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1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

1.1.1

วิสัยทัศน์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“CBG” หรือ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ (1) บริษัท
คาราบาวตะวันแดง จากัด (“CBD”) (2) บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด (“DCM”) และ (3) บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส
จากัด (“APG”) (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีวิสัยทัศน์ในการดาเนินธุรกิจคือ “บริษัทฯ จะเป็นบริ ษัทชั้นนาใน
ธุรกิจเครื่องดื่มบารุงกาลังในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)”
1.1.2

1.1.3

พันธกิจ


บริษัทฯ จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางการตลาดในเชิงรุก



บริ ษัท ฯ จะเป็ นองค์ ก รที่ มีร ะบบบริ ห ารจัด การที่มี คุ ณภาพโดยใช้ อ งค์ ความรู้ ขับ เคลื่ อนธุ รกิ จและ
มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้นาในธุรกิจผลิต ทาการตลาดและจาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลังในประเทศไทย
และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) องค์ประกอบสาคัญของกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวมีดังนี้
(1)

สร้างกลยุทธ์ที่มีความแข็งแกร่ง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสาหรับเครื่องดื่มบารุงกาลังใน

ประเทศ
นวัตกรรมทางการตลาด
กลุ่มบริษัทฯ มีการวางแผนทางการตลาดอย่างมีระบบ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมความแข็งแกร่งของ
เครื่องหมายการค้า ควบคู่ไปกับ การใช้นวัตกรรมทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าและ
ส่วนแบ่งทางการตลาด โดยได้วางกลยุทธ์การตลาดสองกลยุทธ์ที่ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การ
กระจายผลิตภัณฑ์ที่ทั่วถึง (Push Strategy) และ การสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy)
(ก)

การกระจายผลิตภัณฑ์ที่ทั่วถึง (Push Strategy)

ธุรกิจเครื่องดื่มบารุงกาลังในประเทศไทยมี สัดส่วนปริมาณการจาหน่ายผ่านช่องทางร้านค้า
แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 76.0 และร้อยละ 24.0
ตามลาดับ (ข้อมูลจาก Nielsen สาหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเมษายน 2557) สาหรับธุรกิจ
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เครื่องดื่มเกลือแร่ในประเทศไทยมีสัดส่วนปริมาณการจาหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ
ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 73.0 และร้อยละ 27.0 ตามลาดับ (ข้อมูลจาก Nielsen สาหรับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556) ดังนั้น การกระจายสินค้าที่ครอบคลุมและทั่วถึง
ทุกพื้นที่จึงเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ
กลุ่ม บริษั ทฯ จึงได้มีก ารวางแผนทั้งก าลัง คน เครื่อ งมือ ที่ใช้ ในการทาการตลาด รวมทั้ ง
กลยุทธ์ในการกระจายสินค้าครบทุกช่องทาง ทั้งช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งรวมถึงหน่วยรถ
กระจายสินค้า (Cash Van) และช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)
 กลยุทธ์การกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจาหน่ายเป้าหมายอย่างทั่วถึง สาหรับ
ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในประเทศไทย
เนื่องจากเครื่องดื่มบารุงกาลัง และเครื่องดื่มเกลือแร่ในประเทศไทยมีสัดส่วนปริมาณ
การจาหน่ายส่วนใหญ่ผ่านช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) มากกว่า ร้อยละ 70.0 ของปริมาณการ
จาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ทั้งหมด (ข้อมูลจาก Nielsen) กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับ
ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) โดยกลุ่มบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์สร้างตัวแทนจาหน่ายในแต่ละจังหวัด และ
ทางานร่วมกับตัวแทนดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจาหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ แบ่ง ได้เป็นสามระดับ
ได้แก่
– ตัวแทนจาหน่ายหลัก (Agent)
– ตัวแทนจาหน่ายย่อย (Sub-Agent หรือยี่ปั๊ว) และ
– ร้านค้าส่งขนาดเล็ก (Sub-Sub-Agent หรือซาปั๊ว)
ซึ่งมีพื้นที่จัดจาหน่ายในความดูแลที่แตกต่างกันตามลาดับ
กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการจัดจาหน่ายโดยมอบหมายให้ผู้จัดการภาคและผู้จัดการ
สาขาลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกตัวแทนจาหน่ายหลัก (Agent) ในแต่ละจังหวัด จากนั้นผู้จัดการภาคและผู้จัดการสาขาจะร่วมกับ
ตัวแทนจาหน่ายหลัก (Agent) เพื่อสรรหาตัวแทนจาหน่ายย่อย (Sub-Agent หรือยี่ปั๊ว) และร้านค้าส่งขนาดเล็ก (Sub-SubAgent หรือซาปั๊ว) ที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และสร้างเป็นเครือข่ายของตัวแทน
จาหน่ายหลัก (Agent)
กลยุทธ์ดังกล่าวทาให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายทั้งฐานตัวแทนจาหน่ายและธุรกิจของ
ตัว แทนจ าหน่ า ยให้ เติ บ โตอย่ างรวดเร็ว นอกจากนี้ กลุ่ ม บริ ษั ทฯ ใช้ ข้ อ มูลทางการตลาดในการวิ เ คราะห์แ ละน ามา
ประมวลผล เพื่อกาหนดพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพและจัดทาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการกระจายสินค้าต่อไป
กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าเครือข่ายตัวแทนจาหน่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงนั้น เป็นปัจจัยสาคัญในการเข้าถึง
ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 กลยุทธ์การกระจายผลิตภัณฑ์ โดยหน่วยรถกระจายสินค้า (Cash Van)
เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
ลดการสูญเสียโอกาสทางการขาย (Out of Stock) กลุ่มบริษัทฯ จึงสร้างทีมหน่วยรถกระจายสินค้า (Cash Van) เพื่อ
กระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีก โดยกาหนดเส้นทางตามแผนกลยุทธ์ร่วมกับตัวแทนจาหน่ายหลัก (Agent) และตัวแทน
จาหน่ายอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
 กลยุทธ์การกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจาหน่ายเป้าหมายอย่างทั่วถึง สาหรับ
ช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ในประเทศไทย
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตจากการจาหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าแบบ
สมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ไฮเพอร์มาร์เกต ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในและต่างประเทศ ดังนั้น ในประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้การกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่
(Modern Trade) เพื่อเติมเต็มในกรณีที่การกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ยังไม่
ครอบคลุมเพียงพอ
ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงตั้งทีมขาย สาหรับช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)
เพื่อทางานร่วมกับช่องทางการจัดจาหน่ายดังกล่าวนี้โดยตรง และกลุ่มบริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดสาหรับ
ช่องทางการจัดจาหน่ายนี้อย่างต่อเนื่อง
(ข)

การสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy)
 มุ่งเน้นการสื่อสารเรื่องความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)

เมื่อกลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มทาการตลาดเครื่องดื่มบารุงกาลังในประเทศไทยในปี 2545 ผู้นา
ในธุรกิจเครื่องดื่มบารุงกาลังมี ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ค่อนข้างสูงและเป็นผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจ
ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ จาเป็นต้องสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถเข้ามา
แข่ ง ขั นกั บ คู่ แข่ ง เดิม ในตลาดได้ จากการศึ ก ษาข้อ มู ลผลิ ต ภั ณฑ์ เ ครื่ องดื่ ม บารุ ง กาลั ง ที่ว างจ าหน่ า ยอยู่ ใ นขณะนั้ น
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ พบว่ า เครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง ก าลั ง ที่ มี ร าคาขายปลี ก ขวดละ 10.0 บาทจะมี ส่ว นผสมหลัก ที ่ค ล้า ยกัน ดัง นั ้น
กลุ่มบริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบารุงกาลังให้มี ความแตกต่างจากคู่แข่งที่จาหน่ายในราคาเดียวกัน โดย
เพิ่มส่วนผสมของวิตามินบี 12 ในคาราบาวแดง
ด้ว ยเหตุนี ้ กลุ ่ม บริษ ัท ฯ จึง มุ ่ง เน้น การสื ่อ สารเรื ่อ ง ส่ว นผสม วิต ามิน บี 12 ใน
คาราบาวแดง เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคและช่องทางการจาหน่าย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคให้ความสนใจและทดลองบริโภคคาราบาวแดง ส่งผลให้รายได้จากการขายคาราบาวแดงได้
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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สาหรับเครื่องดื่มเกลือแร่นั้น ปัจจุบัน ผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่จะมุ่งเน้น
เฉพาะส่วนผสมหลักของเกลือแร่ซึ่งได้แก่กลูโคลส และโซเดียมเท่านั้น ดังนั้น เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์
กลุ่มบริษัทฯ จึงเพิ่มส่วนผสมของ Zinc ในเครื่องดื่มเกลือแร่ สตาร์ท พลัส และสื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสาคัญของ
Zinc ซึ่งจะสูญเสียไปพร้อมเหงื่อ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มวางจาหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ สตาร์ท พลัส ทั่วประเทศตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2557
 ใช้เครื่องหมายการค้าที่แข็งแกร่งในการทาการตลาด
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี เ ครื่ อ งหมายการค้ า “คาราบาวแดง” ที่ แ ข็ ง แกร่ ง และเชื่ อ มโยงกั บ
วงดนตรีคาราบาวซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมของคนไทยมามากกว่า 30 ปี กลุ่มผู้ฟังเพลงของวงดนตรีคาราบาวจานวนมากเป็น
กลุ่มที่นิยมบริโภคเครื่องดื่มบารุงกาลัง ดังนั้น เมื่ อ นาคาว่า "คาราบาว" ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะเป็นชื่อวงดนตรี
เพื่อชีวิตมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งหมายการค้ า จึ ง ทาให้ ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายสามารถรั บ รู้ แ ละจดจาเครื่ อ งหมาย
การค้ า "คาราบาวแดง" ได้เป็นอย่างดี
กลุ่มบริษัทฯ ได้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครื่องหมายการค้า "คาราบาวแดง" โดยทา
การตลาดภายใต้แนวคิด “คาราบาวแดง สร้างคุ ณค่าชีวิ ต ” ซึ่งเป็นปรั ชญาในการดาเนินธุร กิจ ตลอดจนน า “แอ๊ ด
คาราบาว” มาเป็นจุดแข็งในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ให้กับ เครื่องหมายการค้า ด้วยการเป็นทั้ง ผู้แนะนาสินค้า
(Presenter) และตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador) รวมถึงการร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้แจก
รางวัล เยี่ยมร้านค้าทุกระดับ หรือ จัดคอนเสิร์ต เพื่อทาการตลาดให้แก่ คาราบาวแดง

