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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และโครงสร้ างรายได้

กลุม่ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต ทาการตลาด จาหน่าย และบริ หารจัดการการจัด จาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง
และเครื่ อ งดื่ ม อื่ น ๆ อย่ า งครบวงจร โดยเครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง ก าลั ง ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ อยู่ ภ ายใต้ เครื่ อ งหมายการค้ า
“คาราบาวแดง” และใช้ สโลแกน “คาราบาวแดง สร้ างคุณค่าชี วิต” ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ สามารถสรุ ป ได้ ดังแผนภาพ
ต่อไปนี ้

ขายใน
ประเทศ

CBD

) ธุรกิจจัดหา
และผลิตขวด
แก้ว

) ธุรกิจผลิต
ทาการตลาด
และจาหน่าย
เครื่องดื่มบารุง
กาลังและ
เครื่องดื่มอื่นๆ

ช่องทางร้านค้าแบบ
สมัยใหม่
(Modern Trade)

ร้านค้าปลีก

ช่องทางร้านค้าแบบ
ดั้งเดิม
(Traditional Trade)

DCM
3 ) ธุรกิจ
บริหาร
จัดการ
การจัด
จาหน่าย
เครื่องดื่ม

APG

ร้านค้าแบบสมัยใหม่
(Modern Trade)

ตัวแทน
จาหน่าย
หลัก

ตัวแทน
จาหน่าย
ย่อย

ตัวแทนจาหน่าย
ย่อยของ
ตัวแทนย่อย

ให้การสนับสนุนทางการตลาด

ขาย
ต่างประเทศ

ผู้นาเข้า ตัวแทน
จาหน่าย ผู้จัดจาหน่าย
ท้องถิ่นในต่างประเทศ

ร้านค้าในต่างประเทศ

ธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ สามารถจาแนกได้ เป็ นสามธุรกิจย่อย ดังนี ้
(1)

ธุ ร กิ จ ผลิ ต ทาการตลาด และจาหน่ ายเครื่ องดื่ ม บารุ ง กาลั ง และเครื่ องดื่ ม อื่ น ๆ

ดาเนิ น งานโดยบริ ษั ท คาราบาวตะวันแดง จากัด หรือ CBD ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ประกอบ
ธุรกิ จผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ ายเครื่ องดื่ มบารุ ง กาลังภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าคาราบาวแดง เครื่ อ งดื่ม เกลือแร่
ภายใต้ เครื่ อ งหมายการค้ าสตาร์ ท พลัส และรวมทั ้งเครื่ อ งดื่ มอื่ นๆ ที่กลุ่ม บริ ษัท ฯ จะผลิตและจ าหน่า ยในอนาคตด้ ว ย
เทคโนโลยีทนั สมัยปั จจุบนั ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 CBD ผลิตเครื่ องดื่มสองชนิด ได้ แก่ (1) เครื่ องดื่มบารุ งกาลังคารา
บาวแดงและ (2) เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้ เครื่องหมายการค้ าสตาร์ ท พลัส
CBD ผลิตคาราบาวแดงสองรู ปแบบได้ แก่ (1) แบบขวดขนาด 150 มิลลิลิตรและ (2) แบบกระป๋ อง
ขนาด 250 มิลลิลติ รโดย CBD มีกาลังการผลิตเครื่องดื่มบารุ งกาลังสูงสุด 1,080 ล้ านขวดต่อปี และ 350 ล้ านกระป๋ องต่อ
ปี ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กลุม่ บริษัทฯ จาหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดภายในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ และจาหน่ายคา
ราบาวแดงแบบกระป๋ องในต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ สาหรับสตาร์ ท พลัส CBD ผลิตในรู ปแบบขวดขนาด 250 มิลลิลิตร
ในปั จจุบนั CBD มีกาลังการผลิตสตาร์ ท พลัสสูงสุด 120 ล้ านขวดต่อปี และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในประเทศทั ้งหมด
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ในการจาหน่ายคาราบาวแดงและสตาร์ ท พลัสภายในประเทศ CBD จะจาหน่ายให้ แก่ DCM ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย DCM จะจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ CBD ให้ แก่ 1) ตัวแทนจาหน่าย เพื่อจาหน่ายสินค้ าต่อไปยัง
ร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) และ 2) ร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และในการจาหน่ายคาราบาวแดง
ไปยังต่างประเทศนั ้น CBD จะจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ ผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย หรือผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นในต่างประเทศ
เพื่อนาเข้ า จัดจาหน่าย และกระจายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ร้านค้ าในต่างประเทศต่อไป
(2)

ธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ ว

ดาเนินงานโดยบริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด หรื อ APG ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ ว เพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรับการผลิตเครื่องดื่มบารุ งกาลังและเครื่ องดื่มอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ณ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 APG จัดซื ้อขวดแก้ วจากคู่ค้าภายนอก นอกจากนี ้ APG อยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อสร้ างและมี
โรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาที่มีขนาดเตาซึง่ มีกาลังการผลิตน ้าแก้ วทั ้งสิ ้น 310 ตันแก้ วต่อวัน ซึ่ง เปิ ดดาเนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์
ในเดื อ นสิง หาคม 2557บริ ษั ท ฯ คาดว่ า APG จะสามารถผลิต ขวดแก้ ว สีช าสาหรั บ คาราบาวแดงแบบขวดจานวน
สูงสุดทั ้งสิ ้น 650 ล้ านขวดต่อปี เพื่อทดแทนการซื ้อขวดแก้ วบางส่วนจากบุคคลภายนอก โดยใช้ เงินลงทุนทั ้งหมดประมาณ
1,600.0 ล้ านบาท บริ ษัทฯ คาดว่าโรงงานดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ และสามารถดาเนินการเชิงพาณิชย์ ได้ ในไตรมาสที่ สี่ ปี
2557 ทั ้งนี ้ ปั จจุบนั APG มีแผนที่จะขายขวดที่จดั ซื ้อและผลิตได้ ทั ้งหมดให้ แก่ CBD
(3)

ธุรกิจบริหารจัดการการจัดจาหน่ าย

ดาเนินงานโดยบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด หรือ DCM ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
บริ ห ารจัดการการจัด จ าหน่ า ยผลิตภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ ช่ อ งทางการค้ า ภายในประเทศผ่ า นร้ านค้ า แบบดั ง้ เดิ ม
(Traditional Trade) และร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ปั จจุบนั DCM มีทีมฝ่ ายขายจานวนกว่า 160 คน ทั ้งนี ้ ณ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557ปั จจุบนั DCM บริหารจัดการการจัดจาหน่ายให้ เฉพาะแก่บริ ษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ดี หากมีโอกาส
ทางธุรกิจ DCM มีความพร้ อมที่จะบริ หารจัดการการจัดจาหน่ายให้ แก่ บุคคลภายนอกด้ วย โครงสร้ างการประกอบธุรกิจ
ของ DCM สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(ก)

ช่ องทางร้ านค้ าแบบดัง้ เดิม(Traditional Trade)

DCM ทาหน้ าที่บริ หาร ดูแล ติดต่อ และรับคาสัง่ ซื ้อจากเครื อข่ายตัวแทนจาหน่ายที่ติดต่อกับร้ านค้ า
แบบดั ้งเดิม และสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์กบั CBD เพื่อดาเนินการส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังตัวแทนจาหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ ของ
กลุม่ บริษัทฯ ให้ แก่ช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม
(ข)

ช่ องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่(Modern Trade)

DCM ท าหน้ าที่บ ริ หาร ดูแล และติดต่อโดยตรงกับร้ า นค้ า แบบสมัยใหม่เช่ น ร้ านสะดวกซื ้อ ซูเ ปอร์
มาร์ เกต และไฮเพอร์ มาร์ เกตเป็ นต้ น เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ และรับคาสัง่ ซื ้อจากร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ทีม
ฝ่ ายขายดังกล่าวจะสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ กับ CBD เพื่อให้ ดาเนินการส่งผลิตภัณฑ์ ไปยังศูนย์ กระจายสินค้ าหรื อคลังสินค้ าของ
ร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ต่อไป
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รายได้ รวมของกลุ่มบริ ษัทฯ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 งวดหกสามเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน1 มีนาคม 2556 และ 2557 สามารถจาแนกได้ ดงั ต่อไปนี ้
ปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม

2554

2555

2556

งบการเงินเฉพาะ
กิจการของ CBD
ล้ าน
ร้ อย
บาท
ละ

งบการเงินรวม
เสมือน
ล้ าน
ร้ อย
บาท
ละ

งบการเงินรวม
เสมือน
ล้ าน
ร้ อยละ
บาท

2556

2557

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวม

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ จากการขายและให้ บริการ
รายได้ จากการขาย
คาราบาวแดงแบบขวด
รายได้ จากการขาย
คาราบาวแดงแบบ
กระป๋ อง
รายได้ จากการขาย
สตาร์ ท พลัส
รายได้ จากการขายรวม

3,285.28

76.2

3,862.9

77.1

5,383.8

77.7

2,583.51,179.9

80.178.0

2,573.81,243.0

68.870.7

990.71

23.0

1,100.32

22.0

1,479.1

21.3

622.7316.0

19.320.9

1,039.8474.0

27.80

-

-

-

-

-

-

-

-

61.9

1.6

4,275.8

99.2

4,963.21

99.1

6,862.9

99.0

3,206.11,495.9

99.48.9

3,675.61,717.0

98.27.7

33.4
4,309.2

0.8
100.0

45.4
5,008.5

0.9
100.0

66.5
6,929.4

1.0
100.0

19.416.6
3,225.51,512.5

0.61.1
100.0

68.140.8
3,743.71,757.8

1.82.3
100.0

รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่น1
รายได้ รวม
1

รายได้ อื่นได้ แก่ดอกเบี ้ยรับ รายได้ จากการขายเศษวัสดุ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้ อื่น ๆ

รายได้ จากขายคาราบาวแดงสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 สามารถจาแนกตาม
ประเทศ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายได้ ดังต่อไปนี ้

ปี บัญชีสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2554
ร้ อยละของ
รายได้
รายได้ จากการ
(ล้ านบาท)
ขายรวม

ปี บัญชีสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2555
ร้ อยละของ
รายได้
รายได้ จากการ
(ล้ านบาท)
ขายรวม

ปี บัญชีสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2556
ร้ อยละของ
รายได้
รายได้ จากการ
(ล้ านบาท)
ขายรวม

ภายในประเทศ
ไทย

คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม

3,256.0
3,256.0

76.1
76.1

3,785.4
3,785.4

76.3
76.3

5,310.9
5,310.9

77.4
77.4

คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด

0.1
201.4
201.5
629.7
629.7
-

0.0
4.7
4.7
14.7
14.7
-

0.51
384.1
384.62
471.1
471.1
-

0.0
7.7
7.7
9.5
9.5
-

0.3
590.3
590.6
491.5
491.5
-

0.0
8.6
8.6
7.2
7.2
-

ต่ างประเทศ
กัมพูชา

อัฟกานิสถาน
เยเมน
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คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
เมียนมาร์
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
เวียดนาม
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
ประเทศอื่นๆ
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
รวมต่างประเทศ คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
รวมรายได้ จากการขายและให้ บริการ

ปี บัญชีสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2554
ร้ อยละของ
รายได้
รายได้ จากการ
(ล้ านบาท)
ขายรวม
126.0
2.9
126.0
2.9
20.2
0.5
2.6
0.1
22.7
0.5
8.99.5
0.2
31.030.4
0.7
39.9
0.9
29.28
0.7
990.71
23.2
1,019.98
23.9
4,275.8
100.0

ปี บัญชีสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2555
ร้ อยละของ
รายได้
รายได้ จากการ
(ล้ านบาท)
ขายรวม
166.0
3.3
166.0
3.3
60.1
1.2
31.8
0.6
91.9
1.9
2.7
0.1
2.7
0.1
16.917.3
0.3
44.54
0.9
61.47
1.2
77.5
1.6
1,100.2
22.2
1,177.87
23.7
4,963.21
100.0

ปี บัญชีสิน้ สุด
31 ธันวาคม 2556
ร้ อยละของ
รายได้
รายได้ จากการ
(ล้ านบาท)
ขายรวม
243.5
3.5
243.5
3.5
55.2
0.8
70.8
1.0
126.0
1.8
43.7
0.6
43.7
0.6
17.4
0.3
39.3
0.6
56.7
0.8
72.9
1.1
1,479.1
21.6
1,552.0
22.6
6,862.9
100.0

รายได้ จากการผลิตและจาหน่ายขายคาราบาวแดงสาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน1 มีนาคม
2556 และ 2557 สามารถจาแนกตามประเทศ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายได้ ดงั ต่อไปนี ้
งวดหกสามเดือนสิน้ สุด
30 มิถุนายน31มีนาคม 2556
รายได้
ร้ อยละของรายได้จาก
(ล้ านบาท)
การขายรวม

งวดหกสามเดือนสิน้ สุด
30 มิถุนายน31มีนาคม 2557
รายได้
ร้ อยละของรายได้จาก
(ล้ านบาท)
การขายรวม

ภายในประเทศ
ไทย

คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
สตาร์ ท พลัส
รวม

2,547.61,164.1
2,547.61,164.1

79 57.8
79.57.8

2,517.51,226.3
61 9
2,579.41,226.3

68 571.4
1.7
70.21.4

คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด

0.31
289.4148.8
289.7148.9
217.9103.6
217.9103.6
65.251.9
65.251.9
27.012.2

0.0
9.09
9.010.0
6.8.9
6.89
2.03.5
2.03.5
0.8

0.1
495.8214.1
495.9214.2
335.6201.4
335.6201.4
48.345.110.8

0.0
13.52.5
13.52.5
9.111.7
9.111.7
1.31.20.6

ต่ างประเทศ
กัมพูชา

อัฟกานิสถาน

เยเมน
เมียนมาร์
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คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
เวียดนาม
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
ประเทศอื่นๆ
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
รวมต่างประเทศ คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
รวมรายได้ จากการขายทัง้ สิน้

งวดหกสามเดือนสิน้ สุด
30 มิถุนายน31มีนาคม 2556
รายได้
ร้ อยละของรายได้จาก
(ล้ านบาท)
การขายรวม
25.12.8
0.80.2
52.115.1
1.60
8.12.9
0.32
8.12.9
0.32
8.63.5
0.32
17.05.8
0.54
25.69.3
0.86
35.915.8
1.1
622.7316.0
19.421.1
658.6331.8
20.52.2
3,206.21,495.9
100.0

งวดหกสามเดือนสิน้ สุด
30 มิถุนายน31มีนาคม 2557
รายได้
ร้ อยละของรายได้จาก
(ล้ านบาท)
การขายรวม
99.933.8
2.70
145.044.6
3.92.6
34.66.9
0.94
34.66.9
0.94
11.25.7
0.3
25.617.8
0.71.0
36.823.6
1.01.4
56.416.7
1.51.0
1,039.8474.0
28.37.6
1,096.2490.7
29.68.6
3,675.61,717.0
100.0

รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสาหรับงวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 และ 2557 สามารถจาแนกตามช่องทางการจัดจาหน่ายได้ ดงั ต่อไปนี ้
ปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม

งวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน

2556

2556

2557

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวม

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ช่องทางร้ านค้ าแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade)

4,207.9

79.2

1,978.8

77 7

1,935 2

76.9

ช่องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)

1,103.0

20.8

568.8

22 3

582.4

23.1

รวม

5,310.9

100.0

2,547.6

100.0

2,517.6

100.0

หมายเหตุ

กลุ่มบริษทั ฯ สามารถจาแนกรายได้ จากการขายคาราบาวแดงตามช่อ งทางการจาหน่ายในประเทศ ในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจาก
กลุ่มบริษทั ฯได้ด าเนินการจัดตัง้ DCM ขึ ้นในปลายปี 2555 เพื่อจัด จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ด้ วยตัวเอง

2.2

การประกอบธุรกิจแต่ ละสายผลิตภัณฑ์

2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

ปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทฯ ผลิต ทาการตลาด จาหน่ายและบริ หารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สองชนิด ได้ แก่
(1) เครื่องดื่มบารุงกาลังภายใต้ เครื่องหมายการค้ า “คาราบาวแดง” และ (2) เครื่ องดื่มเกลือแร่ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
“สตาร์ ทพลัส”
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(1)

คาราบาวแดงแบบขวด

คาราบาวแดงแบบขวดมีขนาดบรรจุ 150 มิลลิลติ ร บรรจุแบบไม่อัดลม (Non-carbonated) โดยมีราคา
ขายปลีก หน้ า ร้ านโดยทั่ว ไปในประเทศไทยอยู่ที่ ข วดละ 10.0 บาท ณ วัน ที่ 18 กรกฎาคม 2557ปั จ จุบัน กลุ่ม บริ ษั ท ฯ
จาหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดภายในประเทศเป็ นหลักนอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ส่งออกคาราบาวแดงแบบขวดไปยังตลาด
ต่างประเทศที่ผ้ บู ริโภคนิยมบริโภคเครื่องดื่มบารุงกาลังในบรรจุภัณฑ์แบบขวด
คาราบาวแดงแบบขวดเป็ นเครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง กาลัง รายแรกในประเทศไทยที่ ท าการตลาดโดยแสดง
ส่วนผสมของวิตามินบี 12 บนฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในกลยุท ธ์ ทางการตลาดในการวางตาแหน่ง ผลิตภัณ ฑ์
(Product Positioning) เพื่อสร้ างความแตกต่างให้ กบั คาราบาวแดงแบบขวดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ เชื่อ
ว่ากลยุทธ์ ดงั กล่าวส่งผลให้ คาราบาวแดงแบบขวดประสบความสาเร็ จในประเทศไทย
(2)

คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง

คาราบาวแดงแบบกระป๋ องมี ข นาดบรรจุ 250 มิ ลลิลิตร บรรจุแ บบไม่อัดลม (Non-carbonated) ณ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557ปั จจุบัน กลุ่มบริ ษัท ฯ จ าหน่ ายคาราบาวแดงแบบกระป๋ องในต่า งประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ทั ้งนี ้
สัดส่วนของส่วนผสมที่สาคัญในคาราบาวแดงแบบกระป๋ องที่จาหน่ายในแต่ละประเทศ อาจแตกต่างกันเล็กน้ อยขึ ้นอยู่กับ
พฤติกรรมและความชื่นชอบของผู้บริโภค ตลอดจนข้ อกาหนดทางกฎหมายในแต่ละประเทศปั จจุบนั กลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่าย
คาราบาวแดงแบบกระป๋ องในประเทศต่างๆ ได้ แก่ กัมพูชา อัฟกานิสถาน เยเมน เมียนมาร์ เวียดนาม และอีกหลายประเทศ
ทัว่ โลก
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(3)

สตาร์ ทพลัส

สตาร์ ทพลัสเป็ นเครื่องดื่มเกลือแร่บรรจุในขวดแก้ วและมีขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตรโดยมีราคาขายปลีก
หน้ าร้ านโดยทัว่ ไปในประเทศไทยอยู่ที่ขวดละ10.0 บาทกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มทาการตลาดและจาหน่ายสตาร์ ทพลัสเป็ นครัง้
แรกในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2557 กลุม่ บริษัทฯ สร้ างความแตกต่างให้ กับสตาร์ ท พลัส จากสินค้ า คู่แข่งโดยการ
แสดงส่วนผสมทีส่ าคัญคือ Zinc
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2.2.2

การตลาดและการแข่ งขัน
(1)

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย

คาราบาวแดง และสตาร์ ท พลัส มีคณ
ุ ลักษณะ วัตถุประสงค์ รสชาติ ส่วนผสม และประโยชน์ ที่แตกต่าง
กันโดยกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายสาหรับทั ้งสองผลิตภัณฑ์ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
ผลิตภัณฑ์
คาราบาวแดง

ลักษณะกลุ่มลูกค้ า
 สาหรับตลาดในประเทศ กลุ่มบริ ษัทฯ มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้บริ โภควัยทางาน
ทุกกลุม่ อาชีพที่ต้องการพลังงาน และความสดชื่นระหว่างการทางาน โดยส่วนใหญ่
เป็ นกลุม่ ผู้มีรายได้ ระดับขั ้นต้ นถึงปานกลาง
 สาหรับตลาดต่างประเทศ กลุ่มบริ ษัทฯ มีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศที่กลุม่ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
 ปั จจุบนั รายได้ ส่วนใหญ่ ของคาราบาวแดงมาจากกลุ่มลูกค้ าในประเทศ อย่างไรก็ดี
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี แ ผนเพิ่ ม สัด ส่ ว นรายได้ จากกลุ่ม ลูก ค้ าในต่ า งประเทศมากขึ น้
(รายละเอียดของแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้ ดังกล่าวเปิ ดเผยอยู่ในส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ 1
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ)
 กลุม่ บริษัทฯ มีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้บริโภคตั ้งแต่วยั รุ่ นจนถึงวัยกลางคนที่ใส่ใจ
ตนเอง และต้ องการเติมความสดชื่นจากการทางานและกิจกรรมกลางแจ้ ง รวมถึง
ต้ องการการชดเชยการสูญเสียเหงื่อจากการออกกาลังกาย
 กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของสตาร์ ท พลัสในปั จจุบนั เป็ นลูกค้ าในประเทศเท่านั ้น

สตาร์ ท พลัส

(2)

นโยบายการตลาดและการส่ งเสริ มการขาย

สาหรั บตลาดในประเทศ กลุ่มบริ ษัทฯ จะท าการตลาดกับผู้บริ โภคเป้าหมายโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
สร้ างความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ โดยกลุ่มบริ ษัทฯ มีงบประมาณสาหรับการ
ดาเนินการกิจกรรมการตลาดประมาณร้ อยละ 10 ของรายได้ จากการขายรวมต่อปี ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีการดาเนินการ
การตลาดทั ้งในรูปของการตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคในวงกว้ าง) และการตลาด
แบบ Below the Line (การตลาดที่เข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
(ก)

การตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่ านสื่อที่เข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคในวงกว้ าง)

การทาการตลาดแบบ Above the Line ประกอบไปด้ ว ยการท าโฆษณาบนสื่อ ต่า ง ๆ ที่
สามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคในวงกว้ าง เช่น โทรทัศน์ การทาโฆษณาบนสือ่ สิง่ พิมพ์ การทาป้ายโฆษณา และสือ่ อื่น ๆ
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กลุ่ม บริ ษั ทฯ จะน าเสนอเครื่ อ งหมายการค้ า คาราบาวแดง และภาพลักษณ์ ข องผู้แ นะน า
สินค้ า (Presenter) และตัวแทนสินค้ า (Brand Ambassador) คือ นายยืนยง โอภากุล หรื อ แอ๊ ด คาราบาว นักร้ องนาวง
คาราบาวซึง่ เป็ นวงดนตรีที่บริษัทฯ เชื่อว่าเป็ นวงดนตรี ที่ได้ รับความนิยมในประเทศเพื่อนบ้ านทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

ตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุม่ บริษัทฯ ซึง่ มีนายยืนยง โอภากุลเป็ นผู้แนะนาสินค้ า (Presenter) และตัวแทนสินค้ า (Brand Ambassador)

(ข)

