บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ

1.1.1

วิสัยทัศน์

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“CBG”หรื อ “บริ ษัทฯ”) และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ แก่ (1) บริ ษั ท
คาราบาวตะวันแดง จากัด (“CBD”) (2) บริ ษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด (“DCM”) และ (3) บริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส
จากัด (“APG”) (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษัทฯ”) มีวิสยั ทัศน์ ในการดาเนินธุรกิจคือ “บริ ษัทฯ จะเป็ นบริ ษัทชัน้ นาใน
ธุรกิจเครื่ องดื่มบารุ งกาลังในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)”
1.1.2

1.1.3

พันธกิจ


บริษัทฯ จะสร้ างความพึงพอใจให้ ลกู ค้ าด้ วยนวัตกรรมทางการตลาดในเชิงรุก



บริ ษั ท ฯ จะเป็ นองค์ กรที่ มี ระบบบริ ห ารจัดการที่ มี คุณภาพโดยใช้ อ งค์ ความรู้ ขับ เคลื่อ นธุ รกิ จ และ
มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็ นผู้นาในธุรกิจผลิต ทาการตลาดและจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังในประเทศไทย
และกลุม่ ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) องค์ประกอบสาคัญของกลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ ในการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวมีดงั นี ้
(1)

สร้ างกลยุทธ์ ท่ ีมีความแข็ งแกร่ ง เพื่อ เพิ่มส่ วนแบ่ งการตลาดสาหรั บเครื่ อ งดื่มบารุ งก าลังใน

ประเทศ
นวัตกรรมทางการตลาด
กลุ่ม บริ ษัทฯ มี การวางแผนทางการตลาดอย่ างมี ระบบ โดยมุ่งเน้ นที่ จะส่งเสริ มความแข็ งแกร่ ง ของ
เครื่องหมายการค้ า ควบคู่ไปกับ การใช้ นวัตกรรมทางการตลาดอย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้ าและ
ส่ว นแบ่ งทางการตลาด โดยได้ ว างกลยุท ธ์ การตลาดสองกลยุท ธ์ ที่ ท างานร่ ว มกัน อย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ กล่า วคื อ การ
กระจายผลิตภัณฑ์ที่ทวั่ ถึง (Push Strategy) และ การสร้ างความต้ องการผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy)
(ก)

การกระจายผลิตภัณฑ์ ท่ ที ่ วั ถึง (Push Strategy)
สาหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริ ษัทฯ กระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายสอง
ช่องทาง ได้ แก่ ช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) และช่องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)
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ธุรกิจเครื่องดื่มบารุ งกาลังในประเทศไทยมี สดั ส่วนปริ มาณการจาหน่ายผ่านช่องทางร้ านค้ า
แบบดั ้งเดิ ม (Traditional Trade) และ ช่ องทางร้ านค้ า แบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้ อ ยละ7677.0 และร้ อ ยละ
2423.0 ตามลาดับ (ข้ อมูล จาก Nielsen ส าหรั บ รอบระยะเวลาตั ง้ แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม สิง หาคม 2556 ถึ ง เมษายน
กรกฎาคม 2557) สาหรับธุรกิจเครื่ องดื่มเกลือ แร่ ใ นประเทศไทยมีสดั ส่วนปริ มาณการจาหน่ายผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบ
ดั ้งเดิ ม (Traditional Trade)และ ช่ องทางร้ านค้ า แบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้ อยละ 73.0 และร้ อยละ 27.0
ตามลาดับ (ข้ อมูลจากNielsenสาหรับรอบระยะเวลาตั ้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556) ดัง นั ้น การ
กระจายสินค้ าที่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื ้นที่จึงเป็ นกลยุทธ์ ที่สาคัญในการที่จะผลักดันให้ ธุรกิจประสบความสาเร็ จ
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จึง ได้ มี การวางแผนทัง้ กาลัง คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการท าการตลาด รวมทัง้
กลยุทธ์ ในการกระจายสินค้ าครบทุกช่อ งทาง ทั ้งช่อ งทางร้ า นค้ าแบบดั ้งเดิ ม (Traditional Trade) ซึ่ง รวมถึงหน่ว ยรถ
กระจายสินค้ า (Cash Van) และช่องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)
 กลยุทธ์ การกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านตัวแทนจาหน่ ายเป้าหมายอย่ างทั่วถึง สาหรั บ
ช่ องทางร้ านค้ าแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) ในประเทศไทย
เนื่องจากเครื่ องดื่มบ ารุ งกาลัง และเครื่ อ งดื่มเกลือแร่ ใ นประเทศไทยมีสดั ส่ว นปริ มาณ
การจ าหน่ ายส่ว นใหญ่ ผ่านช่ องทางร้ านค้ าแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) มากกว่ าร้ อยละ 70.0 ของปริ มาณการ
จาหน่า ยเครื่ องดื่ ม บารุ งกาลัง และเครื่ อ งดื่ม เกลือ แร่ ทัง้ หมด (ข้ อ มูลจาก Nielsen) กลุ่มบริ ษัท ฯ จึง ให้ ความสาคัญกับ
ช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) โดยกลุ่มบริ ษัทฯ ใช้ กลยุทธ์ สร้ างตัวแทนจาหน่ายในแต่ละจังหวัด และ
ทางานร่วมกับตัวแทนดังกล่าวเสมือนหนึง่ เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจาหน่ายของกลุ่มบริ ษัทฯ แบ่ง ได้ เป็ นสามระดับ
ได้ แก่
– ตัวแทนจาหน่ายหลัก (Agent) ซึง่ มีจานวนมากกว่า 50 ราย
– ตัวแทนจาหน่ายย่อย(Sub-Agentหรือยี่ปั๊ว) ซึง่ มีจานวนมากกว่า 1,200 ราย และ
– ร้ านค้ าส่งขนาดเล็ก (Sub-Sub-Agent หรือซาปั๊ ว)
ซึง่ มีพื ้นที่จดั จาหน่ายในความดูแลที่แตกต่างกันตามลาดับ โดย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
2557 กลุม่ บริษัทฯ มีการกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิมจานวนประมาณ 400,000 ร้ านค้ าปลีก
กลุ่มบริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ ในการจัดจาหน่ายโดยมอบหมายให้ ผ้ ูจัดการภาคและผู้จัดการ
สาขาลงพื ้นที่เพื่อคัดเลือกตัวแทนจาหน่ายหลัก (Agent) ในแต่ละจังหวัด จากนั ้นผู้จัดการภาคและผู้จัดการสาขาจะร่ วมกับ
ตัวแทนจาหน่ายหลัก (Agent) เพื่อสรรหาตัวแทนจาหน่ายย่อย (Sub-Agent หรื อยี่ปั๊ว) และร้ านค้ าส่งขนาดเล็ก (Sub-SubAgent หรือซาปั๊ ว) ที่มีศกั ยภาพเพื่อเข้ าร่วมเป็ นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และสร้ างเป็ นเครื อข่ายของตัวแทน
จาหน่ายหลัก (Agent) โดยกลุ่มบริ ษัทฯ จะมีการจัดประชุมตัวแทนจาหน่ายหลัก (Agent) เป็ นประจาทุกปี เพื่อแจ้ งให้
ทราบถึง โครงสร้ างการให้ ส่ว นลดค่ า กระจายสิน ค้ า (Rebate) และปริ ม าณการขายในแต่ ละปี รวมทัง้ เป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกลุม่ บริษัทฯ และตัวแทนจาหน่ายอีกด้ วย