 ทีมปฏิบัติการทางการตลาด (ทีมงานสาวบาวแดง)
สินค้าเครื่องดื่มบารุงกาลังส่วนใหญ่จะมีการจาหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade) และเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันด้านทางการตลาดสูง โดยผู้บริโภคอาจเปลี่ยนไปบริโภคเครื่องดื่มบารุง
กาลังของผู้ประกอบการรายอื่นได้ง่าย และมีพฤติกรรมในการเลือกตราสินค้าเมื่ออยู่ ณ จุดขาย นอกจากนี้ การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มบารุงกาลังมีข้อจากัดทางกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาในการโฆษณาทีก่ าหนดให้โฆษณาได้เพียง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางสังคมเท่านั้น
จากข้อเท็จจริงข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ จึงสร้างทีมปฏิบัติการทางการตลาดของตนเอง
ภายใต้ชื่อทีมงานสาวบาวแดง เพื่อทาหน้าที่ในการทาการตลาดโดยตรงกับช่องทางการจัดจาหน่ายและผู้บริโภค โดย
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มุ่งเน้นให้ร้านค้าปลีก ชุมชน และกลุ่มผู้บริโภคได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบารุงกาลัง และเครื่องหมายการค้าของ
กลุ่มบริษัทฯ โดยตรง
ในการทากิจกรรมทางการตลาดโดยทีมงานสาวบาวแดง กลุ่มบริษัทฯ ได้สร้างรูปแบบ
กิจกรรมขึ้นมาใหม่ เรียกว่า "การเชียร์ขายครบวงล้อ" ในการทากิจกรรมดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จะกาหนดกิจกรรมทางการ
ตลาดขึ้นและจะดาเนินการให้ทีม ปฏิบัติการทางการตลาดของกลุ่มบริษัทฯ สื่อสารและจัดทากิ จกรรมร่วมกับตัวแทน
จาหน่ายในระดับต่าง ๆ ร้านค้าปลีก และผู้บริโภค โดยเน้นการทางานร่วมกันเป็นทีมทุกทอดตลอดห่วงโซ่อุปทาน การเชียร์
ขายครบวงล้อนี้เป็นการดาเนินการอย่างมีขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีเป้าหมายที่ชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนการทา
กิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามและตรวจสอบความสาเร็จของการดาเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังทากิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ เช่น การนาสื่อโฆษณาของ
กลุ่มบริษัทฯ ไปติดตามร้านค้าปลีก การกระจายข่าวส่งเสริมการขาย รวมทั้ง การสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งสร้างความภักดีในเครื่องหมายการค้า (Brand Loyalty) ของกลุ่มบริษัทฯ
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีทีมงานสาวบาวแดงซึ่งเป็นพนักงานประจาของกลุ่มบริษัทฯ กว่า
500 คน หรือกว่า 70 ทีม ซึ่งทางานครอบคลุมพื้นที่ทสี่ าคัญทางการตลาดเกือบทั่วประเทศ โดยกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าทีมงาน
สาวบาวแดงถือเป็นทีมปฏิบัติการทางการตลาดสาหรับเครื่องดื่มบารุงกาลัง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ ให้
ความสาคัญด้านการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ และดูแลสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของทีมงานสาวบาวแดง
ด้วยเหตุนี้ ทีมงานสาวบาวแดงจึงมีความภักดีต่อองค์กร และต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ทีมงานสาวบาวแดง ดังกล่าว
เป็นส่วนสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากทีมงานสาวบาวแดงแต่ละ
ทีมจะมีพื้นทีร่ ับผิดชอบของตนเอง จึงทาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังมีความใกล้ชิด
กับร้านค้าและผู้บริโภคในพื้นที่เป็นอย่างดี

การกระจายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ทั่ ว ถึ ง (Push Strategy) และการสร้ า งความต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Pull
Strategy) ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ ดังนี้
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ผู้จัดการ
ระดับภาค

ตัว แทน
จาหน่า ยหลัก
Agent)
ตัว แทน
จาหน่า ยย่อย
Sub-agent)

ผู้จัดการ
ระดับสาขา

การกระจายผลิตภัณฑ์ทที่ ั่ว ถึง
Push Strategy)

ร้ านค้า ส่งขนาดเล็ก
Sub-sub-agent)
ทีมงานสาว
บาวแดง

ร้ านค้า ปลีก
การสนับสนุนทางการตลาด
กิจกรรมทาง
การตลาดผ่า น
ทีมงานสาวบาวแดง

มุ่งเน้ นการสื่อสารเพือ่
สร้ างความแตกต่า ง
ของผลิตภัณฑ์

ใช้ ตราสินค้า ที่
แข็งแกร่ งในการทา
การตลาด

การสร้ า งความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์ Pull Strategy)

(2)

ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศดังนี้
(ก)