การตลาดแบบ Below the Line (การตลาดที่ เข้ าถึงกลุ่มผู้ บริ โ ภคเป้ าหมายแบบ

เฉพาะเจาะจง)
การทาการตลาดแบบ Below the Line ประกอบไปด้ วยการทากิจกรรมทางการตลาดโดยตรง
กับผู้บริโภค เช่น การแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ ผ้ บู ริโภคได้ ทดลอง การแจกใบปลิว และการลงพื ้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น กิ จ กรรมการตลาดภาคสนามผ่ า นที ม งานสาวบาวแดง ซึ่ ง มี
ความคุ้นเคย ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสัมพันธ์ กับ ตัวแทนจาหน่ายในระดับต่าง ๆ ร้ านค้ าปลีก และผู้บริ โภค ใน
แต่ละพื ้นที่เป็ นอย่างดี การทากิจกรรมทางการตลาดของทีมงานสาวบาวแดงมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์
ของกลุม่ บริษัทฯ ให้ เข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรง และกลุ่มผู้บริ โภคที่ยังไม่เคยบริ โภคผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ปั จจุบัน กลุ่มบริ ษัทฯ มีทีมงานสาวบาวแดงกว่า 500 คน หรื อมากกว่า 70 ทีม ซึ่งทางาน
ครอบคลุม พื น้ ที่ สาคัญทางการตลาดเกือ บทั่ว ประเทศไทย โดยบริ ษัท ฯ เชื่อ ว่ าที ม งานสาวบาวแดงเป็ นที ม ปฏิ บัติการ
ทางการตลาดสาหรับ เครื่ องดื่ม บารุ งกาลัง ที่ใ หญ่ ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี ้ การที่กลุ่ม บริ ษั ทฯ ดาเนิ นการพัฒนา
ทีมงานสาวบาวแดงด้ วยตนเองนั ้น จะทาให้ ทีมงานสาวบาวแดงทุกคนมีความรู้ และความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม
บริษัทฯ รวมทั ้งมีความภักดีต่อองค์กรอีกด้ วย
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ตัวอย่างกิจกรรมการตลาดของกลุม่ บริษัทฯ ที่เข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง

สาหรับ การท าการตลาดในต่า งประเทศ กลุ่ม บริ ษัท ฯ จะพิจ ารณาสรรหาตัว แทนจ าหน่า ยที่ มีความ
ชานาญและประสบการณ์ ใ นการจ าหน่ า ยสินค้ า อุปโภคบริ โ ภคในต่ างประเทศ อีกทัง้ มีความสามารถในการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมพื ้นที่ในประเทศนั ้น ๆ เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ เป็ นสาคัญ ทั ้งนี ้ กลยุทธ์ การตลาดและ
กิจกรรมการส่งเสริ มการขายจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละประเทศ
กลุ่มบริ ษัทฯ และตัวแทนจาหน่ายมุ่งเน้ นการทากิจกรรมการตลาดแบบ Above the Line (การตลาด
ผ่านสือ่ ที่เข้ าถึงกลุม่ ผู้บริโภคในวงกว้ าง) เพื่อสร้ างความต้ องการบริ โภคผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่ผ่านมากลุ่มบริ ษัทฯ
ทาการตลาดในประเทศกัมพูชาโดยนารูปแบบการทากิจกรรมการตลาดในประเทศไทยไปประยุกต์ ใช้ กับการทาการตลาด
ในประเทศกัมพูช าร่ ว มกัน กับตัวแทนจาหน่ าย เช่น การสนับสนุนการแข่ งขัน มวย การจัดคอนเสิร์ตสัญจรของวงดนตรี
คาราบาวพร้ อมกับการแจกผลิตภั ณฑ์ ตัวอย่ างของกลุ่ม บริ ษั ทฯ ให้ ผ้ ูบริ โภคได้ ท ดลองดื่ม นอกจากนี ย้ ังมี การถ่ายทอด
คอนเสิร์ตดังกล่าวทางโทรทัศน์ เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ และสร้ างความตระหนักรู้ ถึงเครื่ องหมายการค้ า
“คาราบาวแดง” และวงดนตรีคาราบาว (Brand Awareness) ทางอ้ อมอีกด้ วย
(3)

ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
กลุม่ บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี ้
1

ช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม Traditional Trade)

ตัวแทนจาหน่ายหลัก

กลุม่
บริษัทฯ

2

ตัวแทนจาหน่ายย่อย

ร้ านค้ าส่งขนาดเล็ก

ช่องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ Modern Trade)

ร้ านค้ าปลีก
ผู้บริโภค

ร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ เช่น ร้ านค้ าสะดวกซื ้อ ซูเปอร์ มาร์ เกต
ไ เพอร์ มาร์ เกต เป็ นต้ น

ในประเทศ
ต่างประเทศ
ผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย ผู้จดั จาหน่ายในต่างประเทศ

ผู้บริโภค
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ทั ้งนี ้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
กลุม่ บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม เท่ากับ 4,207.9 ล้ านบาท และ 949.6 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 61.3 และ ร้ อยละ 55.3 ของรายได้ จากการขายรวมตามลาดับ รายได้ จากการขายผ่านช่ องทางร้ านค้ าสมัยใหม่
เท่ า กับ 1,103.0 ล้ านบาทและ 276.8 ล้ า นบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.1 และ ร้ อ ยละ 16.1 ของรายได้ จ ากการขายรวม
ตามลาดับ และรายได้ จากการขายต่างประเทศเท่ากับ 1,552.0 ล้ านบาท และ 490.7 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.6 และ
ร้ อยละ 28.6 ของรายได้ จากการขายรวม ตามลาดับ
(ก)

ตลาดในประเทศ

กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จ าหน่ า ยผลิตภั ณฑ์ ข องกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ภายในประเทศผ่ า นช่ อ งทางการจั ด
จาหน่ายสองช่องทาง ได้ แก่ ช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) และ ช่องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern
Trade)
 ช่ องทางร้ านค้ าแบบดัง้ เดิ ม (Traditional Trade) กลุ่มบริ ษั ทฯ ให้ ความสาคัญในการ
กระจายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ให้ ครอบคลุมพื ้นที่ทั่วประเทศ ดังนั ้น กลุ่มบริ ษัทฯ จึงกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านเครื อข่าย
ตัวแทนจาหน่ายซึง่ บริหารงานโดยกลุม่ บริษัทฯ
ในการนี ้กลุม่ บริ ษัทฯ จะสรรหาตัวแทนจาหน่ายหลัก (Agent) ในแต่ละจังหวัด และจะ
สรรหาตัวแทนจาหน่ายย่อย (Sub-Agent หรื อยี่ปั๊ว) และร้ านค้ าส่งขนาดเล็ก (Sub-Sub-Agent หรื อซาปั๊ ว) ที่มีศักยภาพ
เพื่อร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของเครือข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษัทฯ โครงสร้ างเครื อข่ายการกระจายผลิตภัณฑ์ ของ
กลุม่ บริษัทฯ สามารถสรุ ปได้ ดังนี เ้ ป้าหมายเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ
กระจายผลิตภัณฑ์ในประเทศ ดังนี ้
– กระจายผลิตภั ณฑ์ ผ่า นกลุ่มบริ ษัทฯ จะสรรหาตัวแทนจ าหน่า ยหลัก (Agent) ที่ มี
ศักยภาพในแต่ละจังหวัด
– กลุ่มบริ ษัท ฯ และตัวแทนจาหน่ายหลัก (Agent) จะร่ วมกันสรรหาแต่ง ตั ้งตัวแทน
จาหน่า ยย่ อย (Sub-Agent หรื อยี่ปั๊ ว) ที่ มีศักยภาพเพื่ อในกระจายผลิตภัณฑ์ ใ น
ระดับอาเภอ ให้ มีจานวนเพียงพอและครอบคลุมการขายในแต่ละพื ้นที่
– กลุ่มบริ ษัท ฯ และตัว แทนจาหน่า ยย่ อ ย (Sub-Agent หรื อ ยี่ปั๊ ว )หลัก (Agent) จะ
ร่ ว มกั น สรรหาแต่ ง ตั ง้ ร้ านค้ าส่ ง ขนาดเล็ ก (Sub-Sub-Agent หรื อ ซาปั๊ ว) ที่ มี
ศักยภาพเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ในแต่ละพื ้นที่เป้าหมาย และกระจายผลิตภัณฑ์ ลง
สูร่ ้ านค้ าปลีกในระดับตาบลให้ ทั่วถึง
– ทีมงานขายและทีมงานสาวบาวแดงของกลุม่ บริษัทฯ ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
เพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์ให้ ร้านค้ าปลีก
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สาหรับ การจาหน่า ยผลิตภัณฑ์ ผ่า นช่อ งทางร้ านค้ า แบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) กลุ่ม
บริ ษัท ฯ จะขายขาดให้ แก่ตัว แทนจาหน่ ายหลัก โดยไม่มี นโยบายในการรับคืน ผลิตภั ณฑ์ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยัง มี
นโยบายให้ ตวั แทนจาหน่ายหลักชาระเงินล่วงหน้ าก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ แก่ตวั แทนจาหน่ายหลักอีกด้ วย
 ช่ อ งทางร้ านค้ าแบบสมัย ใหม่ (Modern Trade) ปั จจุบั น กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ให้ แก่ช่องทางร้ านค้ าสมัยใหม่ เช่น ร้ านสะดวกซื ้อ ซูเปอร์ มาร์ เกต และไ เพอร์ มาร์ เกต โดยตรง
สาหรับการจ าหน่ ายผลิตภั ณฑ์ ผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) กลุ่ม
บริ ษั ท ฯ จะขายขาดให้ แก่ ร้านค้ าแบบสมัยใหม่ และไม่ มี นโยบายในการรับ คื น ผลิตภั ณฑ์ นอกจากนี ้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี
นโยบายในการให้ สนิ เชื่อทางการค้ า (Credit Term) กับร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ดงั กล่าวส่วนใหญ่ประมาณ 30 – 60 วัน

(ข)

ตลาดต่ างประเทศ

กลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ในต่างประเทศผ่านคู่ค้าซึ่ง ประกอบด้ ว ย
ผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย หรื อผู้จัดจาหน่ายท้ องถิ่นในต่างประเทศ เพื่อ กระจายผลิตภัณฑ์ ต่อไปยังผู้บริ โภคในประเทศที่
เป็ นตลาดหลัก กลุม่ บริษัทฯ มีนโยบายใช้ ค่คู ้ ารายเดียว หากคู่ค้าดังกล่าวมีความแข็งแกร่ งในการกระจายผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม
บริษัทฯ ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตลาดหลักนั ้น กลุม่ บริษัทฯ จะพิจารณาจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ นู าเข้ า ตัวแทนจาหน่าย
หรื อผู้จัดจาหน่ ายท้ อ งถิ่ น หลายราย ตามความเหมาะสมของการดาเนิน ธุรกิจ ในประเทศนั ้น ๆ ทัง้ นี ้ กลุ่ม บริ ษัท ฯ ได้
กาหนดให้ มที ีมฝ่ ายขายต่างประเทศที่มีหน้ าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในการบริหารจัดการและสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับคู่ค้า
ต่างประเทศ
สาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุม่ บริษัทฯ จะขายขาดให้ แก่ ผ้ นู าเข้ า ตัวแทน
จาหน่าย หรือผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นในต่างประเทศ โดยไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยังมี
นโยบายให้ ผ้ นู าเข้ า ตัวแทนจาหน่าย หรือผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นในต่างประเทศชาระเงินล่วงหน้ าก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ อีก
ด้ วย
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(4)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน

ข้ อมูลในส่ว นนี จ้ ัดทาขึน้ โดยใช้ เ อกสารซึ่ง ได้ เผยแพร่ ต่อสาธารณชน สื่อ สิ่ง พิมพ์ ของภาครั ฐ ตลอดจนแหล่งข้ อ มูลด้ า น
อุตสาหกรรม บริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้ นิยามไว้ ในส่วนที่ 3 หัวข้ อ 6.2 ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพ ย์ ) ตลอดจนบริ ษัทร่ วม กรรมการ เจ้ าหน้ าที่ หรื อตัว แทนบริ ษั ทฯ มิไ ด้ รับ รองความถูกต้ อ งของข้ อมูลดังกล่า ว
แหล่งข้ อมูลเหล่านี ้จัดทาขึ ้นโดยอ้ างอิงข้ อสมมติฐานทางเศรษฐกิจ และสมมติฐานอื่นซึ่งอาจไม่ถูกต้ อง อีกทั ้งบริ ษัทฯ ผู้จัด
จาหน่ ายหลักทรัพ ย์ (ตามที่ไ ด้ นิยามไว้ ใ นส่ว นที่ 3 หัวข้ อ 6.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ ) ตลอดจนบริ ษั ทร่ วม กรรมการ
เจ้ าหน้ าที่ หรื อตัวแทนบริ ษัทฯ มิได้ ตรวจสอบความถูกต้ อง อีกทั ้งมิได้ รับรองว่าแหล่งข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ผู้ลงทุนควร
ทราบว่าข้ อมูลด้ านอุตสาหกรรมบางรายการที่อยู่ในเอกสารส่วนนี ้ ได้ จดั ทาขึ ้นโดยการประมาณการ และมิได้ รับการรับรอง
อย่ า งเป็ นทางการจากบริ ษั ท ฯ หรื อ แหล่ง ข้ อ มู ลที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ข องประเทศ ผู้ลงทุน ไม่ ควรเชื่ อ ถื อ ข้ อ มูลดัง กล่า วโดยไม่
ตรวจสอบให้ รอบคอบ นอกจากนี ้ ข้ อมูลตัวเลขบางรายการในเอกสารส่วนนี ้มีการปั ดเศษให้ เป็ นเลขถ้ วน
เอกสารในส่วนนี ้ประกอบด้ วยข้ อมูลคาดการณ์ การประมาณการ และข้ อความในลักษณะที่เป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต
ข้ อมูลเหล่านี ้จาต้ องอาศัยข้ อสมมติฐาน และการคาดประมาณซึ่งมีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนว่าเป็ นข้ อสมมติฐาน
และการคาดประมาณที่มีความถูกต้ องหรื อไม่ อีกทั ้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการในด้ านต่าง ๆ เช่น สังคม
เศรษฐกิจ ธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลาด กฎหมาย รัฐบาล และสถานการณ์ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ด้ านกฎเกณฑ์ นอกจากนี ้
ยัง ขึน้ อยู่กับ การกระท าการ หรื อ การงดเว้ นกระท าการโดยบุคคลภายนอก ข้ อสมมติ ฐ านที่ เกี่ ยวข้ อ งดัง กล่า วเป็ นการ
ประเมินเรื่องต่าง ๆ ได้ แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต และการแข่งขันในตลาด ตลอดจนการตัดสินใจในอนาคตของ
ภาครัฐ และภาคธุรกิจ การคาดทานายสิง่ เหล่านี ้ได้ อย่างถูกต้ องนั ้นทาได้ ยาก ผลที่เกิดขึ ้นจริ ง ตลอดจนเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้น
จริ งในอนาคตอาจแตกต่ างจากการประมาณการอย่างมี นัยสาคัญ ผู้ลงทุนไม่ควรเชื่อถือ ข้ อความ หรื อเอกสาร ซึ่งเป็ นที่
เผยแพร่ต่อสาธารณชน สื่อสิ่งพิมพ์ ของภาครั ฐ ตลอดจนแหล่งข้ อมูลด้ านอุตสาหกรรม หรื อบุคคลภายนอกอื่นใดในการ
คาดทานายทิศทางอุตสาหกรรม หรือผลการดาเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรม
ข้ อ มูล ในเอกสารฉบั บ นี ท้ ี่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ตลาดเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ มี แ อลกอฮอล์ อ้ า งอิ ง จากบทวิ จั ยการตลาดที่ จั ดท าโดย
Euromonitor ซึง่ เป็ นองค์กรอิสระ อย่างไรก็ดี ข้ อมูลดังกล่าวไม่ควรนามาใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ข้ อมูลของ Euromonitor ในเอกสารฉบับนี ้เป็ นข้ อมูลตลาดเครื่ องดื่ มบารุ งกาลังในประเทศไทย ทั ้งนี ้
ข้ อมูลดังกล่าวไม่รวมข้ อมูลการขายจากช่องทางการส่งออก การขายให้ ลกู ค้ าองค์กร และการขายผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ช่องทางการค้ าปลีก ดังนั ้น ข้ อมูลดังกล่าวจึงจะไม่ครอบคลุมการผลิต การจาหน่าย และการบริ โภคเครื่ องดื่มบารุ งกาลังใน
ทั ้งหมดในประเทศไทย
บริษัทฯ วิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจเครื่ องดื่มบารุ งกาลังโดยพิจารณาจากบท
วิจัยของ The Nielsen Company (Thailand) (“Nielsen”) ทัง้ นี ้ ข้ อมูลทางการตลาดสาหรั บเครื่ อ งดื่มบ ารุ งกาลัง ใน
ประเทศไทยของ Nielsen ไม่รวมข้ อมูลจากช่องทางการขายส่ง ตลาดนัดสุดสัปดาห์ การขายตรง การส่งออกโดยบริ ษัท
(Direct Export) และการส่งออกผ่านตัวแทนส่งออก (Indirect Export) การตั ้งจุดขายในสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น
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โรงแรม โรงภาพยนตร์ และโรงพยาบาล การซื ้อเพื่อบริโภคในร้ านค้ า (On Premise) และร้ านหาบเร่ แผงลอย ดังนั ้น ข้ อมูล
ทางการตลาดดังกล่าวจึงไม่สามารถแสดงถึงรายได้ ของอุตสาหกรรมได้ ทั ้งหมด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้ อมูลตลาด
สาหรับเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Soft Drinks) ที่ Nielsen ได้ รวบรวมขึ ้นโดยใช้ วิธีการลักษณะเดียวกับตลาดสาหรับ
เครื่ อ งดื่ม บ ารุ ง กาลัง จะเห็ น ว่ า ข้ อ มูลทางการตลาดของ Nielsen ในเดื อ นพฤษภาคม 2555 สาหรั บเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ มี
แอลกอฮอล์ (Soft Drinks) ครอบคลุมร้ อยละ 73.0 ของตลาดเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Soft Drinks) ในประเทศไทย
ทั ้งหมด ดังนั ้น กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่า ข้ อมูลการตลาดสาหรับเครื่องดื่มบารุงกาลังของ Nielsen นั ้นสามารถแสดงถึงภาพรวม
ของตลาดดังกล่าวในประเทศไทยได้
(ก)

คานิยาม

คำนิยำมใน Euromonitor
เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง (Energy Drinks): เครื่องดื่มที่ให้ พลังงาน โดยมีสว่ นผสมหลักคือ
แคฟเฟอีน (Caffeine) และกรดอะมิโนเทารีน (Amino acid taurine) ในปริมาณมาก รวมถึงส่วนผสมอื่นที่มีสว่ นช่วยใน
การให้ พลังงาน เช่น กัวรานา (Guarana) และโสม (Ginseng)
เครื่ องดื่มเกลือแร่ (Sports Drink): จาแนกได้ เป็ น 3 ประเภท คือ (1) ไอโซโทนิค (Isotonic)
(2) ไฮโปโทนิค (Hypotonic) และ (3) ไฮเปอร์ โทนิค (Hypertonic)
(1) เครื่ องดื่มเกลือแร่ ประเภทไอโซโทนิค (Isotonic): เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ทดแทนการสูญเสียน ้าในร่ างกาย รวมทั ้งสารอิเลคโตรไลท์ (ซึง่ ประกอบด้ วย โซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์) และ
กลูโคส โดยเครื่องดื่มประเภทนี ้มีสว่ นผสมของสารอิเลคโตรไลท์ที่ ซงึ่ มีความเข้ มข้ นใกล้ เคียงกับสารดังกล่าวในร่ างกาย
และการบริโภคเครื่องดื่มดังกล่าวจะจึงไม่ก่อให้ เกิดการบวมหรือหดตัวของเซลล์ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้ส่วนใหญ่จะมี
ส่วนผสมของคาร์ โบไฮเดรตประมาณร้ อยละ 5 ถึงร้ อยละ 8 และมักถุกบริโภคในระหว่างขณะการออกกาลังกาย และ/หรือ
ในภาวะที่ร่างกายเสียเหงื่อจากความท่ามกลางอากาศร้ อน
(2) เครื่ องดื่มเกลือแร่ ประเภทไฮโปโทนิค (Hypotonic): เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เข้ มข้ นของส่วนผสมน้ อยกว่าระดับของของเหลวในร่ างกาย นอกจากนี ้ เครื่องดื่มประเภทนี ้ยังมีสว่ นผสมคาร์ โบไฮเดรตใน
สัดส่วนที่น้อยกว่าเครื่องดื่มเกลือแร่ประเภทไอโซโทนิค ดังนั ้น จึงมีค่าออสโมลาลิตีความเข้ มข้ นของสารที่อยู่ในสารละลาย
(Osmolality) น้ อยกว่า (ปริมาณอนุภาคเหลวน้ อยกว่าเลือด) อีกทั ้ง เครื่องดื่มประเภทนี ้ยังช่วยให้ ร่างกายดูดซึมน ้าได้ เร็ ว
ขึ ้น และจึงเป็ นเครื่องดื่มที่เหมาะสมที่สดุ เมื่อผู้บริ โภคต้ องการในการทดแทนของเหลวในร่างกายอย่างเร่งด่วน เช่น
ภายหลังการออกกาลังกาย อย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มประเภทนี ้ไม่ใช่ตวั เลือกที่ดีที่สดุ สาหรับการทดแทนพลังงาน
(3) เครื่ องดื่มเกลือแร่ ประเภทไฮเปอร์ โทนิค (Hypertonic): เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเข้ มข้ นของส่วนผสมมากกว่าระดับของเหลวในร่างกาย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทนี ้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย
ทดแทน และรักษาระดับพลังงานระหว่างการออกกาลังกายได้ อย่างน้ อย 1 ชัว่ โมง อย่างไรก็ตาม ร่างกายสามารถดูดซึม
สาหรับเครื่องดื่มประเภทนี ้ร่างกายจะถูกดูดซึมได้ ช้า จึงไม่เหมาะสมในการบริโภคเพื่อทดแทนของเหลวในร่างกาย
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รายได้ ผ่าน Off-trade (Off-trade Sales): รายได้ จากการขายผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
ซูปเปอร์ มาร์ เก็ต/ไฮเพอร์ มาร์ เก็ต ร้ านค้ าลดราคา ร้ านสะดวกซื ้อ ร้ านขายของชาขนาดเล็ก ร้ านค้ าในสถานีบริการน ้ามัน
ร้ านค้ าเฉพาะสาหรับอาหาร/เครื่องดื่ม/บุหรี่ ร้ านขายของชาอื่นๆ ร้ านค้ าที่ไม่จาหน่ายของชา ตู้กด การซื ้อสินค้ าที่บ้าน
ร้ านค้ าปลีกออนไลน์ และการขายตรง
คำนิยำมใน Nielsen
เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง (Energy Drinks): เครื่องดื่มพร้ อมดื่มแบบไม่อัดลมซึ่งมีส่วนผสมของ
แคฟเฟอีน (Caffeine) ที่ช่วยสร้ างพลังงานให้ แก่ร่างกาย
เครื่ องดื่มเกลือแร่ (Sports Drinks): จัดว่าเป็ นเครื่ องดื่มพร้ อมดื่มที่บริ โภคแล้ ว ทาให้ สดชื่น
หรือมีประโยชน์เมื่อบริโภคร่วมกับการทากิจกรรมการกีฬาหรื อการออกกาลังกาย ประโยชน์ หลักของผลิตภัณฑ์ กลุ่มนี ้ คือ
ช่วยทดแทนของเหลวและอิเลคโตรไลท์ (Electrolyte) ในร่ างกายที่สญ
ู เสียไปกับเหงื่อ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่ มเกลือแร่ ส่วน
ใหญ่มีส่วนผสมของกลูโคส โซเดียม หรื อส่วนผสมอื่นที่มีลกั ษณะเดียวกัน และสามารถผลิตเพื่อให้ มีรสชาติหลากหลาย
เช่น รสผลไม้ รวม รสมะนาว และรสพีช
(ข)