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 2

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ ดงั กล่าวทาให้ กลุม่ บริษัทฯ สามารถขยายทั ้งฐานตัวแทนจาหน่ายและธุรกิจของ
ตัว แทนจ าหน่ า ยให้ เ ติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว นอกจากนี ้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ใช้ ข้ อ มู ลทางการตลาดในการวิ เ คราะห์ แ ละน ามา
ประมวลผล เพื่ อกาหนดพื น้ ที่ เ ป้ าหมายที่ มี ศักยภาพและจัดทาเป็ นกลยุทธ์ ท างการตลาดในการกระ จายสิน ค้ าต่ อ ไป
กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่าเครือข่ายตัวแทนจาหน่ายที่ครอบคลุมพื ้นที่ต่างๆ อย่างทัว่ ถึงนั ้น เป็ นปั จจัยสาคัญในการเข้ าถึงช่องทาง
ร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 กลยุทธ์ การกระจายผลิตภัณฑ์ โดยหน่ วยรถกระจายสินค้ า (Cash Van)
เพื่อให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ ได้ อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื ้นที่ และ
ลดการสูญเสียโอกาสทางการขาย (Out of Stock) กลุ่มบริ ษัทฯ จึงสร้ า งทีมหน่วยรถกระจายสินค้ า (Cash Van) เพื่ อ
กระจายสินค้ า สู่ร้า นค้ าปลีก โดยกาหนดเส้ นทางตามแผนกลยุท ธ์ ร่วมกับ ตัว แทนจ าหน่ า ยหลัก (Agent)และตัว แทน
จาหน่ายอื่นๆ ของกลุม่ บริษัทฯ
 กลยุทธ์ การกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านตัวแทนจาหน่ ายเป้าหมายอย่ างทั่วถึง สาหรั บ
ช่ องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ในประเทศไทย
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ เล็ง เห็น ถึง โอกาสการเติบ โตจากการจ าหน่ ายผ่ า นช่ อ งทางร้ านค้ า แบบ
สมัยใหม่ (Modern Trade) ได้ แก่ ร้ านสะดวกซื ้อ ซูเปอร์ มาร์ เกต ไฮเพอร์ มาร์ เกต ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั ้ง
ในและต่างประเทศ ดังนั ้น ในประเทศไทย กลุ่มบริ ษัทฯ จึงใช้ การกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่
(Modern Trade) เพื่อเติมเต็มในกรณีที่การกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) ยังไม่
ครอบคลุมเพียงพอ โดย ณ วัน ที่ 18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มบริ ษัท ฯ มี การกระจายผลิตภั ณฑ์ ผ่านช่องทางร้ า นค้ า แบบ
สมัยใหม่จานวนประมาณ 10,000 ร้ านค้ า
ดังนั ้น กลุม่ บริษัทฯ จึงตั ้งทีมขาย สาหรับช่องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)
เพื่อทางานร่วมกับช่องทางการจัดจาหน่ายดังกล่าวนี ้โดยตรง และกลุ่มบริ ษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดสาหรับ
ช่องทางการจัดจาหน่ายนี ้อย่างต่อเนื่อง
(ข)

การสร้ างความต้ องการผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy)
 มุ่ งเน้ นการสื่ อ สารและการวางต าแหน่ งเรื่ องความแตกต่ างของผลิ ต ภั ณฑ์ ที่
แตกต่ างจากคู่แข่ ง (Differentiated Product DifferentiationPositioning)

เมื่อกลุม่ บริษัทฯ ได้ เริ่มทาการตลาดเครื่องดื่มบารุ งกาลังในประเทศไทยในปี 2545 ผู้นา
ในธุรกิจเครื่ องดื่ มบารุ งกาลังมี ส่ว นแบ่งทางการตลาด (Market Share) ค่อนข้ างสูงและเป็ นผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิ จ
ดังกล่าวมาเป็ นระยะเวลานาน ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษั ทฯ จ าเป็ นต้ อ งมุ่ง เน้ น การสื่อ สารและการวางตาแหน่ง ผลิตภั ณฑ์ ใ ห้
แตกต่ า งจากคู่แ ข่ ง สร้ างความแตกต่ า งของผลิตภั ณฑ์ เ พื่ อ ที่ จ ะสามารถเข้ า มาแข่ ง ขัน กับ คู่แ ข่ ง เดิ ม ในตลาดได้ จาก
การศึกษาข้ อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบารุงกาลังที่วางจาหน่ายอยู่ในขณะนั ้น กลุ่มบริ ษัทฯ พบว่าเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง ส่วน
ใหญ่ ที่มีราคาขายปลีกขวดละ 10.0 บาท จะมีส่วนผสมหลักที่คล้ า ยกัน ดัง นั ้น กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จึง ได้ พ ัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
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เครื่ องดื่มบารุ งกาลังให้ มีความแตกต่างจากคู่แข่งที่จาหน่ายในราคาเดียวกัน โดยเพิ่มส่วนผสมของวิตามิน บี 12 ในคา
ราบาวแดง เพื่อเป็ นการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) ให้ แตกต่างจากคู่แข่ง
ด้ ว ยเหตุนี ้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จึง มุ่ ง เน้ น การสื่อ สารเรื ่ อ งส่ว นผสม วิ ต ามิ น บี 12 ใน
คาราบาวแดงเพื่อสร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และได้ ประชาสัมพันธ์ ให้ กับผู้บริ โภคและช่องทางการจาหน่าย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคให้ ความสนใจและทดลองบริ โภคคาราบาวแดง ส่งผลให้ รายได้ จากการขายคาราบาวแดงได้
เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ในประเทศนั ้นปั จจุบัน ผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่ องดื่มเกลือแร่ จะ
มุ่งเน้ นเฉพาะส่วนผสมหลักของเกลือแร่ ซึ่งได้ แก่กลูโ คลส และโซเดียมเท่านั ้น ดังนั ้น กลุ่มบริ ษัทฯ มุ่ง เน้ นการเพื่อสร้ า ง
ความแตกต่างให้ กบั ผลิตภัณฑ์ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงโดยเพิ่มส่วนผสมของ Zinc ในเครื่ องดื่มเกลือแร่ สตาร์ ท พลัสและสื่อสาร
ให้ ผ้ บู ริโภคเห็นถึงความสาคัญของ Zinc ซึง่ จะสูญเสียไปพร้ อมเหงื่อ ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ เริ่ ม วางจาหน่ายเครื่ องดื่มเกลือ
แร่ สตาร์ ท พลัส ทัว่ ประเทศตั ้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557
 ใช้ เครื่ องหมายการค้ าที่แข็งแกร่ งในการทาการตลาด
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ มี เ ครื่ องหมายการค้ า“คาราบาวแดง”ที่ แ ข็ ง แกร่ งและเชื่ อ มโยงกั บ
วงดนตรีคาราบาวซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั และนิยมของคนไทยมามากกว่า 30 ปี กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่ากลุ่มผู้ฟังเพลงของวงดนตรี คาราบาว
จานวนมากเป็ นกลุม่ ที่นิยมบริโภคเครื่องดื่มบารุ งกาลัง ดังนั ้นเมื่ อ นาคาว่า "คาราบาว" ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักอย่างกว้ างขวางในฐานะ
เป็ นชื่อวงดนตรีเพื่อชีวิตมาใช้ เ ป็ นเครื่ อ งหมายการค้ า จึง ทาให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคที่ เ ป็ นกลุ่ม เป้ าหมายสามารถรั บ รู้ และจดจา
เครื่ อ งหมายการค้ า "คาราบาวแดง" ได้ เป็ นอย่างดี
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ สร้ างความแข็งแกร่ งให้ แก่เ ครื่ องหมายการค้ า "คาราบาวแดง" โดยท า
การตลาดภายใต้ แ นวคิ ด “คาราบาวแดง สร้ างคุ ณค่ า ชี วิ ต ” ซึ่ง เป็ นปรั ช ญาในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ตลอดจนน า“แอ๊ ด
คาราบาว” มาเป็ นจุดแข็ ง ในการสื่อสาร สร้ างภาพลักษณ์ ใ ห้ กับ เครื่ อ งหมายการค้ า ด้ ว ยการเป็ นทัง้ ผู้แ นะนาสิน ค้ า
(Presenter) และตัวแทนสินค้ า (Brand Ambassador)รวมถึงการร่ วมจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การเป็ นผู้แจก
รางวัล เยี่ยมร้ านค้ าทุกระดับ หรือ จัดคอนเสิร์ต เพื่อทาการตลาดให้ แก่ คาราบาวแดง

