หนังสือชีช้ วน

บริษัทคาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
Carabao Group Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชน
โดย บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้นละ 1.0 บาท ในราคาหุ้นละ 28.0 บาท

โดย กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทคาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้นละ 1.0 บาท ในราคาหุ้นละ 28.0 บาท
โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของบริ ษัทฯ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ระยะเวลาจองซือ้ :
วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 ตังแต่
้ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ที่ปรึกษาทางการเงิน:
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรั บประกันการจาหน่ าย:
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จัดจาหน่ ายและรั บประกันการจาหน่ าย
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรั บประกันการจาหน่ ายในต่ างประเทศ
CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd.
วันที่ย่ ืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชีช้ วน: 18 กรกฎาคม 2557
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บังคับ: 11 พฤศจิกายน 2557
คาเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั ง้ ความเหมาะสมในการลงทุน
และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช้ วนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่
เสนอขาย หรื อมิได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อรั บรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลก ารเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วนนี ้แต่อย่างใด ทัง้ นี ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชีช้ วนนี ้
เป็ นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์
ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชีช้ วนนันมี
้ ผลใช้ บงั คับและยังเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ู
หรื อควรจะได้ ร้ ูวา่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชีช้ วนได้ ที่ศนู ย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพฯ 10900 ในทุกวันทาการของสานักงานระหว่างเวลา 9.00น .– 12.00น. และ
13.00น.– 16.00น. หรื อทาง http://www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สารบัญ
ส่ วนที่ 1

ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

ส่ วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน
ส่ วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้ อมูลสาคัญอื่น
ส่ วนที่ 2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
9. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้ างการจัดการ
11. การกากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
14. รายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

ส่ วนที่ 3

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

หน้ า
1

1
1
18
86
103
106
116
117
118
1
5
24
57
61
72
1
22

1
6
6
7
8
8

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สารบัญ (ต่ อ)
ส่ วนที่ 4
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัทฯ
‐ งบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ของบริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
‐ งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555
ของบริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
‐ ข้ อมูลทางการเงินเสมือน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ของบริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
‐ งบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ของบริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
‐ งบการเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
‐ งบการเงินรวมสาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ของ
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
‐ งบการเงินรวมสาหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ของ
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน้ า
1

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

คำนิยำม
เว้ นแต่เอกสารฉบับนี ้จะได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น คาดังต่อไปนี ้ให้ มีความหมายตามที่กาหนดนี ้
APG
CBD
DCM
E

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Functional Drinks
Nielsen
กลุม่ บริ ษัทฯ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
คาราบาวแดง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งบการเงินรวมเสมือน

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธุรกิจของ APG

หมายถึง
หมายถึง

ธุรกิจของ CBD

หมายถึง

ธุรกิจของ DCM
บริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯ
บีโอไอ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน

หมายถึง

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

หมายถึง

สตาร์ ท พลัส

หมายถึง

สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

บริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด
บริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
บริ ษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด
ตั ว เลขคาดการณ์ และ/หรื อ ประมาณ การ (Estimated and/or
Forecast)
เครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม
The Nielsen Company (Thailand)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผลิตภัณ ฑ์ เครื่ องดื่ มบารุ งกาลังของกลุ่มบริ ษั ทฯ ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ า "คาราบาวแดง" และ "คาราบาว" ที่ จ าหน่ า ยทั ง้ ในและ
ต่างประเทศ
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และข้ อมูลทางการเงินเสมือน
ตามที่ได้ เปิ ดเผยในเอกสารแนบ 5
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลิต และจัดหาขวดแก้ วเพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรับการผลิตเครื่ องดื่มบารุง
กาลังและเครื่ องดื่มอื่น ๆ
ผลิต ทาการตลาด และจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุงกาลังภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ าคาราบาวแดง และเครื่ องดื่มอื่นๆ
บริ หารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
CBD APG และ DCM
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน
พ.ศ. 2520 (Board of Investment: BOI)
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ตามที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่ได้ มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ อ งดื่ ม เกลื อ แร่ ข องกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ภายใต้ เครื่ อ งหมาย
การค้ า "สตาร์ ท พลัส"
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

