บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ปสำคัญ (Executive Summary)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
สรุ ปข้ อมูลสำคัญ (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุปนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวน ซึง่ เป็ นเพียงข้ อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี ้ชวน
ฉบับเต็ม ซึง่ สามารถขอได้ จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่
บริษัทฯ ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
ข้ อมูลสรุ ปของกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชำชน
บริษัท คำรำบำวกรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่ 12 พฤศจิกายน – 14 พฤศจิกายน 2557)
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย:
ผู้เสนอขำย:
หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”)
หุ้นสำมัญเดิม
(1) Jubilee International Investments Ltd.
(2) Northend Investment Ltd
ประเภทธุรกิจ:
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึง่ มีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต
ทาการตลาด จาหน่าย และบริหารจัดการการจัดจาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร
จำนวนที่เสนอขำย:
ไม่เกิน 250,000,000.0 หุ้น ซึง่ ประกอบด้ วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริ ษัทฯ จานวน 150,000,000.0 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอ
ขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ แก่ Jubilee International Investments Ltd. จานวน 90,000,100.0 หุ้น และ
Northend Investment Ltd. จานวน 9,999,900.0 หุ้น รวมคิ ด เป็ นร้ อยละ 25.0 ของจานวนหุ้น สามัญ ที่ อ อกและชาระแล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
สัดส่ วนกำรเสนอขำยหุ้น:
ประเภทผู้ลงทุน
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
สัดส่วนที่เสนอขาย
(ล้ านหุ้น)
(ร้ อยละ)
ผู้ลงทุนในประเทศ
- บุคคลทัว่ ไป
66.5
26.6
- นักลงทุนสถาบัน
72.0
28.8
- ผู้มีอปุ การะคุณของบริษัทฯ
39.5
15.8
ผู้ลงทุนต่างประเทศ
72.0
28.8
เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำย:
 รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทังจ
้ านวน (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจาหน่าย (Best Effort)
รำคำที่เสนอขำย: 28.0 บาทต่อหุ้น
มูลค่ ำกำรเสนอขำย: 7,000.0 ล้ านบาท
กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภำพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ ำ: -ไม่มีมูลค่ ำที่ตรำไว้ (Par Value): 1.0 บาทต่อหุ้น
มูลค่ ำตำมรำคำบัญชีต่อหุ้น (Book Value): 2.03 บาทต่อหุ้น (โดยมูลค่าตามราคาบัญชีตอ่ หุ้นคานวณจากจานวนหุ้นสามัญชาระแล้ วทังหมดของ
้
บริษัทฯ จานวน 620,000,000.0 หุ้น ซึง่ เป็ นจานวนหุ้นสามัญชาระแล้ วที่ไม่รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 230.0 ล้ านบาท ที่บริษัทฯ ได้ ออกเพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้ างกลุม่ บริษัทฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนจานวน 150,000,000.0 หุ้น)
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ที่มำของกำรกำหนดรำคำเสนอขำยและข้ อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
การกาหนดราคาหุ้น ที่จะเสนอขายในครัง้ นี ไ้ ด้ มีการพิจารณาจากการสารวจความต้ องการซือ้ หลักทรัพย์ ( Book Building) ซึ่งเป็ นวิธีการสารวจ
ปริมาณความต้ องการซื ้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันทังในและต่
้
างประเทศในแต่ละระดับราคา โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี ้
เท่ากับหุ้นละ 28.0 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : “P/E”) ประมาณ 30.3 เท่า โดยคานวณจากกาไร
สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี 2556 ถึงไตรมาส 3 ปี 2557) ซึ่งเท่ากับ 925.3 ล้ านบาท และหารด้ วยจานวนหุ้นสามัญ
ทังหมด
้
1,000,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้ กาไรสุทธิเท่ากับ 0.93 ต่อหุ้น โดยอัตราส่วน P/E ที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็ นอัตราส่วนเกินร้ อยละ
11.9 จากค่าเฉลี่ยอัตราส่วน P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่ดาเนินธุรกิจคล้ ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ หากพิจารณาค่าเฉลี่ยอัตราส่วน P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่ดาเนินธุรกิจคล้ ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ แก่ บริษัท เซ็ปเป้ จากัด
(มหาชน) บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริ ษัท อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริษัท มาลีสามพราน จากัด (มหาชน) และบริ ษัท หาดทิพย์ จากัด
(มหาชน) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 30 ตุลาคม 2557 มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 27.0 เท่า นอกจากนี ้ หากพิจารณาอัตราส่วน
P/E ของหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพบว่าอัตราส่วนเฉลี่ย P/E ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557
1
ถึง 30 ตุลาคม 2557 เท่ากับ 24.7 เท่า และ 18.3 เท่า ตามลาดับ ทัง้ นี ้ อัตราส่วน P/E ดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงั มิได้
พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทฯ จึงเปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มี
ลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 30 ตุลาคม 2557
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตัวย่ อ
(Ticker)

รำคำตลำด
(บำทต่ อหุ้น)2

ส่ วนของกำไร (ขำดทุน) ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ในช่ วงระยะเวลำ 12 เดือนย้ อนหลัง3 ตัง้ แต่ วันที่ 1
กรกฎำคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2557 (ล้ ำนบำท)

P/E4 (เท่ ำ)

บริ ษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)

SAPPE

36.6

317.6

34.6

บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท อิชิตนั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

OISHI
ICHI

91.7
24.3

552.2
964.0

31.1
32.8

บริ ษัท มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)

MALEE

37.6

273.4

19.3

HTC

12.9

146.8

17.5
27.0

บริษัท

บริ ษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)

ค่ ำเฉลี่ย
หมายเหตุ:

ฐานข้ อมูล SETSMART ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ราคาปิ ดต่อหุ้นเฉลีย่ 3 เดือนย้ อนหลัง ตั ้งแต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557
3
ส่วนของกาไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้ อนหลังดังกล่าวเป็ นข้ อมูลทางการเงินล่าสุดที่เปิ ดเผยในเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4
P/E ดังกล่าวคานวณจากราคาปิ ดต่อหุ้นเฉลีย่ 3 เดือนย้ อนหลัง ตั ้งแต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 หารด้ วยกาไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ต่อหุ้น โดย
ใช้ กาไรในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้ อนหลัง ตั ้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 (ล้ านบาท) หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญชาระแล้ ว ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
1
2

อัตรำส่ วนรำคำต่ อกำไร (“P/E Ratio”): 30.3 เท่า
P/E Ratio เฉลี่ยของบริ ษัทอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน: 27.0 เท่า
สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำร” ที่ไม่ ติด Silent Period: จานวน 200,000,000.0 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
เรียกชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ตลำดรอง:
 SET
 MAI
หมวดธุรกิจ (Sector):
อาหารและเครื่องดื่ม (Food)
เกณฑ์ เข้ ำจดทะเบียน:  Profit Test
 Market Capitalization Test
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วัตถุประสงค์ กำรใช้ เงินของบริษัทฯ:
(1) เพื่อนาไปใช้ ชาระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน
(2) เพื่อนาไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจในอนาคต

จานวนประมาณ
จานวนประมาณ

2,500 – 3,000 ล้ านบาท
1,200 – 1,700 ล้ านบาท

นโยบำยกำรจ่ ำยปั นผลของบริษัทฯ:
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุน
สารองตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้ อจากัดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ า มี) ฐานะการเงิน และผลด าเนิน งาน และปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ของบริ ษั ทฯ และบริ ษั ท ย่อย โดยคณะกรรมการบริ ษั ท อาจจ ะ
พิจารณาทบทวน และแก้ ไขนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นครัง้ คราว เพื่อให้ เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจข องบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยใน
อนาคต ความต้ องการใช้ เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปั จจัยด้ านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกิน กาไรสะสมที่
ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการในรูปแบบของการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนัน้
ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ จึงขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยเป็ นหลัก
นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปั นผลของบริษัทย่ อย:
บริษัทย่อย ประกอบด้ วยบริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด (“CBD”) บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด (“APG”) และบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด
(“DCM”):
บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40.0 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษัทย่อย และภายหลังการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจเงื่อนไขและข้ อจากัดตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงิ นกู้ยืม และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานตามที่คณะกรรมการและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเห็นสมควร โดยจะต้ องเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท ฯ
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมที่ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้ อง
รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขำยหลักทรั พย์ :
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริ ษัทฯ มีการลงทุนโดยการถือหุ้นใน
บริษัทย่อยสาม บริษัทในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว ซึง่ ได้ แก่
(1) CBD
บริ ษัทฯ ลงทุนใน CBD ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว โดย CBD เป็ นบริ ษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจผลิต ทาการตลาด และจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าคาราบาวแดง เครื่ องดื่มเกลือแร่ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ าสตาร์ ท พลัส รวมทังเครื
้ ่ องดื่มอื่น ๆ ที่กลุ่มบริ ษัทฯ มีแผนจะผลิตและจาหน่ายในอนาคต ปั จจุบนั CBD ผลิตเครื่องดื่มสองชนิด ได้ แก่
(1) คาราบาวแดง และ (2) เครื่องดื่มเกลือแร่สตาร์ ท พลัส
CBD ผลิตคาราบาวแดงสองรูปแบบได้ แก่ (1) แบบขวดขนาด 150 มิลลิลิตรและ (2) แบบกระป๋ องขนาด 250 มิลลิลิตร โดย CBD มี
ก าลัง การผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง ก าลัง สู ง สุด ทั ง้ สิ น้ 1,080 ล้ านขวดต่ อ ปี และ 350 ล้ า นกระป๋ องต่ อ ปี ปั จจุบั น กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จ าหน่ า ย
คาราบาวแดงแบบขวดภายในประเทศเป็ นส่วนใหญ่และจาหน่ายคาราบาวแดงแบบกระป๋ องในตลาดต่างประเทศเป็ นหลัก สาหรับสตาร์ ท
พลัส CBD ผลิตในรูปแบบขวดขนาด 250 มิลลิลิตร ปั จจุบนั CBD มีกาลังการผลิตสตาร์ ท พลัสสูงสุด ทังสิ
้ ้น 120 ล้ านขวดต่อปี และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในประเทศทังหมด
้
ในการจาหน่ายคาราบาวแดงและสตาร์ ท พลัสภายในประเทศ CBD จะจาหน่ายให้ แก่ DCM ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดย DCM
จะจาหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ ของ CBD ให้ แก่ (1) ตัวแทนจาหน่าย เพื่อจาหน่ายสินค้ าต่อไปยังร้ านค้ าแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) และ (2)
ร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) สาหรับการจาหน่ายคาราบาวแดงไปยังต่างประเทศนัน้ CBD จะจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ ผู้นาเข้ า
ตัวแทนจาหน่าย หรือผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นในต่างประเทศเพื่อนาเข้ า จัดจาหน่าย และกระจายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ร้านค้ าในต่างประเทศต่อไป
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(2) APG
บริ ษัทฯ ลงทุนใน APG ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว โดย APG เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทฯ ประกอบ
ธุรกิ จผลิต และจัด หาขวดแก้ ว เพื่ อเป็ นวัต ถุดิ บ ส าหรับ การผลิต เครื่ องดื่ ม บ ารุ งกาลังและเครื่ องดื่ ม อื่น ๆ ของกลุ่มบริ ษั ท ฯ APG ได้ เปิ ด
ดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีกาลังการผลิตน ้าแก้ วทังสิ
้ ้น 310 ตันแก้ วต่อวัน บริษัทฯ คาดว่า APG จะสามารถผลิตขวด
แก้ วสีชาสาหรับคาราบาวแดงแบบขวดจานวนสูงสุดทังสิ
้ ้น 650 ล้ านขวดต่อปี เพื่อทดแทนการซื ้อขวดแก้ วบางส่วนจากบุคคลภายนอก โดยใช้
เงินลงทุนทังหมดประมาณ
้
1,600.0 ล้ านบาท ซึ่งในเดือนสิงหาคม และกันยายน 2557 ที่ผ่านมา APG สามารถผลิตขวดแก้ ว สีชาประมาณ
ร้ อยละ 80 ของกาลังการผลิตทังหมด
้
(คานวณโดยวิธีการปรับค่าให้ เป็ นรายปี (Annualize)) ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั APG จาหน่ายขวดที่จดั ซื ้อและผลิต
ได้ ทงหมดให้
ั้
แก่ CBD
(3) DCM
บริ ษัทฯ ลงทุนใน DCM ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว โดย DCM เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ประกอบ
ธุรกิจบริ หารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ช่องทางการค้ าภายในประเทศผ่านร้ านค้ าแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade)
และร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 DCM มีทีมฝ่ ายขายจานวนกว่า 160 คน ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั DCM บริ หาร
จัดการการจัดจาหน่ายให้ เฉพาะแก่บริษัทในกลุ่ม อย่างไรก็ดี หากมีโอกาสทางธุรกิจ DCM มีความพร้ อมที่จะบริ หารจัดการการจัดจาหน่าย
ให้ แก่บคุ คลภายนนอกด้ วย โครงสร้ างการประกอบธุรกิจของ DCM สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
 ช่ องทำงร้ ำนค้ ำแบบดัง้ เดิม (Traditional Trade): DCM ทาหน้ าที่บริ หาร ดูแล ติดต่อ และรับคาสั่งซือ้ จากเครื อข่ายตัวแทน
จาหน่ายที่ติดต่อกับร้ านค้ าแบบดัง้ เดิม และสั่งซือ้ ผลิตภัณ ฑ์กับ CBD เพื่อดาเนินการส่งผลิตภัณ ฑ์ไปยังตัวแทนจาหน่ายและ
กระจายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ให้ แก่ชอ่ งทางร้ านค้ าแบบดังเดิ
้ ม
 ช่ องทำงร้ ำนค้ ำแบบสมัยใหม่ (Modern Trade): DCM ทาหน้ าที่บริ หาร ดูแล และติดต่อโดยตรงกับร้ านค้ าแบบสมัยใหม่เช่น
ร้ านสะดวกซื ้อ ซูเปอร์ มาร์ เกต และไฮเพอร์ มาร์ เกต เป็ นต้ น เพื่อจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษัทฯ และรับคาสัง่ ซื ้อจากร้ านค้ า
แบบสมัยใหม่ ที มฝ่ ายขายดังกล่าวจะสั่งซือ้ ผลิตภัณ ฑ์ กับ CBD เพื่อให้ ด าเนินการส่งผลิตภัณ ฑ์ไปยังศูนย์กระจายสินค้ าหรื อ
คลังสินค้ าของร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ตอ่ ไป
นโยบำยกำรลงทุน:
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริ ษัทร่วมที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ เห็นว่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์ร่วมเพื่อ
เพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการทากาไรของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กาไรที่คาดว่าจะได้ รับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนั ้น
จะต้ องได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) และบริ ษั ทฯ จะแต่งตัง้ ตัวแทนข อง
บริษัทฯ ที่มีคณ
ุ สมบัติ และประสบการณ์ เพื่อเข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการในบริษัทนัน้ ๆ เพื่อกาหนดนโยบายที่สาคัญ และกากับดูแลการดาเนิน งาน
ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมดังกล่าว
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ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ :
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ สรุปได้ ดงั นี ้
ก่ อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
สัดส่ วนกำรถือ
สัดส่ วนกำรถือ
จำนวนหุ้น (หุ้น)
จำนวนหุ้น (หุ้น)
หุ้น (ร้ อยละ)
หุ้น (ร้ อยละ)
1. กลุม่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
352,999,900.0
41.5
343,000,000.0
34.3
1.1 บริ ษัท เสถียรธรรมโฮลดิ ้ง จากัด1

250,064,500.0

29.4

250,064,500.0

25.0

55,161,300.0

6.5

45,161,400.0

4.5

47,774,100.0

5.6

47,774,100.0

4.8

2. กลุม่ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

265,500,000.0

31.2

265,500,000.0

26.6

2.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริ ญ

240,000,000.0

28.3

240,000,000.0

24.0

25,500,000.0

3.0

25,500,000.0

2.6

16.7
141,500,000.0
13.6
115,480,000.0
3.1
26,020,000.0
10.6
250,000,000.0
100.0 1,000,0000,000.0