ภาพรวมของอุตสาหกรรม

ประเทศไทยเป็ นตลาดสาคัญสาหรับเครื่องดื่มบารุงกาลังของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยสาหรับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 77.4 ของ
รายได้ จากการขายรวม นอกจากการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยแล้ ว กลุ่มบริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่จะ
ขยายสัดส่วนการส่งออกไปยังกลุม่ ประเทศ CLMV เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่ากลุม่ ประเทศ CLMV มีโครงสร้ างประชากร
คล้ ายคลึงกับประเทศไทย ประกอบกับมีภูมิประเทศติดกับประเทศไทย กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นว่า ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ
ส า ม า ร ถ ส่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ป จ า ห น่ า ย ไ ด้ ส ะ ด ว ก ป ร ะ เ ท ศ ป ร ะ เ ท ศ
เมียนมาร์ และประเทศเวียดนามเป็ นตลาดต่างประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงของกลุ่มบริ ษัทฯ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
1.8 และร้ อยละ 1.6 ของรายได้ จากการขายรวมของกลุ่มบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เป้าหมายของกลุ่มบริ ษัทฯ คือกลุ่มประเทศ
CLMV โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวี ยดนาม ซึ่ป ระเทศอื่ น ๆ เช่ น ประเทศกัม พูช า ประเทศ
อัฟกานิสถาน และประเทศเยเมน เป็ นตลาดส่งออกที่สาคัญที่กลุ่มบริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจ อยู่ โดยสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 มีสดั ส่วนรายได้ จากประเทศดังกล่าวเท่ากับร้ อยละ 8.6 ร้ อยละ 7.2 และร้ อยละ 3.5 ของรายได้ จากการ
ขายรวม ตามลาดับ
(ค)

ตลาดที่สาคัญ: ประเทศไทย

จากข้ อมูลของ IMF เศรษฐกิจของประเทศไทยมีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับสองของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรื อ “GDP”) อยู่ในระดับ 387.2
พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และมี GDP ต่อหัว (GDP per capita) เท่ากับ 5,674.4 ดอลลาร์ สหรัฐในปี 2556 แม้ ว่าประเทศไทย
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จะประสบปั ญหาความไม่ แน่ นอนและความผัน ผวนทางการเมื อง แต่ป ระเทศไทยได้ มี การแก้ ไขปั ญหาทางสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั ้น ตามข้ อมูลของ The World Bank จึงนับได้ ว่าประเทศไทยเป็ นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบ
ความสาเร็จในการพัฒนาสังคม โดยสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่แข่งแกร่ง ควบคู่กับการลดปั ญหาความยากจน (ที่มา:
The World Bank)
จากข้ อมูลของ IMF ประเทศไทยมี อัตราการเติบโตของ GDP ที่แท้ จริ ง เท่ากับร้ อยละ 6.5
และร้ อ ยละ 2.9 ในปี 2555 และ 2556 ตามลาดับ และคาดการณ์ ว่ า จะมี อัตราการเติบโตของ GDP ที่แท้ จ ริ งจะเท่ากับ
ร้ อ ยละ 2.5 ถึง ร้ อ ยละ 4.8 ระหว่ า งปี 2557 ถึง ปี 2561 นอกจากนี ้ IMF คาดการณ์ ว่ า GDP ต่อ หัวจะสูง กว่า 6,000.0
ดอลลาร์ สหรัฐ ภายในปี 2559 และมีจานวนประชากรจะเกิน 69.7 ล้ านคน ภายในปี 2561
เมื่ อ เดื อ นกัน ยายน 2557 มหาวิ ท ยาลัยหอการค้ า ไทยรายงานว่ า ดัช นี ความเชื่ อ มั่น ของ
ผู้บริโภคในประเทศไทยปรับตัวมาอยู่ในระดับ 80.1 ในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ ้นจากระดับ 78.2 ในเดือนกรกฎาคม และระดับ
75.1 ในเดือนมิถนุ ายน ซึง่ ระดับดัชนีความเชื่อมัน่ ดังกล่าวเป็ นระดับที่สงู ที่สดุ ในรอบ 13 เดือน สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ ้น
ดังกล่าวมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยที่ ดีขึ ้น ประกอบกับสาเหตุอื่น ได้ แก่ (1) การปรับเพิ่มคาดการณ์
การเติบโตของ GDP สาหรับปี 2558 จากร้ อยละ 3.5 เป็ นร้ อยละ 4.5 โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2) การลดลงของราคาขายปลีกน า้ มัน (3) การแข็ง ค่าขึ ้นของสกุลเงินบาท และ (4) การคงอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายอยู่ในระดับที่ร้อยละ 2.0 ต่อปี โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินเพื่อช่วยฟื น้ ฟูเศรษฐกิจ
แผนภู มิ ต่อ ไปนี แ้ สดง (1) GDP ของประเทศไทยวัดตามราคาตลาดในปี ที่ วัดค่ า และการ
เติบโตของ GDP ที่แท้ จริ ง (2) GDP ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่า (3)
GDP ต่อหัวของประเทศไทยวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่า และการเติบโตของ GDP ต่อหัวที่แท้ จริ ง และ (4) จานวน
ประชากร และ (5) ดัชนีความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคในประเทศไทย
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แผนภูมิ 1: GDP ของประเทศไทยวั ดตามราคาตลาดในปี ที่ วัดค่ า (หน่ วย: พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ) และ การ
เติบโตของ GDP ที่แท้ จริ ง (%)
GDP ในหน่วยพันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ
500

การเติบโตของ GDP ที่
แท้ จริ ง
10%

7.8%

6.5%

400
300

2.5%

200
100

273

264
-2.3%

319

346

366

2.9%

2.5%

387

374

3.8%

4.8%

8%
4.7%

4.5%

6%
4%

393

417

439

464

2%
0%

0.1%

-2%

0

-4%
2551

2552

2553
2554
2555
GDP ราคาตลาดในปี ที่วดั ค่า

2556E 2557E 2558E 2559E 2560E
การเจริ ญเติบโตของ GDP (ณ ราคาคงที่)

2561E

ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557
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แผนภูมิ 2: GDP ของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ วัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ าในปี 2557E
(หน่ วย: พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ)

17

17
บรูไน ดารุสซา
ลาม

11
สปป. ลาว

60

กัมพูชา

188

เวียดนาม

292

ฟิ ลิปปิ นส์

304

สิงคโปร์

343

มาเลเซีย

ไทย

อินโดนีเซีย

374

เมียนมาร์

859

ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557
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แผนภูมิ 3: GDP ต่ อหัวของประเทศไทย วัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ า (หน่ วย: ดอลลาร์ สหรั ฐ) และการเติบโต
ของ GDP ต่ อหัวที่แท้ จริ ง (%)
GDP ต่อหัว (หน่วย
ดอลลาร์ สหรัฐ)
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การเติบโตของ GDP ต่อหัว
ที่แท้ จริ ง
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-2%

-

-4%
2551

2552

2553

2554

2555

GDP ต่อหัว (ราคาตลาดในปี ที่วดั ค่า)
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2560E

2561E

การเติบโตของ GDP ต่อหัว (ณ ราคาคงที่)

ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557
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แผนภูมิ 4: จานวนประชากรในประเทศไทย (หน่ วย: ล้ านคน) ระหว่ างปี 2552 ถึงปี 2561E
จานวนประชากร (ล้ านคน)
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557
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แผนภูมิ 5: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริ โภคในประเทศไทย
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ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เดือนกันยายน 2557

จากข้ อมูลของ The World Bank พบว่ าจานวนประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศไทยยังคง
อาศัยอยู่ในพื ้นที่ชนบทโดยมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 65.0 ของจานวนประชากรทั ้งหมดในปี 2555 หรื อประมาณ 44 ล้ าน
คน เนื่องจากกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายของกลุ่มบริ ษัทฯ สาหรับเครื่ องดื่มบารุ งกาลังคือ ประชากรที่มีรายได้ ขั ้นต้ นถึงปาน
กลาง ดังนั ้น กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่า จานวนประชากรในชนบทที่ มีจานวนมากจะเป็ นฐานอุปสงค์ ที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ ของ
กลุม่ บริษัทฯ นอกจากนี ้ จากการศึกษาโครงสร้ างประชากรในประเทศ พบว่ามีประชากรวัยทางาน ซึ่งมีอายุระหว่าง 20 ปี
ถึง 59 ปี ซึง่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์สงู ถึงร้ อยละ 54.0 ภายในปี 2573
แผนภู มิ ต่ อ ไปนี แ้ สดง (1) สัดส่ ว นจ านวนประชากรในชนบทในประเทศไทยต่ อ จ านวน
ประชากรทั ้งหมด ระหว่างปี 2551 ถึงปี 2555 (2) จานวนประชากรแบ่งตามภาคในปี 2553 และ (3) โครงสร้ างประชากร
ตามอายุในอนาคตในปี 2558 และปี 2573
แผนภูมิ 65: สัดส่ วนจานวนประชากรในชนบทในประเทศไทยต่ อจานวนประชากรทัง้ หมดของประเทศไทย (%)
% ของจานวนประชากร
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ที่มา: The World Bank และ WDI database เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

แผนภูมิ 67: จานวนประชากรในประเทศไทยแบ่ งตามภาคโดยคิดเป็ น % ของประชากรทัง้ หมดในประเทศไทยในปี
2553

ภาคเหนือ
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ภาคใต้
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ที่มา: National Statistic Office of Thailand
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แผนภูมิ 78: จานวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศไทยในปี 2558E และปี 2573E
2558E

60%

ที่มา: United Nations และ World Population Prospects: ฉบับแก้ ไขปี 2555 เมือ่ เดือนมิถ นุ ายน 2556
หมายเหตุ: ด้ านซ้ ายหมายถึงประชากรเพศหญิง และด้านขวาหมายถึงประชากรเพศชาย

นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อว่า การที่เ ศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาจะส่งผลให้ การใช้ จ่ายของผู้บริ โภคเพิ่มขึน้
โดยมีปัจจัยเสริมจากการเติบโตของ GDP GDP ต่อหัว และประชากรวัยทางานที่มีจานวนมาก
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ภาพรวมของตลาดเครื่ องดื่มบารุ งกาลังในประเทศไทย

ตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประกอบด้ วย น ้าดื่มขวด เครื่ องดื่มอัดลม เครื่ องดื่มเข้ มข้ น น ้าผลไม้ กาแฟพร้ อมดื่ม ชา
พร้ อมดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ และเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง โดยรายละเอียดเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ละประเภทสามารถ
สรุปได้ ดงั นี ้:
นา้ ดื่มขวด: น ้าดื่มอัดลม น ้าดื่มแต่งรส น ้าดื่มเพื่อสุขภาพ และน ้าดื่มขวด
เครื่ องดื่มอัดลม: เครื่องดื่มโคล่า (ชนิดดั ้งเดิม และชนิดแคลอรี่ต่า) และเครื่ องดื่มอัดลมอื่นๆ (เครื่ องดื่มรสมะนาว น ้าที่ใช้
ผสมเครื่องดื่ม เครื่องดื่มรสส้ ม และอื่นๆ)
เครื่ องดื่มเข้ มข้ น: เครื่องดื่มเข้ มข้ นประเภทของเหลว และประเภทผง
นา้ ผลไม้ : น ้าผลไม้ ร้ อยละ 100.0 เครื่องดื่มผสมเกล็ดผลไม้ หรือธัญพืช เครื่องดื่มรสผลไม้ เครื่ องดื่มน ้าผลไม้ ที่มีส่วนผสม
ของน ้าผลไม้ น้อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อ ยละ 24.0 และ เครื่ องดื่ มน ้าผลไม้ ที่มีส่วนผสมของน ้าผลไม้ เ ท่ากับร้ อยละ 25.0 ถึง
99.0
กาแฟพร้ อมดื่ม
ชาพร้ อมดื่ม: ชาพร้ อมดื่มไม่อดั ลม และชาพร้ อมดื่มอัดลม
เครื่ องดื่มเกลือแร่ และเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง: เครื่องดื่มบารุงกาลัง และเครื่องดื่มเกลือแร่
Euromonitor พบว่าตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประกอบด้ วย น ้าดื่มขวด เครื่ องดื่มอัดลม เครื่ องดื่มชนิดเข้ มข้ น น ้า
ผลไม้ กาแฟพร้ อมดื่ม ชาพร้ อมดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มบารุ งกาลัง โดย Euromonitor ประเมินว่าเครื่ องดื่มที่ไม่
มีแอลกอฮอล์มีขนาดตลาดเท่ากับ 7,413 ล้ านลิตร ในปี 2556 อุตสาหกรรมมีการเจริ ญเติมโตอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ ต่อปี เท่ากับร้ อยละ 6.1 ระหว่างปี 2551 ถึงปี 2556 และคาดการณ์ ว่าตลาดเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะ
เติบโตในอัตราเติบโตเฉลีย่ ต่อปี เท่ากับร้ อยละ 4.4 ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2561 นอกจากนี ้ Euromonitor คาดว่าในปี 2557
ตลาดเครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มบารุงกาลังที่กลุม่ บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจอยู่มีสดั ส่วน (ปริ มาณลิตร) เท่ากับร้ อยละ 8.0
ของตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทั ้งหมด และคาดการณ์ว่าตลาดเครื่องดื่มเกลือแร่ และเครื่ องดื่มบารุ งกาลังจะมีอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ ต่อปี เท่ากับร้ อยละ 6.1 ระหว่างปี 2556 ถึงปี 2561
แผนภู มิ ต่ อ ไปนี แ้ สดง (1) ขนาดของตลาดเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ มี แ อลกอฮอล์ จ ากปี 2551 ถึง ปี 2561 (2) การจ าแนกตลาด
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามประเภทของเครื่องดื่ม และ (3) ขนาดของตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่ และเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง
จากปี 2551 ถึงปี 2561
แผนภูมิ 9: ขนาดของตลาดเครื่ องดื่มที่ไม่ มีแอลกอฮอล์ จากปี 2551 ถึงปี 2561 (หน่ วย: ล้ านลิตร)
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ที่มา: Euromonitor เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

แผนภูมิ 10: การแบ่ งส่ วนตลาดเครื่ องดื่มที่ไม่ มีแอลกอฮอล์ ตามประเภทของเครื่ องดื่ม ในปี 2557E
ตลาดเครื่องดืม่ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ขนาดตลาด:
7,777 ล้านลิตร

น ้าดื่มขวด
ขนาดตลาด:
3,202 ล้านลิตร

เครื่องดืม่ อัดลม
ขนาดตลาด:
2,893 ล้านลิตร

เครื่องดืม่ เข้ มข้ น
ขนาดตลาด:
97 ล้านลิตร

น ้าผลไม้
ขนาดตลาด:
280 ล้านลิตร

กาแฟพร้ อมดืม่
ขนาดตลาด:
146 ล้านลิตร

ชาพร้ อมดืม่
ขนาดตลาด:
542 ล้านลิตร

เครื่องดืม่ เกลือ่ แร่และ
เครื่องดืม่ บารุงกาลัง
ขนาดตลาด:
617 ล้านลิตร

ที่มา: Euromonitor เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557
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แผนภูมิ 11: ขนาดของตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่ และเครื่ องดื่มบารุ งกาลังจากปี 2551 ถึงปี 2561E (หน่ วย: ล้ าน
ลิตร)
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ที่มา: Euromonitor เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2557

จากข้ อมูลของ Euromonitor เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่ องดื่มบารุ งกาลังส่วนใหญ่ ในประเทศไทยจะจาหน่ายผ่านช่องทาง
“off-trade” ได้ แก่ร้านค้ าแบบดั ้งเดิม และร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ เช่น ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และร้ านสะดวกซื ้อ
เป็ นต้ น มากกว่ าที่ จะจ าหน่า ยผ่ านช่อ งทาง “on-trade” เช่น ร้ า นคาเฟ่ ผับ และร้ านอาหาร เป็ นต้ น โดยการขายผ่า น
ช่องทาง “on-trade” ส่วนใหญ่เป็ นเครื่องดื่มเกลือแร่
 ภาพรวมของตลาดเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง และภาวะการแข่ งขัน
จากการประเมิ นของ Nielsen ตลาดเครื่ องดื่ มบ ารุ งกาลัง ในประเทศไทยเติบ โตในอัตราเฉลี่ยต่อ ปี เท่า กับร้ อยละ 8.1
ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556 และมีขนาดของตลาดเท่ากับ 2,007 ล้ านขวด คิดเป็ นมูลค่า 20,542540.0 ล้ านบาทในปี 2556
(6332 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ที่อตั ราแลกเปลีย่ น 32.5 บาทต่อหนึง่ ดอลลาร์ สหรัฐ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557)
แผนภูมิต่อไปนี ้แสดงขนาดของตลาดเครื่องดื่มบารุงกาลังจากปี 2554 ถึงปี 2556
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แผนภูมิ 128: ขนาดของตลาดเครื่ องดื่มบารุ งกาลังระหว่ างปี 2554 ถึงปี 2556 (หน่ วย: ล้ านขวด)

2,007

1,902

1,717

2554

2555

2556

ที่มา: Nielsen เมื่อเดือนมีนาคม 2557

กลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อว่าผู้บริ โภคเครื่ องดื่มบารุ งกาลังในประเทศไทยมีลกั ษณะชัดเจน กล่าวคือ
กลุ่มประชากรผู้มีรายได้ ขั ้นต้ นถึงปานกลาง ชอบดื่มเครื่ องดื่มบารุ งกาลังที่ไม่อัดลม และนิยมรสชาติหวานเมื่อเทียบกับ
เครื่องดื่มบารุ งกาลังในประเทศอื่น นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริ โภคของคนไทย พบว่าคนไทยนิยมบริ โภค
เครื่ องดื่มบารุ งกาลังประเภทขวดมากกว่ากระป๋ อง ดังนั ้น กลุ่มบริ ษัทฯ จึงเชื่อว่าลักษณะของผู้บริ โภคคนไทยดังกล่าวนี ้
ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการต่างชาติเข้ ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศไทยได้ ยาก ลักษณะข้ างต้ นได้ ถูกสะท้ อนให้ เห็น
ในภาวะการแข่งขันของตลาดเครื่องดื่มบารุงกาลังในประเทศไทย ที่สว่ นแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่ เป็ นของผู้ประกอบการ
ในประเทศไทย (ตามข้ อมูลของ Nielsen)
จากข้ อมูลของ Nielsen เครื่ องดื่มเกลือแร่ และเครื่ องดื่มบารุ งกาลังมี การกระจายผ่านช่องทาง
การค้ าหลักสอง 2 ช่องทางโดยสาหรับเครื่องดื่มบารุงกาลังช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) เป็ นช่องทางที่ใหญ่
ที่สดุ ซึง่ มีสดั ส่วนปริ มาณการจาหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวเท่ากับร้ อยละ 7776.0 ของปริ มาณการขายทั ้งหมดระหว่างเดือน
สิงหาคมพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคมเมษายน 2557 โดยสัดส่วนปริ มาณการขายที่เหลือนั ้น มาจากช่องทางร้ านค้ า
แบบสมัยใหม่ (Modern Trade) คิดเป็ นร้ อยละ 2324.0 ประกอบด้ วยร้ านสะดวกซื ้อ (ซึ่งมีสดั ส่วนปริ มาณการจาหน่ายคิดเป็ น
ร้ อยละ 156.0 ของปริ มาณการขายทั ้งหมด) และซูปเปอร์ มาร์ เก็ต/ไฮเพอร์ มาร์ เก็ต (ซึ่งมีสดั ส่วนปริ มาณการจาหน่ายคิดเป็ น
ร้ อยละ 8.0 ของปริมาณการขายทั ้งหมด)
Nielsen ประเมิน ว่า มีบ ริ ษั ท ทั ้งสิ ้นสี่บ ริ ษั ท ที ่ครองส่ว นแบ่ง การตลาดส่ว นใหญ่ คิดเป็ น
ร้ อยละ 87.1 ของปริ มาณการขายทั ง้ หมดของตลาดเครื่ อ งดื่ ม บารุ ง กาลัง (ระหว่ า งเดื อ นพฤษภาคมปี 2554 ถึ ง
เดื อ นเมษายน 2557) แม้ ว่ากลุม่ บริ ษัทฯ เพิ่งเข้ าสู่ธุรกิจผลิต ทาการตลาด และจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังเมื่อปี 2545
ซึง่ เป็ นระยะเวลาไม่นานเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นที่ร้ ู จักอย่างดีในกลุ่ม
ผู้บริโภคในประเทศไทย จากข้ อมูลการศึกษาเครื่ องหมายการค้ าของ Nielsen เครื่ องหมายการค้ าคาราบาวแดงเป็ นที่ร้ ู จักมาก
ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 46
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ที่สดุ เป็ นอันดับ 2 ในตลาดเครื่ องดื่มบารุ งกาลังในประเทศไทย เครื่ องหมายการค้ าของกลุ่มบริ ษั ทฯ มี ความเชื่ อมโยงกับ
ภาพลักษณ์ ความเป็ นผู้นาและความชอบช่วยเหลือสังคม โดยมีภาพลักษณ์ ที่และความทันสมัย ผู้บริ โภคของคาราบาวแดง
โดยทัว่ ไป ได้ แก่ ผู้บริโภควัยทางานที่มีช่วงอายุระหว่าง 26 ปี ถึง 45 ปี

แผนภู มิ ต่ อไปนี แ้ สดง ดัชนี Brand Equity ของเครื่ องดื่ มบ ารุ งก าลังในประเทศไทยเดื อ น
กรกฎาคม 2557
แผนภูมิ 13: ดัชนี Brand Equity ของเครื่ องดื่มบารุ งกาลังในประเทศไทยเดือนกรกฎาคม 2557
4.4
3.3

1.6

1.6

1.1

M150

คาราบาวแดง

กระทิงแดง

ลิโพวิตนั ดี

ฉลาม

ที่มา:

การศึกษาเครื่ องหมายการค้ าในประเทศไทยโดย Nielsen ระหว่างวันที่ 28 มิถนุ ายน ถึง 18 กรกฎาคม 2557 โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมสัมภาษณ์ 600 คน
ทั่วประเทศ
หมายเหตุ: ดัชนี Brand Equity คานวณจากการรวบรวมคะแนนจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้ าในประเด็นดังต่อไปนี ้ (1) เครื่ องหมาย
การค้ าที่ชอบที่สุด (2) เครื่ องหมายการค้ าที่ผ้ บู ริ โภคจะแนะนาต่อให้ ผ้ อู ื่น และ (3) ความสมัครใจที่ จะจ่ายราคาที่ สูงกว่าสาหรั บเครื่ องหมายการค้ า
ดังกล่าวของผู้บริ โภค

ในการศึกษาปั จจัยในการเลือกบริ โภคเครื่ องดื่มบ ารุ งกาลัง Nielsen ได้ ดาเนินการสารวจกลุ่ม
ผู้บริโภค 2 ประเภทได้ แก่ผ้ บู ริโภคในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล และผู้บริโภคในพื ้นที่อื่น จากการสารวจของ Nielsen พบว่า
 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีพฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์ ในการบริ โภค
แตกต่างจากกลุม่ ผู้บริโภคในพื ้นที่อื่น
 ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการเลือกบริโภคเครื่ องดื่มบารุ งกาลังได้ แก่ รสชาติ ภาพลักษณ์
ของเครื่ องหมายการค้ า การที่ ผ้ ูบ ริ โภคสามารถหาซื อ้ ผลิตภั ณฑ์ ได้ โ ดยง่ าย และ
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
จากผลการสารวจดังกล่าวพบว่าผู้บริ โภคมีการรับรู้ ถึงเครื่ องหมายการค้ าคาราบาวแดงที่ดี โดย
คาราบาวแดงได้ รับคะแนนที่สงู เมื่อเทียบกับเครื่ องดื่มบารุ งกาลังภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าอื่น ผู้บริ โภครู้ จักคาราบาวแดงใน
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ด้ านของคุณประโยชน์ ของผลิตภัณฑ์ (เช่น ส่วนผสมของ วิตามิน บี 12) และกิจกรรมทางการตลาดที่น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น