 ทีมปฏิบัติการทางการตลาด (ทีมงานสาวบาวแดง)
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สินค้ าเครื่ องดื่มบารุ งกาลังส่วนใหญ่ จะมีการจ าหน่า ยผ่านช่ องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิ ม
(Traditional Trade) และเป็ นสินค้ าที่มีการแข่งขันด้ านทางการตลาดสูง โดยผู้บริ โภคอาจเปลี่ยนไปบริ โภคเครื่ องดื่มบารุ ง
กาลังของผู้ประกอบการรายอื่นได้ ง่าย และมีพฤติกรรมในการเลือกตราสินค้ าเมื่ออยู่ ณ จุดขายนอกจากนี ้ การโฆษณา
และประชาสัมพัน ธ์ เครื่ องดื่มบ ารุ ง กาลังมีข้ อจากัด ทางกฎหมายเกี่ยวกับเนื ้อหาในการโฆษณา (รายละเอียดเกี่ ยวกับ
ข้ อ จ ากัดทางกฎหมายดัง กล่าวได้ เ ปิ ดเผยอยู่ในส่วนที่ 2.2.5 ระเบี ยบข้ อ บัง คับที่ เ กี่ยวข้ อ งกับ การประกอบธุ รกิจ ) ที่
กาหนดให้ โฆษณาได้ เพียงส่งเสริมภาพลักษณ์ทางสังคมเท่านั ้น
จากข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ า งต้ น กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จึง สร้ า งที ม ปฏิ บัติการทางการตลาดของตนเอง
ภายใต้ ชื่อ ทีมงานสาวบาวแดง เพื่ อทาหน้ าที่ ในการทาการตลาดโดยตรงกับช่อ งทางการจัดจ าหน่า ยและผู้บริ โภค โดย
มุ่ง เน้ น ให้ ร้านค้ าปลีก ชุมชน และกลุ่มผู้บริ โ ภคได้ รับ รู้ ถึง ผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่ มบ ารุ ง กาลัง และเครื่ อ งหมายการค้ าของ
กลุม่ บริษัทฯ โดยตรง
ในการทากิจกรรมทางการตลาดโดยทีมงานสาวบาวแดง กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ สร้ างรู ปแบบ
กิจกรรมขึ ้นมาใหม่ เรียกว่า "การเชียร์ ขายครบวงล้ อ "ในการทากิจกรรมดังกล่าว กลุ่มบริ ษัทฯ จะกาหนดกิจกรรมทางการ
ตลาดขึ ้นและจะดาเนิน การให้ ทีม ปฏิ บัติการทางการตลาดของกลุ่ม บริ ษั ทฯ สื่อสารและจัดท ากิจ กรรมร่ ว มกับตัวแทน
จาหน่ายในระดับต่างๆ ร้ านค้ าปลีกและผู้บริโภค โดยเน้ นการทางานร่ วมกันเป็ นทีมทุกทอดตลอดห่วงโซ่อุปทาน การเชียร์
ขายครบวงล้ อนี ้เป็ นการดาเนิ นการอย่ างมี ขั ้นตอน แต่ละขั ้นตอนมีเป้ าหมายที่ ชัดเจน และสามารถปรับ เปลี่ยนการท า
กิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื ้นที่ นอกจากนี ้ ยังสามารถติ ดตามและตรวจสอบความสาเร็ จ ของการดาเนิ น
กิจกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยังทากิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ เช่น การนาสื่อโฆษณาของ
กลุม่ บริษัทฯ ไปติดตามร้ านค้ าปลีก การกระจายข่าวส่งเสริ มการขาย รวมทั ้งการสร้ างความตื่นตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องหมายการค้ าของกลุม่ บริษัทฯ โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริ โภคให้ หันมาบริ โภคผลิตภัณฑ์ ของ
กลุม่ บริษัทฯ รวมทั ้งสร้ างความภักดีในเครื่องหมายการค้ า (Brand Loyalty) ของกลุม่ บริษัทฯ
ปั จจุบนั ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กลุม่ บริษัทฯ มีทีมงานสาวบาวแดงซึง่ เป็ นพนักงาน
ประจาของกลุ่มบริ ษัทฯ กว่า 500 คน หรื อกว่า 70 ทีมซึ่งทางานครอบคลุมพื ้นที่ ที่สาคัญทางการตลาดเกือบทั่วประเทศ
โดยกลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่าทีมงานสาวบาวแดงถือเป็ นทีมปฏิ บัติการทางการตลาดสาหรับเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง ที่ใหญ่ ที่สดุ ใน
ประเทศไทย กลุ่มบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญด้ านการฝึ กอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ และดูแลสวัสดิการด้ านต่างๆ
ของทีมงานสาวบาวแดง (รายละเอียดนโยบายการพัฒนาบุคลากรได้ เปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2.3 หัวข้ อ 10 โครงสร้ างการ
จัดการ) ด้ วยเหตุนี ้ ทีมงานสาวบาวแดงจึงมีความภักดีต่อองค์ กร และต่อผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ทีมงานสาวบาวแดง
ดัง กล่าวเป็ นส่ว นสาคัญในการเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ง ขัน ทางธุ รกิจ ของกลุ่ม บริ ษัท ฯ เนื่ อ งจาก ที ม งานสาว
บาวแดงแต่ละทีมจะมีพื ้นที่รับผิดชอบของตนเอง จึงทาให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับตลาดในพื ้นที่ ที่รับผิดชอบ อีกทั ้งยัง
มีความใกล้ ชิดกับร้ านค้ าและผู้บริโภคในพื ้นที่เป็ นอย่างดี
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การกระจายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ทั่ ว ถึง (Push Strategy) และการสร้ างความต้ องการผลิต ภั ณ ฑ์ (Pull
Strategy) ของกลุม่ บริษัทฯสามารถสรุปเป็ นภาพรวมได้ ดงั นี ้
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)
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ผู้จดั การ
ระดับภาค

ตัวแทน
จาหน่ายหลัก
(Agent)
(มากกว่า ราย)
ตัวแทน
จาหน่ายย่อย
(Sub-agent)
(มากกว่า ,200 ราย)
ตัวแทน
จาหน่ายย่อยของตัวแทนย่อย
(Sub-sub-agent)

ผู้จดั การ
ระดับสาขา

การกระจายผลิตภัณฑ์ที่ทวั่ ถึง
(Push Strategy)

ร้ านค้ าปลีก
(ประมาณ , ร้ านค้ า)
ทีมงานสาว
บาวแดง

การสนับสนุนทางการตลาด
กิจกรรมทาง
การตลาดผ่าน
ทีมงานสาวบาวแดง

มุง่ เน้ นการสื่อสารเพื่อ
สร้ างความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์

ใช้ ตราสินค้ าที่
แข็งแกร่งในการทา
การตลาด

การสร้ างความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy)

ที่มา: ข้ อมูลบริ ษัทฯ

(2)

ขยายตลาดไปยังต่ างประเทศ
กลุม่ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ ในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศดังนี ้
(ก)