มุ่งเป็นผู้นาตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV

กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบารุงกาลังเป็นครั้งแรกในปี 2547 และได้
ขยายสัดส่วนรายได้จากการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จาก
การส่งออกทั้งสิ้น 1,552.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.6 ของรายได้จากการขายทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ โดยตลาดหลักที่
กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการส่งออกได้แก่ตลาดประเทศกัมพูชาซึ่ง กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งสิ้น 590.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.1 ของรายได้จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศ
ดังนั้น ในการขยายไปยังตลาดต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ จะนาประสบการณ์จากความสาเร็จ
ในการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชามาเป็นกลยุทธ์หลักในการขยายไปยังตลาดเป้าหมาย โดยเลือกประเทศที่มีศักยภาพใน
การเจริญเติบโตสูง มีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ดี เช่น จานวนประชากรที่มีอัตราการเติบโตสูง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีขนาด
ใหญ่ และกลุ่มผู้บริโภคที่มีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบารุงกาลัง และมีแนวโน้มที่จะหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เมื่อคานึงถึงปัจจัยของความสาเร็จดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม
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 ประเทศเมียนมาร์
กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า เครื่องดื่มบารุงกาลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยเป็น
อย่างดี ประชากรทั่วไปของประเทศเมียนมาร์บริโภคเครื่องดื่มบารุงกาลังเป็นประจา โดยผู้บริโภคดังกล่าวมิได้จากัดเฉพาะ
ผู้ใช้แรงงานเท่านั้น ประกอบกับประเทศเมียนมาร์ได้ มีการเปิดประเทศ และอนุญาตให้มีการนาเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค
อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มบารุงกาลังในประเทศเมียนมาร์เติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ปัจจุบัน ใน
ประเทศเมียนมาร์ยังมีคู่แข่งน้อยราย จึงเป็นโอกาสสาคัญที่ กลุ่มบริษัทฯ จะนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เข้าไปทา
การตลาด และจาหน่ายในประเทศเมียนมาร์ร่วมกับผู้นาเข้า ตัวแทนจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายท้องถิ่น
 ประเทศเวียดนาม
จากการศึกษาของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าผู้บริโภคในประเทศเวียดนามเห็นว่า
เครื่องดื่มบารุงกาลังเป็นเครื่องดืม่ เพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ส่งผลให้เครื่องดื่มบารุงกาลังในประเทศเวียดนามมีกลุม่
ผู้บริโภคที่หลากหลาย มิได้จากัดเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ตลาดเครื่องดื่มบารุงกาลังในประเทศ
เวียดนามจึงมีขนาดใหญ่ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้บริโภคในประเทศเวียดนามยังให้ความเชื่อถือ และนิยม
เครื่องดื่มบารุงกาลังที่ผลิตจากประเทศไทย แม้ ว่าจะมีราคาสูงกว่าเครื่องดื่มบารุงกาลังที่ผลิตในประเทศ ดังนั้น ประเทศ
เวียดนามจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ปัจจุบัน ตัวแทนจาหน่ายของกลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามแล้วสามแห่ง
(ข)

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อขยายตลาดของบริษัทฯ ในต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจาหน่ายที่มีความชานาญ และมีประสบการณ์ใน
การจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และมี ศักยภาพในการกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มบริษัทฯ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ วางแผนกลยุทธ์ และแผนการตลาด เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ
ให้มียอดขายเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน
(ค)
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นให้ลูกค้าเป้าหมายได้ทดลอง และได้รับประสบการณ์
ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ จะร่วมกับตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศจัด กิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์ ได้รับประสบการณ์ที่ดี และจดจาเครื่องหมายการค้าคาราบาวแดงได้
เช่น การจัดคอนเสิร์ต และแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ รูปแบบการทาการตลาดในแต่ละประเทศ
เป้าหมายจะแตกต่างกันไป โดยจะปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และกลไกการตลาดของประเทศนั้น ๆ
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(3)
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ร้านค้าและผู้บริโภค
เนื่องจากเครื่องดื่มบารุงกาลังเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีการบริโภคกันอย่างกว้างขวาง (Mass Market) และ
ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนไปซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ตลอดเวลา ดังนั้น การผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
บริษัทฯ ตามความต้องการของผู้บริโภค การกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจาหน่าย และการส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงร้านค้า
และผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว จึงมีความสาคัญอย่างมาก กลุ่มบริษัทฯ จะเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
เช่น การติดตั้งสายการผลิตความเร็วสูง Krones ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบรรจุเครื่องดื่มของประเทศเยอรมัน มีกาลังการผลิต
สูงสุดทั้งสิ้น 350 ล้านขวดต่อปี โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีกาลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น 1,200 ล้านขวดต่อปี (แบ่งเป็นกาลัง
การผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลังจานวน 1,080 ล้านขวดต่อปี และเครื่องดื่มเกลือแร่จานวน 120 ล้านขวดต่อปี) และ 350 ล้าน
กระป๋องต่อปี
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ จัดส่งถึงร้านค้าอย่างปลอดภัยและรวดเร็วภายใต้การบริหารต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการบริษัทขนส่งที่เชื่อถือได้และมีความเชี่ยวชาญในการขนส่งและกระจายผลิตภัณฑ์ใน
พื้นที่เป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้บริษัทขนส่งหลายราย โดยคัดเลือก
บริษัทขนส่งตามพื้นที่ความถนัดของแต่ละบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในการขนส่งผลิตภัณฑ์และการบริหาร
ต้นทุน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะวางแผนอย่างรอบคอบตั้งแต่การประมาณการความต้องการของผู้บริโภค
และยอดขายในแต่ละเดือนเพื่อประเมินการใช้กาลังการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง และการ
ว่าจ้างบริษัทขนส่งให้สอดคล้องกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลุ่ม บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของร้านค้าและ
ผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
(4)

เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครื่องดื่มบารุงกาลังทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทฯ จึงได้พิจารณาขยายโอกาสทางธุรกิจโดยขยายผลิตภัณฑ์ไปยังเครื่องดื่มเกลือแร่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
“สตาร์ ท พลั ส ” เนื่ องจากกลุ่ม บริษัทฯ เชื่อว่ า เครื่ องดื่ม เกลือแร่เป็น ผลิตภัณ ฑ์ที่มีก ลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายที่กว้ างกว่ า
เครื่องดื่มบารุงกาลัง และกลุ่มบริษัทฯ สามารถใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ
ผลิ ต ท าการตลาดและจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง ก าลั ง ทั้ ง ในด้ า นการผลิ ต และกลยุ ท ธ์ ท างการต ลาดในการจ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ และทีมปฏิบัติการทางการตลาด ซึ่งมีกว่า 500 คน หรือกว่า 70 ทีม ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดาเนินการกระจายและ
จาหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ สตาร์ท พลัส ผ่านทุกช่องทางการจัดจาหน่ายทั่วประเทศแล้ว
(5)

มุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริษัทฯ ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละห่วงโซ่อุปทานโดยเริ่มจาก

ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 8

บริษัท คาราบาวกรุป๊ จากัด (มหาชน)

 การจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพและคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากคู่ค้าหลายราย เพื่อเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุก ๆ ราย ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง และเป็นการสร้างการแข่งขัน
ระหว่างคู่ค้าเนื่องจากมีการเปรียบเทียบราคากับคู่ค้ารายอื่น และสร้างอานาจการต่อรองให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย และ
 การลดการพึ่ งพิ ง การจัด หาวั ต ถุดิ บ ขวดแก้ ว สีช าซึ่ง เป็น วั ตถุ ดิ บหลั กจากผู้ ผลิต ขวดแก้ ว
ภายนอกโดยลงทุนในโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาผ่าน APG นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนผ่าน APG จะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลังอีกด้วย
(6)
เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” หรือ "คาราบาว" ที่แข็งแกร่งและสามารถนาไปต่อยอด
ทางธุรกิจในอนาคต
กลุ่มบริษัทฯ วางกลยุทธ์ให้เครื่องหมายการค้า “คาราบาวแดง” เป็นมากกว่าเครื่องหมายการค้าของ
เครื่องดื่มบารุงกาลังระดับสากล โดยเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงจิตวิญญาณการต่อสู้ การทางานหนัก ความอดทน สะท้อนวิถี
ชีวิตและสังคมความเป็นไทย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครื่องหมายการค้า "คาราบาวแดง" โดยทา
การตลาดภายใต้แนวคิด “คาราบาวแดง สร้างคุ ณค่าชีวิ ต ” ซึ่งเป็นปรั ชญาในการดาเนินธุร กิจ ตลอดจนน า “แอ๊ ด
คาราบาว” มาเป็นจุดแข็งในการสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ให้กับเครื่องหมายการค้า ด้วยการเป็นทั้งผู้แนะนาสินค้า
(Presenter) และตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador)
นอกจากกลยุทธ์การแข่งขันตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจที่
คานึงถึงสังคมและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ดังนี้


มีความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและได้ปฏิบัติจริง ภายใต้แนวคิด “สร้าง
คุณค่าชีวิต” เช่น (1) โครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาส
แสดงความสามารถทางดนตรี และ (2) โครงการ “ตาบลของหนู” ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาเขียน
เรียงความเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตาบลของนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกนักเรียน
และเยาวชนให้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตาบลของตนเอง เป็นต้น


ดาเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินธุรกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นใหผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่คา้ และลูกค้า กลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีการกาหนดหลักบรรษัทภิบาลที่มคี วามชัดเจน โปร่งใส
และดาเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของหลักบรรษัทภิบาลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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ให้ ความสาคัญต่ อ ทรั พ ยากรบุ ค คล

กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า บุ ค ลากรคื อ กุ ญ แจสาคั ญ ที่ ทาให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ประสบความสาเร็จ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสาคัญแก่การดูแลบุคลากรเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยผู้บริหารจะร่วม
ทางานกับพนักงานอย่างใกล้ชิด
1.2