แผนภู มิ ต่อไปนี แ้ สดง (1) ปั จจัยในการเลือกบริ โภคเครื่ องดื่ มบ ารุ งกาลัง และ (2) Brand
Performance ของเครื่องดื่มบารุงกาลัง 5 อันดับแรกของประเทศไทย

แผนภูมิ 14: ปั จจัยในการเลือกบริ โภคเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง
42%

40%

29%
24%
17%

13%

8%

9%
2%

รสชาติ

ภาพลักษณ์

เข้ าถึงได้ งา่ ย

กรุงเทพและปริ มณฑล (

ที่มา:

คุณประโยชน์
n=200)

พื ้นที่อื่น (

6%

ราคา

4%

6%

อื่นๆ

n=400)

การศึกษาเครื่ องหมายการค้ าในประเทศไทยโดย Nielsen ระหว่างวันที่ 28 มิถนุ ายน ถึง 18 กรกฎาคม 2557 โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมสัมภาษณ์ 600 คน
ทั่วประเทศ
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 15: Brand Performance ของเครื่ องดื่มบารุ งกาลังของเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง 5 อันดับแรกของประเทศ
ไทย
ลัก ณะทัว้ ไป
ภาพลัก ณ์ และการสื่อสาร
คุณประโยชน์
คุณสมบัติเสริม

ำ

ำ

ำ

M150 (n=398)

กระทิงแดง
n=158)
คาราบาวแดง n=332)
ลิโพวิตนั ดี n=138)
ฉลาม n=83)

รสชาติดีมาก
กลิ่นหอม
กินแล้ วสดชื่น
คุ้มค่ า
เข้ าถึงง่ าย
ดื่มได้ ทุกวัน
ภาพลัก ณ์ ทนั สมัย
มอบความตื่นเต้ น
มีการวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ ท่ เี ด่ น

ค

ค

ย น

ม ิ

ิม

เครื่องหมายการค้ าได้ รับความนิยม
เครื่องหมายการค้ าเชื่อถือได้
มีโ ณาที่น่าดึงดูด
ทาให้ หายง่ วง
ดับกระหาย
มีคุณภาพสูง
มีส่วนผสมที่เชื่อถือได้ และรู้จัก
ดีต่อสุขภาพ
ทานพร้ อมอาหารได้
มีสารบารุ งสมอง
มีวิตามินบี 12
40

60

80

100

ที่มา:

การศึกษาเครื่ องหมายการค้ าในประเทศไทยโดย Nielsen ระหว่างวันที่ 28 มิถนุ ายน ถึง 18 กรกฎาคม 2557 โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมสัมภาษณ์ 600 คน
ทั่วประเทศ
หมายเหตุ: (1) แสดงถึงปั จจัยที่คาราบาวแดงได้ คะแนนสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่น
(2) อิงจากกลุ่มตัวอย่างของเครื่ องดื่มบารุงกาลังแต่ละเครื่ องหมายการค้ า ร้ อยละแสดงถึงจานวนคนที่เห็นด้ วยกับปั จจัยดังกล่าว

ตลาดเครื่ องดื่มบารุ งกาลังในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สงู ดังนั ้น กิจกรรมทางการตลาดและ
โฆษณาที่มีประสิทธิ ภาพจึงเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการเพิ่มความภักดีของผู้บริ โภค และกระตุ้นปริ มาณการขายรวมถึงการ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยทั่วไป ผู้ประกอบการจะใช้ กิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณาได้ แก่ กิจกรรมส่งเสริ มการขาย
และการทาการตลาดทั ้งแบบผ่านสื่อที่เข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคในวงกว้ าง (Above the Line) และการตลาดที่เข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภค
เป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Below the Line)
จากข้ อมูลการศึกษาเครื่ องหมายการค้ าของ Nielsen การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เครื่ องหมาย
การค้ าของคาราบาวแดงมีการรับรู้จากผู้บริโภคเครื่องดื่มบารุงกาลังมากที่สดุ โดยเฉพาะในเขตชนบท เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มี
การทาการตลาดแบบ Below the Line ผ่านทีมงานสาวบาวแดง เพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคโดยตรง ซึ่งสอดคล้ องกับผลการสารวจของ
Nielsen ที่พบว่าการตลาดแบบ Below the Line จะมีผลต่ อการเลือกบริ โภคของผู้บริ โภคมากกว่าการทาการตลาดแบบ
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

Above the Line ทัง้ นีร้ ้ อยละ 79.0 ของกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาเครื่ องหมายการค้ าของ Nielsen รู้ จักหรื อเคยเข้ าร่ วม
กิจกรรมกับทีมงานสาวบาวแดง โดยเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างของการสารวจในเขตชนบท
แผนภูมิต่อไปนี ้แสดง (1) ช่ องทางที่ มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื อ้ เครื่ องดื่มบารุ งกาลังของ
ผู้บริโภคคนไทยมากที่สดุ 10 อันดับแรก และ (2) ระดับการรับรู้ถงึ กิจกรรมทางการตลาดของทีมสาวบาวแดงของผู้บริ โภค
แผนภูมิ 16: ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่ อการเลือกบริ โภคเครื่ องดื่มบารุ งกาลังของผู้ บริ โภคคนไทยมาก
ที่สุด 10 อันดับแรก
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57%

25%

47%
44%

มีผลต่อการตัดสินใจมาก

56%

45%

38%

28%
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39%

61%
16%

37%
31%

มีผลต่อการตัดสินใจ

ที่มา:

การศึกษาเครื่ องหมายการค้ าในประเทศไทยโดย Nielsen ระหว่างวันที่ 28 มิถนุ ายน ถึง 18 กรกฎาคม 2557 โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมสัมภาษณ์ 600 คน
ทั่วประเทศ
หมายเหตุ: (1) แสดงถึงช่องทางที่กลุ่มบริ ษัทฯ มุ้งเน้ นในการทากิจกรรมทางการตลาด

แผนภูมิ 17: ระดับการรั บรู้ ถงึ กิจกรรมทางการตลาดของทีมงานสาวบาวแดงของผู้บริ โภค

29%

32%

35%

29%

55%

52%

59%

บริเวณอื่น

เขตในเมือง

เขตชนบท

23%
50%

รวม

41%

กรุงเทพและปริมณฑล

เคยเห็นแน่นอน

ที่มา:

คิดว่าเคยเห็น

การศึกษาเครื่ องหมายการค้ าในประเทศไทยโดย Nielsen ระหว่างวันที่ 28 มิถนุ ายน ถึง 18 กรกฎาคม 2557 โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมสัมภาษณ์ 600 คน
ทั่วประเทศ
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

Nielsen ประเมินว่ากลุม่ บริษัทฯ เป็ นบริ ษัทเครื่ องดื่มบารุ งกาลังที่ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด
และโฆษณาแบบเชิงรุกและเป็ นการดาเนินการที่มีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง
สามอันดับแรกในประเทศไทย โดยกลุม่ บริษัทฯ ได้ ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดขนาดใหญ่ สามกิจกรรมระหว่างเดือนกันยายน
2555 และเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มบารุ งกาลังรายอื่นมี กิจกรรมทางการตลาดขนาดใหญ่ สอง
กิจกรรมในช่ วงเวลาเดี ยวกัน กิ จกรรมทางการตลาดดังกล่าวส่งผลให้ ปริ มาณการขายของกลุ่มบริ ษั ทฯ มี จ านวนสูงกว่ า
ผู้ประกอบการรายอื่น กล่าวคือ ปริมาณการขายเพิ่มขึ ้นสูงสุดร้ อยละ 40.0 ในช่วงเวลาดังกล่าว
แผนภูมติ ่อไปนี ้แสดง (1) ผลของการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มบารุ ง
ก าลังสามลาดับแรกในประเทศไทย (ข้ อมูลการวิ จัยทางการตลาดของ Nielsen) และ (2) ความตระหนักรู้ ถึงโฆษณา
เครื่องหมายการค้ าของเครื่องดื่มบารุ งกาลังห้ าอันดับแรกของประเทศไทย
แผนภูมิ 18: ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึน้ จากกิจกรรมการตลาดขนาดใหญ่ สาหรั บผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง
3 ลาดับแรกในประเทศไทยระหว่ างเดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557
40%
33%

18%
12%
5%

-5%

-3%

/55 - 12/55

1/56 - 5/56

6/56 - 2/57

เทียบกับ 1/54 - 8/55
คาราบาวแดง

1 /55 - 5/56

7/56 - 2/57

เทียบกับ 1/54 - 9/55
M150

2/56 - 5/56

12/56 - 2/57

เทียบกับ 1/54 - 1/56
กระทิงแดง

ที่มา: Nielsen เมื่อเดือนมีนาคม 2557
หมายเหตุ: ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้นคิดจากส่วนต่างระหว่าง
(1) ปริ มาณการขายเฉลี่ยต่อเดือน จากเดือนมกราคม 2554 ถึงระยะเวลาก่อนที่จะเริ่ มดาเนินกิจกรรมทางการตลาดขนาดใหญ่กิจกรรมแรก กับ
(2) ปริ มาณการขายเฉลี่ยต่อเดือนหลังจากที่ได้ ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดขนาดใหญ่ในแต่ละช่วงเวลา

แผนภูมิ 19: ความตระหนั กรู้ ถึงโ
ไทย

ณาเครื่ องหมายการค้ าของเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง 5 อันดับแรกของประเทศ

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 51

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
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คาราบาวแดง

ที่มา:

M150

กระทิงแดง

ลิโพวิตนั ดี

12%

ฉลาม

การศึกษาเครื่ องหมายการค้ าในประเทศไทยโดย Nielsen ระหว่างวันที่ 28 มิถนุ ายน ถึง 18 กรกฎาคม 2557 โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมสัมภาษณ์ 600 คน
ทั่วประเทศ

ด้ วยเหตุนี ้ ส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุม่ บริษัทฯ จึงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้ อยละ 15.9
ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 21.32 สาหรับช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557ในปี 2556
แผนภูมิต่อไปนี ้แสดง ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มบารุ งกาลังรายใหญ่ ใน
ประเทศไทยจากปี 2554 ถึงเดือนเมษายน 2557 ตามข้ อมูลการวิจยั ทางการตลาดของ Nielsen
แผนภูมิ 209: ส่ วนแบ่ งทางการตลาดของเครื่ องดื่มบารุ งกาลังรายใหญ่ ในประเทศไทยระหว่ างเดือนพฤ ภาคม
ปี 2554 ถึงเดือนเม ายน 2557
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คาราบาวแดง

กระทิงแดง

ลิโพวิตันดี

M150

ที่มา: Nielsen เมื่อเดือนเมษายน 2557
หมายเหตุ: อัตราส่วนเปรี ยบเทียบ 12 เดือนย้ อนหลัง

ตลาดเครื่องดื่มบารุงกาลังในประเทศไทยมีการแข่งขันที่สงู ดังนั ้น กิจกรรมทางการตลาดและ
โฆษณาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็ นเครื่องมือที่สาคัญในการเพิ่มความภักดีของผู้บริ โภค และกระตุ้นปริ มาณการขาย รวมถึง
การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยทั่วไป ผู้ประกอบการจะใช้ กิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณาได้ แก่ กิจกรรมส่งเสริ ม
ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 52

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

การขายและการทาการตลาดทั ้งแบบผ่านสื่อที่เข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคในวงกว้ าง (Above the Line) และการตลาดที่เข้ าถึง
กลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Below the Line) โดยกลุ่มบริ ษัทฯ จัดกิจกรรมทางการตลาดทั ้งแบบ Above
the Line และ Below the Line โดยรายละเอียดของกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าวได้ เปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ 2
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nielsen ประเมิ น ว่ า กลุ่ม บริ ษั ท ฯ เป็ นบริ ษั ท เครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง กาลัง ที่ ดาเนิ น กิ จ กรรมทาง
การตลาดและโฆษณาแบบเชิงรุกและเป็ นการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่ม
บารุงกาลังสามอันดับแรกในประเทศไทย (M150 คาราบาวแดง และกระทิงแดง) โดยกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินกิจกรรมทาง
การตลาดขนาดใหญ่สามกิจกรรมระหว่างเดือนกันยายน 2555 และเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่ม
บารุ งก าลังรายอื่นมีกิจกรรมทางการตลาดขนาดใหญ่ สองกิจกรรมในช่ วงเวลาเดียวกัน กิจ กรรมทางการตลาดดังกล่า ว
ส่งผลให้ ปริมาณการขายของกลุม่ บริษัทฯ มีจานวนสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่น
ด้ วยเหตุนี ้ ส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุม่ บริษัทฯ จึงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้ อยละ 15.9
ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 21.2 ในปี 2556
แผนภูมิต่อไปนี ้แสดง ผลของการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มบารุ ง
กาลังสามลาดับแรกในประเทศไทย (ข้ อมูลการวิจยั ทางการตลาดของ Nielsen)
แผนภูมิ 10: ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึน้ จากกิจกรรมการตลาดขนาดใหญ่ สาหรั บ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มบารุ งกาลัง
สามลาดับแรกในประเทศไทย ระหว่ างเดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557
40%
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18%
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คาราบาวแดง

M150

-5%

2/56 - 5/56

12/56 - 2/57

เทียบกับ 1/54 - 1/56
กระทิงแดง

ที่มา: Nielsen เมื่อเดือนมีนาคม 2557
หมายเหตุ: ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึนคิ
้ ดจากส่วนต่างระหว่าง
(1) ปริ มาณการขายเฉลี่ยต่อเดือน จากเดือนมกราคม 2554 ถึงระยะเวลาก่อนที่จะเริ่ มดาเนินกิจกรรมทางการตลาดขนาดใหญ่กิจกรรมแรก กับ
(2) ปริ มาณการขายเฉลี่ยต่อเดือนหลังจากที่ได้ ดาเนินกิจกรรมทางการตลาดขนาดใหญ่ในแต่ละช่วงเวลา

 ภาพรวมตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่ และภาวะการแข่ งขัน
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ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556 เครื่ องดื่มเกลือแร่ ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ า "สปอนเซอร์ " ครองส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทยคิดเป็ นส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้ อยละ 83.0 ของ
ตลาดเครื่องดื่มเกลือแร่ทั ้งหมด "สปอนเซอร์ " มีขนาด บรรจุภัณฑ์ และรสชาติ ที่หลากหลาย ในขณะที่ เอ็ม-สปอร์ ต และ
เกเตอเรด มีสว่ นแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับสองและอันดับสาม คิดเป็ นร้ อยละ 12.4 และร้ อยละ 3.3 ตามลาดับ
กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่า ตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่ มีขนาดใหญ่ เพียงพอที่จะรองรับผู้ประกอบการ
รายใหม่ ดังนั ้น กลุม่ บริษัทฯ จึงมีความต้ องการที่จะนาเครื่องดื่มเกลือแร่ "สตาร์ ท พลัส" เข้ าสูต่ ลาด โดยจะใช้ ประสบการณ์
ในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับใช้ ประโยชน์ จากเครื่ องหมายการค้ าคาราบาวแดงที่เป็ น
ที่ร้ ูจกั ของผู้บริโภคในการทาการตลาด
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แผนภูมิต่อไปนี ้แสดงเครื่องดื่มเกลือแร่ สามอันดับแรกในประเทศไทย
แผนภูมิ 2111: ส่ วนแบ่ งทางการตลาดของเครื่ องดื่มเกลือแร่ ในประเทศไทย (แบ่ งตามตราสินค้ า) ระหว่ าง เดือน
พฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556
อันดับ
1
2
3
4

เครื่ องดื่มเกลือแร่
สปอนเซอร์
เอ็ม-สปอร์ ต
เกเตอเรด
อื่น ๆ
รวม

ส่ วนแบ่ งทางการตลาด (ร้ อยละ)
83.0
12.4
3.3
1.3
100.0

ที่มา: Nielsen เมื่อเดือนตุลาคม 2556

(ง)

ตลาดต่ างประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูง

กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่า กลุม่ ประเทศ CLMV โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเมียนมาร์ และประเทศ
เวียดนาม เป็ นตลาดที่ มีศักยภาพเนื่องจากมีประชากรจานวนมาก และมีโครงสร้ างประชากรที่ใกล้ เคียงกับประเทศไทย
นอกจากนี ้ ตลาดดังกล่าวจะได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ซึง่ คาดว่าจะเกิดขึ ้นในปี 2558 ตลอดจนจะยังได้ รับประโยชน์ จาก โครงการต่าง ๆ ของอาเซียน เช่น Initiative for
ASEAN Integration (IAI) เป็ นต้ น ทั ้งนี ้ โครงการดังกล่าวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีจุดประสงค์ ในการลดช่องว่าง
การพัฒนา และเร่ งการรวมเป็ นหนึ่ง ของภาคเศรษฐกิ จของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิ กใหม่ข องอาเซียน ได้ แ ก่
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม (ที่มา: www.asean.org)
กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่า โครงสร้ างประชากรของกลุ่มประเทศ CLMV จะเป็ นฐานลูกค้ าที่มีขนาด
ใหญ่และมีศกั ยภาพ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยัง
เชื่ออีกว่าการใช้ จ่ายของผู้บริ โภคในประเทศเหล่านี ้จะเพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของ GDP GDP ต่อหัว และการเติบโตของ
จานวนประชากรวัยทางานที่ยงั มีอายุค่อนข้ างน้ อย
นอกจากนี ้ จากการที่ กลุ่ม บริ ษัทฯ ดาเนิ นธุ รกิจ อยู่ใกล้ เคี ยงกับกลุ่มประเทศ CLMV กลุ่ม
บริ ษั ทฯ จึงเชื่อว่ า กลุ่มบริ ษัท ฯ มีความได้ เปรี ยบเชิ งกลยุทธ์ จากการพัฒนาทางสัง คมและเศรษฐกิจ ของกลุ่ม ประเทศ
CLMV กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่า CBD จะสามารถใช้ ประโยชน์จากชื่อเสียงของวงดนตรี คาราบาวในภูมิภาคนี ้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดและการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ประเทศ CLMV เช่นเดียวกับในประเทศไทย
โดยกลุม่ บริษัทฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศเมียนมาร์
และประเทศเวียดนามเท่ากับร้ อยละ 37.1 และร้ อยละ 1,518.5 ระหว่างปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 2556
ตามลาดับ

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 55

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

 ประเทศเมียนมาร์
จากข้ อมูลของ IMF ประเทศเมียนมาร์ มี GDP อยู่ในระดับ 56.4 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และมี
GDP ต่อหัวเท่ากับ 868.7 ดอลลาร์ สหรัฐในปี 2556 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็ นรัฐบาลพลเรื อนในปี
2554 ประเทศเมียนมาร์ ได้ เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งเน้ นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและการเปิ ดเสรี
การค้ า ระหว่ า งประเทศ การปฏิ รูป เศรษฐกิ จ ดัง กล่า วประกอบด้ ว ย (1) การบริ ห ารจัด การการลอยตั ว ของสกุลเงิ น
Myanmar kyat ในปี 2555 (2) การอนุญาตให้ ธนาคารกลางบริ หารจัดการโดยอิสระ ในเดือนกรกฎาคม 2556 และ (3)
การออกกฎหมายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในเดือนกันยายน 2556 (ที่มา: The World Factbook, Central Intelligence Agency)
นอกจากนี ้ ยังรวมถึงกฎหมายการคลังใหม่ ซึง่ ได้ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รายได้ สว่ นบุคคลและลดภาษี การบริ โภค เปิ ดเสรี
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปฏิรูปโดยมุ่งเน้ นการพัฒนาของภาคเอกชนและกระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และ
สร้ างสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมในการสร้ างงาน (ที่มา: The World Bank)
จากข้ อ มูลของ IMF ประเทศเมี ยนมาร์ มี อัตราการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งมี นัยสาคัญ
(GDP ที่แท้ จริงเติบโตในอัตราร้ อยละ 5.9 ถึงร้ อยละ 7.5 ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556) และคาดการณ์ ว่าจะเติบโตขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดย GDP ที่แท้ จริง จะเติบโตในอัตราร้ อยละ 7.8 ต่อปี ระหว่างปี 2557 และ 2561 นอกจากนี ้ IMF ยังคาดการณ์
ว่า GDP ต่อหัวจะสูงกว่า 1,000.0 ดอลลาร์ สหรัฐ ภายในปี 2559 และจานวนประชากรจะเพิ่มถึง 71.7 ล้ านคน ภายในปี
2561
ทั ้งนี ้ หากพิจารณาโครงสร้ างประชากรตามอายุจะพบว่าภายในปี 2573 คาดว่าร้ อยละ 58.0
ของจานวนประชากรในประเทศเมียนมาร์ จะเป็ นกลุ่มประชากรวัยทางาน ซึง่ มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 59 ปี
แผนภูมิต่อไปนี ้แสดง (1) GDP ของประเทศเมียนมาร์ วดั ตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่า และการ
เติบโตของ GDP ที่แท้ จริง (2) GDP ต่อหัวของประเทศเมียนมาร์ วัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่า และการเติบโตของ GDP
ต่อหัวที่แท้ จริง (3) จานวนประชากรระหว่างปี 2551 ถึงปี 2561 และ (4) โครงสร้ างประชากรตามอายุของประเทศเมียน
มาร์ ในปี 2558 และปี 2573
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แผนภูมิ 2212: GDP ของประเทศเมียนมาร์ วัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ า (หน่ วย: พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ) และ
การเติบโตของ GDP ที่แท้ จริ ง (%)
GDP ในหน่วยพันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ
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2561E

ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

แผนภูมิ 2313: GDP ต่ อหัวของประเทศเมียนมาร์ วัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ า (หน่ วย: ดอลลาร์ สหรั ฐ) และ
การเติบโตของ GDP ต่ อหัวที่แท้ จริ ง (%)
GDP ต่อหัว (หน่วย
ดอลลาร์ สหรัฐ)
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2561E

ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 57

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 2414: จานวนประชากรในประเทศเมียนมาร์ (หน่ วย: ล้ านคน) ระหว่ างปี 2551E ถึงปี 2561E
จานวนประชากร (ล้ านคน)
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 58

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 2515: จานวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศเมียนมาร์ (หน่ วย: ล้ านคน) ในปี 2558E และปี
2573E

ที่มา: United Nations และ World Population Prospects: ฉบับแก้ ไขปี 2555 เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2556
หมายเหตุ: ด้ านซ้ ายหมายถึงประชากรเพศหญิง และด้ านขวาหมายถึงประชากรเพศชาย

 ประเทศเวียดนาม
จากข้ อมูลของ IMF ประเทศเวียดนามมี GDP อยู่ในระดับ 170.6 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และ
มี GDP ต่อหัวเท่ากับ 1,901.7 ดอลลาร์ สหรัฐในปี 2556 การปฏิ รูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ (Doi Moi) ในปี 2529 ได้
เปลีย่ นประเทศเวียดนามจากเดิมที่เป็ นหนึง่ ในประเทศที่ยากจนที่สดุ ซึ่งมี GDP ต่อหัวน้ อยกว่า 100.0 ดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น
ประเทศที่มีรายได้ ปานกลางโดยใช้ เวลาในการพัฒนาดังกล่าวประมาณ 25 ปี สัดส่วนของประชากรที่ยากจนได้ ลดลงจาก
ร้ อยละ 58.0 ในปี 2536 เป็ นร้ อยละ 14.5 ในปี 2551 และตัวชี ้วัดความเป็ นอยู่สว่ นใหญ่ ดีขึ ้น ประเทศเวียดนามมีวิสยั ทัศน์
ระยะยาวในการเป็ นชาติอตุ สาหกรรมทันสมัยภายในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามยังต้ องประสบกับ อุปสรรค
ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคในระยะนี ้ (ที่มา: The World Bank)