มุ่งเป็ นผู้นาตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV

กลุ่ม บริ ษั ทฯ ได้ เ ริ่ ม ส่ง ออกผลิตภัณฑ์ เครื่ อ งดื่ ม บารุ งกาลัง เป็ นครั ง้ แรกในปี 2547 และได้
ขยายสัดส่วนรายได้ จากการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จาก
การส่งออกทั ้งสิ ้น 1,552.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.6 ของรายได้ จากการขายทั ้งหมดของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยตลาดหลักที่
กลุม่ บริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการส่งออกได้ แก่ตลาดประเทศกัมพูชาซึ่ง กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายในปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั ้งสิ ้น 590.6 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 38.1 ของรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศ
ดังนั ้น ในการขยายไปยังตลาดต่างประเทศ กลุม่ บริษัทฯ จะนาประสบการณ์ จากความสาเร็ จ
ในการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชามาเป็ นกลยุทธ์ หลักในการขยายไปยังตลาดเป้าหมายโดยเลือกประเทศที่มีศักยภาพใน
การเจริญเติบโตสูง และมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ดี เช่น จานวนประชากรที่มีอตั ราการเติบโตสูง มีอัตราการเติบโตของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศต่อหัว (Gross Domestic Product Per Capita Growth) ที่สงู มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่มี
ขนาดใหญ่ และมี กลุ่มผู้บ ริ โ ภคที่มี ความคุ้นเคยกับ ผลิตภั ณฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง กาลัง และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะหันมาบริ โ ภค
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ผลิตภั ณฑ์ ของกลุ่มบริ ษั ทฯ เพิ่ มขึน้ เมื่อ คานึงถึงปั จจัยของความสาเร็ จดังกล่า ว กลุ่ม บริ ษัท ฯจึง ได้ ขยายตลาดในกลุ่ม
ประเทศ CLMV โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม
 ประเทศเมียนมาร์
กลุ่มบริ ษัท ฯ เชื่อว่ า เครื่ อ งดื่ม บารุ งกาลังเป็ นผลิตภั ณฑ์ ที่ ผ้ บู ริ โภคมีความคุ้นเคยเป็ น
อย่างดี ประชากรทัว่ ไปของประเทศเมียนมาร์ บริโภคเครื่องดื่มบารุงกาลังเป็ นประจา โดยผู้บริ โภคดังกล่าวมิได้ จากัดเฉพาะ
ผู้ใช้ แรงงานเท่านั ้น ประกอบกับประเทศเมียนมาร์ ได้ มีการเปิ ดประเทศ และอนุญาตให้ มีการนาเข้ าสินค้ าอุปโภคบริ โภค
อย่ า งกว้ า งขวาง ส่ง ผลให้ ตลาดเครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง กาลัง ในประเทศเมียนมาร์ เ ติ บโตอย่า งรวดเร็ ว นอกจากนี ้ ปั จ จุบัน ใน
ประเทศเมี ยนมาร์ ยัง มีคู่แ ข่ง น้ อยราย จึง เป็ นโอกาสสาคัญที่ กลุ่ม บริ ษั ทฯ จะน าผลิตภั ณฑ์ ข องกลุ่มบริ ษัท ฯ เข้ าไปท า
การตลาด และจาหน่ายในประเทศเมียนมาร์ ร่วมกับผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย หรือผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่น
 ประเทศเวียดนาม
จากการศึกษาของกลุม่ บริษัทฯ กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่าผู้บริ โภคในประเทศเวียดนามเห็นว่า
เครื่องดื่มบารุงกาลังเป็ นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ส่งผลให้ เครื่องดื่มบารุงกาลังในประเทศเวียดนามมีกลุ่ม
ผู้บริ โภคที่หลากหลาย มิไ ด้ จากัดเฉพาะกลุ่มผู้บริ โภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ด้ วยเหตุนี ้ ตลาดเครื่ องดื่มบารุ ง กาลังในประเทศ
เวียดนามจึงมีขนาดใหญ่ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ โดยทั่วไปผู้บริ โภคในประเทศเวียดนามยังให้ ความเชื่อถือ
และนิยมเครื่องดื่มบารุงกาลังที่ผลิตจากประเทศไทย แม้ ว่าจะมีราคาสูงกว่าเครื่ องดื่มบารุ งกาลังที่ผลิตในประเทศ ดังนั ้น
ประเทศเวียดนามจึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ ปั จจุบนั ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ตัวแทนจาหน่ายของกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ ตั ้งศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ในประเทศเวียดนามแล้ วสามแห่ง
(ข)

สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ งเพื่อขยายตลาดของบริ ษัทฯ ในต่ างประเทศ

กลุ่มบริ ษัท ฯ จะพิจ ารณาคัดเลือ กผู้น าเข้ า ตัวแทนจ าหน่ า ย หรื อ ผู้จัดจาหน่า ยท้ อ งถิ่น ใน
ต่างประเทศที่มี ความชานาญ และมีป ระสบการณ์ ในการจ าหน่า ยสินค้ าอุป โภคบริ โภค และมีศักยภาพในการกระจาย
สินค้ าครอบคลุมพื ้นที่ มีความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ และพร้ อมที่จะให้ ความร่ วมมือ วางแผนกลยุทธ์ และ
แผนการตลาด เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ให้ มียอดขายเติบโตขึ ้นอย่างยัง่ ยืน
(ค)
กลยุทธ์ ทางการตลาดที่ม่ งุ เน้ นให้ ลูกค้ าเป้าหมายได้ ทดลอง และได้ รับประสบการณ์
ในการบริ โภคผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ
กลุม่ บริษัทฯ จะร่วมกับผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย หรือผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่น ในต่างประเทศจัด
กิจ กรรมทางการตลาดในรู ปแบบต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ท ดลองบริ โ ภคผลิตภั ณฑ์ ไ ด้ รับ ประสบการณ์ ที่ดี และจดจ า
เครื่ องหมายการค้ า คาราบาวแดงได้ เช่ น การจัด คอนเสิร์ต และแจกผลิตภั ณฑ์ ตัว อย่ างของกลุ่มบริ ษั ทฯ เป็ นต้ น ทั ้งนี ้
รูปแบบการทาการตลาดในแต่ละประเทศเป้าหมายจะแตกต่างกันไป โดยจะปรับให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น และ
กลไกการตลาดของประเทศนั ้นๆ
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(3)
ผลิต ผลิ ตภั ณฑ์ ท่ ี มีคุ ณภาพได้ อ ย่ างรวดเร็ ว และเพี ยงพอ เพื่ อตอบสนองความต้ อ งการของ
ร้ านค้ าและผู้บริ โภค
เนื่องจากเครื่ องดื่มบารุ งกาลังเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีการบริ โภคกันอย่างกว้ างขวาง (Mass Market) และ
ผู้บริ โภคสามารถเปลี่ยนไปซื อ้ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าอื่นได้ ตลอดเวลา ดังนั ้นการผลิตผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม
บริษัทฯ ตามความต้ องการของผู้บริ โภค การกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านตัวแทนจาหน่าย และการส่งผลิตภัณฑ์ ให้ ถึงร้ านค้ า
และผู้บริโภคอย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ว จึงมีความสาคัญอย่างมาก กลุม่ บริษัทฯ จะเน้ นการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
เช่น การติดตั ้งสายการผลิตความเร็ วสูง Krones ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีบรรจุเครื่ องดื่มของประเทศเยอรมัน มีกาลังการผลิต
สูงสุดทั ้งสิ ้น 350 ล้ านขวดต่อปี โดย ปั จจุบนั ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้น 1,200
ล้ านขวดต่อปี (แบ่งเป็ นกาลังการผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลังจานวน 1,080 ล้ านขวดต่อปี และเครื่ องดื่มเกลือแร่ จานวน 120
ล้ านขวดต่อปี ) และ 350 ล้ านกระป๋ องต่อปี
เพื่อให้ มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ จัดส่งถึงร้ านค้ าอย่างปลอดภัยและรวดเร็ วภายใต้ การบริ หารต้ นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุม่ บริษัทฯ ใช้ บริการบริ ษัทขนส่งที่เชื่อถือได้ และมีความเชี่ยวชาญในการขนส่งและกระจายผลิตภัณฑ์ ใน
พื ้นที่ เป้าหมายและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของกลุ่ม บริ ษั ทฯ ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ จะใช้ บ ริ ษัท ขนส่งหลายราย โดยคัดเลือ ก
บริษัทขนส่งตามพื ้นที่ความถนัดของแต่ละบริษัท เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดทั ้งในการขนส่งผลิตภัณฑ์ และการบริ หาร
ต้ นทุน
นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ จะวางแผนอย่างรอบคอบตั ้งแต่การประมาณการความต้ องการของผู้บริ โภค
และยอดขายในแต่ละเดือนเพื่อประเมินการใช้ กาลังการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การบริ หารสินค้ าคงคลัง และการ
ว่า จ้ า งบริ ษั ท ขนส่ง ให้ สอดคล้ อ งกันเพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่ า กลุ่ม บริ ษั ท ฯ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของร้ านค้ า และ
ผู้บริโภคได้ อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง
(4)

เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

จากการที่กลุม่ บริษัทฯ ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครื่ องดื่มบารุ งกาลังทั ้งในประเทศและต่างประเทศ
กลุม่ บริษัทฯ จึงได้ พิจารณาขยายโอกาสทางธุรกิจโดยขยายผลิตภัณฑ์ ไปยังเครื่ องดื่มเกลือแร่ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
“สตาร์ ท พลัส ” เนื่ อ งจากกลุ่ม บริ ษัท ฯ เชื่ อ ว่ าเครื่ อ งดื่ ม เกลือ แร่ เ ป็ นผลิตภั ณฑ์ ที่ มีกลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคเป้ าหมายที่ กว้ า งกว่ า
เครื่องดื่มบารุงกาลัง และกลุม่ บริษัทฯ สามารถใช้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริ ษัทฯ ในการประกอบธุรกิจ
ผลิต ท าการตลาดและจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง กาลัง ทัง้ ในด้ า นการผลิ ตและกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดในการ จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ และทีมปฏิบตั ิการทางการตลาด ซึง่ มีกว่า 500 คน หรือกว่า 70 ทีมปั จจุบัน บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการกระจายและ
จาหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ สตาร์ ท พลัส ผ่านทุกช่องทางการจัดจาหน่ายทัว่ ประเทศแล้ ว
(5)

