราบาวกระป๋องอัดแก๊สอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน 2559 

2. ต้นทุนขำย 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 6,388 ล้านบาท และ 4,893  ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1,495 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.6 แบ่งได้เป็นต้นทุนขายในประเทศของบริษัทฯ เท่ากับ 4,143 ล้านบาท และ 
3,354 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 790 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.5 และต้นทุนขายต่างประเทศเท่ากับ 2,245 ล้านบาท และ 1,539 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 706 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.9 

องค์ประกอบหลักของต้นทุนขายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
1. วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต้นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อของบริษัทฯ คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 85 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ซึ่งแบ่งออกเป็น 
1.1. วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่ใช้ในการผลิตเครื่องดืม่คาราบาวแดงและสตาร์ทพลัส คือ น้ าตาลทราย ขวดแก้ว ฝาขวด (ซึ่ง

รวมภาษีสรรพสามิต) กระป๋องและฝากระป๋อง และ วัตถุดิบอื่น  
1.2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวดแก้ว คือ เศษแก้ว ทรายแก้ว โซดาแอช และวัตถุดิบอื่น 
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2. ต้นทุนแปลงสภาพ ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรง ค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าซ่อมบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ต้นทุนแปลงสภาพของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 
20 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 

ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ เผชิญกับสภาวะก าลังการผลิตของโรงบรรจุกระป๋องไม่
เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของลูกค้าในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องว่าจ้างผู้ผลิตอื่นให้
ด าเนินการผลิตเครื่องดื่มบ ารุงก าลังแบบกระป๋องภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวให้บางส่วน (OEM) ตั้งแต่มีนาคม 2559 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ด าเนินการลงทุนติดตั้งสายการผลิตโรงงานบรรจุกระป๋องเพิ่มเติมในไตรมาส 3/2559 โดยสายการผลิต
ใหม่จะเริ่มด าเนินการทดลองผลิต (Test Run) เพื่อเข้าสู่การผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1/2560 

3. ก ำไรขั้นต้นและอัตรำก ำไรขั้นต้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 3,577 ล้านบาท และ 2,860  ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 717 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.1 ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 35.9 และร้อยละ 36.9 
ตามล าดับ ก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

ก ำไรขั้นตน้และอัตรำก ำไรขั้นต้น 
ส ำหรับปีสิน้สุด 31 ธันวำคม เปลี่ยนแปลง 

2558 2559 จ ำนวน (%) 

ก าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 

ตลาดในประเทศ          2,124         2,461  337 15.9% 

ตลาดตา่งประเทศ  736          1,116  380 51.6% 
รวม 2,860           3,577  717 25.1% 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 

ตลาดในประเทศ 38.8% 37.3% 
  

ตลาดตา่งประเทศ 32.4% 33.2% 
  

รวม 36.9% 35.9% 
  

3.1. ตลำดในประเทศ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นส าหรับตลาดในประเทศเท่ากับ 2,461 ล้านบาท 
และ 2,124 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 337 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.9 ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 37.3 
และร้อยละ 38.8 ตามล าดับ การลดลงอัตราก าไรขั้นต้นดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนขวดแก้วสีชา เนื่องจากบริษัทฯ 
ผลิตขวดสีชาไม่ทันต่อการผลิต ท าให้บริษัทฯ ต้องจัดซื้อมาจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีต้นทุนต่อขวดที่แพง ท าให้ต้นทุนขวด
เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯจะมีก าลังการผลิตขวดแก้วสีชาเพิ่มขึ้นจากโครงการเตา 2 และการลดลงของอัตราก าไรขั้นต้นส่วนหนึ่งมา
จากการรับจัดจ าหน่ายจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นเฉล่ียอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 

3.2. ตลำดต่ำงประเทศ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นส าหรับตลาดต่างประเทศเท่ากับ 1,116 ล้าน
บาท และ 736 ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 380 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.6 ทั้งนี้มีอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 33.2 และร้อยละ 32.4 
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ตามล าดับ การเพิ่มขึ้นของก าไรขั้นต้นเกิดจากราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ต้นทุนขายไม่ได้มีการเปล่ียนจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนอย่างมีสาระส าคัญ ราคาขายเฉล่ียที่เพิ่มขึ้นเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากประเทศที่มีราคาขายเฉล่ียสูง 

