บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

8.

ข้ อมูลสำคัญอื่น

8.1

รำยละเอียดของสัญญำซือ้ ขำยวัตถุดิบที่สำคัญ

8.1.1

สัญญำซือ้ ก๊ ำซธรรมชำติ

หัวข้ อสัญญำ
ลักษณะของสัญญา
จานวนการซื ้อขั ้นต่า

ราคาซื ้อ
ระยะเวลา (โดยประมาณ)
การต่ออายุสญ
ั ญา

การเลิกสัญญา

8.1.2

สำระสำคัญของสัญญำ
หมำยเหตุ
สัญญาซื ้อขายก๊ าซเพื่อใช้ ในกระบวนการผลิต ขวดแก้ วสีชาใน
โรงงาน APG
1,400 ล้ านบีทียตู ่อวัน (โดยเฉลีย่ )
ทั ง้ นี ้ จ านวนการซื อ้ ขั น้ ต่ า
สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ทุ ก
หกเดือนตามปริมาณที่ใช้ จริ ง
ราคาก๊ าซคานวณตามสูตรที่ระบุในสัญญาโดยมีการอ้ างอิงถึง
ราคาตลาด
สัญญาสิ ้นอายุวนั ที่ 31 ธันวาคม 2561
คู่สัญญาสามารถขอต่ อ อายุสัญญาได้ โดยต้ องแจ้ ง ความ หากตกลงเงื่ อนไขและ
ประสงค์ ดัง กล่า วไปยัง คู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ง ล่ว งหน้ าไม่น้ อ ย รายละเอี ยดของสัญญาใหม่
กว่ าหกเดื อน เพื่ อ ทาการตกลงเงื่อ นไขและรายละเอี ยดของ ไม่ ได้ สั ญญาจะสิ น้ สุ ดลง
สัญญาใหม่
ตามกาหนดเวลาเดิม
คู่สญ
ั ญาสามารถเลิกสัญญาได้ เ ฉพาะกรณีที่กาหนดภายใต้
สัญญาเท่านั ้น โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่สามารถเลิกสัญญา
ตามอาเภอใจแต่ฝ่ายเดียวได้

สัญญำซือ้ ขำยนำ้ ตำลทรำยขำว

หัวข้ อสัญญำ
ลักษณะของสัญญา
จานวนการซื ้อขั ้นต่า
ราคาซื ้อ

สำระสำคัญของสัญญำ
หมำยเหตุ
สัญญาซื อ้ น ้าตาลทรายขาวจากผู้จาหน่ ายหลายราย เพื่ อใช้
เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
แตกต่างกันไปตามแต่สญ
ั ญา
แตกต่างกันไปตามแต่สญ
ั ญา
ราคาน ้าตาลทรายเป็ นไปตาม
(1) ราคาน า้ ตาลทรายโควตา
ก. ซึง่ เป็ นน ้าตาลทรายสาหรับ
ผลิตภั ณฑ์ ที่ ขายในประเทศ
โดยราคาของน า้ ตาลทราย
โควตา ก. ถู กควบคุ มโดย
กระทรวงพาณิชย์ และ
ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 129
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หัวข้ อสัญญำ

สำระสำคัญของสัญญำ

ระยะเวลา (โดยประมาณ)
การต่ออายุสญ
ั ญา
การเลิกสัญญา

31 ธันวาคม 2557
ไม่ระบุ
คู่สญ
ั ญาสามารถเลิกสัญญาได้ เ ฉพาะกรณีที่กาหนดภายใต้
สัญญาเท่านั ้น โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่สามารถเลิกสัญญา
ตามอาเภอใจแต่ฝ่ายเดียวได้

8.1.3

หมำยเหตุ
(2) ราคาน ้าตาลทรายโควตา
ค. ซึง่ เป็ นน ้าตาลทราย
สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายใน
ต่างประเทศโดยราคาของ
น ้าตาลทรายโควตา ค. จะ
ปรับเปลี่ยนตามราคาตลาด
เป็ นสัญญารายปี

สัญญำซือ้ ขำยขวดแก้ วบรรจุผลิตภัณฑ์

หัวข้ อสัญญำ
ลักษณะของสัญญา
จานวนการซื ้อขั ้นต่า
ราคาซื ้อ
ระยะเวลา (โดยประมาณ)
การต่ออายุสญ
ั ญา
การเลิกสัญญา

สำระสำคัญของสัญญำ
หมำยเหตุ
APG ได้ ทาสัญญาซื ้อขวดแก้ ว สีช า และขวดแก้ วใสเพื่ อ ใช้
สาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์จากผู้จาหน่ายหลายราย
แตกต่างกันไปตามแต่สญ
ั ญา
แตกต่างกันไปตามแต่สญ
ั ญา
หนึง่ ถึงสองปี
แตกต่างกันไปตามแต่สญ
ั ญา
ไม่ระบุ
คู่สญ
ั ญาสามารถเลิกสัญญาได้ เ ฉพาะกรณีที่กาหนดภายใต้
สัญญาเท่านั ้น โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่สามารถเลิกสัญญา
ตามอาเภอใจแต่ฝ่ายเดียวได้

8.1.4 สัญญำซือ้ ขำยเศษแก้ ว
หัวข้ อสัญญำ
ลักษณะของสัญญา
จานวนการซื ้อขั ้นต่า
ราคาซื ้อ
ระยะเวลา (โดยประมาณ)