มุ่งเน้ นการบริ หารจัดการห่ วงโซ่ อุปทานอย่ างมีประสิทธิภาพ
กลุม่ บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละห่วงโซ่อปุ ทานโดยเริ่มจาก
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 การจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพและคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากคู่ค้าหลายราย เพื่อเป็ น
การสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั คู่ค้าทุกๆ ราย ลดความเสีย่ งจากการพึ่งพิงคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง และเป็ นการสร้ างการแข่งขัน
ระหว่างคู่ค้าเนื่องจากมีการเปรียบเทียบราคากับคู่ค้ารายอื่น และสร้ างอานาจการต่อรองให้ แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกด้ วย และ
 การลดการพึ่ ง พิ ง การจัดหาวัตถุดิ บ ขวดแก้ ว สีช าซึ่ง เป็ นวัตถุ ดิบ หลักจากผู้ ผลิตขวดแก้ ว
ภายนอกโดยลงทุนในโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาผ่าน APG นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนผ่าน APG จะช่วยลด
ต้ นทุนการผลิตเครื่องดื่มบารุ งกาลังอีกด้ วย
(6)
เครื่ องหมายการค้ า “คาราบาวแดง” หรื อ "คาราบาว" ที่แข็งแกร่ งและสามารถนาไปต่ อยอด
ทางธุรกิจในอนาคต
กลุม่ บริษัทฯ วางกลยุทธ์ ให้ เครื่ องหมายการค้ า “คาราบาวแดง” เป็ นมากกว่าเครื่ องหมายการค้ าของ
เครื่องดื่มบารุงกาลังระดับสากล โดยเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงจิตวิญญาณการต่อสู้ การทางานหนัก ความอดทน สะท้ อนวิถี
ชีวิตและสังคมความเป็ นไทย ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ สร้ างความแข็งแกร่ งให้ แก่เครื่ องหมายการค้ า "คาราบาวแดง" โดยทา
การตลาดภายใต้ แ นวคิ ด “คาราบาวแดง สร้ างคุ ณค่ า ชี วิ ต ” ซึ่ง เป็ นปรั ช ญาในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ตลอดจนน า“แอ๊ ด
คาราบาว” มาเป็ นจุดแข็ ง ในการสื่อสาร สร้ างภาพลักษณ์ ใ ห้ กับ เครื่ อ งหมายการค้ า ด้ ว ยการเป็ นทัง้ ผู้แ นะนาสิน ค้ า
(Presenter) และตัวแทนสินค้ า (Brand Ambassador)
นอกจากกลยุทธ์ การแข่งขันตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น กลุ่มบริ ษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจที่
คานึงถึงสังคมและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องอีกด้ วย ดังนี ้


มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม

กลุ่ม บริ ษัทฯ มี นโยบายส่ง เสริ ม กิจกรรมเพื่ อสังคมและได้ ปฏิ บัติจริ ง ภายใต้ แนวคิด “สร้ า ง
คุณค่าชีวิต” เช่น (1) โครงการ “ดนตรี สร้ างคุณค่าชีวิต ” ซึ่ง เป็ นโครงการที่สนับสนุนให้ นักเรี ยนและนักศึกษาได้ มีโอกาส
แสดงความสามารถทางดนตรี และ (2) โครงการ “ตาบลของหนู” ซึ่งเป็ นโครงการที่ ให้ นักเรี ยนระดับประถมศึกษาเขียน
เรียงความเกี่ยวกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่ดี สร้ างคุณค่าชีวิตให้ แก่ตาบลของนักเรี ยน เพื่อเป็ นการปลูกจิตสานึกนักเรี ยน
และเยาวชนให้ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในตาบลของตนเอง เป็ นต้ น


ดาเนินธุรกิจด้ วยหลักบรรษัทภิบาล

กลุม่ บริษัทฯ ตระหนักว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็ นสิง่ สาคัญในการดาเนินธุรกิจและสร้ างความ
เชื่อมัน่ ใหผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า และลูกค้ า กลุม่ บริษัทฯ จึงได้ มีการกาหนดหลักบรรษัทภิบาลที่มีความชัดเจน โปร่งใส
และดาเนินธุรกิจอยู่บนพื ้นฐานของหลักบรรษัทภิบาลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
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ให้ ความสาคัญต่ อทรั พ ยากรบุ ค คล

กลุ่ม บริ ษั ท ฯ เห็ น ว่ า บุ ค ลากรคื อ กุ ญ แจสาคั ญ ที่ ทาให้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ประสบความสาเร็ จ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริ ษัทฯให้ ความสาคัญแก่การดูแลบุคลากรเสมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน โดยผู้บริ หารจะร่ วม
ทางานกับพนักงานอย่างใกล้ ชิด
1.2