4. รำยได้อื่น 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้อื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 147 ล้านบาทและ 121 ล้านบาทตามล าดับ 
เพิม่ขึ้น 26 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.0  รายได้อื่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 และ ร้อยละ 1.5 ของรายได้รวมตามล าดับ การเปล่ียนแปลงของ
รายได้อื่นที่ส าคัญมีดังนี ้

4.1 รายได้ดอกเบี้ยรับ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้ดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ เท่ากับ 28 ล้านบาท และ 
35 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 7  ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 โดยมีสาเหตุหลักจากในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินลงทุนชั่วคราวเฉล่ียลดลงจาก ปี 2558  

4.2 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทฯ เท่ากับ 
59 ล้านบาท และ 51 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.7 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากในปี 
2559 มีการขึ้นอัตราค่าเช่าและค่าบริการระหว่างปีท าให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น 

4.3 ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ของบริษัทฯ 
เท่ากับ 16 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากก าไรจากการจ าหน่าย
ยานพาหนะที่ใช้ในการท างานเนื่องจากมีอายุการใช้งานท่ีนาน  

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ เท่ากับ 1,484 ล้านบาท และ 1,120  ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 364  ล้านบาท หรือร้อยละ 32.5 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นร้อยละ 14.9 และ 14.4 ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายการขายที่
ส าคัญของบริษัทฯ มีดังนี ้

5.1. ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำยและค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เท่ากับ 
563 ล้านบาท และ 493 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ 92 ล้านบาท และจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง  ๆเพิ่มขึ้นในช่องทาง Modern Trade ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเป็นผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลในประเทศอังกฤษส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมกันทั้งส้ิน
เท่ากับ 150 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบรนด์คาราบาวเป็นที่รู้จักในท่ัวโลกและรองรับการขยายตลาดในต่างประเทศ 

5.2. ค่ำขนส่ง 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าขนส่งของบริษัทฯ เท่ากับ 206 ล้านบาท และ 166 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.1 ค่าขนส่ง การเพิ่มขึ้นดังกล่าวสอดคล้องกับรายได้จากการขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการ
ขายไปยังตลาดในประเทศอัฟกานิสถานและเยเมนที่เพิ่มขึ้น 

5.3. ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายพนักงานปฏิบัติการตลาดและการขายของบริษัทฯ เท่ากับ 418 
ล้านบาท และ 273 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.1 ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการจัดตั้งหน่วย
รถเงินสดและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจายสินค้าให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และรองรับการบริหารจัดการจ าหน่าย
สินค้าอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 

6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เท่ากับ 511 ล้านบาท และ 359 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.9 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี ้

6.1. ค่ำใช้จ่ำยผู้บริหำรและพนักงำน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เท่ากับ 325 ล้านบาท และ 247 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.6 ค่าใช้จ่ายผู้บริหารและพนักงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการปรับฐานเงินเดือน
ประจ าปี และการเพิ่มจ านวนบุคลากรเพิ่มรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

6.2. ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าเส่ือมราคาและคา่ตัดจ าหน่ายของบริษทัฯ เท่ากับ 226 ล้านบาทและ 236 
ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากในระหว่างปี 2559 
และ 2558 บริษัทฯ มีการซื้ออุปกรณ์ส านักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น 

7. ค่ำใช้จ่ำยอื่น 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 42 ล้านบาท และ 35 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี ้

7.1. ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนของบริษัทฯ เท่ากับ 22 ล้านบาทและ 5 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทย่อยต่างประเทศ มีการจ่ายช าระหนี้หนี้ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  

7.2. ขำดทุนจำกสัญญำอนุพันธ์ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ ของบริษัทฯ เท่ากับ 0 ล้านบาท และ 30 ล้าน
บาท ตามล าดับ ลดลง 30 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากปี 2558 บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยและเกิด
ขาดทุนจากการสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยสุทธิในปี 30 ล้านบาท ซึ่งการยกเลิกสัญญาดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มี
ภาระผูกพันอีกในอนาคต  

7.3.  ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จ านวน 21 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามล าดับ จากการบันทึกการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมของอัตราแลกเปล่ียนล่วงหน้าส าหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบก าหนด 
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8. ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 4 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 100 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินในช่วงปลายปี 2559 จึงท าให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 

9. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ เท่ากับ 278 ล้านบาท และ 209   ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 33.0 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ของบริษทัฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปีน้ีบริษัทมีก าไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 218 
ล้านบาท และส่วนหนึ่งเกิดจากบริษัทฯ มีการซื้อวัสดุหีบห่อจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ส่งผลให้อัตรา
ภาษีที่แท้จริงของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 14.3 เป็นร้อยละ 16.5 

10. ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,490 ล้านบาท และ 1,256 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้น 234 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18.6 ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 14.7 และ 15.9 ตามล าดับ การเปล่ียนแปลงอัตราก าไร
สุทธิของบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากอัตราก าไรขั้นต้นที่ลดลงจาก ประกอบกับค่าส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจาก
การกระตุ้นยอดขาย และค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จ านวน 10 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษีเงินได้จ านวน 10 ล้านบาท  

ฐานะทางการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์ 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 9,778 ล้านบาท และ 7,361 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 
2,417 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.8 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 

1,349 ล้านบาท และ 1,851  ล้านบาท ลดลง 502 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงิน
ลงทุนชั่วคราว ลดลงจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 66 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งถูกน าไปจ่ายเงินปันผลจ านวน 
940 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จ านวน 2,142 ล้านบาท  

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 562 ล้านบาท และ 425 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 137 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.1 เป็นผลมาจากลูกหนี้การค้าบางกลุ่มมียอดขายจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
เพิ่มขึ้น และเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัว บริษัทฯ จึงพิจารณาให้เครดิตระยะส้ันเป็นบางช่วงกับกลุ่มร้านค้า
ดังกล่าวที่ความเส่ียงต่ าเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

3. สินค้าคงเหลือ 
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บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 434 ล้านบาท และ 249 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.1 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ จะต้องสต็อกสินค้าเพื่อ
จัดจ าหน่าย จากการที่มีหน่วยรถเงินสดและศูนย์กระจายสินค้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2559 จ านวน 21 ศูนย์ และมีการรับจัดจ าหน่าย
สินค้าให้กับบุคคลภายนอกมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทต้องมีการซื้อวัตถุดิบหลักไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต 

4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 6,627 ล้านบาท และ 4,667 ล้าน

บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1,960 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.0 เป็นผลมาจากในระหว่างปี บริษัทฯ มีการจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร
และเครื่องจักรระหว่างติดตั้งส าหรับโครงการโรงงานใหม่ เพื่อขยายก าลังการผลิตโรงบรรจุกระป๋องและโรงงานผลิตแก้วสีชา
จ านวน 1,884 ล้านบาท ส่วนหนึ่งซื้อที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน จ านวน 213 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์อื่นๆ จ านวน 81 ล้าน
บาท 

5. ค่าความนิยม 
ในระหว่างปี CVHLUX ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ICUK จ านวน 7.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง แบ่งออกเป็นหุ้น

สามัญจ านวน 7.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง และได้ช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเต็มจ านวน ท้ังนี้เป็น
ผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งอ านาจในการควบคุมการวางแผนและก าหนดนโยบายใน ICUK ส่งผลให้เกิดการจัดประเภทเงนิลงทนุใน 
ICUK เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยนับตั้งแต่วันที่มีอ านาจในการควบคุมดังกล่าว  บริษัทฯ ได้ด าเนินการให้มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วันซื้อกิจการ โดยมีผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
ที่ได้รับกับต้นทุนการร่วมทุนของบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นค่าความนิยม จ านวน 539 ล้านบาท 

หนี้สิน 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 2,679 ล้านบาท และ 1,028 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 
1,651 ล้านบาท หรือร้อยละ 160.6 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน 2,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,374 ล้านบาท และหนี้สินไม่
หมุนเวียน จ านวน 354 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277 ล้านบาท เป็นผลมาจาก  

1. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  
ในช่วงส้ินปีบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จ านวน 750 ล้านบาท   

2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 1,302 ล้านบาท และ 802 ล้านบาท 

ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.4 เป็นผลมาจากการซื้อสินค้าเข้ามาผลิตและจ าหน่ายที่มากขึ้นเพื่อรองรับยอดขายที่มาก
ขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกี่ยวกับค่าสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กับสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ และรายได้รับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าต่างประเทศ โดยในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ อยู่
ระหว่างท าการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ 

3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   
ในช่วงส้ินปีบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น จ านวน 250 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายก าลัง

การผลิตโรงงานใหม่ 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

หนา้ 90 จาก 90  รับรองโดย …………………………………………… 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 7,100 ล้านบาท และ 6,333  ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้น 767 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 เป็นผลมาจากก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และ 2558 เท่ากับ 1,490 ล้านบาท และ 1,256 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 234 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.7 เมื่อหักเงินปันผล
จ่ายแล้ว ท าให้ส่วนก าไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 539 ล้านบาท  