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญของกลุ่มบริษัทฯ

1.2.1

ความเป็นมา

กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ แ ก่ นายเสถี ย ร เศรษฐสิ ท ธิ์ นางสาวณั ฐ ชไม ถนอมบู ร ณ์ เ จริ ญ นายยื น ยง โอภากุ ล (แอ๊ ด
คาราบาว) และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ได้จัดตั้ง CBD ขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2544 เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและ
จาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ เมื่อแรกจัดตั้ง CBD มีทุนจดทะเบียนจานวน 1.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 10,000.0 หุ้น มูล ค่า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 100.0 บาท ต่อ มา CBD ได้ดาเนิน การติด ตั้ง เครื่อ งจัก รเพื่อ ผลิต
เครื่อ งดื่ม บารุง กาลัง ในโรงงาน ตั้ง อยู่ที่ ตาบลบางเพรียง อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกาลัง การผลิต
สูง สุด เริ่ม ต้น 275 ล้านขวดต่อปี โดยโรงงานดังกล่าวเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2545 และในปีเดียวกัน CBD ได้
เปิดตัวเครื่องดื่มบารุงกาลัง ภายใต้ เครื่องหมายการค้า "คาราบาวแดง"
จากความสาเร็จ ของ CBD ในการจาหน่า ยคาราบาวแดง CBD ได้ดาเนิน การเพิ่ม ทุน จดทะเบีย น และ
ขยายกาลัง การผลิต อย่า งต่อ เนื่อ ง โดยในปี 2552 CBD ได้ห าผู้ร่ว มทุน จากประเทศสิง คโปร์ คือ Super Power
Holding Pte. Ltd. ซึ่ง มิไ ด้เ ป็น บุค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ตามนิย ามของประกาศสานัก งาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เข้ามาร่วมทุนเพื่อขยายกิจ การของ CBD โดยได้ซื้อ หุ้น จากผู้ถือ หุ้น
เดิม จานวนทั้ง สิ้น 600,000.0 หุ้น ตามราคาที่ต กลงกัน ไว้ และหุ้น เพิ่ม ทุน ของ CBD มูลค่า ทั้ง สิ้น 30.0 ล้า นบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 300,000.0 หุ้น มูลค่า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 100.0 บาท ส่ง ผลให้ Super Power Holding
Pte. Ltd. ถือหุ้นใน CBD จานวนทั้งสิ้น 900,000.0 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.0 ของทุนจดทะเบียนของ CBD
ปัจ จุบัน CBD มีทุน จดทะเบีย น 300.0 ล้า นบาท แบ่ง ออกเป็น หุ้น สามัญ จานวน 3.0 ล้า นหุ้น มูล ค่า ที่
ตราไว้หุ้น ละ 100.0 บาท และมีกาลัง การผลิต ทั้ง สิ้น 1,200 ล้า นขวดต่อ ปี (แบ่งเป็นกาลังการผลิตเครื่องดื่มบารุง
กาลังจานวน 1,080 ล้านขวดต่อปี และเครื่องดื่มเกลือแร่จานวน 120 ล้านขวดต่อปี) และ 350 ล้านกระป๋องต่อปี
จากความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจผลิต ทาการตลาด และจาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลังของ CBD กลุ่มผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของ CBD ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ มีความ
ต้องการที่จะขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริหารจัดการการจัดจาหน่าย จึงได้จัดตั้ง DCM ขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ด้วยทุน
จดทะเบียนจานวน 1.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 10,000.0 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดย
DCM จะทาหน้าที่บริหารจัดการระบบการจัดจาหน่ายของกลุ่ มบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเครือข่ายตัวแทนจาหน่ายระดับต่าง ๆ
และช่องทางการจัดจาหน่ายในประเทศ ปัจจุบัน DCM มีทุนจดทะเบียน 100.0 ล้า นบาท แบ่ง ออกเป็น หุ้น สามัญ
จานวน 1.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท
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เมื่อธุรกิจผลิต ทาการตลาดและจาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลังได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ถือหุ้นได้เล็งเห็น
ความจาเป็นในการจัดหาขวดแก้วสีชาซึ่งเป็น ภาชนะบรรจุและหีบห่อหลักในการผลิตคาราบาวแดงให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ จึงได้นา APG ซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้เคยจัดตั้งไว้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 มาดาเนินธุรกิจผลิต และ
จัดหาขวดแก้ว โดยได้ดาเนินการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 100.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1.0
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท เป็น 450.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 4.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100.0 บาท ปัจจุบัน APG อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตขวดแก้วสีชา โรงงานดังกล่าวมีขนาดเตาที่มี
กาลั ง การผลิ ต น้าแก้ ว ทั้ ง สิ้ น 310 ตั น แก้ ว ต่ อ วั น บริ ษั ท ฯ คาดว่ า APG จะสามารถผลิ ต ขวดแก้ ว สี ช า
สาหรั บ คาราบาวแดงแบบขวดจานวนสูงสุดทั้งสิ้น 650 ล้านขวดต่อปี และจะสามารถเปิดดาเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ใน
ไตรมาสทีส่ ี่ ปี 2557
ต่อมา เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มผู้ถือหุ้นได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) จึงได้จัดตั้งบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2556 มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจานวน 1.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 10,000.0 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ปัจจุบัน กลุ่มผู้ถือหุ้นได้ดาเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยให้บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสาม
บริษัท ได้แก่ CBD DCM และ APG ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิต ทาการตลาด และบริหารจัดการการ
จัดจาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร
1.2.2

พัฒนาการที่สาคัญของกลุ่มบริษัทฯ
ปี

เหตุการณ์

2544

: จดทะเบียนจัดตั้ง CBD ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000.0
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐ
ชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) เพื่อดาเนินธุรกิจผลิต ทาการตลาด
และจาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลัง
: CBD เริ่มดาเนินการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลัง

2545

: CBD เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 99.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 990,000.0 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100.0 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.0 ล้านบาท เป็น 100.0 ล้านบาท ต่อมามี
การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งจานวน 30.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 300,000.0 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 100.0 ล้านบาท เป็น 130.0 ล้าน
บาท เพื่อซื้อเครื่องจักรในการผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลังและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
: โรงงานผลิต คาราบาวแดง ซึ่ง ตั้ง อยู่ที่ตาบลบางเพรีย ง อาเภอบางบ่อ จัง หวัด สมุท รปราการเปิด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีสายการบรรจุขวดสามสายการผลิต คิดเป็นกาลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น 275
ส่วนที่ 2.2 หน้าที่ 11

บริษัท คาราบาวกรุป๊ จากัด (มหาชน)

ล้านขวดต่อปี
: เดือนตุลาคม CBD เปิดตัวเครื่องดื่มบารุงกาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแดง โดยในขณะนั้น
CBD ได้แต่งตั้ง บริษัทจัดจาหน่ายสินค้าระดับประเทศเพื่อทาหน้าที่เป็น ผู้จัด จาหน่า ยเครื่อ งดื่ม คา
ราบาวแดงภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว
2546