14.2
11.6
2.6
25.0
100.0

1.2 Northend Investment Ltd.
1.3 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

2

2.2 นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริ ญ

3. กลุม่ นายยืนยง โอภากุล
3.1 นายยืนยง โอภากุล
3.2 นางลินจง โอภากุล

4. Jubilee International Investments Ltd. 3
5. ประชาชน
รวม

141,500,000.0
115,480,000.0
26,020,000.0
90,000,100.0
850,000,000.0

หมายเหตุ 1 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท เสถียรธรรมโฮลดิง้ จากัด สรุ ปได้ ดังนี ้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้ อยละ 55.0 นางดารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้ อยละ 15.0
นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้ อยละ 10.0 นายร่ มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้ อยละ 10.0 และนางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้ อยละ 10.0 ของทุนชาระแล้ วทัง้ หมดของ
บริ ษัท เสถียรธรรมโฮลดิ ้ง จากัด
2
Northend Investment Ltd. มีผ้ ถู ือหุ้นคือ Autumn Gold Capital Ltd. (ก่อตัง้ ขึ ้นภายใต้ กฎหมายของ British Virgin Islands) ทัง้ นี ้ Autumn Gold Capital Ltd. มี
ผู้ถือหุ้นคือ Allshores Corporation Pte. Ltd. (ก่อตัง้ ขึ ้นภายใต้ กกฎหมายของสิงคโปร์ ) ซึ่งประกอบธุรกิจให้ บริ การรับดาเนินการและประสานงานเพื่อให้ มีการจดทะเบียนจัดตัง้
บริ ษัทภายใต้ กฎหมายของประเทศต่างๆ โดยมีนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์
3
Jubilee International Investments Ltd. มีถือหุ้นคื อ Lavender Brown Ltd. (ก่อตัง้ ขึ ้นภายใต้ กฎหมายของ British Virgin Islands) ทัง้ นี ้ Lavender Brown Ltd.
มีผ้ ถู ือหุ้นคือ Allshores Corporation Pte. Ltd. (ก่อตังขึ
้ ้นภายใต้ กกฎหมายของสิงคโปร์ ) ซึ่งประกอบธุรกิจให้ บริ การรับดาเนินการและประสานงานเพื่อให้ มีการจดทะเบียนจัดตัง้
บริ ษัทภายใต้ กฎหมายของประเทศต่างๆ โดยมีผ้ รู ับผลประโยชน์ เป็ น Mr Teh Kwang Hwee ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ ถือหุ้น ของ Super Power Holding Pte. Ltd. โดย
บุคคลดังกล่าวมิได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี ้ Jubilee
International Investments จะเสนอขายหุ้นทังหมดร้
้
อยละ 10.6 ในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้

สัดส่ วนรำยได้ :
ปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2554
งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของ CBD
ล้ ำน
ร้ อยละ
บำท

งวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน

2555
งบกำรเงินรวม
เสมือน
ล้ ำน
ร้ อยละ
บำท

2556
งบกำรเงินรวม
เสมือน
ล้ ำน
ร้ อยละ
บำท

2556
งบกำรเงินรวม
เสมือน
ล้ ำน
ร้ อยละ
บำท

2557

ล้ ำน
บำท

งบกำรเงินรวม
ร้ อยละ

รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริกำร
รายได้ จากการขาย
คาราบาวแดงแบบขวด
รายได้ จากการขาย
คาราบาวแดงแบบ
กระป๋ อง
รายได้ จากการขาย
สตาร์ ท พลัส
รายได้ จากการขายรวม

3,285.8

76.2

3,862.9

77.1

5,383.8

77.7

2,583.5

80.1

2,573.8

68.8

990.1

23.0

1,100.2

22.0

1,479.1

21.3

622.7

19.3

1,039.8

27.8

-

-

-

-

-

-

-

-

61.9

1.6

4,275.8

99.2

4,963.1

99.1

6,862.9

99.0

3,206.1

99.4

3,675.6

98.2

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 5

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
รำยได้ อ่ นื

รายได้ อื่น1
รายได้ รวม
1

ปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2554
2555
2556
งบกำรเงินเฉพำะ
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
กิจกำรของ CBD
เสมือน
เสมือน
ล้ ำน
ล้ ำน
ล้ ำน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้ อยละ
บำท
บำท
บำท

งวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน
2556
2557
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม
เสมือน
ล้ ำน
ล้ ำน
ร้ อยละ
ร้ อยละ
บำท
บำท

33.4
4,309.2

19.4
3,225.5

0.8
100.0

45.4
5,008.5

0.9
100.0

66.5
6,929.4

1.0
100.0

0.6
100.0

68.1
3,743.7

1.8
100.0

รายได้ อื่นได้ แก่ ดอกเบี ้ยรับ รายได้ จากการขายเศษวัสดุ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ และรายได้ อื่น ๆ

รำยได้ จำแนกตำมประเทศ และรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ สำหรับปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 2555 และ 2556
ปี บัญชีสิน้ สุด
31 ธันวำคม 2554
ร้ อยละของ
รำยได้
รำยได้ จำกกำร
(ล้ ำนบำท)
ขำยรวม

ปี บัญชีสิน้ สุด
31 ธันวำคม 2555
ร้ อยละของ
รำยได้
รำยได้ จำกกำร
(ล้ ำนบำท)
ขำยรวม

ปี บัญชีสิน้ สุด
31 ธันวำคม 2556
ร้ อยละของ
รำยได้
รำยได้ จำกกำร
(ล้ ำนบำท)
ขำยรวม

ภำยในประเทศ
คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม

3,256.0
3,256.0

76.1
76.1

3,785.4
3,785.4

76.3

คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
อัฟกานิสถาน
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
เยเมน
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
เมียนมาร์
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
เวียดนาม
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
ประเทศอื่น ๆ
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
รวมต่างประเทศ คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
รวมรำยได้ จำกกำรขำย

0.1
201.4
201.5
629.7
629.7
126.0
126.0
20.2
2.6
22.7
8.9
31.0
39.9
29.2
990.7
1,019.9
4,275.8

0.0
4.7
4.7
14.7
14.7
2.9
2.9
0.5
0.1
0.5
0.2
0.7
0.9
0.7
23.2
3.9
100.0

0.5
384.1
384.6
471.1
471.1
166.0
166.0
60.1
31.8
91.9
2.7
2.7
16.9
44.5
61.4
77.5
1,100.2
1,177.8
4,963.2

ไทย

76.3

5,310.9
5,310.9

77.4
77.4

0.0
7.7
7.7
9.5
9.5
3.3
3.3
1.
0.6
1.9
0.1
0.1
0.3
0.9
1.2
1.6
22.2
23.7
100.0

0.3
590.3
590.6
491.5
491.5
243.5
243.5
55.2
70.8
126.0
43.7
43.7
17.4
39.3
56.7
72.9
1,479.1
1,552.0
6,862.9

0.0
8.6
8.6
7.2
7.2
3.5
3.5
0.8
1.0
1.8
0.6
0.6
0.3
0.6
0.8
1.1
21.6
22.6
100.0

ต่ ำงประเทศ
กัมพูชา

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 6

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

รำยได้ จำแนกตำมประเทศ และรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 และ 2557
งวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนำยน 2556
รำยได้
ร้ อยละของรำยได้ จำก
(ล้ ำนบำท)
กำรขำยรวม

งวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนำยน 2557
รำยได้
ร้ อยละของรำยได้ จำก
(ล้ ำนบำท)
กำรขำยรวม

ภำยในประเทศ
คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
สตาร์ ท พลัส
รวม

2,547.6
2,547.6

79.5
79.5

2,517.5
61.9
2,579.4

68.5
1.7
70.2

คาราบาวแดงแบบขวด
กัมพูชา
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
อัฟกานิสถาน
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
เยเมน
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
เมียนมาร์
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
เวียดนาม
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
ประเทศอื่น ๆ
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
คาราบาวแดงแบบขวด
รวมต่างประเทศ คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
รวมรำยได้ จำกกำรขำย

0.3
289.4
289.7
217.9
217.9
65.2
65.2
27.0
25.1
52.1
8.1
8.1
8.6
17.0
25.6
35.9
622.7
658.6
3,206.2

0.0
9.0
9.0
6.8
6.8
2.0
2.0
0.8
0.8
1.6
0.3
0.3
0.3
0.5
0.8
1.1
19.4
20.5
100.0

0.1
495.8
495.9
335.6
335.6
48.3
48.3
45.1
99.9
145.0
34.6
34.6
11.2
25.6
36.8
56.4
1,039.8
1,096.2
3,675.6

0.0
13.5
13.5
9.1
9.1
1.3
1.3
1.2
2.7
3.9
0.9
0.9
0.3
0.7
1.0
1.5
28.3
29.6
100.0

ไทย
ต่ ำงประเทศ

ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 7

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมกำรบริษัท:
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 กรรมการ
บริ ษัทสองท่าน ได้ แก่ นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริ ญ และนายสุพจน์ ธีระวัฒนชัย ได้ ลาออกจากการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท และที่ประชุม
วิสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ได้ มีมติแต่งตัง้ กรรมการอิสระเพิ่มสองท่าน ส่งผลให้ คณะกรรมการบริ ษั ทประกอบด้ วย
กรรมการเป็ นผู้บริ หารจานวนสี่ท่าน และกรรมการอิสระจานวนห้ าท่าน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการรวม
ทังสิ
้ ้นเก้ าท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

รำยชื่อ
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์1

2.

นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ1

3.
4.
5.

นายยืนยง โอภากุล1
นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
นางเสาวนีย์ กมลบุตร

6.
7.
8.

นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล
นายดิสธร วัชโรทัย2

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

นายคณิต แพทย์สมาน3

กรรมการ / กรรมการอิสระ

9.

นายสัญชัย จุลมนต์3

กรรมการ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:

ตำแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
1
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์ เจริ ญ และนายยืนยง โอภากุล เป็ นกรรมการเดิมของบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557
2
นายดิ สธร วัชโรทัย ได้ รับแต่งตัง้ โดยมติ ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้ เป็ นกรรมการ กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อแทนกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2557
3
นายคณิ ต แพทย์สมาน และนายสัญชัย จุลมนต์ ได้ รับการแต่งตัง้ โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ เป็ น
กรรมการ และกรรมการอิสระ

สรุ ปปั จจัยควำมเสี่ยง:
(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับบริษัทฯ
 ความเสี่ยงจากการเป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีรายได้ จากการถือหุ้นในบริ ษัทอื่น
เป็ นหลัก และไม่มีการดาเนินธุรกิจของตัวเองที่ก่อให้ เกิดรายได้ อย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ ผลประกอบการของบริษัทฯ จึงขึน้ อยู่กบั ผลการ
ดาเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย
(2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับ CBD
 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ
 ความเสี่ยงจากการที่รายได้ หลักของ CBD มาจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวคือคาราบาวแดง
 ความเสี่ยงจากการนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ าสู่ตลาด
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่ง พิงนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ ด คาราบาว) ในฐานะผู้แนะนาสินค้ า (Presenter) และตัวแทนสินค้ า (Brand
Ambassador) ของกลุม่ บริษัทฯ และการพึง่ พิงภาพลักษณ์วงดนตรีคาราบาว
 ความเสี่ยงจากการที่ CBD อาศัยผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่ าย และ/หรื อผู้จัด จาหน่ า ยท้ องถิ่น ในการจาหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ ข อง CBD ใน
ต่างประเทศ
ส่วนที่ 1 หน้ าที่ 8

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับทีมงานด้ านการตลาด และทีมงานด้ านการขายของกลุม่ บริษัทฯ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ
 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา
 ความเสี่ยงจากการที่ CBD ไม่สามารถขึ ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ CBD จาหน่าย
 ความเสี่ยงจากการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภค และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ
 ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ปลอมและสินค้ าเลียนแบบ
(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับ APG
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา และภาวะขาดแคลนการขาดแคลนวัตถุดิบ เศษแก้ ว และก๊ าซธรรมชาติ
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการผลิตของโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG
 ความเสี่ยงจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้ รับจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ("บีโอไอ")
(4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับ DCM
 ความเสี่ยงจากการกระจายสินค้ าไม่ทวั่ ถึงกลุม่ ตลาดเป้าหมาย
(5) ความเสี่ยงอื่น ๆ
 ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้ าหน้ าที่บริหารระดับสูงที่มีความสาคัญ
 ความเสี่ยงทางการเงิน ซึง่ ได้ แก่ความเสี่ยงที่บริ ษัทฯ อาจได้ รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบี ้ย ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
 สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และนโยบายของรัฐบาลในตลาดที่สาคัญบางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน ฐานะ
ทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่าง ๆ ได้ อย่างครบถ้ วน
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่พนักงานของกลุม่ บริษัทฯ อาจประท้ วงนัดหยุดงาน หรือรวมตัวก่อตังเป็
้ นสหภาพแรงงาน
 ความเสี่ยงจากการที่ประกันภัยของกลุม่ บริษัทฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ
 ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของกลุม่ บริษัทฯ ต้ องหยุดชะงัก
 ความเสี่ยงด้ านการขนส่ง
 ความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุ
 ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
- ความเสี่ ยงจากกรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯ อยู่ระหว่า งการยื่ น ค าขออนุญ าตจากตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ผู้ล งทุน จึงอาจมีค วามเสี่ ยงเกี่ ยวกับ
สภาพคล่อ งในการซือ้ ขายหลักทรัพ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ ในตลาดรองและอาจไม่ได้ รับ ผลตอบแทนจากการขายหุ้น ได้ ต ามราคาที่
คาดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
- ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวน ซึง่ ก่อให้ เกิดผลขาดทุนอย่างมีนยั สาคัญต่อผู้ลงทุนที่ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในการเสนอ
ขายหุ้นครัง้ นี ้
- กฎหมายไทยและข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ฯ มี ข้ อ จากัด การถื อหุ้น โดยผู้ถื อหุ้น ต่า งด้ า ว ซึ่งข้ อ จากัด ดังกล่า วอาจมี ผ ลกระทบต่อ
สภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ
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สรุ ปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน:
สรุ ปผลกำรดำเนินงำน
งวดหกเดือนสิน้ สุด วันที่ 30 มิถุนำยน

ปี บัญชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม

รำยได้ รวม

4,309.2

5,008.7

6,929.4

2556
งบกำรเงินรวม
เสมือน
ล้ ำนบำท
3,225.5

ต้ นทุนขำย

2,892.4

3,502.2

4,793.1

2,329.0

2,459.0

กำไรสุทธิ

204.5

187.8

626.4

196.3

495.2

1.02

0.65

1.19

0.52

0.64

2554
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ CBD

2555
งบกำรเงินรวมเสมือน

2556
งบกำรเงินรวมเสมือน

ล้ ำนบำท

ล้ ำนบำท

ล้ ำนบำท

กำไรสุทธิต่อหุ้น1
หมายเหตุ:

1

2557
งบกำรเงินรวม
ล้ ำนบำท
3,743.7

คานวณโดยหารกาไรสุทธิสาหรับงวดส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญ และคานวณบนฐานมูลค่า ที่ตราไว้ ต่อ
หุ้นละ 1.0 บาท

สรุ ปฐำนะทำงกำรเงินและอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
หน่ วย
สินทรัพย์ รวม

ล้ านบาท

หนีส้ ินรวม

ล้ านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2554
2555
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ CBD งบกำรเงินรวมเสมือน
1,377.0
4,179.6
830.0

3,518.6

2556
งบกำรเงินรวมเสมือน
5,309.7

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน
2557
งบกำรเงินรวม
5,785.1

4,162.0

4,525.6

ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
547.1
661.0
1,147.7
1,259.5
อัตรำส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนผู้
เท่า
1.5
5.3
3.6
3.6
ถือหุ้น (D/E Ratio)
อัตรำผลตอบแทนต่ อ
ร้ อยละ
16.7
6.8
13.2
17.9
สินทรัพย์ (ROA)1, 2
อัตรำผลตอบแทนของส่ วน
ร้ อยละ
37.1
31.1
69.3
82.3
ของผู้ถือหุ้น (ROE)1, 2
หมายเหตุ: 1 สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 คานวณโดยวิธีปรับค่าให้ เป็ นรายปี (Annualize)
2
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวคานวณโดยใช้ ยอดสิ ้นงวดจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ CBD ที่ตรวจสอบแล้ ว
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

คำอธิบำยเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน:
ปั จ จุบัน กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ผลิ ต ท าการตลาด และจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ สองประเภท ได้ แ ก่ (1) เครื่ อ งดื่ ม บ ารุ ง ก าลังภายใต้ เครื่ อ งหมายการค้ า
“คาราบาวแดง” ซึง่ จาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และจาหน่ายทังในรู
้ ปแบบขวดและกระป๋ องและ (2) เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้ เครื่องหมาย
การค้ า “สตาร์ ท พลัส” ซึง่ จาหน่ายเฉพาะในประเทศ โดยกลุม่ บริษัทฯ ได้ เริ่มจาหน่ายผลิตภัณฑ์สตาร์ ท พลัสเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2557
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ รวมเท่ากับ 4,309.2 ล้ านบาท 5,008.7 ล้ านบาท และ 6,929.4
ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 699.5 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 16.2 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น1,920.7 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 38.3 ในปี 2556 โดยมีสาเหตุ
หลักดังนี ้
(1) สาหรับปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศ เท่ากับ 3,256.0 ล้ านบาท
3,785.4 ล้ านบาท และ 5,310.9 ล้ านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 529.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.3 ในปี 2555 และเพิ่มขึน้ 1,525.5 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 40.3 ในปี 2556 โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รายได้ ดงั กล่าวเพิ่มขึน้ มาจากการดาเนินกลยุทธ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ในการกระจายผลิตภัณฑ์อย่าง
ทัว่ ถึง (Push Strategy) และการสร้ างความต้ องการผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy) จึงส่งผลให้ ปริมาณการขายสินค้ าเพิ่มขึ ้น
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(2) สาหรับปี บัญ ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศ เท่ากับ 1,019.9 ล้ าน
บาท 1,177.8 ล้ านบาท และ 1,552.0 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 157.9 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 15.5 ในปี 2555 และเพิ่มขึน้ 374.2 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 31.8 ในปี 2556 โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รายได้ ดงั กล่าวเพิ่มขึน้ มาจากการเติบโตของปริมาณการขายสินค้ าในต่างประเทศซึ่งเป็ นฐานการ
ส่งออกเดิมของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม ซึ่งสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่จะ
ขยายการส่งออกไปยังกลุม่ ประเทศ CLMV
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 และ 2557 กลุม่ บริษัทฯ มีรายได้ รวม 3,225.5 ล้ านบาท และ 3,743.7 ล้ านบาท ตามลาดับ
เพิ่มขึ ้น 518.2 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 16.1 โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้
(1) สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศ เท่ากับ 2,547.6 ล้ านบาท
และ 2,517.5 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง 30.1 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 1.2 ในปี 2557 การลดลงของรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของปริมาณการขายผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบดัง่ เดิม (Traditional Trade) เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้บริโภคมีการ
ชะลอการใช้ จา่ ยจากความไม่มนั่ คงทางการเมือง
(2) สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศ เท่ากับ 658.5 ล้ านบาท
และ 1,096.2 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 437.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 66.5 ในปี 2557 โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รายได้ ดงั กล่าวเพิ่มขึน้ มาจากการ
เติบโตของปริมาณสินค้ าขายในต่างประเทศซึง่ เป็ นฐานการส่งออกเดิมของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ และประเทศ
เวียดนาม ซึง่ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของกลุม่ บริษัทฯ ที่จะขยายการส่งออกไปยังกลุม่ ประเทศ CLMV
(3) ส าหรับ งวดหกเดื อนสิ น้ สุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2557 รายได้ จากการขายสตาร์ ท พลัส เท่า กับ 61.9 ล้ า นบาท โดยสตาร์ ท พลัส เป็ น
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ของกลุม่ บริษัทฯ ซึง่ เริ่มจาหน่ายในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2557
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้ นเท่ากับ 1,383.4 ล้ านบาท 1,460.9 ล้ านบาท และ 2,069.8
ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 77.5 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 5.6 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 608.8 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 41.7 ในปี 2556 ทังนี
้ ้ คิดเป็ นอัตรา
กาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 32.4 ร้ อยละ 29.4 และร้ อยละ 30.2 ตามลาดับ รายได้ ที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้ นเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงของอัตรากาไรขันต้
้ นของกลุม่ บริษัทฯ มีสาเหตุหลักดังนี ้
(1) สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้ นลดลงจาก
ร้ อยละ 32.4 เป็ นร้ อยละ 29.4 เนื่องจาก

 สาหรับการจาหน่ายคาราบาวแดงในประเทศ กลุ่มบริ ษัทฯ ให้ ส่วนลดค่ากระจายสินค้ าสาหรับตัวแทนจาหน่ายเพิ่มขึ ้นในปี 2555
เพื่อช่วยให้ DCM ซึ่งเริ่ มดาเนินธุรกิจบริ หารจัดการการจัดจาหน่ายให้ แก่กลุ่มบริษัทฯ ในเดือนตุลาคม ปี 2555 สามารถสร้ างฐาน
การกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade) ได้ เป็ นของตนเอง

 สาหรับการจาหน่ายคาราบาวแดงในต่างประเทศ ราคาขายสุทธิเฉลี่ยต่อกระป๋ องลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ไปในแต่ละประเทศ (Sales Mix) โดยราคาขายในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันตามภาวะ
อุตสาหกรรม สภาพการแข่งขัน ปริมาณสินค้ าขาย ค่าใช้ จา่ ยในการขนส่ง และปั จจัยอื่นๆ

 ต้ นทุนค่าขวดแก้ ว (ต้ นทุนเฉลี่ยต่อขวด) ปรับตัวสูงขึ ้น
 ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตเพิ่มขึ ้นจาก (1) ค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนในสายการผลิตเพิ่ม (2) ค่าใช้ จา่ ยในการซ่อมแซมและบารุงรักษา
สายการผลิตเดิม และ (3) ราคาค่าพลังงานปรับตัวสูงขึ ้น

 ต้ นทุนแรงงานทางตรงเพิ่มขึน้ จากการเพิ่มขึน้ ของปริ มาณการขาย และการปรับขึน้ ค่าแรงขัน้ ต่าเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล
(2) สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม่ บริษัทฯ มีอตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจาก
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ร้ อยละ 29.4 เป็ นร้ อยละ 30.2 เนื่องจาก

 สาหรับการจาหน่ายคาราบาวแดงในประเทศ ราคาขายสุทธิเฉลี่ยต่อขวดใน 2556 ได้ ปรับตัวสูงขึ ้น ใกล้ เคียงกับราคาขายสุทธิเฉลี่ย
ต่อขวดในปี 2554

 สาหรับการจาหน่ายคาราบาวแดงในต่างประเทศ ราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อกระป๋ องเพิ่มขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการขาย
ส่งออกผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ไปในแต่ละประเทศ (Sales Mix) ในขณะที่ต้นทุนค่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง

 ต้ นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบส่วนใหญ่ (ยกเว้ นต้ นทุนค่าขวดแก้ ว) ได้ ปรับตัวลดลง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงด้ านต้ นทุนค่าขวดแก้ ว กลุ่มบริ ษัทฯ จึงได้ ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจผลิตขวดแก้ วสีชาผ่ าน APG ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดย APG จะเป็ นผู้ผลิตขวดแก้ วสีชาเพื่อจาหน่ายให้ แก่ CBD เพื่อใช้ เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับคาราบาวแดงทดแทนการ
สัง่ ซื ้อขวดแก้ วสีชาจากบริษัทภายนอกบางส่วน ทังนี
้ ้ โรงงานขวดแก้ วสีชาของ APG ได้ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม ปี 2557 ปั จจุบนั
APG จาหน่ายขวดแก้ วที่จดั ซื ้อและที่ผลิตได้ ทงหมดให้
ั้
แก่ CBD
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 และ 2557 กลุม่ บริษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้ นเท่ากับ 877.2 ล้ านบาท และ 1,216.6 ล้ านบาท ตามลาดับ
เพิ่มขึ ้น 339.4 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 38.7 ในปี 2557 ทังนี
้ ้ คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 27.4 และร้ อยละ 33.1 ตามลาดับ รายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีกาไรขันต้
้ นเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีอตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึน้ เนื่องจาก (1) ราคาขายสุทธิเฉลี่ยต่อขวดที่เพิ่มขึ ้น
และ (2) ต้ นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ราคาขายเฉลี่ยสุทธิตอ่ ขวดของคาราบาวแดงในประเทศและอัตรากาไรขันต้
้ นปรับเพิ่มขึ ้นและได้
สะท้ อนถึงการดาเนินงานปกติของกลุม่ บริษัทฯ ภายหลังจากการที่กลุม่ บริษัทฯ ได้ ดาเนินการบริหารจัดการการจัดจาหน่ายด้ วยตนเองผ่าน DCM
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 204.5 ล้ านบาท 187.8 ล้ านบาท และ 626.4 ล้ าน
บาท ตามลาดับ ลดลง 16.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.2 ในปี 2555 และเพิ่มขึน้ 438.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 233.6 ในปี 2556 ทัง้ นี ้ คิดเป็ นอัตรา
กาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 4.7 ร้ อยละ 3.7 และร้ อยละ 9.0 ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงของอัตรากาไรสุทธิของกลุม่ บริษัทฯ มีสาเหตุหลักดังนี ้
(1) สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุม่ บริษัทฯ มีอตั รากาไรสุทธิลดลงจากร้ อย
ละ 4.7 เป็ นร้ อยละ 3.7 เนื่องจาก (1) ราคาขายสุทธิเฉลี่ยต่อขวดลดลง (2) ต้ นทุนขายปรับตัวสูงขึน้ และ (3) ค่าใช้ จ่ายพนักงาน (ทังในค่
้ าใช้ จา่ ยใน
การขายและค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร) เพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ
(2) สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอตั รากาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจาก
ร้ อยละ 3.7 เป็ นร้ อยละ 9.0 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ สามารถขายสินค้ าได้ ในปริ มาณที่เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นผลมาจากประสิทธิภาพในการดาเนินกิจกรรม
ทางการตลาดและกิจกรรมการส่งเสริมการขายของกลุม่ บริษัทฯ รวมถึงการเติบโตของการส่งออกเครื่องดื่มบารุงกาลังคาราบาวแดงของกลุม่ บริษัทฯ
ในต่างประเทศ
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 196.3 ล้ านบาท และ 495.2 ล้ านบาท ตามลาดับ
เพิ่มขึ ้น 298.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 152.3 ทัง้ นี ้ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 6.1 และร้ อยละ 13.2 ตามลาดับ ในปี 2557 กาไรสุทธิ ของ
กลุ่มบริ ษัทฯ มีการเติ บโตอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากปริ มาณการส่งออกคาราบาวแดงเพิ่มขึน้ ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบ และวัส ดุหีบห่อไม่มี การ
เปลี่ยนแปลงมากนัก
คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงิน:
สาหรับ ปี บัญ ชีสิน้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดหกเดื อนสิน้ สุด วัน ที่ 30 มิถุนายน 2557 สิน ทรัพย์ รวมของกลุ่มบริ ษั ท ฯ
เท่ากับ 1,377.0 ล้ านบาท 4,179.6 ล้ านบาท 5,309.7 ล้ านบาท และ 5,785.1 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 2,802.6 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 203.5 ใน
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ปี 2555 เพิ่ ม ขึน้ 1,130.1 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 27.0 ในปี 2556 และเพิ่ ม ขึ น้ 475.3 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 9.0 ในงวดหกเดื อ นสิน้ สุด วัน ที่ 30
มิถนุ ายน 2557 การเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึง่ ได้ แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็ นสาคัญ
(1) สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น 2,802.5 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 203.5 สาเหตุหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ เพิ่มขึน้ จานวน 2,623.1 ล้ านบาท หรือร้ อย
ละ 531.7 โดยเป็ นการลงทุนใน (1) ที่ดินและอาคารเพื่อใช้ เป็ นสานักงานใหญ่ของกลุ่มบริ ษัทฯ และ (2) ที่ดินสาหรับการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวด
แก้ วสีชาของ APG
(2) สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น 1,130.2 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 27.0 สาเหตุหลักที่กลุม่ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจาก (1) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกันที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ณ วันที่ 18
กรกฎาคม 2557 กลุม่ บริษัทฯ ได้ รับชาระเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ วและ (2) การลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและโรงงานระหว่างก่อสร้ าง
(3) สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 475.3 ล้ านบาท
หรือร้ อยละ 9.0 สาเหตุหลักที่กลุม่ บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของอาคาร และเครื่องจักรระหว่างก่อสร้ างของ APG เป็ น
สาคัญ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 หนีส้ ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ
830.0 ล้ านบาท 3,518.6 ล้ านบาท 4,162.0 ล้ านบาทและ 4,525.6 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 2,688.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 323.9 ในปี 2555
เพิ่มขึน้ 643.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18.3 ในปี 2556 และเพิ่มขึน้ 363.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.7 ในงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
หนี ้สินส่วนใหญ่ของกลุม่ บริษัทฯ ประกอบด้ วย (1) เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และ (2) เงินกู้ยืมระยะยาว เป็ นสาคัญ
(1) สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 หนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ 2,688.6 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 323.9 เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้นเพื่อลงทุนในที่ดินและอาคารสานักงานใหญ่ของกลุ่ม
บริษัทฯ และที่ดินสาหรับสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของกลุม่ บริษัทฯ
(2) สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 643.4 ล้ านบาท หรือร้ อย
ละ 18.3 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้ เพื่อลงทุนในโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG รวมถึงใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของกลุม่ บริษัทฯ
(3) สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนีส้ ินรวมเพิ่มขึน้ 363.6 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 8.7 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีเจ้ าหนีก้ ารค้ าเพิ่มขึน้ จากการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยังมีเงินปั นผลค้ างจ่ายอีกจานวน
383.4 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ วในเดือนกรกฎาคม ปี 2557
ทังนี
้ ้ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 กลุม่ บริษัทฯ มียอดเงินกู้คงค้ างจานวน 2,161.7 ล้ านบาท จากวงเงินกู้สองวงเงิน ได้ แก่ (1)
วงเงินกู้รวม 2,000.0 ล้ านบาทของ CBD และ (2) วงเงินกู้ 1,346.0 ล้ านบาทของ APG โดยมีเงื่อนไขทางการเงินดังนี ้
(1) สาหรับวงเงินกู้ของ CBD รวมเท่ากับ 2,000.0 ล้ านบาท มีเงื่อนไขทางการเงินสาคัญดังนี ้
 อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ (DSCR): สัญญาเงินกู้กาหนดให้ DSCR ของ CBD อยู่ในระดับไม่ต่ากว่า 1.2 เท่า
ของงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบล่าสุด โดยสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 CBD มี DSCR เท่ากับ 2.2 เท่า
ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
 อัตราส่วนของหนีส้ ินรวมต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E): สัญญาเงินกู้กาหนดให้ D/E ของ CBD ณ เวลาใดๆ อยู่ในระดับไม่เกิน
4.0 เท่ า ส าหรั บ ปี 2555 – 2556 ไม่ เกิ น 3.0 เท่า ส าหรั บ ปี 2557 – 2558 และไม่ เกิ น 2.0 เท่า ส าหรั บ ปี 2559 – 2567 โดย
สาหรับปี บัญ ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 CBD มี D/E เท่ากับ 4.8 เท่า ซึ่งเกินกว่าที่ กาหนดไว้ ในสัญ ญาเงินกู้ดังกล่าว
อย่างไรก็ดี CBD ได้ รับการอนุโลมผ่อนผันจากสถาบันการเงินเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
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(2) สาหรับวงเงินกู้ของ APG รวมเท่ากับ 1,346.0 ล้ านบาท มีเงื่อนไขทางการเงินสาคัญดังนี ้
 อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ (DSCR): สัญญาเงินกู้กาหนดให้ DSCR ของ APG อยู่ในระดับ ไม่ต่ากว่า 1.1 เท่า
สาหรับปี 2557 – 2562 และไม่ต่ากว่า 1.2 เท่าตังแต่
้ ปี 2563 เป็ นต้ นไป ซึง่ อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวจะเริ่มมีการคานวณ
โดยอ้ างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการของ APG ที่ตรวจสอบแล้ ว สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ นไป
 อัตราส่วนของหนีส้ ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E): สัญญาเงินกู้กาหนดให้ D/E ของ APG ซึง่ คานวณโดยอ้ างอิงงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ APG ที่ตรวจสอบแล้ ว อยู่ในระดับไม่เกิน 5.5 เท่าสาหรับปี ที่ 1 – ปี ที่ 4 และไม่เกิน 3.0 เท่าสาหรับปี ที่ 5 –
ปี ที่ 9 ของการกู้ยืมเงิน โดยสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 APG มี D/E เท่ากับ 2.2 เท่า ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เท่ากับ
547.1 ล้ า นบาท 661.0 ล้ า นบาท 1,147.7 ล้ า นบาท และ 1,259.5 ล้ า นบาท ตามล าดับ เพิ่ ม ขึน้ 113.9 ล้ า นบาท หรื อร้ อยละ 20.8 ในปี 2555
เพิ่มขึ ้น 486.7 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 73.6 ในปี 2556 และเพิ่มขึ ้น 111.8 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 9.7 ในงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้




ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท CBD ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรร
กาไรเป็ นเงินปั นผลจานวน 116 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 348.0 ล้ านบาท โดยจัดสรรเงินปั นผลดังกล่าวให้ แก่
CBG และ Super Power Holding Private Limited จานวน 243.6 ล้ านบาท และจานวน 104.4 ล้ านบาท ตามลาดับ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิการจัดสรร
กาไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลจานวน 45.0 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 279.0 ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ วในเดือนกรกฎาคม ปี 2557
คำอธิบำยเกี่ยวกับอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน:
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุ่ม
บริ ษั ทฯ เท่ากับ 1.5 วัน (5.5) วัน (13.3) วัน และ (23.9) วัน ตามล าดับ โดยในปี 2555 กลุ่มบริ ษั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การบริ ห ารจัด การการจัด หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองผ่าน DCM และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการให้ ลกู ค้ าชาระเงินล่วงหน้ าสาหรับช่องทางร้ านค้ า
แบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade) และสาหรับการส่งออกผลิตภัณ ฑ์ไปจาหน่ายในต่างประเทศ ในขณะที่กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ รับระยะเวลาสินเชื่อทาง
การค้ า (Credit Term) จากผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ (Suppliers) ประมาณ 30 – 60 วัน ดังนัน้ ตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต้ นมา กลุ่มบริ ษั ทฯ จึงมี วงจรเงินสด
(Cash Cycle) ที่ติดลบ นอกจากนี ้ วงจรเงินสดของกลุม่ บริษัทฯ มีแนวโน้ มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นผลมาจากการที่กลุม่ บริษัทฯ มีการบริหาร
จัดการสภาพคล่องได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
สาหรับปี บัญ ชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดหกเดื อนสิน้ สุดวัน ที่ 30 มิถุนายน 2557 อัตราส่วนสภาพคล่องของกลุ่ม
บริ ษัทฯ เท่ากับ 1.1 เท่า 0.7 เท่า 0.6 เท่า และ 0.4 เท่า ตามลาดับ สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตราส่วน
สภาพคล่องลดลงและต่ากว่า 1 เท่า เนื่องจาก (1) กลุ่มบริ ษัทฯ ใช้ เงินกู้ยืมระยะสันจ
้ านวน 546.5 ล้ านบาท สาหรับการลงทุนในเครื่องจักรผลิตขวด
แก้ วสีชาของ APG โดยกลุม่ บริษัทฯ คาดว่าจะชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่าวภายในสิ ้นปี 2557 และ (2) กลุม่ บริษัทฯ มีเงินปั นผลค้ างจ่ายจานวน
383.4 ล้ านบาท ซึ่งกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ วในเดือนกรกฎาคม ปี 2557 ทังนี
้ ้ แม้ ว่าสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2557 กลุม่ บริษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องต่ากว่า 1 เท่า อย่างไรก็ดี กลุม่ บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ หากพิจารณาจาก (1)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และ
งวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 และ (2) วงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่ติดลบ
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สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 อัตราส่วนความสามารถชาระภาระ
ผูกพัน ของกลุ่มบริ ษั ทฯ เท่ากับ 1.2 เท่า 0.2 เท่า 0.6 เท่า และ 0.6 เท่า ตามล าดับ สาหรับ ปี บัญ ชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธัน วาคม 2555 กลุ่มบริ ษัท ฯ มี
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในที่ดินและอาคารเพื่อใช้ เป็ นสานักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และ
ที่ดินสาหรับการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG อย่างไรก็ตาม สาหรับปี บัญชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่วนความสามารถ
ชาระภาระผูกพัน ของกลุ่มบริ ษั ทฯ ปรับเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นผลจากการที่กระแสเงินสดจากการดาเนิน ของกลุ่มบริ ษัทฯ ปรับเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
ในขณะที่กลุม่ บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555
สรุ ปฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนสำหรับงวดเก้ ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557:
สรุ ปผลกำรดำเนินงำน
งวดเก้ ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2556
งบกำรเงินรวมเสมือน
ล้ ำนบำท

2557
งบกำรเงินรวม
ล้ ำนบำท

รำยได้ รวม

5,115.0

5,638.5

ต้ นทุนขำย

3,601.2

3,701.5

438.0

736.9

0.93

0.92

กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิต่อหุ้น
หมายเหตุ:

1

คานวณโดยหารกาไรสุทธิสาหรับงวดส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ด้ วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญ และคานวณบนฐานมูลค่าที่ตราไว้ ต่อ
หุ้น หุ้นละ 1.0 บาท

1

สรุ ปฐำนะทำงกำรเงินและอัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
หน่ วย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2556
งบกำรเงินรวมเสมือน

ณ วันที่ 30 กันยำยน
2557
งบกำรเงินรวม

สินทรัพย์ รวม

ล้ านบาท

5,309.7

5,793.5

หนีส้ ินรวม

ล้ านบาท

4,162.0

4,152.3

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

ล้ านบาท

1,147.7

1,641.2

เท่า

3.6

2.5

ร้ อยละ

13.2

17.7

ร้ อยละ

69.3

70.5

อัตรำส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
อัตรำผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์ (ROA)

1

อัตรำผลตอบแทนของส่ วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
หมายเหตุ:

1

1

สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 คานวณโดยวิธีปรับค่าให้ เป็ นรายปี (Annualize)

คำอธิบำยเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน:
ส าหรั บ งวดเก้ า เดื อ นสิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2556 และ 2557 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี รายได้ รวมเท่ า กับ 5,115.0 ล้ า นบาท และ 5,638.5 ล้ า นบาท
ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 523.5 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 10.2 โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้
(1) สาหรับ งวดเก้ าเดื อนสิน้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษั ท ฯ มีรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศเท่า กับ
3,937.0 ล้ านบาท และ 3,818.4 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง 118.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.0 การลดลงของรายได้ จากการขายคาราบาวแดงใน
ประเทศในประเทศส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของปริมาณการขายผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade) เนื่องจากในช่วงเวลา
ดังกล่าวผู้บริโภคมีการชะลอการใช้ จา่ ยจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัวซึง่ เป็ นผลมาจากความไม่มนั่ คงทางการเมืองในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2557
(2) สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศเท่ากับ
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1,140.8 ล้ านบาท และ 1,643.6 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 502.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 44.1 โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รายได้ ดงั กล่าวเพิ่มขึ ้นมา
จากการเติบโตของปริ มาณและราคาขายสุทธิเฉลี่ยของสินค้ าที่จาหน่ายในต่างประเทศ ซึง่ เป็ นฐานการส่งออกเดิมของกลุ่มของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม ซึ่งสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของกลุ่ มบริ ษัทฯ ที่จะมุ่งเน้ นขยายการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ
CLMV
(3) สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายสตาร์ ท พลัสเท่ากับ 72.6 ล้ านบาท โดยสตาร์ ท
พลัสเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ของกลุม่ บริษัทฯ ซึง่ เริ่มจาหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2557
(4) สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นเท่ากับ 37.2 ล้ านบาท และ 103.9 ล้ านบาท
ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 66.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 179.2 โดยปั จจัยสาคัญ ที่ทาให้ รายได้ ดังกล่าวเพิ่มขึน้ เนื่องจาก (1) รายได้ ค่าเช่าและ
บริการเพิ่มขึน้ จานวน 21.3 ล้ านบาท จากการให้ เช่าพื ้นที่สานักงานภายในอาคารสานักงานใหญ่ของกลุม่ บริษัทฯ ซึง่ ได้ เริ่มเปิ ดให้ บริการ
ให้ เช่าพืน้ ที่สานักงานเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2556 (2) กาไรจากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึน้ จานวน 9.1 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการที่กลุ่ม
บริ ษั ท ฯ ขายอุป กรณ์ แ ละสิน ทรั พ ย์ อื่น ที่ ไม่ได้ ใ ช้ งานแล้ ว ให้ แ ก่ บุค คลภายนอก และ (3) ก าไรจากการปรั บ ปรุ งมูล ค่า ของสัญ ญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี ้ยเป็ นมูลค่ายุติธรรมจานวน 12.3 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลจากกลุม่ บริ ษัทฯ ป้องกันความเสี่ยงจากสกุล
เงินเหรี ยญสหรัฐและอัตราดอกเบีย้ ของเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยเข้ าทาสัญ ญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้
(Cross Currency and Interest Rate Swap Contract) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และ (4) กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้
จานวน 25.1 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากที่กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ทยอยปรับเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศ ให้ เป็ นเงินกู้ยืมสกุลเงินบาท
ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็ นทรัสรีซีท ซึง่ ใช้ สาหรับการซื ้ออุปกรณ์และเครื่องจักรของ APG จากต่างประเทศ
ส าหรับ งวดเก้ า เดื อ นสิน้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2556 และ 2557 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี ก าไรขัน้ ต้ น เท่า กับ 1,476.6 ล้ า นบาท และ 1,833.1 ล้ า นบาท
ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 356.5 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 24.1 ทังนี
้ ้ คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 29.1 และร้ อยละ 33.1 ตามลาดับ กลุม่ บริ ษัทฯ มี
กาไรขันต้
้ นที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสาเหตุ ดังนี ้
(1) ตลาดในประเทศ – สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรขัน้ ต้ นสาหรับตลาดในประเทศ
เท่ากับ 1,087.1 ล้ านบาท และ 1,245.6 ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 158.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14.6 ทังนี
้ ้ คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้ นเท่ากับร้ อย
ละ 27.6 และร้ อยละ 32.0 ตามลาดับ การเพิ่มขึ ้นของกาไรขันต้
้ น และอัตรากาไรขันต้
้ นดังกล่าว เป็ นผลมาจากต้ นทุนวัตถุดิบและหีบห่อ
ต่อหน่วยที่ลดลง
(2) ตลาดต่างประเทศ – สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีกาไรขันต้
้ นสาหรับตลาดต่างประเทศ
เท่ากับ 389.4 ล้ านบาท และ 587.5 ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 198.0 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 50.9 ทังนี
้ ้คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นเท่ากับร้ อยละ 34.1 และร้ อย
ละ 35.7 ตามลาดับ การเพิ่มขึน้ ของกาไรขัน้ ต้ น และอัตรากาไรขัน้ ต้ นดังกล่าว เป็ นผลมาจาก (1) ปริ มาณและราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อกระป๋ องที่
เพิ่มขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษัทฯ ไปในแต่ละประเทศ (Sales Mix) โดยราคาขายในแต่ละประเทศอาจ
แตกต่างกันตามภาวะอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขัน ปริ มาณสินค้ าขาย ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง และ ปั จจัยอื่นๆ และ (2) ต้ นทุนวัตถุดิบและหีบห่อ
ต่อหน่วยที่ลดลง
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิเท่ากับ 438.0 ล้ านบาท และ 736.9 ล้ านบาท ตามลาดับ
เพิ่มขึ ้น 298.9 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 68.2 ทังนี
้ ้ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 8.6 และร้ อยละ 13.1 ตามลาดับ กาไรสุทธิของกลุม่ บริ ษัทฯ มี
การเติบโตอย่างมีนัยสาคัญในปี 2557 เนื่องจาก (1) กาไรขัน้ ต้ น และอัตรากาไรขัน้ ต้ นที่เพิ่มขึน้ และ (2) รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การที่เพิ่มขึ ้น เป็ น
สาคัญ นอกจากนี ้สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ รวมของกลุม่ บริษัทฯ นัน้
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนดังกล่าวสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2556
คำอธิบำยเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงิน:
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 กลุม่ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 5,309.7 ล้ านบาท
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และ 5,793.5 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 483.8 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 9.1 โดยการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์รวมส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
(1) ลูกหนีก้ ารค้ าที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายในประเทศผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ ( Modern Trade) ใน
สัดส่วนที่ เพิ่มขึน้ ซึ่งการขายผลิตภัณ ฑ์ ผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) นัน้ จะมีการให้ ระยะเวลาการให้ สินเชื่อ
ทางการค้ า (Credit term) ในขณะที่การขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade) ลูกค้ าจะชาระเงินล่วงหน้ า
ให้ แก่กลุม่ บริษัทฯ
(2) สินค้ าคงเหลือที่เพิ่มขึน้ จากสินค้ าสาเร็ จรูปที่ เพิ่มขึน้ เป็ นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจาก (1) ขวดแก้ วสีชาที่ผลิตโดย APG และ (2)
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้ เครื่องหมายการค้ าสตาร์ ท พลัส และ ผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงแบบขวดสาหรับรอส่งให้ แก่ลกู ค้ า
(3) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เพิ่มขึน้ จากการลงทุนใน (1) เครื่ องจักร อุปกรณ์ โรงงาน เครื่ องมือและเครื่ องใช้ สุท ธิที่ ใช้ ในการสนับสนุน
กระบวนการผลิ ตขวดแก้ วสีชา คาราบาวแดง และสตาร์ ท พลัส การก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG และการขยายสายการผลิตใน
โรงงานผลิตและบรรจุคาราบาวแดงของ CBD และ (2) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารสุทธิจากการลงทุนสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG
และอาคารคลังสินค้ าของ CBD
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 4,162.0 ล้ านบาท
และ 4,152.3 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง 9.7 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 0.2 ทังนี
้ ้ หนีส้ ินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษัทฯ สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวัน ที่ 30
กันยายน 2557 ประกอบด้ วย (1) เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ จากปี บัญ บัญ ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 (2) เงินกู้ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน ซึ่งเพิ่มขึน้ เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ ใช้ เงินกู้ยืมระยะสันดั
้ งกล่าวเพื่อชาระค่าเครื่องจักร และใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของ APG และ (3) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึง่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญจากปี บัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นสาคัญ
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริ ษั ทฯ มีเงินปั นผลค้ างจ่ายจานวน 18.2 ล้ านบาท เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายของกลุ่ม
บริษัทฯ ยังไม่ได้ ดาเนินการขึ ้นเช็คจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดเก้ าเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,147.7 ล้ าน
บาท และ 1,641.2 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 493.5 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 43.0
ส าหรับ งวดเก้ า เดื อ นสิ น้ สุด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2557 อัต ราส่ว นที่ ส าคัญ ทางการเงิน ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ เช่น อัต ราส่ว นสภาพคล่อง อัต ราส่ว น
ความสามารถในการทากาไร อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และอัตราส่วนนโยบายทางการเงิน ส่วนใหญ่ ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนที่สาคัญทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ดังกล่าวสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
(รายละเอียดอัตราส่วนที่สาคัญทางการเงินได้ เปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2.4 หัวข้ อ 15 ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ)
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ควำมสัมพันธ์ ระหว่ ำงที่ปรึกษำทำงกำรเงินกับกลุ่มบริษัทฯ
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ วงเงิน สิน เชื่อแก่กลุ่มบริ ษั ท ฯ นัน้ เป็ นผู้ถือหุ้น ในสัด ส่วนร้ อยละ 99.99 ของบริ ษั ท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2557 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อย มียอดเงิน กู้ค งค้ างกับ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) รวมจานวนประมาณ 1,352.03 ล้ านบาท
ประกอบไปด้ วย (1) เงินกู้ระยะสันให้
้ แก่ CBD จานวน 2.51 ล้ านบาท (2) เงินกู้ระยะยาวให้ แก่ CBD จานวน 1,348.17 ล้ านบาท และ (3)
เงินกู้ระยะสันให้
้ แก่ DCM จานวน 1.35 ล้ านบาท
 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้ วงเงินสินเชื่อแก่กลุ่มบริ ษัท ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทฯ ในการเสนอ
ขายหุ้น สามัญ ในครัง้ นี ้ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2557 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อยมีย อดเงิน กู้ค งค้ า งกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด
(มหาชน) รวมจานวนประมาณ 1,115.70 ล้ านบาท ประกอบไปด้ วย (1) เงินกู้ระยะสันให้
้ แก่ CBD จานวน 131.55 ล้ านบาท (2) เงินกู้
ระยะสันให้
้ แก่ APG จานวน 619.48 ล้ านบาท และ (3) เงินกู้ระยะยาวให้ แก่ APG จานวน 364.67 ล้ านบาท

นักลงทุนสัมพันธ์ :

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
393 อาคาร 393 สีลม ชันที
้ ่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2636 7930
โทรสาร: 0 2636 7949
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