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

1. อัตรำส่วนสภำพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่อง ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 1.1 เท่า และ 2.7 เท่า ตามล าดับ ลดลง 1.6 เท่า 

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น เนื่องจากในปีน้ีบริษัทได้มีการน าเงินทุนซึ่งเป็นเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และบางส่วนมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ 

2. วงจรเงินสด 
วงจรเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ -12.7 วัน และ -13.0 วัน ตามล าดับ ลดลง -0.3 วัน แสดง

ความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่ไม่ต้องเสียเงินทุนไปกับเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตามวงจรเงินสดลดลง มี
สาเหตุหลักมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียที่เร็วขึ้น 0.9 วัน เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายผ่านช่องทางหน่วยรถเงินสดและศูนย์กระจายสินค้า
เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการขายเงินสด ระยะเวลาการขายสินค้าที่เร็วขึ้น 0.3 วัน แต่อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉล่ียที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากบริษัทฯ ต้องมีสินค้าคงเหลือส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และสินค้าที่จัดจ าหน่าย ส่งผลให้มีสินค้าคงเหลือที่ต้องส ารองในแต่ละที่
เพิ่มสูงขึ้น เพื่อป้องกันการขาดสินค้าและวัตถุดิบ  

3. อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 20.9 และร้อยละ 20.3 ตามล าดับ  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 มีสาเหตุหลักมาจากก าไรสุทธิจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น 

4. อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 16.4 และร้อยละ 17.4 ตามล าดับ 

ลดลงร้อยละ 1.0 มีสาเหตุหลักมาจากปีน้ีบริษัทมีการการลงทุนในโรงบรรจุกระป๋องและโรงงานผลิตขวดแก้วสีชา ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  

5. อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 0.4 เท่า และ 0.2 เท่า ตามล าดับ  เนื่องจากปีนี้

บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  

6. อัตรำส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 0.1 เท่า และ 0.0 เท่า 

ตามล าดับ  เนื่องจากปีน้ีบริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 

14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินในอนำคต 
- ไม่มี - 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

  รับรองโดย ………………………………………………… 
 

 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอ

รับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 

นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น

สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว 

และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง

การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว

บริษัทได้มอบหมายให้ นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชื่อของ นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว

ดังกล่าวข้างต้น 

 

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ กรรมการ  

2. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 
   

ชื่อ นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

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

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท 

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
อาย ุ 63 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 34.32 (รวมบจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง และ Northend Investment Ltd.) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
2542-ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 
2548-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
2559-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ ากัด 

 

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ / กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
อาย ุ 55 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- 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) 

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2558) 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 21.00 (เฉพาะหุ้นในนามนางสาวณัฐชไม) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร พี่สาวนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจรญิ 
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  รับรองโดย ………………………………………… 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2557-ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร ความเส่ียง กรรมการสรรหา  
  และก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557-ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
2556-ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2556-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
2555-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด 
2545-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
2545-2556  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
2542-ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ ากัด 
2548-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ ากัด 
2559-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ ากัด 

 

3. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
อาย ุ 63 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
- ปริญญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาดนตรีไทยนิยม, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 9.65% (รวมนางลินจง โอภากุล – ภรรยา) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 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 ุ 58 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จ ากัด 
2557-ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด  
  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. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ / กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส านกัประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
อาย ุ 33 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- Bachelor of Marketing, University of Wollongong, NSW, Australia 
- Master of International Business, University of Queensland, QLD, Australia 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร บุตรชายนายเสถียร เศรษฐสิทธิ ์
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2560  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2559  กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2559  ผู้อ านวยการ ส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2557-2558 ผู้อ านวยการ บริษัท ซีเจ เอ็กเพรซ กรุ๊ป จ ากัด 
2555-2556  ผู้อ านวยการ บริษัท ตะวันแดง สิงคโปร์ จ ากัด 

หมายเหตุ  ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2559 

6. นางเสาวนีย์ กมลบตุร / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 65 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 7 
- Senior Executive Program Kellogg, – สถาบันศศินทร ์
- The Management Development Program (Wharton School) 
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 69 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

- 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 รุ่นท่ี 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความ
  เส่ียง บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จ ากัด (มหาชน) 
2557-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาสถาบันรัชภาคย์ 
2557-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2557-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
2557-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / รองประธาน 
  กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2556-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2555-2556 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท ไทยยานยนต์ จ ากัด 
2552-2556 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
2552-2556 กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ ากัด (มหาชน) 
2552-2555  รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้  กระทรวงการคลัง 