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 59

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

จากข้ อ มูลของ IMF ประเทศเวี ยดนามมี อัตราการเติบ โตทางเศรษฐกิ จอย่ างมีนัยสาคัญ
(GDP ที่แท้ จริงเติบโตในอัตราร้ อยละ 5.2 ถึงร้ อยละ 6.2 ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556) และคาดการณ์ ว่าจะเติบโตขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดย GDP ที่แท้ จริงจะเติบโตในอัตราร้ อยละ 5.6 ถึงร้ อยละ 6.0 ต่อปี ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2561 นอกจากนี ้ IMF
ยังคาดการณ์ว่า GDP ต่อหัวจะสูงกว่า 2,300.0 ดอลลาร์ สหรัฐ ภายในปี 2559 และจานวนประชากรจะเพิ่มถึง 94.5 ล้ าน
คน ภายในปี 2561
ทั ้งนี ้ หากพิจารณาโครงสร้ างประชากรตามอายุจะพบว่าภายในปี 2573 คาดว่าร้ อยละ 57.0
ของจานวนประชากรในประเทศเวียดนามจะเป็ นกลุม่ ประชากรวัยทางาน ซึง่ มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 59 ปี
แผนภูมิต่อไปนี ้แสดง (1) GDP ของประเทศเวียดนามวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่า และ
การเติบโตของ GDP ที่แท้ จริ ง (2) GDP ต่อหัวของประเทศเวียดนามวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่า และการเติบโตของ
GDP ต่อหัวที่แท้ จริง (3) จานวนประชากรระหว่างปี 2551 ถึงปี 2561 และ (4) โครงสร้ างประชากรตามอายุของประเทศ
เวียดนามในปี 2558 และปี 2573
แผนภูมิ 2616: GDP ของประเทศเวียดนามวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ า (หน่ วย: พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ) และ
การเติบโตของ GDP ที่แท้ จริ ง (%)
GDP ในหน่วยพันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ
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2561E

ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 60

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 2717: GDP ต่ อหัวของประเทศเวียดนามวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ า (หน่ วย: ดอลลาร์ สหรั ฐ) และ
การเติบโตของ GDP ต่ อหัวที่แท้ จริ ง (%)
GDP ต่อหัว (หน่วย
ดอลลาร์ สหรัฐ)
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2561E

ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

แผนภูมิ 2818: จานวนประชากรในประเทศเวียดนาม (หน่ วย: ล้ านคน) ระหว่ างปี 2551 ถึงปี 2561E
จานวนประชากร
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 61

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 2919: จานวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศเวียดนามในปี 2558E และปี 2573E

ที่มา: United Nations และ World Population Prospects: ฉบับแก้ ไขปี 2555 เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2556
หมายเหตุ: ด้ านซ้ ายหมายถึงประชากรเพศหญิง และด้ านขวาหมายถึงประชากรเพศชาย

(จ)

ตลาดส่ งออกที่สาคัญ

ประเทศกัมพูช า ประเทศอัฟ กานิสถาน และประเทศเยเมนเป็ นตลาดส่งออกหลักของกลุ่ม
บริษัทฯ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สัดส่วนรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศดังกล่าวเท่ากับ
ร้ อยละ 8.6 ร้ อยละ 7.2 และร้ อยละ 3.5 ของรายได้ จากการขายรวม ตามลาดับ
กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่า โครงสร้ างประชากรของประเทศดังกล่าวจะเป็ นฐานลูกค้ าที่มีขนาดใหญ่
และมีศกั ยภาพ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อว่า
การใช้ จ่ายของผู้บริ โ ภคในประเทศเหล่านี จ้ ะเพิ่มขึ น้ ตามการเติ บโตของ GDP GDP ต่ อหัว และการเติบโตของจานวน
ประชากรวัยทางานที่ยงั มีอายุค่อนข้ างน้ อย

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 62

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี อัตราการเติ บ โตของรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศกัม พูช า
ประเทศอัฟกานิสถาน และประเทศเยเมนเท่ากับร้ อยละ 53.7 ร้ อยละ 4.3 และร้ อยละ 46.7 ระหว่างปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2556 ตามลาดับ

 ประเทศกัมพูชา
จากข้ อมูลของ IMF ประเทศกัมพูชามี GDP อยู่ในระดับ 15.7 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และมี
GDP ต่อหัวเท่ากับ 1,016.4 ดอลลาร์ สหรัฐในปี 2556 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศกัมพูชาได้ เพิ่มขึ ้นในสองถึง
สามปี ที่ ผ่า นมา โดยมาจากอัตราการเติบ โตที่ มั่น คงของภาคเกษตรกรรม ซึ่ง เกิ ดจากราคาข้ าวสารที่ ป รั บตัว สูงขึน้ ใน
ตลาดโลก The World Bank ประเมิน ว่าความยากจนในประเทศกัม พูชาได้ ลดลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้ ประเทศกัมพูช า
ประสบความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย Millennium Development Goal (MDG) ในการลดความยากจนลงถึงครึ่งหนึ่ง
ในปี 2552 (ที่มา: The World Bank)
จากข้ อมูลของ IMF ประเทศกัมพูชามีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสาคัญ (GDP
ที่แท้ จริงเติบโตในอัตราร้ อยละ 7.0 ถึงร้ อยละ 7.3 ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556) และคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
โดย GDP ที่ แท้ จ ริ งจะเติ บโตในอัตราร้ อยละ 7.2 ถึง ร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี ระหว่ างปี 2557 ถึงปี 2561 นอกจากนี ้ IMF ยัง
คาดการณ์ว่า GDP ต่อหัวจะสูงกว่า 1,200.0 ดอลลาร์ สหรัฐ ภายในปี 2559 และจานวนประชากรจะเพิ่มถึง 16.2 ล้ านคน
ภายในปี 2561
ทั ้งนี ้ หากพิจารณาโครงสร้ างประชากรตามอายุจะพบว่าภายในปี 2573 คาดว่าร้ อยละ 52.0
ของจานวนประชากรในประเทศกัมพูชาจะเป็ นกลุม่ ประชากรวัยทางาน ซึง่ มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 59 ปี
แผนภูมิต่อไปนี ้แสดง (1) GDP ของประเทศกัมพูชาวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่า และการ
เติบโตของ GDP ที่แท้ จริง (2) GDP ต่อหัวของประเทศกัมพูชาวัดตามราคาตลาดในปี ที่วดั ค่า และการเติบโตของ GDP ต่อ
หัวที่แท้ จริง (3) จานวนประชากรระหว่างปี 2551 ถึงปี 2561 และ (4) โครงสร้ างประชากรตามอายุของประเทศกัมพูชาในปี
2558 และปี 2573

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 63

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 3020: GDP ของประเทศกัมพูชาวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ า (หน่ วย: พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ) และ
การเติบโตของ GDP ที่แท้ จริ ง (%)
GDP ในหน่วยพันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

แผนภูมิ 3121: GDP ต่ อหัวของประเทศกัมพูชาวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ า (หน่ วย: ดอลลาร์ สหรั ฐ) และการ
เติบโตของ GDP ต่ อหัวที่แท้ จริ ง (%)
การเติบโตของ GDP ต่อหัว
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 64

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 3222: จานวนประชากรในประเทศกัมพูชา (หน่ วย: ล้ านคน) ระหว่ างปี 2551E ถึงปี 2561E
จานวนประชากร
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

แผนภูมิ 3323: จานวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศกัมพูชาในปี 2558E และปี 2573E

ที่มา: United Nations และ World Population Prospects: ฉบับแก้ ไขปี 2555 เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2556
หมายเหตุ: ด้ านซ้ ายหมายถึงประชากรเพศหญิง และด้ านขวาหมายถึงประชากรเพศชาย

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 65

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

 ประเทศอัฟกานิสถาน
จากข้ อมูลของ IMF ประเทศอัฟกานิสถานมี GDP อยู่ในระดับ 20.7 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ
และมี GDP ต่อหัวเท่ากับ 679.7 ดอลลาร์ สหรัฐในปี 2556 เศรษฐกิจของประเทศอัฟกานิสถานอยู่ระหว่างการฟื ้นตัวจาก
สภาวะความขัดแย้ งมานานกว่า 10 ปี และได้ พฒ
ั นาขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญตั ้งแต่การล้ มระบอบการปกครองของรัฐบาลตาลี
บันในปี 2544 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการที่ประเทศอัฟกานิสถานได้ รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ รวมทั ้งการฟื ้น
ตัวของภาคเกษตรกรรม และการเติบโตของภาคบริ การ (ที่มา: The World Factbook, Central Intelligence Agency)
อย่า งไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ชะลอตัวลงอย่ างมี นัยสาคัญ ในปี 2556 แม้ การผลิตทางภาคเกษตรกรรมจะ
เพิ่มขึ ้นอย่างมากก็ตาม การชะลอตัวดังกล่าวเกิดจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและสถานการณ์ ด้านความปลอดภัย
ของประเทศอัฟกานิสถาน ทาให้ นกั ลงทุนและผู้บริโภคขาดความเชื่อมัน่ (ที่มา: The World Bank)
จากข้ อมูลของ IMF ประเทศอัฟกานิสถานมีอตั ราการเติบโตเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง (GDP ที่
แท้ จริงเติบโตในอัตราเฉลีย่ ร้ อยละ 8.0 ระหว่างปี 2554 ถึงปี 2556) และคาดการณ์ ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย GDP ที่
แท้ จริงจะเติบโตเฉลีย่ ในอัตราร้ อยละ 3.2 ถึงร้ อยละ 5.3 ต่อปี ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2561 นอกจากนี ้ IMF คาดการณ์ ว่า
GDP ต่อหัวจะสูงกว่า 750.0 ดอลลาร์ สหรัฐ ภายในปี 2559 และจานวนประชากรจะถึง 34.2 ล้ านคนภายในปี 2561
ทั ้งนี ้ หากพิจารณาโครงสร้ างประชากรตามอายุจะพบว่าภายในปี 2573 คาดว่าร้ อยละ 51.0
ของจานวนประชากรในประเทศอัฟกานิสถานจะเป็ นกลุ่มประชากรวัยทางาน ซึง่ มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 59 ปี
แผนภูมิต่อไปนี ้แสดง (1) GDP ของประเทศอัฟกานิสถานวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่า และ
การเติบโตของ GDP ที่แท้ จริ ง (2) GDP ต่อหัวของประเทศอัฟกานิสถานวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่า และการเติบโต
ของ GDP ต่อหัวที่ แท้ จริ ง (3) จ านวนประชากรระหว่ างปี 2551 ถึง 2561 และ (4) โครงสร้ างประชากรตามอายุของ
ประเทศอัฟกานิสถานในปี 2558 และปี 2573

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 66

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 3424: GDP ของประเทศอัฟกานิ สถานวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ า (หน่ วย: พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ)
และ การเติบโตของ GDP ที่แท้ จริ ง (%)
GDP ในหน่วยพันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

แผนภูมิ 3525: GDP ต่ อหัวของประเทศอัฟกานิ สถานวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ า (หน่ วย: ดอลลาร์ สหรั ฐ)
และ การเติบโตของ GDP ต่ อหัวที่แท้ จริ ง (%)
GDP ต่อหัว (หน่วย
ดอลลาร์ สหรัฐ)
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 67

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 3626: จานวนประชากรในประเทศอัฟกานิสถาน (หน่ วย: ล้ านคน) ระหว่ างปี 2551 ถึงปี 2561E
จานวนประชากร
(ล้ านคน)
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

แผนภูมิ 3727: จานวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศอัฟกานิสถานในปี 2558E และปี 2573E

ที่มา: United Nations และ World Population Prospects: ฉบับแก้ ไขปี 2555 เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2556
หมายเหตุ: ด้ านซ้ ายหมายถึงประชากรเพศหญิง และด้ านขวาหมายถึงประชากรเพศชาย

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 68

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

 ประเทศเยเมน
จากข้ อมูลของ IMF ประเทศเยเมนมี GDP อยู่ในระดับ 39.2 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และมี
GDP ต่อหัวเท่ากับ 1,468.6 ดอลลาร์ สหรัฐในปี 2556 ประเทศเยเมนได้ เริ่มมีการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง หลังจากวิกฤติ
ในปี 2554 โดยอาศัยข้ อตกลงระหว่างคู่ขัดแย้ งโดยมี Gulf Cooperation Council (GCC) เป็ นผู้ประสานงานให้ เกิดการ
เจรจาข้ อตกลงดัง กล่าวในเดื อนพฤศจิกายน 2554 ประเทศเยเมนได้ จัดตั ้งกระบวนการสานเสวนาแห่งชาติ (National
Dialogue)ในเดือนมีนาคม 2556 โดยมีสมาชิกเข้ าร่ วมการเสวนาดังกล่าวทั ้งสิ ้น 565 ราย ต่อมาในเดือนมกราคม 2557
กระบวนการสานเสวนาแห่งชาติดงั กล่าวมีข้อสรุ ปที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเยเมนเป็ นสหพันธรัฐ ทั ้งนี ้ ประเทศเยเมนอยู่
ระหว่างการเปลีย่ นแปลงประเทศครั ้งสาคัญ ได้ แก่ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การเตรี ยมกฎหมายพื ้นฐานเพื่อสนับสนุน
การเป็ นสหพันธรัฐ และเลือกตั ้งสาหรับการจัดตั ้งรัฐสภาและการเลือกตั ้งประธานาธิบดี (ที่มา: The World Bank)
จากข้ อมูลของ IMF แม้ ว่าประเทศเยเมนจะประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2554 (อัตรา
การหดตัวของ GDP ที่แท้ จริ งเท่ากับร้ อยละ 12.7) แต่ในปี 2555 และปี 2556 เศรษฐกิจในประเทศเยเมนมีการฟื ้นตัว
อย่างไรก็ตาม การฟื น้ ตัวดังกล่าวยังมีความไม่มนั่ คง (อัตราการเติบโตของ GDP ที่แท้ จริ งเท่ากับร้ อยละ 2.4 และ 4.4 ในปี
2555 และปี 2556 ตามลาดับ) และคาดการณ์ ว่าจะเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดย GDP ที่แท้ จริ งจะเติบโตในอัตราร้ อยละ
3.9 ถึงร้ อยละ 5.1 ระหว่างปี 2557 ถึงปี 2561 นอกจากนี ้ IMF ยังคาดการณ์ว่า GDP ต่อหัวจะเกิน 1,600.0 ดอลลาร์ สหรัฐ
ภายในปี 2559 และจานวนประชากรจะถึง 30.8 ล้ านคน ภายในปี 2561
ทั ้งนี ้ หากพิจารณาโครงสร้ างประชากรตามอายุจะพบว่าภายในปี 2573 คาดว่าร้ อยละ 52.0
ของจานวนประชากรในประเทศอัฟกานิสถานจะเป็ นกลุ่มประชากรวัยทางาน ซึง่ มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 59 ปี
แผนภูมิต่อไปนี ้แสดง (1) GDP ของประเทศเยเมนวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่า และการ
เติบโตของ GDP ที่แท้ จริง (2) GDP ต่อหัวของประเทศเยเมนวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่า และการเติบโตของ GDP ต่อ
หัวที่แท้ จริง (3) จานวนประชากรระหว่างปี 2551 ถึงปี 2561 และ (4) โครงสร้ างประชากรตามอายุของประเทศเยเมนในปี
2558 และปี 2573

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 69

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 3828: GDP ของประเทศเยเมนวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ า (หน่ วย: พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ) และ
การเติบโตของ GDP ที่แท้ จริ ง (%)
GDP ในหน่วยพันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

แผนภูมิ 3929: GDP ต่ อหัวของประเทศเยเมนวัดตามราคาตลาดในปี ที่วัดค่ า (หน่ วย: ดอลลาร์ สหรั ฐ) และ การ
เติบโตของ GDP ต่ อหัวที่แท้ จริ ง (%)
GDP ต่อหัว (หน่วย
ดอลลาร์ สหรัฐ)
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 70

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 4030: จานวนประชากรในประเทศเยเมน (หน่ วย: ล้ านคน) ระหว่ างปี 2551E ถึงปี 2561E
จานวนประชากร
(ล้ านคน)
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ที่มา: IMF และ The World Economic Outlook database เมื่อเดือนเมษายน 2557

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 71

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

แผนภูมิ 4131 จานวนประชากรตามอายุและเพศในประเทศเยเมนในปี 2558E และปี 2573E

ที่มา: United Nations และ World Population Prospects: ฉบับแก้ ไขปี 2555 เมื่อเดือนมิถนุ ายน 2556
หมายเหตุ: ด้ านซ้ ายหมายถึงประชากรเพศหญิง และด้ านขวาหมายถึงประชากรเพศชาย

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 72

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

2.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
(1)

โรงงานผลิตและกาลังการผลิต
(ก)

โรงงานผลิต

กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี โ รงงานผลิต สองโรง ได้ แ ก่ (ก) โรงงานผลิตและบรรจุ คาราบาวแดงและ
สตาร์ ทพลัสและ(ข) โรงงานผลิตขวดแก้ วสีชา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงและสตาร์ ทพลัส
ปั จ จุบัน CBD เป็ นผู้บริ ห ารและดาเนิ นการโรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงและ
สตาร์ ท พลัส โดยโรงงานผลิต ตัง้ อยู่เ ลขที่ 261 - 263 หมู่ 2 ถนนปานวิ ถี ตาบลบางเพรี ยง อ าเออบางบ่ อ จัง หวั ด
สมุทรปราการโรงงานดังกล่าวมีรายละเอียดสายการผลิต ดังนี ้ (1) สายการผลิตสาหรับคาราบาวแดงแบบขวดจานวนเก้ า
สายการผลิต แบ่งเป็ นสายการผลิตเดิมจานวนแปดสายการผลิต และสายการผลิตความเร็ วสูง (Krones)ซึ่งเป็ นเทคโนโลยี
การบรรจุขวดความเร็วสูงชั ้นนาจากประเทศเยอรมัน จานวนหนึ่งสายการผลิตรวมกาลังการผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้น 1,080 ล้ าน
ขวดต่อปี และ (2) สายการผลิตสาหรับสตาร์ ท พลัสจานวนสองสายการผลิต รวมกาลังการผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้น 120 ล้ านขวด
ต่อปี และ (3) คาราบาวแดงแบบกระป๋ องจานวนสามสายการผลิตรวมกาลังการผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้น 350 ล้ านกระป๋ องต่อปี
 โรงงานผลิตขวดแก้ วสีชา
ในเดือนสิงหาคม 2557 APG ได้ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน APG อยู่ระหว่าง
การก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชา ซึง่ ตั ้งอยู่เลขที่ 88, 88/1 หมู่ที่ 2 ถนนพิมพาวาส-แสนอูดาษ ตาบลพิมพา อาเออบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิง เทราและเมื่ อ การก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จ โดยโรงงานดังกล่าวจะสามารถผลิตขวดแก้ ว สีชาขนาด 150
มิลลิลติ ร เพื่อใช้ ในการบรรจุเครื่องดื่มคาราบาวแดงแบบขวด
โรงงานของ APG มี ขนาดเตาที่มี กาลัง การผลิต น า้ แก้ วได้ 310 ตัน แก้ ว ต่อ วัน กลุ่ม
บริษัทฯ คาดว่า APG จะสามารถผลิตขวดแก้ วสีชาสาหรับคาราบาวแดงแบบขวดจานวนสูงสุดทั ้งสิ ้น 650 ล้ านขวดต่อปี
โดยในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2557 ที่ผ่านมา APG สามารถผลิตขวดแก้ วสีชาประมาณร้ อยละ 80 ของกาลังการ
ผลิตทั ้งหมด (คานวณโดยวิธีการปรับค่าให้ เป็ นรายปี (Annualize)) ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ คาดว่าการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวด
แ ก้ ว สี ช า จ ะ แ ล้ ว เ ส ร็ จ แ ล ะ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ ไ ด้ ใ น
ไตรมาสที่สี่ ปี 2557ซึง่ และกลุม่ บริษัทฯ คาดว่า APG จะสามารถผลิตขวดแก้ วให้ กับ CBD คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ
70.0 ของจานวนเครื่องดื่มคาราบาวแดงแบบขวดที่จาหน่ายทั ้งหมด
(ข)

กาลังการผลิต

โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงมีกาลังการผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้น และมีปริ มาณการผลิตจริ ง
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน1มีนาคม 2557
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เป็ นดังนี ้

คาราบาวแดงแบบขวด

ปี บัญชีสิน้ สุดวันที่
31ธันวาคม

1

กาลังการผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้น (ล้ านขวดต่อ
ปี )
ปริมาณการผลิตจริง (ล้ านขวดต่อปี )
อัตราการใช้ กาลังการผลิต2 (ร้ อยละ)

2554
730.0

2555
730.0

2556
850.0

งวดหกสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 301
มิถนุ ายนมีนาคม
2557
1,080.0

488.6
66.9

593.4
81.3

753.8
88.7

708.3678.03
65.62.8

หมายเหตุ 1 กาลังการผลิตสูงสุดทังสิ
้ ้นคานวณจากกาลังการผลิตสูงสุดทังสิ
้ ้นของเครื่องจักร 20.5 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี หักด้ วยประมาณการส่วนสูญเสียจากการผลิต
2
อัตราการใช้กาลังการผลิตคิดจากปริ มาณการผลิตจริ งเป็ นอัตราร้ อยละของกาลังการผลิต
3
คานวณโดยวิธีการปรับค่าให้ เป็ นรายปี (Annualize)ประมาณการเป็ นรายปี

คาราบาวแดงแบบกระป๋อง

ปี บัญชีสิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม

1

ก าลั ง การผลิ ต สู ง สุ ด ทั ง้ สิ น้ ( ล้ าน
กระป๋ องต่อปี )
ปริมาณการผลิตจริง (ล้ านกระป๋ องต่อปี )
อัตราการใช้ กาลังการผลิต2(ร้ อยละ)

2554
205.0

2555
205.0

2556
350.0

งวดหกสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 301
มิถนุ ายนมีนาคม
2557
350.0

116.9
57.0

138.7
67.6

183.4
52.4

263.039.73
75.268.5

หมายเหตุ 1 กาลังการผลิตสูงสุดทังสิ
้ ้นคานวณจากกาลังการผลิตสูงสุดทังสิ
้ ้นของเครื่องจักร 20.5 ชัว่ โมงต่อวัน 300 วันต่อปี หักด้ วยประมาณการส่วนสูญเสียจากการผลิต
2
อัตราการใช้กาลังการผลิตคิดจากปริ มาณการผลิตจริ งเป็ นอัตราร้ อยละของกาลังการผลิต
3
คานวณโดยวิธีการปรับค่าให้ เป็ นรายปี (Annualize)ประมาณการเป็ นรายปี

นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยังมี กาลังการผลิตสูงสุด สาหรับสตาร์ ท พลัส อีกจานวน 120 ล้ านขวดต่อปี
โดยกลุม่ บริษัทฯ ได้ เริ่มผลิตสตาร์ ท พลัส ในไตรมาสที่สองเดือนมีนาคม ปี 2557
(2)

