
 

 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 



 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

วิชาติ โลเกศกระว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2561 



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วันที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 291,950              146,767              15,931                15,330                

เงินลงทุนชัว่คราว 4 -                          7,130                  -                          7,130                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 5 1,159,823           959,861              5,276                  59,160                

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          4,340,128           3,769,386           

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          -                          599,998              

สินคา้คงเหลือ 6 787,508              656,266              -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 577,497              389,174              167                     67                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,816,778           2,159,198           4,361,502           4,451,071           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          4,364,853           3,300,419           

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 9                100,970                103,163                            -                            - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10           11,039,135             9,608,940                            -                            - 

ค่าความนิยม 11 515,985              535,467                                         - -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 72,484                67,007                5,026                  3,640                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 43,880                31,361                5,687                  5,563                  

ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          26,172                26,172                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,318                14,783                -                          -                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,784,772         10,360,721         4,401,738           3,335,794           

รวมสินทรัพย์ 14,601,550         12,519,919         8,763,240           7,786,865           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

ณ วันที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 871,000              845,000              321,000              735,000              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 14 2,207,787           1,897,197           105,916              53,135                

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 298,500              300,000              -                          300,000              

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 15 -                          57,128                -                          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 131,171              94,722                -                          8,487                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,097                12,533                -                          168                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 3,520,555           3,206,580           426,916              1,096,790           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 1,264,440           2,190,400           -                          700,000              

หุน้กู้ 17 2,785,379           -                          2,785,379           -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 116,550              102,197              59,226                54,026                

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,513                  152                     -                          -                          

เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 2 15,285                15,285                -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,183,167           2,308,034           2,844,605           754,026              

รวมหนีสิ้น 7,703,722           5,514,614           3,271,521           1,850,816           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

ณ วันที ่30 กันยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,962,980           3,962,980           3,962,980           3,962,980           

ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 323,216              323,216              -                          -                          

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัยอ่ยในประเทศ 108,959              108,959              108,959              108,959              

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 8.2.3 (368,686)             -                          -                          -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 100,000              100,000              100,000              100,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,620,305           1,674,589           319,780              764,110              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (84,279)               (55,960)               -                          -                          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,662,495           7,113,784           5,491,719           5,936,049           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 235,333              (108,479)             -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,897,828           7,005,305           5,491,719           5,936,049           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,601,550         12,519,919         8,763,240           7,786,865           

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,638,137              3,522,632              -                             -                                   

รายไดอ่ื้น 20 19,386                   45,499                   95,211                   96,256                         

รวมรายได้ 3,657,523              3,568,131              95,211                   96,256                         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,429,901              2,372,828              -                             -                                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 703,340                 659,157                 -                             -                                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 210,171                 185,615                 64,336                   64,213                         

รวมค่าใช้จ่าย 3,343,412              3,217,600              64,336                   64,213                         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 314,111                 350,531                 30,875                   32,043                         

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (24,878)                  (18,531)                  (20,136)                  (16,261)                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 289,233                 332,000                 10,739                   15,782                         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (84,106)                  (60,313)                  (2,136)                    (3,151)                          

กาํไรสําหรับงวด 205,127                 271,687                 8,603                     12,631                         

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 255,250                 389,150                 8,603                     12,631                         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (50,123)                  (117,463)                

205,127                 271,687                 

กาํไรต่อหุ้น 22

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.26                       0.39                       0.01                       0.01                             

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000              1,000,000              1,000,000              1,000,000                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กาํไรสําหรับงวด 205,127                 271,687                 8,603                     12,631                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (14,884)                  (19,073)                  -                             -                                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (14,884)                  (19,073)                  -                             -                                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 190,243                 252,614                 8,603                     12,631                         

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 241,554                 372,737                 8,603                     12,631                         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (51,311)                  (120,123)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 190,243                 252,614                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 10,615,491            9,706,960              -                             -                                   

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 2, 8 -                             -                             203,999                 251,999                       

รายไดอ่ื้น 20 89,952                   129,950                 289,094                 287,203                       

