บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

5.

ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรั พย์ ถาวรที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

ประเภท/ลักษณะทรั พย์ สิน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
2. อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่องตกแต่ง ติดตั ้ง และ
เครื่องใช้ สานักงาน
5. ยานพาหนะ
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้ าง
และติดตั ้ง
รวม

มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน31
มีนาคม 2557
(ล้ านบาท)
2,606.72,606.7

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 5.1.1

237.0217.6

เป็ นเจ้ าของ

โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 5.1.2

479.7266.8
24.919.0

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 5.1.3
ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

67.468.9
1,285.71,392.2

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ
โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 5.1.6

4,701.44,571.2

ทั ้งนี ้ รายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยตามที่แสดงไว้ ข้างต้ นสามารถแสดงรายละเอียดจาแนก
ตามประเภทของสินทรัพย์และจาแนกตามบริษัทได้ ดงั นี ้
5.1.1

ที่ดิน และส่ วนปรั บปรุ งที่ดิน

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

CBD

ที่ตงั ้ และขนาดพืน้ ที่
(ไร่ -งาน-วา)

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ที่ดินย่านสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
(จานวนหกแปลง)
พื ้นที่ 5-2-33.5

ที่ตั ้งอาคาร
สานักงานใหญ่
ของกลุ่มบริษัทฯ
และใช้ แสวงหา
ประโยชน์ในเชิง

เป็ นเจ้ าของ

มูลค่ าตาม
ภาระผูกพัน
บัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 30
มิถนุ ายน31
มีนาคม 2557
(ล้ านบาท)
2,154.9
จดจานองพร้ อม
อาคารบนที่ดินแปลง
ดังกล่าวตามข้ อ 5.1.2
เป็ นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงิน
ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 117

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

ที่ตงั ้ และขนาดพืน้ ที่
(ไร่ -งาน-วา)

วัตถุประสงค์
การถือครอง

พาณิชย์
ที่ดินย่านบางบ่อ
ที่ตั ้งโรงงานผลิต
ตาบลบางเพรี ยง อ าเภอบางบ่ อ เครื่องดื่มบารุง
จังหวัดสมุทรปราการ
กาลัง และ
(จานวน 84 แปลง)
เครื่องดื่มอื่น ๆ
พื ้นที่ 23-0-6324-1-44

CBD

CBD

APG1

ที่ดิน ย่ านชะอา ตาบลชะอ า
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
(จานวนหนึง่ แปลง)
พื ้นที่ 0-2-59.4
ที่ดินย่านบางปะกง
ตาบลบางสมัครพิมพา
อาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
(จานวน 15 แปลง)
พื ้นที่ 119-1-30
(จานวนหนึง่ แปลง)
พื ้นที่ 10-1-50
รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 30
มิถนุ ายน31
มีนาคม 2557
(ล้ านบาท)

เป็ นเจ้ าของ

116.2

บ้ านรับรอง

เป็ นเจ้ าของ

16.5

ที่ตั ้ง
โรงงานผลิต
ขวดแก้ วสีชา

เป็ นเจ้ าของ

319.1

ภาระผูกพัน

2,000.0 ล้ านบาท
จดจานองพร้ อม
อาคารบนที่ดินแปลง
ดังกล่าวตามข้ อ 5.1.2
เป็ นหลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงิน
471.0 ล้ านบาท
ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

จดจานองเป็ น
หลักประกันกับ
สถาบันการเงิน วงเงิน
1,631.1 ล้ านบาท
(เฉพาะที่ดินจานวน
15 แปลง สาหรับที่ดิน
หนึง่ แปลงพื ้นที่
10-1-50 นั ้น
ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ)

2,606.7

1

หมายเหตุ: เป็ นการจดจานองพร้ อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตขวดแก้ ว อย่างไรก็ดี เนื่องจากเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตขวดแก้ วอยู่ระหว่างการดาเนินการติดตัง้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวจึงยังไม่ได้ จดจานองแต่ได้ จดจานาไว้ โดยกลุ่มบริ ษัทฯ จะดาเนินการจดจานองเป็ นหลักประกันเมื่อติดตัง้ แล้ วเสร็ จ