การจัดหาวัตถุดิบ

กลุม่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จาหน่ายอย่างน้ อยสองถึงสามรายเนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่ต้องการพึง่ พิงผู้จาหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึง่ มากเกินไป รวมทั ้งเป็ นการสร้ างอานาจต่อรองให้ แก่กลุ่มบริ ษัทฯ
โดยกลุ่มบริ ษัทฯ มีการวางแผนการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบตามแผนการขายและการผลิตประจาปี ซึ่ง ฝ่ ายจัดซื ้อส่วนกลางจะท า
หน้ าที่ติดต่อกับผู้จาหน่ายวัตถุดิบ เพื่อจัดซื ้อวัตถุดิบสาหรับการผลิต โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริ ษัทฯ จะทาสัญญาระยะสั ้น โดย
มีอ ายุสัญญาส่ว นใหญ่ ป ระมาณ 12 เดื อ น นอกจากนี ้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จะเข้ า ไปเยี่ ยมชมกระบวนการผลิตวัตถุดิบ ของ
ผู้จ าหน่ ายวัตถุดิบหลักเป็ นประจ าทุกปี เพื่ อให้ มั่น ใจว่ า กลุ่ม บริ ษั ทฯ ได้ รับวัตถุดิบ ที่มี คุณอาพตรงตามที่ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ
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กาหนดไว้
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตคาราบาวแดงและสตาร์ ทพลัส
วัต ถุ ดิ บ หลัก ที่ ใ ช้ ในกระบวนการผลิ ต คาราบาวแดงและสตาร์ ท พลัส คื อ (1) น า้ ตาลทรายขาว
(2) ขวดแก้ ว (3) กระป๋ องและฝากระป๋ องและ (4) วัตถุดิบอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(ก)

นา้ ตาลทรายขาว

น ้าตาลทรายขาวเป็ นวัตถุดิบหลักสาหรับการผลิต คาราบาวแดงและสตาร์ ทพลัสซึ่งคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 10.0 - 15.0 ของต้ นทุนการผลิตเครื่องดื่มคาราบาวแดงและสตาร์ ทพลัส โดยกลุ่มบริ ษัทฯ จะวาง
แผนการสัง่ ซื ้อน ้าตาลทรายขาวจากผู้จาหน่ายในประเทศเป็ นรายปี ตามแผนการผลิตประจาปี และเข้ าทาสัญญาระยะสั ้นที่
มีอายุสญ
ั ญาประมาณหนึง่ ปี โดยระบุปริ มาณที่สงั่ ซื ้อ และราคาซื ้อขายเป็ นสกุลเงินบาทเบื ้องต้ นไว้ ในสัญญา ซึ่ง ราคาซื ้อ
ขายสามารถปรับเปลีย่ นได้ หากทางราชการปรับ ราคาน ้าตาลเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีความสัมพันธ์ ที่ดี และ
ยาวนานกับผู้จาหน่ายน ้าตาลทราย จึงทาให้ ที่ผ่านมากลุม่ บริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว
(ข)

ขวดแก้ ว

ขวดแก้ ว เป็ นวัตถุดิบ หลักในการบรรจุเ ครื่ อ งดื่ม ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ซึ่ง ได้ แ ก่ ขวดแก้ ว สีช า
ขนาด 150 มิลลิลิตร สาหรับ คาราบาวแดงแบบขวดและขวดแก้ วใสขนาด 250 มิ ลลิลิตร สาหรับ สตาร์ ทพลัส โดยขวด
แก้ วคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 30.0 - 40.0 ของต้ นทุนการผลิตเครื่ องดื่มคาราบาวแดงและสตาร์ ทพลัส กลุ่มบริ ษัทฯ
จะวางแผนการสัง่ ขวดแก้ วเป็ นรายปี ตามแผนการผลิต ประจาปี โดยสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตขวดแก้ ว ในประเทศจานวนสามราย
และจัดทาสัญญาระยะสั ้นที่มีอายุสญ
ั ญาหนึง่ ปี ซึ่งระบุจานวนสัง่ ซื ้อ และราคาซื ้อขายเป็ นสกุลเงินบาทที่แน่นอนปั จจุบัน
APG เป็ นผู้จดั หาขวดแก้ วให้ กับ CBD อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างดาเนินการสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ ว สีชาเป็ น
ของตนเอง อายใต้ การดาเนินการของ APG ซึง่ คาดว่าจะสามารถดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในไตรมาสที่สี่ ปี 2557
ทั ้งนี ้ โรงงานผลิตขวดแก้ ว สีชาของ APGจัดตั ้งขึ ้นเพื่อผลิตขวดแก้ ว สีชาเพื่อใช้ ในการบรรจุ
ผลิต อัณฑ์ คาราบาวแดงเป็ นหลักดังนั ้น การวางแผนการสั่งซื ้อวัตถุดิบ และการผลิตขวดแก้ ว ของ APG จึงเป็ นไปตาม
แผนการผลิตประจาปี ของ CBD โดยฝ่ ายผลิตของ APG มีนโยบายที่จะจัดซื ้อวัตถุดิบผ่านฝ่ ายจัดซื ้อส่วนกลาง เพื่อท า
หน้ าที่ติดต่อและสัง่ ซื ้อวัตถุดิบกับผู้จาหน่ายวัตถุดิบซึง่ ฝ่ ายจัดซื ้อส่วนกลางวางแผนที่จะสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายหลาย
ราย และในเบื ้องต้ น APG วางแผนที่จะสารองวัตถุดิบหลักไว้ สาหรับการผลิตประมาณเจ็ดถึงสิบวัน ตามขนาดของคลัง
วัตถุดิบ ซึง่ APG คาดว่าการสารองวัตถุดิบดังกล่าวเพียงพอสาหรับการดาเนินการผลิตขวดแก้ วสีชาอย่างต่อเนื่อง
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในกระบวนการผลิตขวดแก้ ว คือ (1) เศษแก้ ว (2) ทรายแก้ ว (3) โซดาแอช
และ (4) ก๊ าซธรรมชาติ (5) วัตถุดิบอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 เศษแก้ ว
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เศษแก้ วเป็ นวัตถุดิบหลักสาหรับการผลิตขวดแก้ วสีชา ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 20.0 - 25.0 ของต้ นทุนการผลิตขวดแก้ วสีชาโดยส่วนใหญ่ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถซื ้อเศษแก้ วจากโรงแยกเศษแก้ วใน
ประเทศ ซึง่ เป็ นผู้รวบรวมบรรจุอัณฑ์แก้ วที่ใช้ แล้ ว จากนั ้นนามาบดให้ เป็ นเศษแก้ ว คัดแยกสิ่งปนเปื ้อนออก และนามาส่ง
ให้ กบั ผู้ผลิตขวดแก้ ว APG มีนโยบายที่จะสัง่ ซื ้อเศษแก้ วทั ้งจากโรงแยกเศษแก้ วและผู้จัดจาหน่ายเศษแก้ ว จานวนสองถึง
สามราย โดยวางแผนที่จะจัดทาสัญญาระยะสั ้นที่มีอายุสญ
ั ญาหนึ่งปี (รายละเอียดสาระสาคัญของสัญญาซื ้อเศษแก้ ว
เปิ ดเผยในส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ 8.1 รายละเอียดของสัญญาที่สาคัญ) และสัง่ ซื ้อโดยใช้ ใบสัง่ ซื ้อ(Purchase Order) ซึ่งเป็ นไป
ตามหลักปฏิบตั ิของตลาดโดยทัว่ ไป
 ทรายแก้ ว
ทรายแก้ วเป็ นวัตถุดิบหลักรองจากเศษแก้ ว ในการผลิตขวดแก้ วสีชา ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 1.0 – 2.0 ของต้ นทุนการผลิตขวดแก้ วสีชา โดยเมื่อทรายแก้ วผ่านกระบวนการหลอมจะกลายสอาพเป็ น
โครงสร้ างหลักของเนื ้อแก้ ว ทั ้งนี ้ APG มีนโยบายที่จะสัง่ ซื ้อทรายแก้ วส่วนใหญ่ จากผู้จาหน่ายทรายแก้ ว จานวนหลายราย
ในจังหวัดระยองโดยใช้ ใบสัง่ ซื ้อ (Purchase Order) และ/หรือสัญญาระยะยาว ซึง่ ระบุราคาซื ้อขายและปริ มาณการสัง่ ซื ้อที่
แน่นอนล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
 โซดาแอช
โซดาแอชเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้ วสีชา ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5.0
– 7.0 ของต้ นทุนการผลิตขวดแก้ วสีชา ที่มีโดยโซดาแอชมีคุณสมบัติช่วยลดอุณหอูมิในกระบวนการหลอมแก้ ว โดยโซดาแอ
ชส่วนใหญ่พบมากในประเทศเคนยา และประเทศจีน ทั ้งนี ้ APG มีนโยบายที่จะสัง่ ซื ้อวัตถุดิบดังกล่าวผ่านผู้นาเข้ าหลาย
ราย โดยใช้ ใบสัง่ ซื ้อ (Purchase Order) ซึง่ เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิของตลาดโดยทัว่ ไป
 ก๊ าซธรรมชาติ
ก๊ า ซธรรมชาติ เป็ นเชื อ้ เพลิง หลักสาหรั บ การผลิตขวดแก้ ว สีช าของ APG ซึ่ง คิ ดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 30.0 – 35.0 ของต้ นทุนการผลิตขวดแก้ วสีชา โดย APG ได้ จัดทาสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติกับ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (“ปตท.”) โดยมีอายุสญ
ั ญาห้ าปี (รายละเอียดสาระสาคัญของสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ
เปิ ดเผยในส่วนที่ 2.2 ข้ อ 8.1 รายละเอียดของสัญญาที่สาคัญ) ซึ่งมี โครงสร้ า งราคาและปริ มาณการใช้ เป็ นไปตามหลัก
ปฏิบตั ิของตลาดโดยทัว่ ไป
 วัตถุดิบอื่น
วัตถุดิบอื่นที่ใช้ สาหรับการผลิตขวดแก้ วสีชา ได้ แก่ หินปูน หินฟั นม้ า โซเดียมซัลเฟต ผง
ถ่าน ซิลิเนียม สนิ มเหล็ก และอื่นๆ โดยส่วนใหญ่ APG มีนโยบายที่ จะสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายในประเทศ ซึ่งฝ่ าย
จัดซื ้อของ APG มีนโยบายสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายวัตถุดิบแต่ ละชนิดอย่างน้ อยสองถึงสามราย เนื่องจากไม่ต้องการ
พึง่ พิงผู้จดั จาหน่ายรายใดรายหนึง่ รวมถึงเป็ นการเพิ่มอานาจการต่อรองทั ้งในเรื่องของราคาและคุณอาพของวัตถุดิบ
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ทั ้งนี ้ สัดส่วนวัตถุดิบสาหรับการผลิตขวดแก้ วสีชาสามารถปรับเปลี่ยนและใช้ แทนกันได้ ตาม
ความเหมาะสม ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบแต่ละประเอทในแต่ละช่วงเวลา
(ค)

กระป๋องและฝากระป๋อง

กระป๋ องและฝากระป๋ องเป็ นวัตถุดิบหลักในการบรรจุคาราบาวแดงแบบกระป๋ องซึ่ง เป็ น
กระป๋ องขนาด 250 มิลลิลิตร โดยต้ นทุน ค่ากระป๋ องและฝากระป๋ องคิ ดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 55.0 – 60.0 ของ
ต้ นทุนการผลิตเครื่องดื่มคาราบาวแดง กลุม่ บริษัทฯมีการวางแผนการสัง่ ซื ้อกระป๋ องและฝากระป๋ องเป็ นรายปี ตามแผนการ
ผลิตประจาปี โดยจะสัง่ ซื ้อกระป๋ องจากผู้จาหน่ายจานวนสองถึงสามราย โดยใช้ ใบสัง่ ซื ้อ (Purchase Order) ซึ่งมีการระบุ
ราคาซื ้อขายและจานวนกระป๋ องที่แน่นอนล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลาหนึ่งปี
(ง)

วัตถุดิบอื่น

วัต ถุดิ บ อื่ น ส าหรั บ การผลิต คาราบาวแดงประกอบด้ วย ทอรี น แคฟเฟอี น อิ น โนสิท อล
นิ โ คติ น าไมด์ เด็ ก ซ์ แ พนที น อล วิ ตามิ น บี 6 และวิ ตามิ น บี 12 เป็ นต้ น และวัตถุดิ บ อื่ น สาหรั บ การผลิ ตสตาร์ ท พลัส
ประกอบด้ วย โซเดียมคลอไรด์ โพแทสเซียมคลอไรด์ และซิงค์ กลูโคเนท ซึ่งส่วนใหญ่ กลุ่มบริ ษัทฯ จะมีการวางแผนการ
สัง่ ซื ้อวัตถุดิบประจาปี ร่ วมกับผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบตามแผนการผลิตประจาปี เพื่อกาหนดปริ มาณการใช้ วัตถุดิบสาหรับ
ทั ้งปี ในเบื ้องต้ น จากนั ้นเมื่อฝ่ ายผลิตจัดทาแผนการผลิตรายเดือน ฝ่ ายจัดซื ้อจะสัง่ ซื ้อวัตถุดิบเป็ นรายเดือน โดยจะสัง่ ซื ้อ
วัตถุดิบอื่นๆ จากผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบโดยใช้ ใบสัง่ ซื ้อ (Purchase Order) ซึง่ มีการระบุราคาซื ้อขายและจานวนที่แน่นอน
(3)

กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตผลิตอัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
(ก)

กระบวนการผลิตคาราบาวแดง
CBD ดาเนินการผลิตคาราบาวแดง โดยมีรายละเอียดการผลิตตามแผนอูมิดงั ต่อไปนี ้
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ขัน้ ตอนที่
การจัดเตรี ยมวัตถุดิบ

ขัน้ ตอนที่
การผสม และการต้ ม

ขัน้ ตอนที่
การเตรี ยมบรรจุภัณฑ์

ขัน้ ตอนที่
การบรรจุขวดหรื อกระป๋อง

ขัน้ ตอนที่
การบรรจุหีบหอ

กระบวนการผลิตในแต่ละขั ้นตอนสามารถสรุปได้ ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 2 : การจัดเตรี ยมวัตถุดิบ

CBD จะดาเนิน การจัดเตรี ยมวัตถุดิบ จากผู้จาหน่ายที่ CBD ได้ ตรวจสอบด้ านคุณอาพแล้ ว โดยวัตถุดิบหลัก
สาหรับผลิตคาราบาวแดง ประกอบด้ วยทอรี น แคฟเฟอีน อินโนสิทอล นิโคตินาไมด์ เด็กซ์ แพนทีนอล วิตามินบี 6 และ
วิตามินบี 12 โดยจะนาวัตถุดิบดังกล่าวไปผสมกัน (Premixed) และจัดเตรี ยมไว้ เป็ นชุดๆ พร้ อมสาหรับการผสมและการ
ต้ มต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 2: การผสม และการต้ ม

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 78

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

พนักงานในห้ อ งผสมจะจัดเตรี ยมน ้าเชื่อ มโดยการต้ ม น ้าตาลทรายขาวกับน า้ ประปา ซึ่งผ่ า นการกรองระบบ
Reverse Osmosis ที่อณ
ุ หอูมิ 100 องศาเซลเซียส และทิ ้งไว้ ระยะเวลาหนึง่ เพื่อฆ่าเชื ้อโรค จากนั ้นเติมน ้าเพื่อลดอุณหอูมิ
ของน ้าเชื่อม แล้ วจึงเทวัตถุดิบที่ผสมเตรียมไว้ เป็ นชุดๆ ในขั ้นตอนที่ 1 ไปผสมจนเข้ ากัน จากนั ้นฝ่ ายตรวจสอบคุณอาพจะ
สุม่ ตัวอย่างเครื่องดื่มบารุงกาลังไปตรวจรสชาติ และคุณอาพที่ห้องแล็บ เมื่อเครื่ องดื่มได้ คุณอาพตามที่ CBD กาหนดแล้ ว
จึงนาไปผ่านกระบวนการกรองด้ วยเครื่ องกรองความละเอียดสูง เพื่อเอากากและเศษตะกอนออกจากเครื่ องดื่มแล้ วจึง
นาไปบรรจุใส่ขวดหรือกระป๋ องในขั ้นตอนต่อไป
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ขัน้ ตอนที่ 3: การเตรี ยมบรรจุภัณฑ์

CBD จะนาขวดหรือกระป๋ องสาหรับบรรจุคาราบาวแดงไปล้ างโดยผ่านเครื่องล้ างด้ วยน ้าร้ อนที่อุณหอูมิ 80 องศา
เซลเซียส โดยเครื่องล้ างจะพลิกขวดหรือกระป๋ องเพื่อล้ างให้ ทั่วถึง จากนั ้นเทน ้าที่ใช้ ล้างขวดหรื อกระป๋ องออกเพื่อนาขวด
หรือกระป๋ องไปบรรจุคาราวบาวแดงต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 4: การบรรจุขวดหรื อกระป๋อง

CBD จะน าขวดหรื อ กระป๋ องที่ ผ่านการท าความสะอาดเรี ยบร้ อยในขัน้ ตอนที่ 3 มาผ่านเครื่ องบรรจุเครื่ องดื่ ม
คาราบาวแดงที่ได้ จากขั ้นตอนที่ 2 จากนั ้นจึงตรวจสอบน ้าหนัก ปริ มาตรบรรจุ และความดันในกรณีที่เป็ นแบบกระป๋ อง
และปิ ดฝาขวดหรือฝากระป๋ อง

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 80

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ขัน้ ตอนที่ 5: การบรรจุหีบหอ

CBD จะนาคาราบาวแดงแบบขวดและคาราบาวแดงแบบกระป๋ องไปผ่านการบรรจุหีบห่อ 2 ขั ้นตอนคือ (1) ห่อ
ด้ วยฟิ ล์มพลาสติก และ (2) บรรจุใส่กล่องกระดาษ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1)
นาคาราบาวแดงไปห่ อด้ วยฟิ ล์มพลาสติกเป็ นชุดๆ โดยคาราบาวแดงแบบขวดจะห่อแพ็ คละสิบขวด
และคาราบาวแดงแบบกระป๋ องจะห่อแพ็คละหกกระป๋ อง โดยจะมีเครื่องตรวจสอบว่าอายหลังจากขั ้นตอนการห่อพลาสติก
มีผลิตอัณฑ์ครบตามจานวนที่ระบุหรือไม่ หากไม่ครบจะนาไปเข้ ากระบวนการห่อพลาสติกใหม่
(2)
คาราบาวแดงแบบขวดและกระป๋ องที่ห่อพลาสติกแล้ ว จะส่งต่อไปยังเครื่ องบรรจุกล่องกระดาษ โดย
หนึง่ กล่องกระดาษจะมีคาราบาวแดงแบบขวดห้ าแพ็คหรือ 50 ขวด หรือคาราบาวแดงแบบกระป๋ องสีแ่ พ็คหรือ 24 กระป๋ อง
การบริ หารจัดการคุณภาพ
CBD มีการบริหารจัดการและควบคุมคุณอาพในแต่ละขั ้นตอนการผลิต โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีใน
การผลิต (GMP หรื อ Good Manufacturing Practice) ที่รับรองโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย CBD
ได้ รับการรับรองขั ้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณอาพตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณอาพต่างๆ โดยสรุป ดังนี ้
(1)
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็ นการรับรองจากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตอัณฑ์อตุ สาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็ นระบบการจัดการคุณอาพด้ านความปลอดอัย
โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื ้อจุลนิ ทรี ย์ สารเคมี และสิง่ แปลกปลอมต่างๆ
(2)
ฮาลาล (Halal)เป็ นการรั บ รองจากสานักงานคณะกรรมการกลางอิ สลามแห่ ง ประเทศไทยว่ า ได้
ดาเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้ องตามหลักศาสนาอิสลาม
(3)
ISO 22000:2005 (E) เป็ นการรับรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited ซึ่งเป็ น
ระบบการจัดการความปลอดอัยของอาหารตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 เป็ นการรั บรองจาก SGS United
Kingdom Ltd. System & Services Certification ซึง่ เป็ นระบบการบริหารงานคุณอาพมาตรฐานสากล ที่ทาให้ เชื่อมั่นได้
ว่ากระบวนการบริหารงานต่างๆ ได้ รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้
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ปั จจุบนั CBD อยู่ในช่วงดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาตรฐานการผลิตตามระบบ ISO 22000
(ข)

กระบวนการผลิตสตาร์ ทพลัส

สตาร์ ทพลัสมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับคาราบาวแดง โดยเริ่ มจากการจัดเตรี ยมวัตถุดิบ
การผสม/การต้ ม การเตรียมบรรจุอัณฑ์ การบรรจุขวด และการบรรจุหีบห่อ อย่างไรก็ดี กระบวนการบรรจุขวดของสตาร์ ท
พลัสจะใช้ เวลาในการบรรจุนานกว่าการบรรจุขวดของคาราบาวแดง เนื่องจากสตาร์ ทพลัสมีปริ มาตรบรรจุ 250 มิลลิลิตร
ต่อขวด ในขณะที่คาราบาวแดงมีปริมาตรบรรจุ 150 มิลลิลติ รต่อขวด

(ค)

กระบวนการผลิตขวดแก้ ว

การผลิตขวดแก้ วเป็ นกระบวนการผลิตแบบต่อ เนื่อง โดยดาเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง
ตลอดทั ้งปี โดยมีรายละเอียดขั ้นตอนการผลิตตามแผนอูมิดงั ต่อไปนี ้
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ขัน้ ตอนที่
การจัดเตรี ยมวัตถุดิบ

ขัน้ ตอนที่
การผสมวัตถุดิ บ

ขัน้ ตอนที่
กระบวนการหลอม (Melting)

ขัน้ ตอนที่
การขน้ รป (Forming)

ขัน้ ตอนที่
กระบวนการอบ (Annealing)