รวมรายได้ 10,705,443            9,836,910              493,093                 539,202                       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 7,248,294              6,553,782              -                             -                                   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,045,245              1,790,903              -                             -                                   

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 597,344                 523,438                 174,167                 175,021                       

รวมค่าใช้จ่าย 9,890,883              8,868,123              174,167                 175,021                       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 814,560                 968,787                 318,926                 364,181                       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (76,010)                  (28,789)                  (50,345)                  (34,424)                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 738,550                 939,998                 268,581                 329,757                       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (245,130)                (218,270)                (12,911)                  (15,534)                        

กาํไรสําหรับงวด 493,420                 721,728                 255,670                 314,223                       

การแบ่งปันกาํไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 645,716                 1,036,520              255,670                 314,223                       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (152,296)                (314,792)                

493,420                 721,728                 

กาํไรต่อหุ้น 22

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.65                       1.04                       0.26                       0.31                             

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000              1,000,000              1,000,000              1,000,000                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กาํไรสําหรับงวด 493,420                 721,728                 255,670                 314,223                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (32,232)                  (42,378)                  -                             -                                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (32,232)                  (42,378)                  -                             -                                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 461,188                 679,350                 255,670                 314,223                       

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 617,397                 990,202                 255,670                 314,223                       

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (156,209)                (310,852)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 461,188                 679,350                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 738,550                 939,998                 268,581                 329,757                       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      เงินปันผลรับ -                             -                             (203,999)                (251,999)                      

      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 334,426                 184,265                 174                        -                                   

      กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (9)                           (2,811)                    (9)                           (2,811)                          

      กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว

         ในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                             (19)                         -                             (19)                               

      กลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (101)                       -                             -                             -                                   

      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,360                     2,411                     -                             -                                   

      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,912)                    (2,315)                    -                             -                                   

      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,722                   11,643                   5,200                     3,919                           

      ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กู้ 630                        -                             630                        -                                   

      ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงและ

         ยงัไม่เกิดข้ึนจริง 23,481                   (44,934)                  11,477                   3,025                           

      ดอกเบ้ียรับ (670)                       (2,078)                    (96,776)                  (104,127)                      

      ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 70,379                   23,960                   49,530                   34,269                         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 1,182,856              1,110,120              34,808                   12,014                         

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (214,698)                (897,985)                1,043                     (1,330)                          

   สินคา้คงเหลือ (135,602)                (259,965)                -                             -                                   

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (184,691)                (185,036)                (51)                         (742)                             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,465                     (154)                       -                             -                                   

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 353,829                 206,733                 35,384                   17,734                         

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (436)                       109,710                 (168)                       8,011                           

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                             1,229                     -                             -                                   

   จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (369)                       (398)                       -                             -                                   

เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,003,354              84,254                   71,016                   35,687                         

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 671                        2,229                     149,602                 63,321                         

จ่ายดอกเบ้ีย (51,622)                  (21,869)                  (32,133)                  (33,594)                        

จ่ายภาษีเงินได้ (223,431)                (337,161)                (21,571)                  (16,249)                        

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 728,972                 (272,547)                166,914                 49,165                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน -                             (1,207,000)            -                             (1,207,000)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 7,139                     1,807,000              7,139                     1,807,000                    

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                             -                             (3,197,095)            (3,846,807)                   

เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             2,614,891              2,781,625                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             -                             (1,064,434)            (1,341,406)                   

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (823)                       (104)                       -                             -                                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4,591                     3,240                     -                             -                                   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,814,643)            (2,168,959)            -                             -                                   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,293)                    (3,781)                    (1,560)                    (1,820)                          

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             803,997                 978,996                       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,813,029)            (1,569,604)            (837,062)                (829,412)                      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 6,210,000              3,390,000              3,355,000              2,710,000                    

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (6,184,000)            (2,775,000)            (3,769,000)            (2,145,000)                   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             56,222                   -                             -                                   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 910,440                 1,897,000              -                             750,000                       

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,837,900)            -                             (1,000,000)            -                                   