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 118

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

5.1.2

อาคารและส่ วนปรั บปรุ งอาคาร

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

CBD

CBD

CBD

5.1.3

ลักษณะและที่ตงั ้

วัตถุประสงค์
การถือครอง

ลักษณะ
มูลค่ าตาม
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์ บัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 30
มิถนุ ายน31
มีนาคม 2557
(ล้ านบาท)
อาคารสานักงานและ
อาคารสานักงาน เป็ นเจ้ าของ
66.652.5
จดจานองพร้ อมที่ดินของ
อาคารพาณิชย์
ใหญ่ ข องกลุ่ม
อาคารดังกล่าวตามข้ อ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ บริ ษั ท ฯ และ
5.1.1 เป็ นหลักประกันกับ
ใช้ เป็ นอาคาร
สถาบันการเงิน วงเงิน
ในเชิ ง พาณิ ช ย์
2,000.0 ล้ านบาท
โรงงาน
โรงงานผลิต
เป็ นเจ้ าของ 163.4157.6 จดจานองพร้ อมที่ดินของ
ตาบลบางเพรี ยง อาเภอบางบ่อ เครื่องดื่มบารุ ง
อาคารดังกล่าวตามข้ อ
จังหวัดสมุทรปราการ
กาลัง และ
5.1.1 เป็ นหลักประกันกับ
เครื่องดื่มอื่น ๆ
สถาบันการเงิน วงเงิน
471.0 ล้ านบาท
บ้ านพักรับรอง
บ้ านรับรอง
เป็ นเจ้ าของ
7.17.5
ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ
ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า
จังหวัดเพชรบุรี
รวม
237.1217.6

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

สินทรั พย์

วัตถุประสงค์
การถือถือ
ครอง

CBD1

เครื่องจักรและอุปกรณ์

การผลิต
ผลิตภัณฑ์

APG

เครื่องจักรและอุปกรณ์

การผลิต

ลักษณะ
มูลค่ าตาม
ภาระผูกพัน
กรรมสิทธิ์ บัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 30
มิถนุ ายน31
มีนาคม 2557
(ล้ านบาท)
เป็ นเจ้ าของ 476.0226.3 บางส่วนจดจานอง เป็ น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน วงเงิน 100.0 ล้ าน
บาท
เป็ นเจ้ าของ
3.70.5
ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ
ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 119

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

สินทรั พย์

วัตถุประสงค์
การถือถือ
ครอง

ลักษณะ
มูลค่ าตาม
กรรมสิทธิ์ บัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 30
มิถนุ ายน31
มีนาคม 2557
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

ผลิตภัณฑ์
รวม

479.7226.8

1

หมายเหตุ: เครื่ องจักรและอุปกรณ์ บางส่วนได้ จดจานองเป็ นหลักประกันกับสถาบันการเงิน วงเงิน 100.0 ล้ านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2557 มีมูลค่ า ตาม
บัญชีสทุ ธิ 514.0 บาท

5.1.4

เครื่ องตกแต่ ง ติดตัง้ และเครื่ องใช้ สานักงาน

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

สินทรั พย์

CBD

เครื่องตกแต่ง ติดตั ้ง และ
เครื่องใช้ สานักงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั ้ง และ
เครื่องใช้ สานักงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั ้ง และ
เครื่องใช้ สานักงาน
รวม

DCM
APG

5.1.5

สนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจ
สนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจ
สนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 30
มิถนุ ายน31
มีนาคม 2557
(ล้ านบาท)
เป็ นเจ้ าของ
21.916.9

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

เป็ นเจ้ าของ

1.92.0

ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

เป็ นเจ้ าของ

1.10.1

ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

24.919.0

ยานพาหนะ

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

CBD

วัตถุประสงค์
การถือครอง

สินทรั พย์

รถยนต์

วัตถุประสงค์ การ
ถือถือครอง

รถยนต์พนักงาน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 30
มิถนุ ายน31
มีนาคม 2557
(ล้ านบาท)
เป็ นเจ้ าของ
37.746.6

ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 120

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

CBD

สินทรั พย์

ยานพาหนะที่ใช้ ใน
โรงงาน
รถยนต์
ยานพาหนะที่ใช้ ใน
โรงงาน

DCM
APG

วัตถุประสงค์ การ
ถือถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 30
มิถนุ ายน31
มีนาคม 2557
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

และผู้บริหาร
ยานพาหนะโรงงาน

เป็ นเจ้ าของ

9.85.1

ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

รถยนต์พนักงาน
ยานพาหนะโรงงาน

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

18.515.7
1.41.5

ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ
ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