สำระสำคัญของสัญญำ
หมำยเหตุ
APG ได้ ทาสัญญาซื ้อเศษแก้ วสีชา เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG
4,000 - 4,500 ตันต่อเดือน
ตามรายละเอียดของใบสัง่
ซื ้อในแต่ละครั ้ง
มีการกาหนดสูตรคานวณราคาซื ้อขายเศษแก้ วสีชา โดยผู้ขาย
อาจขอเปลีย่ นแปลงราคาได้ ตามภาวะตลาด
หนึง่ ปี นับจากวันที่ 1 มิถนุ ายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 130

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

หัวข้ อสัญญำ
การต่ออายุสญ
ั ญา
การเลิกสัญญา

8.2

สำระสำคัญของสัญญำ

หมำยเหตุ

2558
ไม่ระบุ
คู่สญ
ั ญาสามารถเลิกสัญญาได้ เ ฉพาะกรณีที่กาหนดภายใต้
สัญญาเท่านั ้น โดยคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่สามารถเลิกสัญญา
ตามอาเภอใจแต่ฝ่ายเดียวได้

รำยละเอียดของสัญญำเงินกู้ทีสำคัญ

ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้ างรวมจานวน 2,161.7 ล้ านบาท แบ่งเป็ นยอดเงิน
กู้ยืมระยะยาวคงค้ างจานวน 1,797.0 ล้ านบาท จากวงเงินกู้ของ CBD และยอดเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้ างจานวน 364.7
ล้ านบาท จากวงเงินกู้ของ APG
8.2.1

สัญญำเงินกู้ของ CBD

หัวข้ อสัญญำ
ลักษณะของสัญญา
เงื่อนไขทางการเงิน

หมายเหตุ:

1

สำระสำคัญของสัญญำ
CBD กู้เงินวงเงินรวม 2,000.0 ล้ านบาท จากสถาบันการเงิน
เพื่อลงทุนในอาคารสานักงานใหญ่ของกลุม่ บริษัทฯ
1. อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ (DSCR)1
1.1. ไม่น้อยกว่า 1.20 เท่า
2. อัตราส่วนของหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)
2.1. สาหรับปี 2555 – 2556 ไม่เกิน 4.0 เท่า
2.2. สาหรับปี 2557 – 2558 ไม่เกิน 3.0 เท่า
2.3. สาหรับปี 2559 – 2567 ไม่เกิน 2.0 เท่า

หมำยเหตุ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ก า ร
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของ
CBD เปิ ดเผยอยู่ในส่วนที่
2.3 หั ว ข้ อ 16 การ
วิ เ คราะห์ แ ละค าอธิ บ าย
ของฝ่ ายจัดการ

อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ (DSCR) คานวณจากกาไรก่อนหักดอกเบี ย้ ภาษี ค่าเสื่ อม (EBITDA: Earnings before interest,
tax, depreciation and amortization expense) ก่อนรายการพิเศษ หารด้ วยส่วนของหนี ส้ ิ นระยะยาวที่ ถึง กาหนดช าระใน 1 ปี ของงบ
การเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ทั ้งระยะยาวและระยะสั ้น

หัวข้ อสัญญำ
ลักษณะของสัญญา
เงื่อนไขสาคัญ

สำระสำคัญของสัญญำ
CBD กู้เงินวงเงินรวม 160.0 ล้ านบาท จากสถาบันการเงินเพื่อ
ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
1. การดารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
1.1. ผู้ถื อ หุ้ นหลัก คื อ กลุ่ม นายเสถี ย ร เศรษฐสิท ธิ์
กลุม่ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์ เจริ ญ และกลุ่ม
นายยื นยง โอภากุล ดารงสัดส่วนการถือ หุ้น ใน

หมำยเหตุ
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หัวข้ อสัญญำ

8.2.2

หมำยเหตุ

สัญญำเงินกู้ของ APG

หัวข้ อสัญญำ
ลักษณะของสัญญา

เงื่อนไขทางการเงิน

หมายเหตุ:

สำระสำคัญของสัญญำ
บริษัทฯ เป็ นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51.0
2. การดารงสัดส่วนการถือหุ้นใน CBD
2.1. บริ ษั ท ฯ ดารงสัดส่ ว นการถื อ หุ้ นใน CBD เป็ น
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 69.99

สำระสำคัญของสัญญำ
APG กู้เงินวงเงินรวม 1,346.0 ล้ านบาท จากสถาบันการเงิน
เพื่ อ ลงทุ น ในที่ ดิ น อาคาร เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ของ
โรงงานผลิตขวดแก้ วสีชา
1. อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ (DSCR)1
1.1. สาหรับปี 2557 – 2562 ไม่ต่ากว่า 1.1 เท่า
1.2. ตั ้งแต่ปี 2563 เป็ นต้ นไป ไม่ต่ากว่า 1.2 เท่า
2. อัตราส่วนของหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)
2.1. สาหรับปี ที่ 12 – ปี ที่ 4 ไม่เกิน 5.5 เท่า
2.2. สาหรับปี ที่ 5 – ปี ที่ 9 ไม่เกิน 3.0 เท่า

หมำยเหตุ

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ก า ร
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของ
APG เปิ ดเผยอยู่ในส่วนที่
2.3 หั ว ข้ อ 16 การ
วิ เ คราะห์ แ ละค าอธิ บ าย
ของฝ่ ายจัดการ

1

อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ (DSCR) คานวณจากกาไรก่อนหักดอกเบี ย้ ภาษี ค่าเสื่ อม (EBITDA: Earnings before interest,
tax, depreciation and amortization expense) ก่อนรายการพิเศษ หารด้ วยส่วนของหนี ส้ ิ นระยะยาวที่ ถึงกาหนดช าระใน 1 ปี ของงบ
การเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ทั ้งระยะยาวและระยะสั ้น

2

สาหรับปี ที่ 1 คือปี 2556

ส่วนที่ 2.2 หน้ าที่ 132