เงินสดรับสุทธิจากการออกจาํหน่ายหุน้กู้ 2,784,749              -                             2,784,749              -                                   

เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้เพ่ิมเติมของบริษทัยอ่ย 72,696                   -                             -                             -                                   

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการร่วมทุน -                             109,304                 -                             -                                   

จ่ายเงินปันผล (700,000)                (950,000)                (700,000)                (950,000)                      

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 1,255,985              1,727,526              670,749                 365,000                       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

   เงินตราต่างประเทศลดลง (26,329)                  (3,732)                    -                             -                                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 145,599                 (118,357)                601                        (415,247)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 146,767                 745,060                 15,330                   428,754                       

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน

   ท่ีมีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ (416)                       (426)                       -                             -                                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 291,950                 626,277                 15,931                   13,507                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด

   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

      บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการร่วมทุน -                             69,306                   -                             -                                   

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

      ของบริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งจ่ายลดลงจากการ

      แปลงหน้ีเป็นทุน (58,639)                  -                             -                             -                                   

   เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (59,238)                  169,820                 -                             -                                   

   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน 90                          421                        -                             -                                   

   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน 4,323                     4,625                     -                             -                                   

   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์

      เพ่ือการลงทุน - สุทธิ -                             3,248                     -                             -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของ

ส่วนเกินทุน เปลี่ยนแปลงสดัส่วน เปลี่ยนแปลงสดัส่วน ผลต่างจาก ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

จากการรวม การถือหุน้ การถือหุน้ จดัสรรแลว้ - การแปลงค่า รวม ที่ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กิจการภายใต้ ในบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย สาํรอง งบการเงินที่เป็น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุมของ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั ในประเทศ ในต่างประเทศ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    -                               100,000                1,377,500           384                     6,873,039             226,504                7,099,543             

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           1,036,520           -                         1,036,520             (314,792)              721,728                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         (46,318)               (46,318)                3,940                   (42,378)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           1,036,520           (46,318)               990,202                (310,852)              679,350                

เงินปันผลจ่าย 24 -                           -                           -                               -                               -                               -                           (950,000)             -                         (950,000)              -                           (950,000)              

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการร่วมทุน 8.2.1, 8.2.2 -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         -                         -                           178,610                178,610                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    -                               100,000                1,464,020           (45,934)               6,913,241             94,262                  7,007,503             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    -                               100,000                1,674,589           (55,960)               7,113,784             (108,479)              7,005,305             

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           645,716              -                         645,716                (152,296)              493,420                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         (28,319)               (28,319)                (3,913)                  (32,232)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           645,716              (28,319)               617,397                (156,209)              461,188                

เงินปันผลจ่าย 24 -                           -                           -                               -                               -                               -                           (700,000)             -                         (700,000)              -                           (700,000)              

ผลกระทบจากการเรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติม

   ของบริษทัยอ่ย 8.2.2 -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         -                         -                           72,696                  72,696                  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 8.2.4 -                           -                           -                               -                               (368,686)                   -                           -                         -                         (368,686)              427,325                58,639                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    (368,686)                   100,000                1,620,305           (84,279)               6,662,495             235,333                6,897,828             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วน จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย สาํรอง
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ในประเทศ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,000,000                   3,962,980                   108,959                         100,000                      763,960                      5,935,899                   
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                     -                                  314,223                      314,223                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                     -                                  -                                  -                                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                     -                                  314,223                      314,223                      
เงินปันผลจ่าย 24 -                                  -                                  -                                     -                                  (950,000)                     (950,000)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 1,000,000                   3,962,980                   108,959                         100,000                      128,183                      5,300,122                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,000,000                   3,962,980                   108,959                         100,000                      764,110                      5,936,049                   
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                     -                                  255,670                      255,670                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                     -                                  -                                  -                                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                     -                                  255,670                      255,670                      
เงินปันผลจ่าย 24 -                                  -                                  -                                     -                                  (700,000)                     (700,000)                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 1,000,000                   3,962,980                   108,959                         100,000                      319,780                      5,491,719                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้ น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวดปัจจุบนัจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้าก
สัญญาท่ีท ากับลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี      
1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลกัการส าคญั
ของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวข้อง กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการ
คาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการ
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการใน
แต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                                 
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวนการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