รวม
5.1.6

67.468.9

สินทรั พย์ ระหว่ างก่ อสร้ างและติดตัง้

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

สินทรั พย์

CBD

ส่วนปรับปรุงอาคาร
สานักงาน

CBD
APG

สายการผลิตความเร็ วสูง
(Krones)
อาคารโรงงาน

APG1

เครื่องจักรและอุปกรณ์

วัตถุประสงค์ การ
ถือถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้ าของ

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 30
มิถนุ ายน31
มีนาคม 2557
(ล้ านบาท)
2.58.3

อาคารสานักงาน
ใหญ่ของกลุม่
บริษัทฯ และใช้ เป็ น
อาคารในเชิง
พาณิชย์
บรรจุขวด

เป็ นเจ้ าของ

2.3205.1

ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

ที่ตั ้งเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ผลิตขวด
แก้ วสีชา
ผลิตขวดแก้ วสีชา

เป็ นเจ้ าของ

404.6368.2

ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

เป็ นเจ้ าของ

876.2807.6

จดจานาเพื่อ เป็ น
หลักประกันกับสถาบัน
การเงิน วงเงิน

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 121

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

เจ้ าของ
กรรมสิทธิ์

สินทรั พย์

วัตถุประสงค์ การ
ถือถือครอง

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลค่ าตาม
บัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 30
มิถนุ ายน31
มีนาคม 2557
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

1,631.1 ล้ านบาท
รวม
หมายเหตุ:

1

1,285.71,392.2

เป็ นการจดจานองพร้ อมกับที่ดินของ APG ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างไรก็ดี เนื่องจากเครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตขวดแก้ วอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ติดตัง้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ดงั กล่าวจึงยังไม่ได้ จดจานองแต่ได้ จดจานาไว้ โดยกลุ่มบริ ษัทฯ จะดาเนินการจดจานองเป็ นหลักประกันเมื่อติดตัง้ แล้ วเสร็ จ

อาคารและโรงงาน รวมถึงเครื่ อ งจักรและอุปกรณ์ ห ลักที่ใ ช้ ใ นการผลิตผลิตภั ณฑ์ ของ APG ยัง อยู่ในระหว่ า ง
ก่อสร้ างและติดตั ้ง โดยกลุม่ บริษัทฯ คาดว่าการก่อสร้ างและติดตั ้งจะแล้ วเสร็จในไตรมาสที่สี่ ปี 2557
5.2

สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน

สินทรั พย์
1. เครื่องหมายการค้ า

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.2.1

วัตถุประสงค์ การถือครอง
จดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจผลิต ทาการตลาด
และจ าหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังและเครื่ องดื่มอื่น ณ วันที่ 18 กรกฎาคม
2557โดยปั จุจบัน กลุ่มบริ ษั ทฯ มี การจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิช ย์ ใ น
ประเทศไทยจ านวน 52 เครื่ องหมายการค้ า นอกจากนี ้ ในการจาหน่ า ย
ผลิต ภั ณฑ์ ใ นต่ า งประเทศ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะจั ดให้ มี การจด
ทะเบียนและรักษาไว้ ซงึ่ เครื่องหมายการค้ าในประเทศเหล่านั ้นด้ วย
สิทธิ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ในการดาเนิ นธุ รกิจทั่วไปของกลุ่ม
บริ ษั ท ฯ เช่ น โปรแกรมระบบการท าบั ญ ชี โปรแกรมรายงานผู้ บริ ห าร
โปรแกรมบัญชีบริหารคลังสินค้ า และโปรแกรมการดาเนินงานทัว่ ไป

เครื่ องหมายการค้ า

ในการประกอบธุรกิ จผลิต ท าการตลาด และจ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง กาลัง และเครื่ อ งดื่ ม อื่น ใน ณ วันที่ 18
กรกฎาคม 2557ปั จ จุบัน กลุ่มบริ ษัทฯ เป็ นเจ้ า ของเครื่ องหมายการค้ าต่า ง ๆ ซึ่ง ได้ จ ดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ ใ น
ประเทศไทยจานวน 52 เครื่องหมายการค้ า นอกจากนี ้ ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบายที่
จะจัดให้ มีการจดทะเบียนและรักษาไว้ ซงึ่ เครื่องหมายการค้ าในประเทศเหล่านั ้น
ทั ้งนี ้ CBD จะต่ออายุเครื่องหมายการค้ า เมื่อถึงกาหนดเวลาต่ออายุ นอกจากนี ้ เมื่อ CBD มีการออกผลิตภัณฑ์
ภายใต้ ตราสินค้ าใหม่ CBD จะดาเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ าตามความเหมาะสม
เครื่ องหมายการค้ าที่สาคัญที่จดทะเบียนในประเทศไทย
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ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน31 มี นาคม 2557 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ เป็ นเจ้ า ของเครื่ อ งหมายการค้ า ที่ สาคัญที่ ใ ช้ สาหรั บ
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ในประเทศไทย ดังนี ้
เครื่ องหมายการค้ า