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการที่สาคัญของกลุ่มบริ ษัทฯ

1.2.1

ความเป็ นมา

กลุ่ม ผู้ ถื อ หุ้ นได้ แก่ นายเสถี ย ร เศรษฐสิท ธิ์ นางสาวณัฐ ชไม ถนอมบูรณ์ เ จริ ญ นายยื น ยง โอภากุล (แอ๊ ด
คาราบาว) และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ ได้ จดั ตั ้ง CBD ขึ ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2544 เพื่อประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและ
จาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ เมื่อแรกจัดตั ้ง CBD มีทุนจดทะเบียนจานวน 1.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ 10,000.0 หุ้น มูล ค่ า ที ่ ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 100.0 บาท ต่ อ มา CBD ได้ ดาเนิ น การติ ด ตั ง้ เครื่ อ งจัก รเพื่ อ ผลิต
เครื่ อ งดื่ ม บารุ ง กาลัง ในโรงงาน ตั ง้ อยู่ ที่ ตาบลบางเพรี ยง อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี กาลัง การผลิต
สูง สุดเริ่ ม ต้ น 275 ล้ านขวดต่อปี โดยโรงงานดังกล่าวเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในปี 2545 และในปี เดียวกัน CBD ได้
เปิ ดตัว เครื่ อ งดื่ ม บารุ ง กาลัง ภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า "คาราบาวแดง"
จากความสาเร็ จ ของ CBD ในการจาหน่ า ยคาราบาวแดง CBD ได้ ดาเนิ น การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย น และ
ขยายกาลัง การผลิต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2552 CBD ได้ ห าผู้ ร่ ว มทุน จากประเทศสิง คโปร์ คื อ Super Power
Holding Pte. Ltd. ซึ่ง มิ ไ ด้ เ ป็ นบุคคลที่ เ กี่ ยวโยงกัน ตามนิ ยามของประกาศสานักงานก.ล.ต. ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ ใ นการทารายการที่ เ กี่ ยวโยงกัน เข้ า มาร่ ว มทุน เพื่ อ ขยายกิ จ การของ CBD โดยได้ ซื อ้ หุ้น จากผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม
จานวนทัง้ สิ ้น 600,000.0 หุ้น ตามราคาที่ ตกลงกัน ไว้ และหุ้น เพิ่ ม ทุน ของ CBD มูล ค่ า ทั ง้ สิ ้น 30.0 ล้ า นบาท แบ่ ง
ออกเป็ นหุ้น สามัญจานวน 300,000.0 หุ้น มูลค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 100.0 บาท ส่ง ผลให้ โดย ณ วัน ที่ 26 ธั น วาคม
2556 Super Power Holding Pte. Ltd. ถื อ หุ้น ใน CBD จานวนทั ง้ สิ ้น 900,000.0 หุ้ น หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 30.0
ของทุน จดทะเบี ยนของ CBD
ณ วัน ที่ 18 กรกฎาคม 2557ปั จ จุบ ัน CBDมี ท ุน จดทะเบี ย น 300.0 ล้ า นบาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ น สามัญ
จานวน 3.0 ล้ า นหุ้น มูลค่ า ที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 100.0 บาท และมี กาลัง การผลิต ทั ง้ สิ ้น 1,200 ล้ า นขวดต่ อ ปี (แบ่งเป็ น
กาลังการผลิตเครื่ องดื่มบารุ งกาลังจานวน 1,080 ล้ านขวดต่อปี และเครื่ องดื่มเกลือแร่ จานวน 120 ล้ านขวดต่อปี ) และ
350 ล้ านกระป๋ องต่อปี
จากความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจผลิต ทาการตลาด และจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังของ CBD กลุ่มผู้ถือหุ้น
ใหญ่ ข อง CBD ได้ แ ก่ นายเสถี ย ร เศรษฐสิท ธิ์ นางสาวณัฐ ชไม ถนอมบูรณ์ เ จริ ญ และผู้ถือหุ้น รายย่ อ ยอื่น ๆ มี ความ
ต้ องการที่จะขยายธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจบริหารจัดการการจัดจาหน่าย จึงได้ จัดตั ้ง DCM ขึ ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ด้ วยทุน
จดทะเบียนจานวน 1.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000.0 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท โดย
DCM จะทาหน้ าที่บริ หารจัดการระบบการจัดจาหน่ายของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงเครื อข่ายตัวแทนจาหน่ายระดับต่าง ๆ
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และช่องทางการจัดจาหน่ายในประเทศปั จจุบนั DCM มีทนุ จดทะเบียน 100.0ล้ า นบาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ น สามัญ จานวน
1.0ล้ า นหุ้น มูลค่ า ที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 100.0บาท
เมื่อธุรกิจผลิต ทาการตลาดและจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังได้ เติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ถือหุ้นได้ เล็งเห็น
ความจาเป็ นในการจัดหาขวดแก้ วสีชาซึ่งเป็ นภาชนะบรรจุและหีบห่อ หลักในการผลิตคาราบาวแดงให้ เพียงพอต่อความ
ต้ องการ จึงได้ นา APG ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้น เดิมได้ เคยจัดตั ้งไว้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 มาดาเนินธุรกิจผลิต และ
จัดหาขวดแก้ ว โดยได้ ดาเนินการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนแรกเริ่ ม 100.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1.0
ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท เป็ น 450.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4.5 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100.0 บาท ในเดือนสิงหาคม 2557 APG ได้ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์โรงงานผลิตขวดแก้ วสีชา โรงงานดังกล่าวมี
ขนาดเตาที่มีกาลั ง การผลิ ต น ้าแก้ วทั ง้ สิ น้ 310 ตั น แก้ วต่ อ วั น บริ ษั ท ฯ คาดว่ า APG จะสามารถผลิ ต ขวดแก้ ว
สี ช าสาหรั บ คาราบาวแดงแบบขวดจานวนสูงสุดทั ้งสิ ้น 650 ล้ านขวดต่อปี และจะสามารถเปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์
ได้ ในไตรมาสที่สปี่ ี 2557
ต่ อ มา เพื่ อ เป็ นการเตรี ยมตัว เข้ า จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ กลุ่ม ผู้ถือ หุ้น ได้ แ ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และนายยืนยง โอภากุล(แอ๊ ด คาราบาว) จึง ได้ จ ัด ตั ง้ บริ ษั ท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด เมื่อ
วัน ที่ 28 สิง หาคม 2556 มี ทุนจดทะเบี ยนแรกเริ่ ม จานวน 1.0 ล้ า นบาท แบ่ งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000.0 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ณ วัน ที่ 18 กรกฎาคม 2557 กลุม่ ผู้ถือหุ้นได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริษัทฯ โดยให้ บริษัทฯ เข้ าถือหุ้นใน
บริษัทย่อยทั ้งสามบริ ษัท ได้ แก่ CBD DCM และ APG (รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้ างดังกล่าวได้ เปิ ดเผยอยู่ใน
ส่วนที่ 1.2.3 การปรับ โครงสร้ างของกลุ่มบริ ษัทฯ) ส่ง ผลให้ บริ ษัท ฯ เป็ นบริ ษัทที่ป ระกอบธุรกิจผลิต ท าการตลาด และ
บริหารจัดการการจัดจาหน่ายเครื่องดื่มบารุ งกาลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร
1.2.2

พัฒนาการที่สาคัญของกลุ่มบริ ษัทฯ
ปี

เหตุการณ์

2544

: จดทะเบียนจัดตั ้ง CBD ด้ วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1.0 ล้ านบาทแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 10,000.0 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท โดยเป็ นการร่วมทุนระหว่าง นายเสถีย ร เศรษฐสิท ธิ์ นางสาวณัฐ ชไม
ถนอมบูรณ์ เ จริ ญ และนายยืน ยง โอภากุล (แอ๊ ด คาราบาว) เพื่อดาเนินธุรกิจผลิต ทาการตลาดและ
จาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลัง
: CBD เริ่มดาเนินการติดตั ้งเครื่องจักรในโรงงานเพื่อใช้ ในการผลิตเครื่องดื่มบารุ งกาลัง

2545

: CBD เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 99.0 ล้ านบาทแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 990,000.0 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100.0 บาทส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจากเดิม 1.0 ล้ านบาทเป็ น 100.0 ล้ านบาทต่อมามีการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครัง้ หนึ่งจานวน 30.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 300,000.0 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท ส่งผลให้ ทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจากเดิม 100.0 ล้ านบาทเป็ น 130.0 ล้ านบาท
ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 12

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

เพื่อซื ้อเครื่องจักรในการผลิตเครื่องดื่มบารุ งกาลังและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
: โรงงานผลิต คาราบาวแดงซึ่ง ตัง้ อยู่ที่ ตาบลบางเพรี ยง อาเภอบางบ่ อ จัง หวัด สมุท รปราการเปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีสายการบรรจุขวดสามสายการผลิตคิดเป็ นกาลังการผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้น 275
ล้ านขวดต่อปี
: เดือนตุลาคม CBD เปิ ดตัวเครื่องดื่มบารุ งกาลังภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าคาราบาวแดงโดยในขณะนั น้
CBD ได้ แ ต่ ง ตัง้ บริ ษั ท จัดจาหน่ า ยสิน ค้ า ระดับ ประเทศเพื่ อทาหน้ า ที่เ ป็ นผู้จัดจาหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม คา
ราบาวแดงภายในประเทศแต่ เ พี ยงผู้เ ดี ยว
2546

: CBD เพิ่ ม ทุนจดทะเบี ยนจานวน 70.0 ล้ า นบาท โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน 700,000.0 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท ส่งผลให้ ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจากเดิม 130.0 ล้ า นบาทเป็ น 200.0
ล้ านบาท เพื่อขยายกาลังการผลิตโดยดาเนินการติดตั ้งสายการบรรจุขวดสามสายการผลิตคิดเป็ นกาลัง
การผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้น 273 ล้ านขวดต่อปี ส่งผลให้ CBD มีกาลังการผลิตสูงสุดเพิ่มขึ ้นจากเดิม 275 ล้ าน
ขวดต่อปี เป็ น 548 ล้ านขวดต่อปี
: กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลเหรี ยญทองและเหรี ยญเงิน ของ Media & Marketing Magazine Asian
Brand Marketing Effectiveness Awards และรางวัล Popular Vote จากสมาคมการตลาดแห่ ง
ประเทศไทยสาหรับการทาการตลาดผ่านสื่อโทรทัศน์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ เพื่ อเปิ ดตัวคาราบาวแดงในปี
2545

2547

:CBD ติดตั ้งสายการบรรจุกระป๋ องหนึ่งสายการผลิตโดยมี กาลังการผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้น 117 ล้ านกระป๋ อง
ต่อปี
: CBD เริ่มประกอบธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบารุงกาลังไปยังตลาดต่างประเทศเป็ นครั ้งแรก

2553

: CBD เพิ่มสายการบรรจุกระป๋ องจานวนหนึ่งสายการผลิต คิดเป็ นกาลังการผลิตสูงสุด ทั ้งสิ ้น 88 ล้ าน
กระป๋ องต่อปี ส่งผลให้ มีกาลังผลิตสูงสุดเพิ่มขึ ้นจากเดิม 117 ล้ านกระป๋ องต่อปี เป็ น 205 ล้ านกระป๋ อง
ต่อปี

2554

: CBD เพิ่มสายการบรรจุขวดจานวนสองสายการผลิต คิดเป็ นกาลังการผลิตสูงสุด ทั ้งสิ ้น 182 ล้ านขวด
ต่อปี ส่งผลให้ มีกาลังผลิตสูงสุดเพิ่มขึ ้นจากเดิม 548 ล้ านขวดต่อปี เป็ น 730 ล้ านขวดต่อปี