   
  

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 64 60 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 34 40 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น - - 1 - ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ้ือสินคา้ 225 149 - - ราคาตลาด 
ขายสินคา้ 136 30 - - ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 5 3 - - ราคาตามสัญญา/      

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบริการ 2 2 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่ารับ 1 1 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 1 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 2 1 - - ราคาตลาด/                          

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

เงินปันผลรับ - - 204 252 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 191 180 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 97 103 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 3 3 ราคาตามสัญญา 
รายไดอ่ื้น - - 2 - ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ้ือสินคา้ 605 338 - - ราคาตลาด 
ขายสินคา้ 171 64 - - ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 12 10 - - ราคาตามสัญญา/     

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบริการ 6 5 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่ารับ 4 3 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3 3 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 3 2 - - ราคาตลาด/                          

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 5)     

บริษทัยอ่ย - - 2,446 58,005 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                                                     

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั)                                125,429 17,213 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 125,429 17,213 2,446 58,005 

     
เงนิปันผลค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                              

บริษทัยอ่ย - - - 599,998 

รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 599,998 

     
ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั                   

บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 14)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 41,629 17,400 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  41,629 17,400 - - 

     
เงนิมัดจ ารับส าหรับการเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                                                                
(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 2,757 2,757 - - 

รวมเงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,757 2,757 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 
31 ธนัวาคม 2560 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 
2560 

เพิ่มข้ึน          
ระหวา่งงวด 

ลดลง      
ระหวา่งงวด 

ก าไร(ขาดทุน)
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี          

30 กนัยายน 
2561 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั บริษทัยอ่ย 3,435,000 2,805,500 (2,237,500) - 4,003,000 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั บริษทัยอ่ย 179,000 118,000 (220,000) - 77,000 
บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ บริษทัยอ่ย 108,800 243,390 (111,200) (10,369) 230,621 
บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) 
จ  ากดั บริษทัยอ่ย 46,586 30,205 (46,191) (1,093) 29,507 

รวม  3,769,386 3,197,095 (2,614,891) (11,462) 4,340,128 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: 3.5 - 5.0 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 36 38 36 38 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 37 39 37 39 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 115 114 115 114 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3 3 3 3 

รวม 118 117 118 117 
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ภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบับริษทัยอ่ยสองแห่งตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25.5.1 และมีภาระค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวให้กบับริษทัย่อยแห่ง
หน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 25.5.2 

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินสด 220 200 10 10 

เงินฝากธนาคาร 291,730 146,567 15,921 15,320 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 291,950 146,767 15,931 15,330 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 0.63 ต่อปี (31 ธนัวาคม 
2560: ร้อยละ 0.01 ถึง 0.38 ต่อปี)  

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินลงทุนชัว่คราวซ่ึงเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                   
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 7,130 
จ าหน่ายระหวา่งงวด   

เงินสดรับจากการจ าหน่าย (7,139) 

ก าไรจากการจ าหน่าย 9 

รวม (7,130) 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 - 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 117,469 12,475 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 117,469 12,475 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 518,843 615,512 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 263,696 99,845 - - 
3 - 6 เดือน 27,575 28,958 - - 
6 - 12 เดือน 1,452 - - - 

มากกวา่ 12 เดือน 2,309 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 813,875 744,315 - - 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,212) (1,394) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 812,663 742,921 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 930,132 755,396 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,738 4,526 57 2,776 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,065 7,398 - - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 222 212 2,389 55,229 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 93 128 - 1 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 207,499 178,449 2,830 1,154 
เงินทดรองจ่าย 9,729 1,308 - - 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน - 12,079 - - 