ขัน้ ตอนที่
การตรวจสอบคุ ณภาพ

ขัน้ ตอนที่
การบรรจุหีบหอ

กระบวนการผลิตในแต่ละขั ้นตอนสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดเตรี ยมวัตถุดิบ
เมื่อวัตถุดิบมาส่งที่โรงงานขวดแก้ ว สีชา รถบรรทุกวัตถุดิบ จะต้ องผ่านเครื่ องชั่งน ้าหนัก เพื่อตรวจสอบปริ มาณ
วัตถุดิบกับใบสัง่ ซื ้อ (Purchase Order) จากนั ้น APG จะสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและส่งไปยังแผนกตรวจสอบคุณอาพ เพื่อ
วิเ คราะห์ คุณอาพของวัตถุดิบ และวัตถุดิบ ที่ไ ด้ คุณอาพตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ ข อง APG จะถูกน าไปเก็บ ไว้ ที่คลัง
วัตถุดิบ โดยมีการแยกพื ้นที่สาหรับการจัดเก็บวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ชดั เจน
ขัน้ ตอนที่ 2 การผสมวัตถุดิบ
วัตถุดิบได้ แก่ ทรายแก้ ว โซดาแอช หินปูน หินฟั นม้ าและวัตถุดิบอื่นๆ จะถูกลาเลียงไปยัง ไซโลในโรงผสมวัตถุดิบ
เพื่อ นาไปชั่ง น ้าหนักตามสูตรคานวณที่ กาหนดไว้ ด้ วยระบบคอมพิว เตอร์ จากนั ้นวัตถุดิบ จะถูกลาเลียงเข้ าเครื่ องผสม
(Mixer)เพื่ อผสมวัตถุดิบเข้ า ด้ วยกัน วัตถุดิบที่ ผสมเสร็ จแล้ ว พร้ อมทัง้ เศษแก้ วจะถูกส่งต่อไปยังไซโลที่ เตรี ยมไว้ สาหรั บ
กระบวนการหลอมต่อไป
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ขัน้ ตอนที่ 3 กระบวนการหลอม (Melting)
วัตถุดิบ ที่ ผสมเสร็ จ แล้ ว ในขัน้ ตอนที่ 2 จะถูกป้ อนเข้ า ไปในเตาหลอมแก้ วที่ อุณหอู มิ 1,600 องศาเซลเซี ยส
วัตถุดิบจะหลอมละลาย กลายเป็ นน ้าแก้ วที่ยงั มีฟองอากาศผสมอยู่ หลังจากนั ้นน ้าแก้ วจะถูกส่งเข้ าไปในห้ องแก้ วและราง
แก้ วใส เพื่อปรับอุณหอูมิน ้าแก้ วและรอให้ ฟองอากาศระเหยออกไปจากน ้าแก้ วซึง่ จะใช้ เวลาประมาณสิบชั่วโมงฟองอากาศ
จึงจะหมดไป
ขัน้ ตอนที่ 4 การขน้ รป(Forming)
น ้าแก้ วจะถูกลาเลียงไปยังแต่ละสายการผลิต และถูกตัดเป็ นก้ อนแก้ ว (Gob) ตามขนาดรู ปร่ างและน ้าหนักของ
ขวดแก้ วที่ต้องการ จากนั ้นก้ อนแก้ วจะถูกหยอดลงไปในแม่พิมพ์ ที่ 1 เพื่อขึ ้นรู ปปาก ลาตัว และก้ นขวด และเป่ าลมเข้ าไป
ในขวดเพื่อให้ เกิดช่องว่างในขวด จากนั ้นขวดแก้ วจะถูกส่งไปยังแม่พิมพ์ที่ 2 เพื่อเป่ าลมอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อให้ ได้ ผนังขวดแก้ ว
บางตามขนาดและรูปทรงที่ต้องการ
ขัน้ ตอนที่ 5 กระบวนการอบ(Annealing)
ขวดแก้ วจะถูกลาเลียงไปยังเตาอบ เพื่อถ่ายเทความร้ อนออกจากขวดแก้ ว หรือที่เรี ยกว่าคลายความเครี ยดให้ กับ
ขวดแก้ ว เครื่องอบจะลดอุณหอูมิของขวดแก้ วลงจาก 565 องศาเซลเซียส ให้ เหลือประมาณ 50 องศาเซลเซียสโดยใช้ เวลา
ประมาณหนึง่ ชัว่ โมง จากนั ้นขวดแก้ วที่อบแล้ วจะถูกลาเลียงออกจากเตาอบไปตามสายพาน เพื่อฉีดน ้ายาเคลือบผิวขวด
แก้ ว ทาให้ ผิวแก้ วมีความแข็งแรงและลืน่ เพื่อช่วยลดการเสียดสีและป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนที่ขวดแก้ ว เมื่อลาเลียงขวด
แก้ วออกสูส่ ายพานลาเลียง
ขัน้ ตอนที่ 6 การตรวจสอบคุณภาพ
ขั ้นตอนการตรวจสอบคุณอาพขวดแก้ วแบ่งเป็ น 2 รูปแบบ ได้ แก่
(1)
การตรวจสอบคุณอาพด้ วยเครื่องจักรโดยขวดจะถูกลาเลียงผ่านเครื่องตรวจสอบคุณอาพผิวขวด (Side
Wall Inspection) เพื่ อ ตรวจสอบตาหนิ ที่ผิว ด้ า นข้ า งขวด ซึ่ง ได้ แ ก่ เม็ ดอิฐ ฟองอากาศ และรอยร้ าวหลัง จากนั ้นขวด
ดังกล่าวจะถูกลาเลียงผ่านเครื่องตรวจสอบปากขวด (Finish Inspection)เพื่อตรวจสอบตาหนิที่ปากขวด ได้ แก่ ขนาดรู ใน
ขวด ความเรียบของปากขวด รอยร้ าวบริเวณปากขวด เกลียวขวด และคอขวด เป็ นต้ น
(2)
การตรวจสอบคุณอาพด้ วยสายตาโดยทีมงานของ APG จะสุม่ ตรวจสอบขวดแก้ ว โดยสุ่มขวดแก้ วที่วิ่ง
ตามสายพานมาส่องกับแสงไฟ เพื่อตรวจดูฟองอากาศ รูปทรงของขวด รอยขีดข่วน หรือรอยร้ าวที่ขวดแก้ ว
นอกจากนี ้ APG ยังมีแผนกประกันคุณอาพ (Quality Assurance) ซึ่งทาหน้ าที่ส่มุ ตรวจคุณลักษณะทางด้ าน
ฟิ สิกส์ของขวดแก้ ว ได้ แก่ ความหนา ขนาด น ้าหนัก ความเครี ยดของขวด ความคงทนต่อ แรงกระแทก แรงดัน สารเคมี
และความคงทนต่อการเปลีย่ นอุณหอูมิแบบฉับพลันเป็ นต้ น
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ขัน้ ตอนที่ 7 การบรรจุหีบหอ
ขวดแก้ วที่ผ่านการตรวจสอบคุณอาพแล้ ว จะถูกลาเลียงไปตามสายพานเพื่อบรรจุลงในพาเลท (Palletizer) ตาม
จานวนที่กาหนด และพนักงานจะนาถาดกระดาษครอบขวดแต่ละชั ้น จากนั ้นรถยกจะขนพาเลทไปยังสายพานและคลุม
พาเลทด้ วยพลาสติก เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันการแตกร้ าว จากนั ้นพาเลทจะถูกนาไปจัดเรี ยงไว้ ในคลังสินค้ า
เพื่อรอการจัดส่งให้ กบั ลูกค้ าต่อไป
การบารุ งรั กษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์
การบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับการผลิตขวดแก้ วแบ่งเป็ น 2 ประเอท ได้ แก่ 1) การซ่อมบารุ งทั่วไป
และ 2) การซ่อมบารุงใหญ่ (Major Overhual) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) การซ่อมบารุงทัว่ ไป เป็ นการซ่อมบารุงขณะที่เตาหลอมแก้ วทางาน เช่น การเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ ้นเปลือง
โดยการซ่อมบารุงดังกล่าว จะทาโดยพนักงานซ่อมบารุงของโรงงาน
2) การซ่อมบารุ งแบบใหญ่ (Major Overhual) เป็ นการซ่อมบารุ งโดยการเปลี่ยนอิฐทนไฟในเตาหลอมแก้ ว ใช้
ระยะเวลาในการซ่อมแซมประมาณ 3 เดือน ซึง่ ผู้จาหน่ายอิฐทนไฟจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ ามาให้ คาแนะนา และตรวจสอบการ
ซ่อมแซมดังกล่าวให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ทั ้งนี ้ การซ่อมบารุ งดังกล่าวจะเกิดขึ ้น เมื่อครบกาหนด 10 – 12 ปี
ตามอายุการใช้ งานของเตาหลอมแก้ ว

(4)

ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม

การผลิตเครื่ อ งดื่ม ของ CBD และการผลิตขวดแก้ ว สีช าของ APG อยู่อ ายใต้ บัง คับ ของกฎหมาย
กฎระเบียบและข้ อกาหนดด้ านสิง่ แวดล้ อมที่ใช้ ในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้ องถิ่นกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้ อก าหนดด้ านสิ่ง แวดล้ อ มที่ ใช้ บังคับกับบริ ษัท ผู้ผลิตเครื่ องดื่ม และขวดแก้ วสีชาประกอบด้ วยบทบัญญั ติเ กี่ยวกับ การ
ควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า การป้องกัน และการบาบัดน ้าเสีย และไอเสีย รวมทั ้งการบริ หารจัดการ
และการกาจัดสาร และของเสียที่เป็ นอันตราย อย่างไรก็ดี ปริมาณไอเสีย น ้าเสีย และของเสียอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
ผลิตเครื่ องดื่มของ CBD และกระบวนการผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน และเป็ นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้ อกาหนดด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมด
บริ ษัท ฯ เชื่ อว่ าปั จจุบัน CBD และ APG ได้ ป ฏิ บัติตามกฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้ อ กาหนดด้ า น
สิง่ แวดล้ อมที่ใช้ บงั คับทั ้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้ องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับโรงงานผลิตของ CBD และ
โรงงานผลิตของ APG แล้ ว
CBD และ APG ไม่ เ คยถูก ฟ้ องร้ องด าเนิ น คดี ใ ด ๆ เกี่ ย วกั บ การไม่ ป ฏิ บัติ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สิง่ แวดล้ อม (ทั ้งในอดีต และในปั จจุบัน) อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ว่ากลุ่มบริ ษัทฯ จะได้ รับผลกระทบ
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ของเหตุการณ์ด้านสิง่ แวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นโดยไม่อาจคาดการณ์ ได้ หรื อมีกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อกาหนดฉบับใหม่
หรือที่แก้ ไขเพิ่มเติมใหม่ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุม่ บริษัทฯ หรือโรงงานผลิตของ CBD และ APG ในอนาคตได้
2.2.4

งานที่ยังไมได้ สงมอบ
- ไม่มี -

2.2.5

ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
(1)

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2552 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. อาหาร")

อายใต้ พ.ร.บ. อาหาร "อาหาร" มี ความหมายรวมถึงของกินหรื อเครื่ องค ้าจุนชีวิตที่คนกินดื่ม อม หรื อ
นาเข้ า สู่ร่า งกายไม่ว่ าด้ ว ยวิ ธีใดๆ หรื อ ในรู ปลักษณะใดๆ โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มี คณะกรรมการ
อาหารเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับดูแลให้ การดาเนินการเป็ นไปตาม พ.ร.บ. อาหาร
พ.ร.บ. อาหารได้ กาหนดตารางปริ ม าณสารอาหารที่ แนะน าให้ บริ โอคในแต่ละวัน ("อาร์ ดีไอ") ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยปริมาณมาตรฐานของวิตามิน แร่ธาตุ และ/หรือ สารอาหารอื่น ๆ ที่แนะนาให้ บริ โอคในแต่ละวัน ยิ่งไปกว่า
นั ้น คาสัง่ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 185/2534 เรื่ อ ง แก้ ไ ขตารับ เครื่ อ งดื่ม ที่ผสมแคฟเฟอีน ได้ กาหนด
ว่าให้ เครื่ องดื่มที่ผสมแคฟเฟอีนซึง่ มีจาหน่ายในราชอาณาจักร มีแคฟเฟอีนเป็ นส่วนผสมได้ ในปริ มาณไม่เกิน 50 มิลลิกรัม
ต่อหน่วยบรรจุ
กฎระเบียบข้ อบังคับหลักที่บงั คับใช้ กบั ผลิตอัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ในปั จจุบนั มีดงั ต่อไปนี ้
(ก)

การขอใบอนุญาต การผลิต และการใช้ ฉลาก

อายใต้ พ.ร.บ. อาหาร ผู้ประกอบกิจการด้ านอาหารจะต้ องได้ รับใบอนุญาตผลิตอาหาร โดย
ในการขอรับใบอนุญาตผลิตอาหาร ผู้ผลิตอาหารจะต้ องยื่นแบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้ างของโรงงานผลิต เพื่อขออนุมัติ
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หลังจากนั ้น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดาเนินการตรวจสอบ
โรงงาน และหากโรงงานมี ลักษณะเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา ส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจะออกใบอนุญาตผลิตอาหารให้ โดยใบอนุญาตในการผลิตอาหารจะต้ องได้ รับการต่ออายุ
ทุก ๆ สามปี
นอกจากนี ้ ผลิตอัณฑ์บางประเอทอาจถูกกากับให้ มีการติดฉลากโอชนาการอีกทั ้งกฎเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุขได้ กาหนดให้ ผ้ ผู ลิตอาหารตามประเอทที่ได้ กาหนดไว้ จะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GMP ด้ วย
กลุม่ บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น และได้ รับใบรับรอง GMP ซึ่ง
รับรองว่าอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในการผลิตของกลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นไปตามหลักปฏิ บัติที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข
ทั ้งนี ้ หลักปฏิบตั ิดงั กล่าวได้ กาหนดหลักเกณฑ์ทวั่ ไปเกี่ยวกับสุขอนามัยของอาหาร
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(ข)

การขน้ ทะเบียน และประเภทของอาหาร
การขึ ้นทะเบียนอาหารในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 4 ประเอท ได้ แก่

 ประเอทที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะ คือ อาหารซึง่ ต้ องมีการขึ ้นทะเบียนตารับอาหาร การ
ผลิตอาหารที่ควบคุมเฉพาะจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณอาพมาตรฐานอาหาร ข้ อกาหนดเฉพาะการบรรจุหีบ
ห่อ และการติดฉลาก รวมทั ้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตที่ดี
 ประเอทที่ 2 อาหารที่กาหนดคุณอาพหรื อมาตรฐาน คือ อาหารซึ่งคุณอาพ และฉลาก
จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับคุณอาพมาตรฐาน แต่ไม่จาเป็ นต้ องมีการขอขึ ้นทะเบียน อาหารประเอทนี ้ส่วนใหญ่
จะเป็ นอาหารที่ผลิตในท้ องถิ่นโดยอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน
 ประเอทที่ 3 อาหารที่ ต้องมีฉลาก คื อ อาหารซึ่งมี อัตราความเสี่ยงต่าในการก่ อให้ เกิ ด
อันตรายต่อสุขอาพของผู้บริ โอค กฎ ข้ อบังคับเกี่ยวกับอาหารประเอทนี ้มุ่งเน้ นที่การใช้ ฉลากกากับอาหารเพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ ผ้ บู ริโอคเข้ าใจผิดหรือเป็ นการหลอกลวงผู้บริโอค (ได้ แก่ อาหารฉายรังสี หมากฝรั่ง ขนมหวาน ขนมปั ง และน ้าปรุ งรส
ในอาชนะที่ปิดสนิท)
 ประเอทที่ 4 อาหารทัว่ ไป คือ อาหารซึง่ ไม่ใช่อาหารประเอทใดประเอทหนึ่งที่ได้ กล่าวมา
ข้ างต้ น อาหารประเอทนี ้รวมถึงอาหารดิบ อาหารปรุงแล้ ว อาหารแปรรู ปหรื อที่ไม่ได้ แปรรู ป อาหารประเอทนี ้ไม่ต้องมีการ
ขอขึ ้นทะเบียน อย่างไรก็ดี การผลิตอาหารทั่วไปถูกควบคุม และตรวจสอบด้ านสุขอนามัย ความปลอดอัย การใช้ ฉลาก
และการโฆษณา
คาราบาวแดงและสตาร์ ท พลัสจัดเป็ นอาหารที่กาหนดคุณอาพหรื อมาตรฐานอายใต้ พ.ร.บ.
อาหาร (ประเอทที่ 2) ดังนั ้น การส่งออก การผลิตและการตลาดที่เกี่ยวข้ องกับผลิตอัณฑ์ ของบริ ษั ทฯ จึงต้ องปฏิ บัติใ ห้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดอายใต้ พ.ร.บ. อาหารสาหรับอาหารประเอทดังกล่าว
(ค)

การตรวจสอบ

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะทาการตรวจสอบโรงงาน และสถานที่ผลิตอาหาร
เป็ นประจา และนาผลิตอัณฑ์อาหารไปทาการตรวจวิเคราะห์ ในห้ องปฏิ บัติการ การฝ่ าฝื นข้ อกาหนดใด ๆ อายใต้ พ.ร.บ.
อาหาร อาจนาไปสูก่ ารดาเนินคดีกบั ผู้ผลิต หรือการเรียกคืนผลิตอัณฑ์
(ง)

การใช้ ฉลากและการโฆษณา

นอกจากการควบคุมการขอใบอนุญาต และการผลิตอาหารในประเทศไทยแล้ ว ยังมีข้อบังคับ
เกี่ยวกับการใช้ ฉลาก ผลิตอัณฑ์ ใดก็ตามซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ จะต้ องติดฉลากให้ เป็ นไปตามมาตรฐานฉลากเกี่ยวกับ
คุณค่าทางโอชนาการ ได้ แก่ (1) อาหารที่มีการกล่าวอ้ างทางโอชนาการ (2) อาหารที่มีการใช้ คุณค่าในการส่งเสริ มการขาย
(3) อาหารที่ระบุกลุ่มผู้บริ โ อคในการส่ง เสริ มการขาย หรื อ (4) อาหารอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารทั ้งนี ้ การแสดงฉลากจะต้ องเป็ นไปตามกฎหมายและประกาศ
ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ การโฆษณาเครื่ องดื่มที่ผสม
แคฟเฟอีนได้ กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ห้ ามโฆษณาในลักษณะเชิญชวนให้ บริ โ อคหรื อ อวดอ้ า งสรรพคุณของเครื่ องดื่มที่ผ สม
แคฟเฟอีน และการโฆษณาให้ โฆษณาได้ ใ นลักษณะการเสนออาพลักษณ์ ของบริ ษั ทหรื อกิจ การ (Corporate Image)
เท่านั ้น
(2) การโฆษณาในลัก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี ้ ถื อ ว่ า เข้ าข่ า ยเชิ ญ ชวนให้ บริ โ อคหรื อ อวดอ้ าง
สรรพคุณของเครื่องดื่มที่ผสมแคฟเฟอีน โดยทางตรงหรือทางอ้ อม
(ก) โฆษณาที่ท าให้ เกิ ดทัศนคติ ที่ว่ า การดื่ มเครื่ อ งดื่ ม ที่ผสมแคฟเฟอี น จะทาให้ เ พิ่ ม
กาลังงานมีพลังทางานได้ มากขึ ้นโดยไม่ร้ ู จักเหนื่อย ตื่นทันที ไม่ง่วงนอน ตื่นอยู่ตลอดเวลา หรื อทาให้ ประสบความสาเร็ จ
ทางสังคมและทางเพศ
(ข) โฆษณาที่ใช้ นกั กีฬา หรือผู้ใช้ แรงงาน เป็ นผู้แสดงแบบโฆษณา
(ค) โฆษณาที่ใช้ ดารา นักร้ อง นักแสดง ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี เป็ นผู้แสดงแบบโฆษณา
โดยถือสถานอาพการเป็ นดารา นักร้ อง นักแสดง ณ วันที่ออกอากาศเป็ นครั ้งแรก
(ง) โฆษณาที่ชกั จูงหรือโน้ มน้ าวให้ ซื ้อหรือบริโอค เพื่อนารายได้ ไปบริ จาคเป็ นสาธารณ
กุศล
(3) การโฆษณาเครื่ องดื่ม ที่ผสมแคฟเฟอีนทางสื่อต่าง ๆ ที่มีการแสดงอาพผลิตอัณฑ์ ต้อ ง
แสดงคาเตือนตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(ก) คาเตือนว่า "ไม่ควรดื่มเกินวันละสองขวด เด็กและสตรีมีครรอ์ ไม่ควรดื่ม"
(ข) การแสดงคาเตือน
 สื่อวิ ทยุกระจายเสียง ให้ แ สดงคาเตือนในส่ว นเสียงโฆษณาฟั ง ได้ ชัดเจนทุก
พยางค์และเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามวินาที
 แสดงคาเตือนเป็ นอักษรลอยเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ห้ าวินาที โดยต้ องแสดงด้ วย
ตัวอักษรสีขาว ขนาดของตัวอักษรไม่น้อยกว่าหนึง่ ส่วนใน 25 ส่วนของขนาดความสูงของจออาพ อายในกรอบพื ้นสีเข้ มตัด
กับสีพื ้นโฆษณา และมีพื ้นที่กรอบขนาด1 ส่วนใน 10 ส่วนของความสูงจออาพ โดยมีรูปแบบของตัวอักษรอ่านได้ ง่ายและ
ชัดเจน วางไว้ ณ ตาแหน่งด้ านบนหรือด้ านล่างสุดของพื ้นที่โฆษณา
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 สือ่ สิง่ พิมพ์ และสื่อกลางแจ้ ง ให้ แสดงคาเตือนด้ วยตัวอักษรสีขาวขนาดความ
สูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่าหนึง่ ส่วนใน 25 ส่วนของขนาดความสูงของพื ้นที่โฆษณา โดยมีรูปแบบของตัวอักษรอ่านได้ ง่าย
และชัดเจน วางไว้ ณ ตาแหน่งด้ านบนหรือด้ านล่างสุดของพื ้นที่โฆษณา
นอกจากนี ้ สาหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ จะต้ องปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่ องดื่มเกลือแร่ ซึ่ง
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ ฉลากและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ทั ้งนี ้ การโฆษณาอาหาร นอกจากต้ องปฏิ บัติตามพระราชบัญญั ติอาหาร พ.ศ. 2522 แล้ ว ยัง ต้ องปฏิ บัติตาม
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย เช่น พระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้บริ โอค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ วิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์พ.ศ. 2498
(2)
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. ภาษี สรรพสามิต ”)
และ พระราชบัญญัติพิกัดภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. พิกัดภาษีสรรพสามิต”)
พ.ร.บ. พิกดั อาษี สรรพสามิตกาหนดให้ ผลิตอัณฑ์เครื่องดื่มบารุ งกาลังและเครื่ องดื่มเกลือแร่ เป็ นสินค้ า
ประเอทเครื่ องดื่ มที่ ผ้ ูประกอบอุตสาหกรรมต้ อ งชาระอาษี ใ ห้ กรมสรรพสามิตตามมูลค่ า หรื อ ปริ ม าณของสินค้ า ตามที่
กาหนดไว้ ท้าย พ.ร.บ. พิกัดอาษี สรรพสามิต กล่าวคือ ตามมูลค่าร้ อยละ 20 ของราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม หรื อ
ตามปริ ม าณหน่วยละ 0.37 บาท ต่อ 440 ลบ.ซม. ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราที่ห น่วยงานที่
เกี่ยวข้ องกาหนด ทั ้งนี ้ ตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ. อาษี สรรพสามิต ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้ องเสียอาษี สรรพสามิตใน
เวลาที่นาสินค้ าออกนอกโรงงานอุตสาหกรรมหรือออกจากคลังสินค้ าที่ตั ้งอยู่นอกโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ รับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมสรรพสามิตให้ ใช้ เก็บสินค้ าได้ โดยยังไม่ต้องเสียอาษี (“คลังสินค้ าทัณฑ์ บน’’) อย่างไรก็ดี การส่งสินค้ าที่อยู่ใน
ข่ายต้ องเสียอาษี สรรพสามิตออกนอกราชอาณาจักรหรื อนาเข้ าสินค้ าดังกล่าวไปในเขตปลอดอากรจะได้ รับยกเว้ นอาษี
สรรพสามิตหรือคืนอาษี หรือลดอัตราอาษี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวง
นอกจากนั ้น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้ องดาเนินการจดทะเบียนกับกรมสรรพสามิต และต้ องแสดงใบ
ทะเบียนสรรพสามิตไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ โรงงานอุตสาหกรรมหรื อคลังสินค้ าทัณฑ์ บนตามวิธีการที่ พ.ร.บ. อาษี สรรพสามิต
กาหนด
(3)

พระราชบัญญัติสงเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ("พ.ร.บ. สงเสริ มการลงทุน")