ชื่อเจ้ าของ

เลขทะเบียน

ระยะเวลา

CBD

KOR 238438

16 ธ.ค. 45 - 15 ธ.ค. 65

CBD

KOR 239578

31 ม.ค. 46 - 30 ม.ค. 66

CBD

KOR 239332

24 ก.พ. 46 - 23 ก.พ. 66

CBD

KOR 239329

15 ส.ค. 44 - 14 ส.ค. 64

CBD

KOR 276676

26 ต.ค. 49 - 25 ต.ค. 59

CBD

KOR 311810

10 มี.ค. 52 - 9 มี.ค. 62

CBD

KOR 331545

11 พ.ย. 52 - 10 พ.ย. 62

CBD

KOR 321365

9 มิ.ย. 52 - 8 มิ.ย. 62

CBD

KOR 320106

9 มิ.ย. 52 - 8 มิ.ย. 62
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5.3

ประกันภัยธุรกิจและทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริ ษัท ฯ มีนโยบายทากรมธรรม์ ประกันภั ยที่ค้ มุ ครองทรัพย์ สินในระดับที่กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถท าได้ และ
สอดคล้ องกับหลักปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี กรมธรรม์ในปั จจุบนั ของกลุ่มบริ ษัทฯ อาจไม่ค รอบคลุมความเสี่ยงใน
การด าเนิน ธุรกิจ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ทั ้งหมด โดยกลุ่ม บริ ษัท ฯ มีน โยบายต่อ อายุกรรมธรรม์ ประกันภัยต่าง ๆ เมื่ อครบ
กาหนดต่ออายุกรรมธรรม์ดงั กล่าว ทั ้งนี ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีการทากรมธรรม์ ประกันภัย
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเภท
กรมธรรม์

ผู้เอา
ประกันภัย

ผู้รับ
ผลประโยชน์

ประกันความ
เสีย่ งภัย
ทรัพย์ สนิ

CBD

 บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย
(เฉพาะ
รายการสิง่ ปลูก
สร้ าง) ตาม
ภาระผูกพัน
 บมจ. ธนาคาร
กรุงเทพ
(เฉพาะ
รายการสิง่ ปลูก
สร้ าง) ตาม
ภาระผูกพัน
 บมจ. ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย
(เฉพาะ
รายการ
เครื่องจักร)
ตามภาระ
ผูกพัน

ประกันภัย
ธุรกิจ

CBD

CBD

ทรั พย์ สินที่เอาประกันภัย
- สิ่งปลูกสร้ างตัวอาคาร (ไม่ รวม
รากฐาน) รวมส่วนปรั บปรุ งต่ อ
เติ มโรงงาน โกดังเก็บสินค้ า โรง
หม้ อน า้ ร้ านอาหาร งานระบบ
ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ
- เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องตกแต่ง ติดตั ้ง
ตรึงตรา เครื่ องใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้า
และคอมพิ ว เตอร์ ส านั กงาน
รวมถึงเครื่องใช้ สานักงานต่าง ๆ
- สต็ อ กสิ น ค้ าวั ตถุ ดิ บ สิ น ค้ า
ระหว่ างผลิ ต สิ นค้ าส าเร็ จรู ป
และวัสดุหีบห่อ
- เครื่ องจั กร ตู้ ควบคุ ม (MDB)
พร้ อมอุปกรณ์ และส่วนควบ
- งานระบบต่าง ๆ รถยก พาเลท ชุด
ฟอร์ มน า้ มั น อะไหล่ อุ ปกรณ์
คงเหลื อ และวั สดุ ส่ งเสริ มการ
ขายต่าง ๆ

กาไรขั ้นต้ น (ระยะเวลาการชดใช้
สูงสุด 12 เดือน)

ทุนประกัน
(ล้ านบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย

1,074.0

26 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57

1,500.0

2 ก.ค. 57 31 ธ.ค. 57
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ประเภท
กรมธรรม์