 

7. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 64 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง, ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง , ด้านการค้า การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม สถาบันวิทยาการการค้า , 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

2557-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) 
2553-2556 รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
2545-2551 รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

หมายเหตุ  ถึงแก่กรรม เม่ือ 11 ธันวาคม 2559 

8. นายดิสธร วัชโรทัย / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 54 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2557-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2556-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2554-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียเอวิเอชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2554-ปัจจุบัน  รองเลขาธิการพระราชวัง ส านักพระราชวัง 
2550   ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ส านักพระราชวัง 
2542   ผู้อ านวยการกอง ส านักพระราชวัง 

หมายเหตุ ลาออกเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2559 

9. นายสัญชัย จุลมนต์ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 57 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาโท นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2559-ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

2557-2559 กรรมการอิสระบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน  ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท บี แอนด์ ดับบลิว เคสส์ จ ากัด (บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ดั๊บเบิ้ล เอ) 
ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจ าส่วนราชการ 
2556-ปัจจุบัน ทนายความ และที่ปรึกษากฏหมายทนายความอิสระ 
2555-2556 ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์รัฐวิสาหกิจใน  
  สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2545-2555 ผู้บริหารส านักงาน (Partner)ส านักงาน ซี.แอนด์.เค ทนายความและที่ปรึกษากฏหมาย 

 

10. นายคณิต แพทย์สมาน / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 55 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- 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 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเส่ียง  
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 
2557 - 2559  กรรมการอิสระ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2556 – 2557  กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร 
2556   กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
2555 – 2557  กรรมการการเคหะแห่งชาติ 
2548 - 2556  ที่ปรึกษากรรมการช าระบัญชี และผู้รับมอบอ านาจ คณะกรรมการช าระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

 

11. พลโทศิริพงษ์ วงศ์ขันตี / กรรมการอิสระ 
อาย ุ 56 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท. รุ่นท่ี 20) 
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร. รุ่นท่ี 31) 
- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ม.รุ่นท่ี 2 พ.ศ. 2529 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ม. พ.ศ. 2532 
- หลักสูตรหลักประจ า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 31 พ.ศ. 2535 
- หลักสูตร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537 
- ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546 
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 57 พ.ศ. 2558 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2559 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
ปัจจุบัน   เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
2555   ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
2556   รองเจ้ากรมการสรรพก าลังกลาโหม 
2556   รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร 
2558   เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร 

 

12. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
อาย ุ 55 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- 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) 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) 2.61 (เฉพาะหุ้นในนามนางวงดาว และบุตร ธิดา) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร น้องสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ ากัด 
2557-2559  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
  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 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

13. นายยิ่งยง แซ่ซึง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย 
อาย ุ 47 
คุณวุฒิทางการศกึษา  
- ปริญญาตรี บริหารอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวักับผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2558-2559  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย  
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2546 – 2558 ผู้อ านวยการฝ่ายขาย บริษัท ดูเม็กซ์ จ ากัด 
2545 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศ บริษัท เดอเบลจ ากัด 
2537 – 2544 ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจศูนย์จัดจ าหน่าย  
  บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด  

หมายเหตุ ลาออกเม่ือ 16 มกราคม 2560 

14. นายไพบูลย์ คุจารีวณชิ / รองกรรมการผู้จัดการ–สายงานบริหาร 
อาย ุ 60 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2559-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร  
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 
2557-2558 กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 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  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2559 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

15. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 
อาย ุ 49 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
- Bachelor Degree in Mechanical Engineering, Ohio State University, Columbus, USA. 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันศศินทร์ 
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2558-ปัจจุบัน   กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน  
  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2555-2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่Corporate Finance & Equity Capital Market  
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) 
2544-2555 ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

16. นายวรัญชัย เจนศิริวณชิย์ / เลขานกุารบริษัท 
อาย ุ 46 
คุณวุฒิทางการศึกษา  
-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-  ปริญาโท (MBA), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
-  เนติบัณฑิตไทย, เนติบัณฑิตยสภา  
สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2558 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท  บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2546 – 2558 ผู้อ านวยการอาวุโสส านักกฎหมายและเลขานุการบริษัท  
  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร บริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วย

กรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายเสถยีร เศรษฐสิทธิ ์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจรญิ รองประธานกรรมการ 
3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ 
4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ 
5. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ 
6. นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ กรรมการ 