2555

: จดทะเบียนจัดตั ้ง DCM ด้ วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ ม 1.0 ล้ านบาทแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 10,000.0 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครัง้ หนึ่งจานวน 99.0 ล้ านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 990,000.0 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท ส่งผลให้ ทุนจดทะเบียนของ
DCM เพิ่มขึ ้นจากเดิม 1.0 ล้ านบาทเป็ น 100.0 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจในการบริ หารจัดการการจัด
จาหน่ายเครื่องดื่มในประเทศ
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: CBD ได้ แต่งตั ้ง DCM ให้ เป็ นผู้บริ หารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั ้งหมดของ CBD อย่างเป็ น
ทางการแทนผู้จดั จาหน่ายภายนอก
2556

: CBD ติดตั ้งสายการบรรจุขวดเพิ่มอีก สองสายการผลิต คิดเป็ นกาลังการผลิตสูงสุด ทั ้งสิ ้น 120 ล้ าน
ขวดต่อปี ส่งผลให้ CBD มีกาลังการผลิตสูงสุดเพิ่มขึ ้นจากเดิม 730 ล้ านขวดต่อปี เป็ น 850 ล้ านขวดต่อ
ปี เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจผลิต ทาการตลาดและจาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลัง
: CBD ติดตั ้งสายการบรรจุกระป๋ องจานวนหนึ่งสายการผลิต โดยมีกาลังผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้น 145 ล้ า น
กระป๋ องต่อปี ส่งผลให้ มีกาลังผลิตสูงสุดเพิ่มขึ ้นจากเดิม 205 ล้ านกระป๋ องต่อปี เป็ น 350 ล้ านกระป๋ อง
ต่อปี
: กลุ่มผู้ถือหุ้นได้ เล็งเห็นความจาเป็ นในการจัดหาขวดแก้ วสีชา จึงได้ นา APG ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิ ม ได้ เ คยจัดตัง้ ไว้ เ มื่ อ วัน ที่ 23 กัน ยายน 2548 มาดาเนิน ธุ รกิ จ ผลิต และจัดหาขวดแก้ ว โดยได้
ดาเนินการเพิ่มทุน จากทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 100.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1.0 ล้ าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท เป็ น 450.0 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 4.5 ล้ านหุ้น
มูลค่า ที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100.0 บาท โดยได้ ทยอยเรี ยกชาระทุนจดทะเบี ยนดังกล่า วจนมีทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ ว เต็ ม จ านวน 450.0 ล้ านบาทในปี 2557 ทัง้ นี ้ APG เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ ใ นที่ ดิ น ที่ ต าบล
บางสมัครพิ มพา อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิ ง เทรา โดย APG จะใช้ ที่ ดินดัง กล่าวในการก่ อสร้ าง
โรงงานผลิตขวดแก้ วสีชา
: APG ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน เลขที่ 2326(4)/2556 จากบีโอไอ โดยได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี
และสิทธิประโยชน์อื่นสาหรับการผลิตขวดแก้ วสีชาตามที่กาหนดไว้ ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
:CBD เพิ่มทุนจดทะเบียน 100.0 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1.0 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100.0 บาท ส่งผลให้ ทุนจดทะเบียนของ CBD เพิ่มขึ ้นจากเดิม 200.0 ล้ านบาทเป็ น 300.0 ล้ าน
บาท
: เพื่ อเป็ นการเตรี ยมตัวเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ กลุ่มผู้ถือหุ้นได้ แก่นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และนายยืนยง โอภากุล จึง ได้ จัดตัง้ บริ ษั ท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด ("
บริษัทฯ" หรือ "CBG") เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 มีทุนจดทะเบียนแรกเริ่ มจานวน 1.0 ล้ านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 10,000.0 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือ
หุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ต่อมา บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทฯ โดยได้
เพิ่ม ทุน จดทะเบียนของบริ ษั ทฯ อย่ างต่อเนื่อ งเพื่อเข้ า ซื ้อหุ้นในบริ ษัท ย่อ ยทัง้ สามบริ ษั ท ได้ แ ก่ CBD
DCM และ APG จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมตามมูลค่าที่ตราไว้ ในสัดส่วนร้ อยละ 70.0 ร้ อยละ 100.0 และ
ร้ อยละ 100.0 ตามลาดับ (รายละเอียดของการปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทฯ เปิ ดเผยอยู่ในส่วนที่ 2.3 หัวข้ อ
14 รายการระหว่างกัน) ทั ้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนจานวน 620.0 ล้ านบาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 6.2 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท
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2557

: CBD ติดตั ้งสายการบรรจุขวด "Krones" จานวนหนึ่งสายการผลิต คิดเป็ นกาลังการผลิตสูงสุด ทั ้งสิ ้น
350 ล้ านขวดต่อปี ส่งผลให้ CBD มีกาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นจากเดิม 850 ล้ านขวดต่อปี เป็ น 1,200 ล้ าน
ขวดต่อปี
: CBD ได้ นาสายการบรรจุขวดเครื่องดื่มบารุ งกาลังเดิมจานวนสองสายการผลิต คิดเป็ นกาลังการผลิต
สูงสุดทั ้งสิ ้น 120 ล้ านขวดต่อปี มาใช้ เป็ นสายการบรรจุขวดเครื่ องดื่มเกลือแร่ การปรับปรุ งสายการผลิต
ดังกล่าวส่งผลให้ CBD มีกาลังการผลิตเครื่องดื่มบารุ งกาลังคงเหลือเท่ากับ 1,080 ล้ านขวดต่อปี และมี
กาลังการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่สงู สุดทั ้งสิ ้น 120 ล้ านขวดต่อปี
: เดือนพฤษภาคม CBD เปิ ดตัวเครื่องดื่มเกลือแร่ในประเทศไทยภายใต้ เครื่องหมายการค้ า"สตาร์ ท พลัส"
: ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ต่อประชาชนในครัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
6/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ จานวน 279.0 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับการจ่ายเงิน
ปั นผลดังกล่าวได้ เปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2.4 หัวข้ อ 16 การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการจะส่งผล
ต่ อ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น และมูลค่ า ทางบั ญชี ต่อ หุ้ นของบริ ษั ท ฯ สาหรั บ งวดสามเดื อ นสิ ้นสุด วัน ที่ 31
มีนาคม 2557 ดังนี ้ (1) ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1,283.3 ล้ านบาท เป็ น 1,004.3 ล้ านบาท และ (2)
มูลค่า ทางบัญชี ต่อหุ้น ลดลงจาก 2.07 บาท เป็ น 1.62 บาทตามลาดับ (โดยมูลค่า ทางบัญชี ต่อหุ้น
คานวณจากจานวนหุ้น สามัญชาระแล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ จานวน 620.0 ล้ านหุ้น ซึ่งเป็ นจานวนหุ้น
สามัญก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 230.0 ล้ านบาท) ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ ว
ในเดือนกรกฎาคม 2557
: บริ ษัท ฯ เพิ่ ม ทุนจดทะเบี ยนจานวน 230.0 ล้ า นบาท โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่ มทุน 2.3 ล้ า นหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท ส่งผลให้ ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจากเดิม 620.0 ล้ านบาทเป็ น 850.0
ล้ านบาทเพื่อ (1) ปรับโครงสร้ างกลุ่มบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ เข้ าถือหุ้นเพิ่มเติมใน CBD อีกร้ อยละ 30.0
ด้ วยการซื ้อหุ้นสามัญใน CBD จากผู้ถือหุ้นเดิมตามมูลค่าที่ตราไว้ คิดเป็ นมูลค่า 90.0 ล้ านบาท ส่งผลให้
บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน CBD ในสัดส่วนร้ อยละ 100.0 (รายละเอียดของการปรับโครงสร้ างได้ เปิ ดเผยไว้ ใน
ส่วนที่ 2.3 หัวข้ อ 14 รายการระหว่างกัน) และ (2) ชาระทุนจดทะเบียนใน APG จานวน 140.0 ล้ านบาท
เพื่อใช้ ในการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชา
: บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน จากัด และเปลี่ยนชื่อ บริ ษั ท เป็ น "บริ ษั ท
คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)" และได้ ดาเนินการเปลีย่ นมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 100.0 บาทเป็ น
หุ้นละ 1.0 บาท อีกทั ้งออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 150.0 ล้ านหุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชน
(รายละเอียดการปรับโครงสร้ างทุนเปิ ดเผยอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น)
: เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
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1.2.3

การปรั บโครงสร้ างของกลุ่มบริ ษัทฯ

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้ อมในการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดย
ดาเนินการซื ้อหุ้นในบริษัทย่อยมาจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยทั ้งสามบริษัท ภายหลังการปรับโครงสร้ างบริ ษัทฯ จะ
เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยทัง้ สามบริษัท ได้ แก่
(1) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด ("CBD")
(2) บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด ("DCM")
(3) บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด ("APG")
ก่อนการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริษัทฯ มีโครงสร้ างดังนี ้
Super Power Holding
Private Limited

Century Wealth
International Pte., Ltd.