ผู้เอา
ประกันภัย

ผู้รับ
ผลประโยชน์

หยุดชะงัก

ทรั พย์ สินที่เอาประกันภัย

ทุนประกัน
(ล้ านบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย

420.5

11 ม.ค. 57 31 ธ.ค. 57

โดยจะไม่ค้ มุ ครอง 5 วัน (waiting
period) นั บ จากวัน แรกของการ
เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ( waiting
period)

ประกันความ
เสีย่ งภัย
ทรัพย์ สนิ

CBD

บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย
(เฉพาะรายการ
สิง่ ปลูกสร้ าง)
ตามภาระ
ผูกพัน

สิ่ง ปลูก สร้ าง (ไม่ ร วมรากฐาน)
รวมส่วนต่อเติมทัง้ หมด ป้ายชื่ อ
โฆษ ณาอาคาร เฟ อร์ นิ เ จอ ร์
เครื่องตกแต่ง ติดตั ้ง ตรึงตราของ
อาคาร ระบบโทรศั พ ท์ ระบบ
ดับเพลิง ระบบสื่อสาร ระบบปรับ
อากาศ ระบบลิฟท์ และงานระบบ
นิ ร ภั ย เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ส า นั ก ง า น
อุปกรณ์รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์
หม้ อแปลงไฟฟ้า ตู้คอนโทรล และ
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ ที่ เ ป็ นของผู้ เอา
ประกัน

ประกันภัยการ
ติดตั ้ง
เครื่องจักร

APG

APG

งานติดตั ้งเครื่องจักรผลิตขวดแก้ ว 774.3794.3 7 ก.พ. 57 สีชาสาหรับโรงงานของ APG และ
4 ก.ย. 57
งานรับเหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องตาม
สัญญา

ประกันความ
เสีย่ งภัย
ทรัพย์ สนิ

APG

บมจ. ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย
(เฉพาะรายการ
เครื่องจักร)
ตามภาระ
ผูกพัน

สิง่ ปลูกสร้ างตัวอาคาร (ไม่รวม
ฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อ
เติมโรงงาน งานระบบไฟฟ้า
ระบบปรับอากาศ

323.0

9 มิ . ย. 57 9 มิ.ย. 58
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ประเภท
กรมธรรม์

ผู้เอา
ประกันภัย

ประกันความ
รับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

APG

ผู้รับ
ผลประโยชน์
APG

ทรั พย์ สินที่เอาประกันภัย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ทุนประกัน
(ล้ านบาท)

ระยะเวลา
ประกันภัย

20.0

13 มิ.ย. 57 13 มิ.ย. 58

ทั ้งนี ้ CBD ได้ จัดทากรมธรรม์ ประกันภัยเพิ่มเติม คือประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption)
เพื่อคุ้มครองความเสีย่ งต่าง ๆ ให้ ครอบคลุมการดาเนินธุรกิจมากยิ่งขึ ้น โดยมีระยะเวลาประกันภัยตั ้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
นอกจากนี ้ APG ยังได้ รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ ประกันภัยการประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของงานตาม
สัญญา (Contractor All Risks Insurance) ซึง่ จัดทาโดยบริษัทรับเหมาหลักในการก่อสร้ างโครงการโรงงานผลิตขวดแก้ ว
สีชาของ APG โดยมีทนุ ประกันภัยรวม 206.0 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ APG มีชื่อเป็ นผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ดงั กล่าว
5.4

นโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่ อย
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้ ลงทุนในบริษัทย่อย ในสัดส่วนร้ อยละ 100.0 โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

CBD

สัดส่ วนการลงทุนในแต่ ละ
บริ ษัท (ร้ อยละ)
100.0

DCM
APG

100.0
100.0

บริ ษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจผลิต ทาการตลาด และจาหน่ายเครื่องดื่ม
บารุงกาลัง และเครื่องดื่มอื่น ๆ
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ประกอบธุรกิจผลิต และจัดหาขวดแก้ ว

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ เห็น
ว่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์ ร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้
บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กาไรที่คาดว่าจะได้ รับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น และสถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนั ้น จะต้ องได้ รับการพิจารณาเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) และบริ ษัทฯ จะแต่งตั ้ง ตัวแทนของบริ ษัทฯ ที่มี
คุณสมบัติ และประสบการณ์ เพื่อเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการในบริ ษัทนั ้น ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญ และกากับดูแล
การดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว
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