พ.ร.บ. ส่ง เสริ มการลงทุน มีวัตถุป ระสงค์ ใ นการสร้ างสิ่ง จูงใจทางด้ า นอาษี และด้ านเศรษฐกิจอื่ น ๆ
ให้ แก่ทั ้งบริษัทในประเทศไทย และบริษัทต่างชาติเพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศไทย
พ.ร.บ. ส่ง เสริ ม การลงทุน อยู่อายใต้ การกากับดูแ ลของคณะกรรมการส่งเสริ ม การลงทุน โดยทั่ว ไป
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะสนับสนุน และให้ บตั รส่งเสริมการลงทุนแก่โครงการที่มีส่วนในการกระตุ้น เศรษฐกิจของ
ประเทศไทย (หรื อ ด้ านอื่น ๆ ที่ ได้ ระบุไว้ ) โครงการที่สร้ างโอกาสในการจ้ างงาน ลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม และพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนยังมีอานาจที่จะอนุมัติสิทธิ ประโยชน์ ทั ้งในด้ านการเงิ น
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และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้ หลายรูปแบบ ทั ้งนี ้ สิทธิประโยชน์ที่คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนให้ แก่เฉพาะโครงการที่ได้ รับ
การส่งเสริมการลงทุน และระยะเวลาในการได้ รับสิทธิประโยชน์ จะระบุไว้ ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
APG ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจานวนหนึ่งฉบับ เลขที่ 2326(4)/2556 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556
โดยเป็ นการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตขวดแก้ ว สิทธิ พิเศษในการลงทุนที่สาคัญซึ่ง APG ได้ รับตามบัตรส่งเสริ มการ
ลงทุนดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี ้
(1)

ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่องจักร

(2)
ได้ รับ ยกเว้ นอาษี เงิน ได้ นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ ที่ไ ด้ จากการประกอบกิจ การที่ได้ รับการ
ส่งเสริม มีกาหนดเวลาหกปี นับแต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ จากการประกอบกิจการนั ้น
(3)
ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มซึ่งได้ รับยกเว้ นอาษี เงินได้ นิติ
บุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคานวณเพื่อเสียอาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ APG ได้ รับยกเว้ นอาษี เงินได้ นิติบคุ คล
APG จะต้ องปฏิ บัติตามเงื่ อนไขที่สาคัญดังต่อ ไปนี ้เพื่อ รักษาสิท ธิ ของ APG ตามที่บัตรส่ง เสริ มการ
ลงทุนกาหนดไว้ กล่าวคือ
(1)
จะต้ อ งจัดท าบัญชี รายรั บ - รายจ่ า ยสาหรั บ กิ จ การที่ ไ ด้ รับ การส่ง เสริ ม แยกต่ า งหากจาก
กิจการส่วนอื่นไม่ว่าจะได้ รับการส่งเสริ มหรื อไม่ก็ตามเพื่อประโยชน์ ในการคานวณกาไรสุทธิ ที่ได้ รับยกเว้ นอาษี เงินได้ นิติ
บุคคล
(2)
จะต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกไม่น้อยกว่า 350.0 ล้ านบาท รวมทุนจดทะเบียนเดิมเป็ นไม่น้อย
กว่า 450.0ล้ านบาท โดยจะต้ องชาระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิ ดดาเนินการ
(3)

จะต้ องดาเนินการตามสาระสาคัญของโครงการที่ได้ รับการส่งเสริม ในเรื่องดังต่อไปนี ้
 ชนิดผลิตอัณฑ์: ขวดแก้ ว

 ขนาดของกิจการ: มีกาลังผลิตขวดแก้ วสีชาปี ละประมาณ 113,150 ตัน (หรื อประมาณ
808,215,000 ขวด)(คานวณจากเวลาทางาน 24 ชั่วโมง / วัน : 365 วัน / ปี ซึ่งเป็ นกาลังการผลิตสูงสุดตามบัตรส่งเสริ ม
การลงทุน ทั ้งนี ้ กาลังการผลิตสูงสุดจริ งอาจแตกต่างจากข้ อมูลตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว)
(4)
จะต้ อ งยื่ นแบบขอใช้ สิท ธิ แ ละประโยชน์ ยกเว้ น อาษี เ งิ น ได้ นิติบุคคล และรายงานผลการ
ดาเนิน งานที่ ผ่า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับ อนุญาต ให้ สานักงานเห็ น ชอบอายใน 120 วัน นับ แต่วัน สิ ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี เพื่อการขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้ นอาษี เงินได้ นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั ้น
(5)
จะต้ อ งมีค่า ใช้ จ่ ายในการสนับสนุนกองทุน ด้ า นการพัฒ นาเทคโนโลยี และบุคลากรตามที่
คณะกรรมการส่ง เสริ ม การลงทุน เห็ น ชอบรวมกัน ไม่น้ อ ยกว่ า ร้ อยละสามของมูลค่ า ยอดขายรวมในสามปี แรก หรื อ มี
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ค่าใช้ จ่ายรวมกันไม่น้อยกว่า 450.0 ล้ านบาท แล้ วแต่มลู ค่าใดต่ากว่า
(6)
จะต้ องดาเนิ น การให้ ได้ รับใบรั บรองระบบคุณอาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรื อ ISO
14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าอายในสองปี นับแต่วันที่เปิ ดดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ อายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวจะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ ยกเว้ นอาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นเวลาหนึง่ ปี
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2.2.6

จุดแข็งของกลุ่มบริ ษัทฯ

(1)
เครื่ องหมายการค้ าที่ แข็ งแกร่ งและการที่ ผ้ ู บริ โ ภคเชื่ อ มโยงเครื่ องหมายการค้ าของกลุ่ ม
บริ ษัทฯ เข้ ากับ วงดนตรี เพื่อชีวิตระดับตานานของประเทศไทย “คาราบาว”
เครื่ องหมายการค้ า “คาราบาวแดง” ของกลุ่มบริ ษั ทฯ มีความเชื่อมโยงกับวงดนตรี เพื่อชีวิตที่ประสบ
ความสาเร็จสูงสุดตลอดกาลของประเทศไทย คือ วงดนตรี “คาราบาว” ซึ่งบริ ษัทฯ เชื่อว่าเป็ นวงดนตรี ที่ ได้ รับความนิยมใน
ประเทศเพื่อนบ้ านทัว่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนายยืนยง โอภากุล หรื อที่ร้ ู จัก กันในนาม “แอ๊ ด คาราบาว” ซึ่ง
เป็ นนักร้ องนาของวงได้ ร่วมก่อตั ้งกลุม่ บริษัทฯ ในปี 2544 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต ทาการตลาด และจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ ง
กาลังโดยนาชื่อและตราสัญลักษณ์ ของวงมาผสมผสานกับ เครื่ อ งหมายการค้ า ส่ง ผลให้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า ของกลุ่ม
บริ ษั ท ฯ มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ วงคาราบาว ภาพลัก ษณ์ ข องวงคาราบาวที่เข้ าถึงหัวใจของกลุ่มคนทางานซึ่งเป็ นกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายจึงมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ กลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อว่าความสาเร็ จอย่างยั่งยืนของกลุ่ม
บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ มาจากการที่ผ้ บู ริ โภคมีความนิยมชมชอบวงคาราบาว แต่ยังรวมถึงการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ คารา
บาวแดง (Brand Positioning) ให้ เข้ ากับวิถีการใช้ ชีวิตของกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายด้ วย กลุ่มบริ ษัทฯ กาหนดจุดยืนและ
ภาพลักษณ์ ข องคาราบาวแดง รวมถึง การท าการตลาดกับ กลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคเป้ าหมายภายใต้ แ นวความคิ ดของการเป็ น
เครื่องดื่มบารุงกาลังที่สร้ างคุณค่าชีวิต โดยกลุม่ บริษัทฯ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ
(ก)
โครงการ “ดนตรี สร้ างคุณค่าชีวิต” ซึ่งสนับสนุนเยาวชนให้ มีโอกาสแสดงความสามารถทาง
ดนตรี กิ จ กรรมดัง กล่า วเป็ นเวที การประกวดดนตรี ที่ ใ ห้ เ ยาวชน นักเรี ยน และนั กศึกษา ผู้ที่ มี ใ จรั กในเสียงดนตรี ไ ด้
แสดงออกและร่ วมท างานกัน เป็ นที ม นอกจากนี ้ การทากิ จ กรรมดัง กล่า วยังช่ ว ยสร้ างความตระหนักรู้ ถึง ภาพลักษณ์
เครื่ องหมายการค้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ โดย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557ปั จจุบัน กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินโครงการดังกล่าว
มาแล้ วกว่าห้ าปี และ
(ข)
โครงการ “ตาบลของหนู” ซึ่งให้ รางวัลแก่นักเรี ยนชั ้นประถมศึกษาเจ้ าของเรี ยงความดีเด่ น
และให้ เงินสนับสนุนแก่ตาบลของผู้ชนะรางวัลดังกล่าว เพื่อการทากิจกรรมอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
วงดนตรีเพื่อชีวิต “คาราบาว” ก่อตั ้งขึ ้นในปี 2524 โดย นายยืนยง โอภากุล และผู้ร่วมก่อตั ้งอีกสองท่าน
วงคาราบาวเป็ นตานานหน้ าสาคัญของวงการเพลงเพื่อชีวิตไทย ซึ่งทาดนตรี ที่ผสมผสานระหว่างแนวเพลงร็ อก ลูกทุ่งและ
พื ้นบ้ าน บทเพลงของวงคาราบาวมั ก สะท้ อนปั ญหาสัง คมและการเมื อ ง การเรี ย กร้ องความยุ ติ ธ รรมทางสัง คม
และการดารงชี ว ิ ต ของคนไทย วงคาราบาวประสบความสาเร็ จ และได้ รับ ความนิยมจากคนไทยอย่ างกว้ างขวาง
เนื่อ งจากความหมายและเนื ้อหาของเพลงที่เข้ าถึง ได้ ง่าย และบทเพลงที่ เป็ นเอกลักษณ์ ใ ห้ แ ง่คิดและสะท้ อนภาพของ
สังคมไทย ดังนั ้น วงคาราบาวจึงเป็ นที่ร้ ู จักของผู้คนในสังคมทุกเพศ ทุกวัย ไม่จากัดเฉพาะกลุ่มผู้ฟังเพลง หรื อผู้ที่นิยมใน
เพลงเพื่อชีวิตเท่านั ้น วงคาราบาวยังได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ น "ตานานเพลงเพื่อชีวิต" ของประเทศไทยด้ วยผลงานกว่า 28
อัลบั ้ม และเคยทายอดขายของอัลบั ้มชุดที่ 5 "เมดอินไทยแลนด์ " ได้ สงู ถึง 5 ล้ านตลับ ซึ่งนับว่าเป็ นหนึ่งในยอดจาหน่ายที่
สูงสุดของศิลปิ นไทย นอกจากผลงานเพลงแล้ ว ประวัติเกี่ยวกับวงคาราบาวยังถูกสร้ างเป็ นภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์
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ต่างๆ นอกจากนี ้ นายยืนยง โอภากุล ยังได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรี
ไทยสากล) ประจาปี 2556 อีกด้ วย
(2)

ผู้ผลิตเครื่ องดื่มบารุ งกาลังชัน้ นาของประเทศไทย ซึ่งมีการดาเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค

นับตั ้งแต่การเปิ ดตัวเครื่องดื่มคาราบาวแดงในปี 2545 กลุม่ บริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจจนกลายเป็ น
หนึง่ ในผู้ผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลังชั ้นนาของประเทศไทย ปั จจุบนั ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 คาราบาวแดงเป็ นเครื่ องดื่ม
บารุ ง กาลัง ที่ มีส่วนแบ่ ง ทางการตลาดเป็ นอันดับสองของประเทศ ทั ้งนี ้ จากผลการสารวจของ Nielsen ส่วนแบ่ งทาง
การตลาดของคาราบาวแดงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 15.9 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 17.5 ในปี
2555 เป็ นร้ อยละ 21.1 ในปี 2556 และเป็ นร้ อยละ 21.321.4 ในช่วงเวลาตั ้งแต่ มกราคม 2557 ถึงกรกฎาคม 2557เดือน
มีนาคม 2557
นอกจากความสาเร็จของตลาดในประเทศแล้ ว กลุ่มบริ ษัทฯ ยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปจาหน่ายใน
อีกกว่า 20 ประเทศทัว่ โลก กลุม่ บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและขยายธุรกิจไปในตลาดใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง สาหรั บปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือ นสิ ้นสุดวันที่ 30 มิ ถุนายน31
มีนาคม 2557 สัดส่วนรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 23.9 ร้ อยละ 23.7 ร้ อยละ 22.6 และ
ร้ อยละ 29.828.6 ของรายได้ จากการขายรวมของกลุม่ บริษัทฯ ตามลาดับ
(3)

ผู้นาด้ านนวัตกรรมทางการตลาดในการสร้ างเครื่ องหมายการค้ าและผลิตภัณฑ์

การทาการตลาดเป็ นกลยุทธ์ สาคัญของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยกลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อว่า การทาการตลาดอย่างมี
ประสิทธิ ภาพและสร้ างสรรค์ จะช่วยสร้ างความแตกต่างในการวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) จาก
คู่แข่งและเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเติบโตของธุรกิจและการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดย
กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่า นวัตกรรมทางการตลาดที่สาคัญของกลุ่มบริษัทฯ ได้ แก่
(ก)
การเป็ นบริ ษัทในธุรกิจผลิตภัณฑ์ อุปโภคบริ โภค (Fast Moving Consumer Goods) ราย
เดียวในประเทศไทยที่มีทีมปฏิบตั ิการทางการตลาดเป็ นของตนเอง กล่าวคือ ทีมงานสาวบาวแดงที่ประกอบด้ วยบุคลากร
กว่า 500 คน หรือมากกว่า 70 ทีม ซึง่ ได้ ริเริ่มกิจกรรมการตลาดมากกว่า 400,000 กิจกรรมต่อปี ทั่วประเทศ เพื่อสร้ างความ
ต้ องการผลิตภัณฑ์และการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ทวั่ ถึง
(ข)
การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ใ ห้ แ ตกต่า งจากคู่แ ข่ง (Differentiated Product Positioning)
การสร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เครื่ องบารุ งกาลังให้ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่งที่ขายในราคาเดียวกัน โดย
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ เพิ่มส่วนผสมของวิตามินบี 12 ในคาราบาวแดง และมุ่ง เน้ น การสื่อ สารเรื่ อ งส่ว นผสมวิ ตามิ น บี 12 ใน
คาราบาวแดง เพื่อสร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ ให้ กับผู้บริ โภค และช่องทางการจาหน่าย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคให้ ความสนใจและทดลองบริโภคคาราบาวแดง
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(ค)
การสร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ให้ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่งที่
ขายในราคาเดียวกัน โดยเพิ่ม ส่วนผสมของ Zinc ในเครื่ อ งดื่ มเกลือ แร่ สตาร์ ท พลัส และสื่อ สารให้ ผ้ ูบ ริ โภคเห็ น ถึง
ความสาคัญของ Zinc ซึง่ จะสูญเสียไปพร้ อมเหงื่อ
โดยในปี 2546 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ได้ รับ รางวัล เหรี ยญทองและเหรี ยญเงิ น ของ Media & Marketing
Magazine Asian Brand Marketing Effectiveness Awards และรางวัล Popular Vote จากสมาคมการตลาดแห่ ง
ประเทศไทยสาหรับการทาการตลาดผ่านสือ่ โทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเปิ ดตัวคาราบาวแดงในปี 2545
ในอนาคต กลุม่ บริษัทฯ จะยังคงให้ ความสาคัญต่อการลงทุนพัฒนาโครงการนวัตกรรมทางการตลาด
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเป็ นบริษัทเครื่องดื่มบารุ งกาลังชั ้นนาในตลาด
(4)
กลยุทธ์ ก ารประกอบธุร กิจแบบแนวตัง้ (Vertically Integrated Business Model) ก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ ด้ านต้ นทุ น (Cost Synergies) เสถีย รภาพในการจัด หาวั ต ถุดิ บ และความสามารถในการควบคุ ม
คุณภาพ
กลุม่ บริษัทฯ เป็ นผู้ผลิต ทาการตลาด และจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังและเครื่ องดื่มอื่น ๆ อย่างครบ
วงจร กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่าหาก APG เปิ ดดาเนินการในเชิงพาณิชย์แล้ ว กลุม่ บริษัทฯ จะมีความสามารถในการผลิตขวดแก้ ว
ผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลัง และเครื่ องดื่มเกลือแร่ และบริ หารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ในประเทศได้ ด้วยบุคลากร
ของตนเอง กลุ่มบริ ษัท ฯ เชื่อว่า ความสามารถดัง กล่า วช่ว ยเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขัน ให้ แ ก่กลุ่มบริ ษัทฯ โดยสามารถ
ควบคุมโครงสร้ างต้ นทุน กระบวนการผลิต ตลอดจนคุณภาพของผลิตภั ณฑ์ ให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภค
นอกจากนั ้น ความสามารถในการผลิตขวดแก้ วได้ ด้วยตนเองยังจะช่วยให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถบริ หารจัดการความเสี่ยงจาก
สภาวะผันผวนของอุปทานขวดแก้ วได้ ดียิ่งขึ ้น และสามารถลดการพึ่งพิงบริ ษัทผู้ผลิตขวดแก้ วภายนอก นอกจากนี ้ DCM
ซึ่งได้ มี การจัด ตั ้งขึ ้นในปี 2555 ยังมี ส่ว นสาคัญในการดาเนิ นกลยุท ธ์ การกระจายผลิตภั ณฑ์ ข องกลุ่ม บริ ษัท ฯ โดยการ
บริหารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ แบบครบวงจร จึงช่วยให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถเข้ าถึงช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม
(Traditional Trade) ได้ อย่างทัว่ ถึงมากยิ่งขึ ้น การเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาดและการเข้ าถึงช่องทางการจัดจาหน่าย
ช่วยพิสจู น์ให้ เห็นถึงความสาเร็จของการดาเนินกลยุทธ์ ดงั กล่าวของกลุม่ บริษัทฯ
จากผลการสารวจของ Nielsen การกระจายสินค้ าคาราบาวแดงทั่วประเทศไทยมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นจาก
ร้ อยละ 79 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็ นร้ อยละ 84 ในเดือนมีนาคม 2557 ในขณะที่ค่แู ข่งสาคัญมีอัตราการกระจาย
สินค้ าที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั ้งนี ้ นับแต่ DCM เริ่ มประกอบธุรกิจในเดือนตุลาคม ปี 2555
ส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มบริ ษัทฯ เติบโตจากร้ อยละ 17.5 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 21.321.4 ในในช่วงเวลาตั ้งแต่
มกราคม 2557 ถึงกรกฎาคม 255เดือนมี นาคม ปี 2557 ทั ้งนี ้ ด้ ว ยความสามารถในการบริ หารจัดการการจัดจาหน่า ย
ผลิตภัณฑ์ในประเทศได้ ด้วยตนเอง ทาให้ กลุม่ บริษัทฯ สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายและช่องทางการจัดจาหน่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่า ความสามารถดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุ่น ใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทั ง้ ในด้ านการขยายธุ ร กิ จ ไปสู่ ต ลาดใหม่ (Market
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Penetration) การพั ฒ นาตลาดใหม่ (Market Development) และ/หรื อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ (Product
Development) ในอนาคต
(5)
อุ ปกรณ์ และเครื่ องจัก รการผลิ ต ที่ ทั น สมั ย ซึ่ งพร้ อมสนั บสนุ น แผนการขยายธุ ร กิ จ ทั ง้ ใน
ประเทศและในระดับภูมิภาค
ในเดือนมีน าคม 2557 กลุ่ม บริ ษั ทฯ ได้ ติดตั ้งสายการผลิตความเร็ ว สูง (Krones) ซึ่งมีเ ทคโนโลยี ที่
ทันสมัยจากประเทศเยอรมันเพิ่มเติม โดยมีกาลังการผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้นถึง 350 ล้ านขวดต่อปี การลงทุนในสายการผลิตใหม่
นี ้จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของคาราบาวแดงในประเทศไทย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557ปั จจุบัน กลุ่มบริ ษัทฯ มี
การดาเนินการสายการผลิต ทั ้งหมด 14 สายการผลิต ประกอบด้ วยสายการผลิตคาราบาวแดงแบบขวดจานวนเก้ าสาย
สายการผลิตคาราบาวแดงแบบกระป๋ องจานวนสามสาย และสายการผลิต สตาร์ ท พลัสจ านวนสองสาย ซึ่งดาเนินการ
ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันหกวันต่อสัปดาห์ โดยมีกาลังการผลิตสูงสุดทั ้งสิ ้น 1,200 ล้ านขวดต่อปี (แบ่งเป็ นกาลังการผลิต
สูงสุดทั ้งสิ ้นสาหรับเครื่องดื่มบารุงกาลังจานวน 1,080 ล้ านขวดต่อปี และสาหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ จานวน 120 ล้ านขวดต่อ
ปี ) และ 350 ล้ านกระป๋ องต่อปี
(6)

ทีมผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ และความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จ

กลุม่ บริษัทฯ บริ หารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มมายาวนานกว่า 20 ปี ประสบการณ์ที่สงั่ สมมาอย่างยาวนานทาให้ ทีมผู้บริหารของกลุ่มบริ ษัทฯ มีความเข้ าใจเชิง
ลึกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และตลาดเครื่องดื่มบารุงกาลัง
ทีมผู้บริหารมีสว่ นร่วมสาคัญในการพัฒนา การดาเนินงาน และการบริหารองค์กรให้ มีประสิทธิ ภาพเพื่อ
ผลักดันให้ เกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ การบริ หารงานของทีมผู้บริ หารดังกล่าว กลุ่มบริ ษัทฯ มีการเติบโต
และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศได้ อย่างรวดเร็ ว กลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อว่าทีมผู้บริ หารมีประสบการณ์ และผล
การดาเนิน งานที่ไ ด้ พิสูจน์ แล้ ว ว่าจะช่ วยส่งเสริ ม ให้ กลุ่ม บริ ษัทฯ สามารถพัฒนาตาแหน่งในการแข่งขัน (Competitive
Position) ทั ้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(7)

การเติบโตของรายได้ และกาไรอย่ างต่ อเนื่ อง

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และสาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ รวมเท่ากับ 4,309.2 ล้ านบาท 5,008.7 ล้ านบาทและ 6,929.4 ล้ าน
บาท และ 3,743.71,757.8 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยเพิ่มขึ ้น 699.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.2 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น
อย่างก้ าวกระโดดในปี 2556 จานวน 1,920.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 38.3 และยังคงขยายตัวในอัตราที่ดีอย่างต่อเนื่อ ง
สาหรั บ งวดหกสามเดื อ นสิ ้นสุดวันที่ 30 มิ ถุนายน31 มี น าคม 2557 โดยเพิ่ม ขึน้ 518.2245.3 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ
16.116.2 จากงวดเดียวกันในปี ก่อนหน้ า
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และสาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 204.5 ล้ านบาท 187.8 ล้ านบาท 626.4 ล้ านบาท และ 495.2240.0
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ล้ านบาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 4.7 ร้ อยละ 3.7 ร้ อยละ 9.0 และร้ อยละ 13.213.7 ตามลาดับ
แม้ อตั รากาไรสุทธิสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ มีการชะลอตัวจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุน
ในสายผลิตภัณฑ์ใหม่ และค่าใช้ จ่ายทางการตลาดเนื่องจากมีการปรับเปลีย่ นจากการใช้ ผ้ จู ัดจาหน่ายภายนอกมาเป็ นการ
ดาเนินการบริหารจัดการการจัดจาหน่ายด้ วยตนเอง แต่สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสาหรับงวดหก
สามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2557 กาไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัทฯ มีการเติบโตอย่างมีนัยสาคัญ ประกอบกับ
อัตรากาไรสุทธิ ได้ ป รับตัว เพิ่ม ขึ ้น จึงพิสูจน์ ให้ เห็น ถึงความสาเร็ จของกลยุทธ์ การประกอบธุรกิ จแบบแนวตั ้ง (Vertically
Integrated Business Model) ความสามารถของทีมผู้บริหาร และความแข็งแกร่งของบุคลากร
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