: CBD เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 70.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 700,000.0 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 130.0 ล้านบาท เป็น 200.0
ล้านบาท เพื่อขยายกาลังการผลิตโดยดาเนินการติดตั้งสายการบรรจุขวดสามสายการผลิต คิดเป็นกาลัง
การผลิตสูงสุดทั้งสิ้น 273 ล้านขวดต่อปี ส่งผลให้ CBD มีกาลังการผลิตสูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิม 275 ล้าน
ขวดต่อปี เป็น 548 ล้านขวดต่อปี
: กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินของ Media & Marketing Magazine Asian
Brand Marketing Effectiveness Awards และรางวัล Popular Vote จากสมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทยสาหรับการทาการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเปิดตัวคาราบาวแดงในปี
2545

2547

: CBD ติดตั้งสายการบรรจุกระป๋องหนึ่งสายการผลิตโดยมีกาลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น 117 ล้านกระป๋อง
ต่อปี
: CBD เริ่มประกอบธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบารุงกาลังไปยังตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรก

2553

: CBD เพิ่มสายการบรรจุกระป๋องจานวนหนึ่งสายการผลิต คิดเป็นกาลังการผลิตสูงสุด ทั้งสิ้น 88 ล้าน
กระป๋องต่อปี ส่งผลให้มีกาลังผลิตสูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิม 117 ล้านกระป๋องต่อปี เป็น 205 ล้านกระป๋อง
ต่อปี

2554

: CBD เพิ่มสายการบรรจุขวดจานวนสองสายการผลิต คิดเป็นกาลังการผลิตสูงสุด ทั้งสิ้น 182 ล้านขวด
ต่อปี ส่งผลให้มีกาลังผลิตสูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิม 548 ล้านขวดต่อปี เป็น 730 ล้านขวดต่อปี

2555

: จดทะเบียนจัดตั้ง DCM ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000.0 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งจานวน 99.0 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 990,000.0 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของ
DCM เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.0 ล้านบาท เป็น 100.0 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจในการบริหารจัดการการ
จัดจาหน่ายเครื่องดื่มในประเทศ
: CBD ได้แต่งตั้ง DCM ให้เป็นผู้บริหารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ CBD อย่างเป็น
ทางการแทนผู้จัดจาหน่ายภายนอก

2556

: CBD ติดตั้งสายการบรรจุขวดเพิ่มอีก สองสายการผลิต คิดเป็นกาลังการผลิตสูงสุด ทั้งสิ้น 120 ล้าน
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ขวดต่อปี ส่งผลให้ CBD มีกาลังการผลิตสูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิม 730 ล้านขวดต่อปีเป็น 850 ล้านขวดต่อ
ปี เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจผลิต ทาการตลาดและจาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลัง
: CBD ติดตั้งสายการบรรจุกระป๋องจานวนหนึ่งสายการผลิต โดยมีกาลังผลิตสูงสุดทั้งสิ้น 145 ล้าน
กระป๋องต่อปี ส่งผลให้มีกาลังผลิตสูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิม 205 ล้านกระป๋องต่อปี เป็น 350 ล้านกระป๋อง
ต่อปี
: กลุ่มผู้ถือหุ้นได้เล็งเห็นความจาเป็นในการจัดหาขวดแก้วสีชา จึงได้นา APG ซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
เดิมได้เคยจัดตั้งไว้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 มาดาเนินธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ว โดยได้
ดาเนินการเพิ่มทุน จากทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 100.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 1.0 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท เป็น 450.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 4.5 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท โดยได้ทยอยเรียกชาระทุนจดทะเบียนดังกล่าวจนมีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วเต็มจานวน 450.0 ล้านบาท ในปี 2557 ทั้งนี้ APG เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ตาบล
บางสมัครพิ มพา อ าเภอบางปะกง จั งหวัดฉะเชิงเทรา โดย APG จะใช้ที่ดิ นดั งกล่ าวในการก่อสร้าง
โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา
: APG ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2326(4)/2556 จากบีโอไอ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
และสิทธิประโยชน์อื่นสาหรับการผลิตขวดแก้วสีชาตามที่กาหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
: CBD เพิ่มทุนจดทะเบียน 100.0 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100.0 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของ CBD เพิ่มขึ้นจากเดิม 200.0 ล้านบาท เป็น 300.0
ล้านบาท
: เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลุ่มผู้ถือหุ้นได้แก่นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และนายยืนยง โอภากุล จึง ได้จัด ตั้ง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด
("บริษัทฯ" หรือ "CBG") เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจานวน 1.0 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 10,000.0 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือ
หุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ต่อมา บริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท ได้แก่ CBD
DCM และ APG จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมตามมูลค่าที่ตราไว้ ในสัดส่วนร้อยละ 70.0 ร้อยละ 100.0 และ
ร้อยละ 100.0 ตามลาดับ (รายละเอียดของการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เปิดเผยอยู่ในส่วนที่ 2.3 หัวข้อ
14 รายการระหว่างกัน) ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 620.0 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 6.2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท
2557