 

ผู้บริหารของบริษัทย่อย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบด้วยผู้บริหาร 

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 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด   - 
6. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร    
7. นายยิง่ยง แซ่ซงึ1 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย - -  
8. นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน    
หมายเหตุ :  1 นายยิ่งยง แซ่ซึง ลาออกเม่ือวันที่ 16 มกราคม 2560 

 (รายละเอียดประวัติกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทย่อย ตามเอกสารแนบ 1) 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวอชิรญา สทิธัครเดช / ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 
อาย ุ 37 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

สัดส่วนการถือหุน้ (ร้อยละ) ไม่มี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
2545-2556 ผู้จัดการสายตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 

 



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

เอกสารแนบ 4 

 

- ไม่มีข้อมูล - 



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

เอกสารแนบ 5 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

แนวคิดและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือ

หุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเส่ียงหรือความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มี

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.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก  

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

(“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมิ นนี้  ได้ จัดท าตามแนวคิ ดของ  COSO1 (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และน ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้ง

เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งค าถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยาย

ความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม 17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การน าไปใช้ 

บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมนิหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อย

ทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ   การ

ประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน

ความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้   

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



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  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 การติดตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากับดูแลการ
ปฏิบัติ (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

 

 

 

 

                                                           
2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท 
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  รับรองโดย ………………………………………… 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

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

 

 
 

 
 

 

 

 

2. 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 าจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ 

  

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

 

 

 

2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 
ข้อมูลและการส่ือสาร และการติดตาม 
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  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 านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
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 การจัดระบบ
ที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ที่ส าคัญ   
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  รับรองโดย ………………………………………… 

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุ 

ประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1  คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิ งบั งคับ ให้บุคลากร  
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ 
ในกรณีที่จ าเป็น 

 

 

 

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน
ระยะส้ันและระยะยาวของบริษัท 

 

 

 

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้
สามารถเชื่อมโยงกับความส าเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย 

  

5.4  คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิ จารณาไม่ ให้มี การสร้างแรงกดดันที่ มากเกินไป  
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน 

  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระ
ผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่าเหมาะสม  และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 

 

 

 

6.2 บริษัทก าหนดสาระส าคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส าคัญ  เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง   

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมั ติ และส่ือสารนโยบาย  
การบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร 

 

 

 

7. องค์กรระบุ และวิ เคราะห์ ความ เสี่ ย งทุกประเภทที่ อาจกระทบต่อการบรรลุ วัต ถุประสงค์ ไว้  

อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  
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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 

 

 

 

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 
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  รับรองโดย ………………………………………… 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว  

 

 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกจิ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว 

 

 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้น าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้น
อย่างเพียงพอแล้ว 

 

 

 

 

การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 

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 และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบคุคลดงักล่าว รวมทั้งบคุคลที่เกีย่วโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ 
 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัตธิุรกรรมหรือท าสัญญากับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะ 
ที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยมื   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

การค้ าประกัน  บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแลว้วา่ มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่ตกลงกันไวต้ลอดระยะเวลาที่มผีลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช าระคืนหนี้ตามก าหนด หรือมี
การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น 

 

10.3 บริษัทก าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม 

  

10.4 บริษัทก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วย

ธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ  

(1) หน้าที่อนุมัติ  
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ  
(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   



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
ส าคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท ากับบุคคลภายนอก   (at arms’ length 
basis) 

 

 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก าหนด
แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ  
(หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) 

 

 

 

12.5  บริษัทก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดย
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 

 
 

 



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

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.6 บริษัทมีการด าเนินการดังตอ่ไปน้ี 
 13.6.1 มกีารจัดเก็บเอกสารส าคญั ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถว้นแล้ว  

 

 

 

 

 

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่

จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน  

 
 

 

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

 
 

 

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

 

 

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

 

 

 

15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้
อย่างปลอดภัย 

 

 

 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 



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

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ  และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

 
 

 

16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้  โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

 

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของบริษัท  
 

 

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดย ผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถ 

 
 

 

16.5 บริษัทก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

 
 

 

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

 

 

 

 

 

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ 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
อื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบรษิัทอยา่งมนีัยส าคัญ 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แมว้่าจะได้เริม่
ด าเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบรษิัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน

 
 

 
 
 

 

 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

  รับรองโดย ………………………………………… 

ระยะเวลาอันควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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