บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company)
ที่ประกอบธุรกิจผลิต ทาการตลาด จาหน่าย และบริ หารจัดการการจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังและเครื่ องดื่มอื่น ๆ
อย่างครบวงจร ดังนั ้น บริษัทฯ จึงมีรายได้ หลักมาจากเงินปั นผลที่ได้ รับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

100.0%

บริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด

100.0%

บริ ษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด

100.0%

บริ ษัท เอเชียแปซิฟิก กลาส จากัด

ปั จจุบัน บริ ษัทฯ ลงทุน ในหุ้นของบริ ษั ทย่อยที่ เป็ นธุรกิจหลักทั ้งหมด 3 บริ ษั ท ได้ แ ก่ บริ ษั ท คาราบาวตะวันแดง จากัด
(“CBD”) บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด (“DCM”) และ บริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด (“APG”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่อยู่ใต้
การควบคุมเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทมีรายละเอียดดังนี ้
1. บริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
เป็ นผู้ผลิต ท าการตลาด และจาหน่ายเครื่ องดื่ มบารุ งกาลัง ภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ าคาราบาวแดง เครื่ องดื่ มเกลือแร่
ภายใต้ เครื่องหมายการค้ าสตาร์ ท พลัส รวมทั ้งเครื่องดื่มอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษัทฯ จะผลิตและจาหน่ายในอนาคตและเครื่ องดื่ม
อื่น ๆ ด้ วยเทคโนโลยีทนั สมัย ปั จจุบนั ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 CBD ผลิตเครื่ องดื่ม 2 ชนิด ได้ แก่ (1) เครื่ องดื่มบารุ ง
กาลังคาราบาวแดงและ (2) เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้ เครื่องหมายการค้ าสตาร์ ทพลัส
2. บริ ษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด
เป็ นผู้บริ หารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ช่องทางการค้ าภายในประเทศผ่านร้ า นค้ าแบบดั ้งเดิ ม
(Traditional Trade) และร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ปั จจุบัน DCM มีทีมฝ่ ายขายจานวนกว่า 160 คน ทั ้งนี ้
ปั จจุบนั DCM บริหารจัดการการจัดจาหน่ายให้ เฉพาะแก่บริ ษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ดี หากมีโอกาสทางธุรกิจ DCM มีความ
พร้ อมที่จะบริหารจัดการการจัดจาหน่ายให้ แก่บคุ คลภายนอกด้ วย
3. บริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด
เป็ นผู้ผลิต และจัดหาขวดแก้ วเพื่ อเป็ นวัตถุดิบสาหรับการผลิตเครื่ องดื่มบารุ งกาลังและเครื่ องดื่ม อื่นๆ ของกลุ่มบริ ษัท ฯ
ปั จจุบนั APG จัดซื ้อขวดแก้ วจากคู่ค้าภายนอก นอกจากนี ้ APG อยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วซึ่งมี
กาลังการผลิตสูงสุด 650 ล้ านขวดต่อปี เพื่อทดแทนการซื ้อขวดแก้ วบางส่วนจากบุคคลภายนอก
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

: บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจ
ผลิต ทาการตลาด จ าหน่า ย และบริ หารจัดการการจัดจาหน่ายเครื่ องดื่ม บารุ ง กาลัง
และเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร

ที่ตั ้งสานักงานใหญ่

: 393 อาคาร 393 สีลม ชั ้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
10500

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107557000268

โทรศัพท์

: 0 2636 6111

โทรสาร

: 0 2636 7949

Website

: www.carabao.co.th

E-mail

: info@carabao.co.th

ทุนจดทะเบียน

: 1,000,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว

: 850,000,000 บาท

บริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ในครัง้ นี ้ประมาณ [●]
ล้ านบาทหลังจากหักค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี ้
จานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. เพื่อนาไปใช้ ชาระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

[●]

[ภายในปี 2558]

2. เพื่อนาไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจใน
อนาคต

[●]

[ภายในปี 2558]

รวม

[●]

วัตถุประสงค์ การเสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชน
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