30.0%

กลุม่ นายเสถียร
เศรษฐสิทธิ์

15.0%

กลุม่ นางสาวณัฐชไม
ถนอมบูรณ์เจริญ

25.0%
45.0% 50.0%

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด

กลุม่ นายยืนยง
โอภากุล

15.0%
35.0% 35.0%

บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด

15.0%
20.0% 15.0%

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด

(1) โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด ("CBD")
Super Power Holding
Private Limited
30.0%

Century Wealth International
Pte., Ltd.

กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

15.0%

25.0%

กลุ่มนางสาวณัฐชไม
ถนอมบูรณ์เจริ ญ
15.0%

กลุ่มนายยืนยง โอภากุล
15.0%

บริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด

(2) โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด ("DCM")
กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
45.0%

กลุ่มนางสาวณัฐชไม
ถนอมบูรณ์เจริ ญ
35.0%

กลุ่มนายยืนยง โอภากุล
20.0%

บริ ษัท ตะวันแดง ดีซเี อ็ม จากัด
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(3) โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด ("APG")
กลุ่มนางสาวณัฐชไม
ถนอมบูรณ์เจริ ญ

กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
50.0%

กลุ่มนายยืนยง โอภากุล

35.0%

15.0%

บริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด

ภายหลังการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริษัทฯ และการจัดตั ้งบริษัทฯ โครงสร้ างของกลุม่ บริษัทฯ ในปั จจุบันแสดงเป็ นแผนภาพได้
ดังนี ้
กลุ่มนายเสถียร เศรษ สิทธิ
บจ. เสถียรธรรมโฮลดิ ้ง + คุณเสถียร

กลุ่มนายยืนยง โอภากุล
คุณยืนยง + คุณลินจง

กลุ่มนางสาวณั ชไม ถนอมบูรณ์ เจริ ญ
คุณณัฐชไม + คุณวงดาว

Jubilee International Investments
35.0%

Northend Investment Limited

10.6%

31.2%

6.5%

16.6%

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

100.0%

100.0%

บริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด

กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
บจ. เสถียรธรรมโฮลดิง้ คุณเสถียร
Northend Investment Limited

100.0%

บริ ษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด

กลุ่มนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริ ญ
คุณณัฐชไม คุณวงดาว

41.5%

บริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด

กลุ่มนายยืนยง โอภากุล
คุณยืนยง คุณลินจง

31.2%

Jubilee International Investments

16.7%

10.6%

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

100.0%
บริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด

หมายเหตุ 1

100.0%
บริ ษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด

100.0%
บริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด

ในการปรับโครงสร้ างของกลุ่มบริษัทฯ มีการโอนหุ้นในบริ ษทั ฯ จากผู้ถือหุ้นเดิมคือ Century Wealth International Pte. Ltd. ให้ แก่ Northend Investment
ตามมูลค่าทีต่ ราไว้ ทังนี
้ ้ Northend Investment Ltd.เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (จัดตัง้ ขึนตามกฎหมายฮ่
้
องกง) มีผ้ ถู ือหุ้นคือ
Autumn Gold Capital Ltd (จัดตัง้ ขึนตามกฎหมายของ
้
British Virgin Islands) ทังนี
้ ้ Autumn Gold Capital Ltd. มีผ้ ถู ือหุ้นคือ Allshores Corporation
Pte. Ltd. (จัดตัง้ ขึนตามกฎหมายสิ
้
งคโปร์ ) ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การรับดาเนินการและประสานงานเพื่อให้ มีการจดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัทขึนตามกฎหมาย
้
ของประเทศต่างๆ โดยและเป็ นบริ ษัทที่มผี ้ รู ับผลประโยชน์คือ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ โดย Northend Investment Ltd. จะใช้ สิทธิอ อกเสียงไปในทาง
เดียวกับกลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์เป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของ Century Wealth International Pte. Ltd. รายละเอียดเกี่ยวกับการทารายการ
โอนหุ้นดังกล่าวได้ เปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2.3 หัวข้ อ 14 รายการระหว่างกัน
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ในการปรั บโครงสร้ างของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี ก ารโอนหุ้น ใน CBD จากผู้ถื อ หุ้น เดิ ม คื อ Super Power Holding Pte.Ltd.ให้ แก่บริ ษัท Jubilee
International Investments ตามมูลค่าที่ตราไว้ ทังนี
้ ้ Jubilee International Investments Ltd. เป็ นบริ ษัทที่ (จัดตัง้ ขึนตามกฎหมายฮ่
้
องกง) มีผ้ ถู ือหุ้นคือ
Lavender Brown Limted (จัดตัง้ ขึนตามกฎหมายของ
้
British Virgin Islands) ทังนี
้ ้Lavender Brown Limted มีผ้ ถู ือหุ้น คือ Allshores Corporation Pte.
Ltd. (จัดตัง้ ขึนตามกฎหมายสิ
้
งคโปร์) ซึง่ เป็ นบริษัทที่ให้ บริ การรับดาเนินการและประสานงานเพื่อให้ มีการจดทะเบียนจัดตัง้ บริ ษัทขึนตามกฎหมายของ
้
ประเทศต่างๆ โดยและเป็ นบริ ษทั ที่มผี ้ รู ับผลประโยชน์คือ Mr Teh Kwang Hwee ซึง่ เป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของ Super Power Holding
Pte. Ltd. โดยบุคคลดังกล่าวมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึง่ รายละเอียดเกี่ยวกับการทารายการโอนหุ้นดังกล่าวได้ เปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2.3 หัวข้ อ 14 รายการระหว่างกัน

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัทฯ ในปั จจุบัน

บริ ษั ท ฯ ประกอบธุรกิ จ โดยการถื อ หุ้นในบริ ษั ท อื่ น (Holding Company) ซึ่ง มี การลงทุนหลักในบริ ษัท ย่ อ ยที่
ประกอบธุรกิจ ผลิต ท าการตลาด และบริ ห ารจัดการการจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังและเครื่ องดื่มอื่นๆ อย่างครบ
วงจร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อบริ ษัท

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2557
ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง ประกอบธุ รกิจผลิต ทาการตลาด และ
จากัด
จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง กาลัง ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าคารา บาวแดง
เครื่ องดื่ มเกลือ แร่ ภายใต้ เ ครื่ อ งหมาย
การค้ าสตาร์ ท พลัส และเครื่ องดื่มอื่นๆ
ที่กลุ่มบริ ษัทฯ จะผลิตและจาหน่ายใน
อนาคต

ร้ อยละ 100.0

300.0

บริ ษั ท ตะวัน แดง ดี ซี เ อ็ ม ประกอบธุ ร กิ จ บริ ห ารจั ด การการจั ด
จากัด
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ ของบริ ษั ทฯ ให้ แ ก่
ช่องทางการจัดจาหน่ายภายในประเทศ
ผ่ า นร้ านค้ าแบบดั ง้ เดิ ม (Traditional
Trade) และร้ านค้ าแบบสมั ย ใหม่
(Modern Trade)

ร้ อยละ 100.0

100.0

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส ประกอบธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ ว

ร้ อยละ 100.0

450.0
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ชื่อบริ ษัท

จากัด

ลักษณะธุรกิจ

สัดส่ วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2557
ทุนจดทะเบียน
(ล้ านบาท)

เพื่ อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บส าห รั บ การผลิ ต
เครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มอื่นๆ

CBD DCM และ APG เป็ นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
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