: CBD ติดตั้งสายการบรรจุขวด "Krones" จานวนหนึ่งสายการผลิต คิดเป็นกาลังการผลิตสูงสุด ทั้งสิ้น
350 ล้านขวดต่อปี ส่งผลให้ CBD มีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 850 ล้านขวดต่อปี เป็น 1,200 ล้าน
ขวดต่อปี
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: CBD ได้นาสายการบรรจุขวดเครื่องดื่มบารุงกาลังเดิมจานวนสองสายการผลิต คิดเป็นกาลังการผลิต
สูงสุดทั้งสิ้น 120 ล้านขวดต่อปี มาใช้เป็นสายการบรรจุขวดเครื่องดื่มเกลือแร่ การปรับปรุงสายการผลิต
ดังกล่าวส่งผลให้ CBD มีกาลังการผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลังคงเหลือเท่ากับ 1,080 ล้านขวดต่อปี และมี
กาลังการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่สูงสุดทั้งสิ้น 120 ล้านขวดต่อปี
: เดือนพฤษภาคม CBD เปิดตัวเครื่องดื่มเกลือแร่ในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า "สตาร์ท พลัส"
: ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
6/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ จานวน 279.0 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะส่งผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และมูลค่าทาง
บัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ดังนี้ (1) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ลดลงจาก 1,283.3 ล้านบาท เป็น 1,004.3 ล้านบาท และ (2) มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ลดลงจาก 2.07
บาท เป็น 1.62 บาท ตามลาดับ (โดยมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นคานวณจากจานวนหุ้น สามัญชาระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ จานวน 620.0 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นจานวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน
230.0 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนกรกฎาคม 2557
: บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 230.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2.3 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 620.0 ล้านบาท เป็น 850.0
ล้านบาทเพื่อ (1) ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นเพิ่มเติมใน CBD อีกร้อยละ 30.0
ด้วยการซื้อหุ้นสามัญใน CBD จากผู้ถือหุ้นเดิมตามมูลค่าที่ตราไว้ คิดเป็นมูลค่า 90.0 ล้านบาท ส่งผล
ให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน CBD ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 (รายละเอียดของการปรับโครงสร้างได้เปิดเผยไว้ใน
ส่วนที่ 2.3 หัวข้อ 14 รายการระหว่างกัน) และ (2) ชาระทุนจดทะเบียนใน APG จานวน 140.0 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตขวดแก้วสีชา
: บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จากัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท
คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)" และได้ดาเนินการเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100.0 บาท เป็น
หุ้นละ 1.0 บาท อีกทั้งออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 150.0 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
(รายละเอียดการปรับโครงสร้างทุนเปิดเผยอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)
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1.2.3

การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
ดาเนินการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท ภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ จะ
เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสามบริษัท ได้แก่
(1) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด ("CBD")
(2) บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด ("DCM")
(3) บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด ("APG")
ก่อนการปรับโครงสร้าง กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างดังนี้
Super Power Holding
Private Limited

Century Wealth
International Pte., Ltd.

30.0%

15.0%

กลุม่ นายเสถียร
เศรษฐสิทธิ์

25.0%
45.0% 50.0%

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด

บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด

กลุม่ นางสาวณัฐชไม
ถนอมบูรณ์เจริญ

กลุม่ นายยืนยง
โอภากุล

15.0%
35.0% 35.0%

15.0%
20.0% 15.0%

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด
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ภายหลังการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และการจัดตั้งบริษัทฯ โครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันแสดงเป็นแผนภาพได้
ดังนี้
กลุ่มนายเสถียร เศรษ สิทธิ
บจ. เสถียรธรรมโฮลดิ ้ง + คุณเสถียร

Jubilee International Investments
35.0%

กลุ่มนายยืนยง โอภากุล
คุณยืนยง + คุณลินจง

กลุ่มนางสาวณั ชไม ถนอมบูรณ์ เจริ ญ
คุณณัฐชไม + คุณวงดาว

10.6%

Northend Investment Limited
31.2%

6.5%

16.6%

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

100.0%
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด

100.0%
บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด

100.0%
บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด

หมายเหตุ 1

ในการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ มีการโอนหุ้นในบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมคือ Century Wealth International Pte. Ltd. ให้แก่ Northend Investment
ตามมูลค่าที่ตราไว้ ทั้งนี้ Northend Investment Ltd. เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกง และเป็นบริษัทที่
มีผู้รับผลประโยชน์เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของ Century Wealth International Pte. Ltd. รายละเอียดเกี่ยวกับการทารายการโอนหุ้นดังกล่าวได้
เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2.3 หัวข้อ 14 รายการระหว่างกัน

2

ในการปรั บ โครงสร้ า งของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ก ารโอนหุ้ น ใน CBD จากผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม คื อ Super Power Holding Pte. Ltd. ให้แก่บริษัท Jubilee
International Investments ตามมูลค่าที่ตราไว้ ทั้งนี้ Jubilee International Investments Ltd. เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกง และเป็นบริษัทที่
มีผู้รับผลประโยชน์เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของ Super Power Holding Pte. Ltd. รายละเอียดเกี่ยวกับการทารายการโอนหุ้นดังกล่าวได้
เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2.3 หัวข้อ 14 รายการระหว่างกัน

1.3

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจ ผลิต ทาการตลาด และบริหารจัดการการจัด จาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบ
วงจร โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด

ประกอบธุรกิจผลิต ทาการตลาด และจาหน่าย
เครื่องดื่มบารุงกาลังภายใต้เครื่องหมายการค้า
คาราบาวแดง และเครื่องดื่มอื่น ๆ

ร้อยละ 100.0

บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด

ประกอบธุ รกิ จ บริ หารจั ดการการจั ดจ าหน่ า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ให้ แก่ ช่ อ งทางการจั ด
จาหน่ายภายในประเทศผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade) และร้านค้าแบบสมัยใหม่
(Modern Trade)

ร้อยละ 100.0

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด

ประกอบธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้วเพื่อเป็น
วั ตถุ ดิ บส าหรั บการผลิ ตเครื่ องดื่ มบ ารุ งก าลั ง
และเครื่องดื่มอื่น ๆ

ร้อยละ 100.0

CBD DCM และ APG เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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