อ่ืนๆ 345 365 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 229,691 204,465 5,276 59,160 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,159,823 959,861 5,276 59,160 
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6. การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  1,298 
การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด  4,360 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  5,658 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 554,533 354,322 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,746 22,323 118 67 
วสัดุส่งเสริมการตลาด 5,131 9,141 - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 4,150 517 - - 
อ่ืน ๆ 5,937 2,871 49 - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 577,497 389,174 167 67 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

8.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลรับส าหรับงวด        
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  30 กนัยายน  
  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทัยอ่ยในประเทศ          
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย

เคร่ืองด่ืม 
300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 203,999 251,999 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย
ขวดและผลิตภณัฑ์
จากแกว้  

1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 - - 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั บริหารจดัการการ
จดัจ าหน่าย 

100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 - - 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 
จ ากดั  

ผลิตและจ าหน่าย
กระป๋องอลูมิเนียม  

700,000 420,400 74 74 518,000 311,096 - - 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ          
บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) 

จ ากดั 
การลงทุน 60.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
34 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 2,036,141 1,178,611 - - 

บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) 
จ ากดั 

ประกอบธุรกิจ
การคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 1,758 1,758 - - 

รวม      4,364,853 3,300,419 203,999 251,999 
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8.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถืออยูเ่ดิม 

8.2.1 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ 
(ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ด าเนินการร่วมกบั บริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท        
ลิมิเต็ด (ICSG) ในการจดัตั้ งบริษทัย่อยแห่งใหม่ในประเทศฮ่องกง ช่ือ บริษัท คาราบาวเวนเจอร์         
โฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CVHHK) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามล าดับ                  
เพื่อประกอบธุรกิจหลกัในการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน
ประมาณไม่เกิน 19.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 19.7 ล้านหุ้น 
CVHHK ได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 การร่วมทุนดังกล่าวท าให้
บริษทัฯมีอ านาจควบคุมใน CVHHK ในสดัส่วนร้อยละ 90 โดยการถือหุน้ทางออ้มผา่น CHHK 

 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 CVHHK ไดย้ื่นขอจดทะเบียนเลิกกิจการกบัหน่วยงานราชการของประเทศ
ฮ่องกง โดยการจดทะเบียนเลิกกิจการดงักล่าวไดด้ าเนินการแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2561 

8.2.2 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั เอเชีย แคน 
แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งใหม่) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ
โรงงานกระป๋องอลูมิเนียมท่ีใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ ์โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น
หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทัฯและกลุ่มบริษทัท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกันในต่างประเทศแห่งหน่ึง ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ตามล าดับ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560  

 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั      
มีมติให้ เพิ่ มทุนจดทะเบียนจาก  1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ  10,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ  100 บาท) 
เป็น 700 ล้านบาท (หุ้นสามัญ  7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 6,990,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท โดยเรียกช าระค่าหุน้หุน้ละ 60 บาท บริษทัฯไดจ่้ายช าระ
ค่าหุน้เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 ผลจากการออกหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวท าใหบ้ริษทัยอ่ยมี
ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้จ านวน 420 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ช าระเตม็มูลค่าแลว้ และหุน้สามญั 6,990,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ช าระแลว้มูลค่าหุน้ละ 60 บาท) 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับ           
หุ้นสามญัท่ียงัเรียกช าระไม่เตม็มูลค่าจ านวน 6,990,000 หุ้น โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บช าระค่าหุ้นท่ี
เรียกช าระเพิ่มเติมดงักล่าวแลว้จ านวน 279.6 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- จ านวน 120.0 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 
- จ านวน 100.0 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
- จ านวน 59.6 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 
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8.2.3 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากัด 
(CHHK) (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 
60.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 22.0 ลา้นยโูร) 
ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 

8.2.4 เม่ือวัน ท่ี  8 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (CVHLUX) (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 16.9 ลา้นยโูร 
เป็น 62.3 ล้านยูโร (เพิ่มข้ึน 45.4 ล้านยูโรหรือ 40.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง) เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) โดยด าเนินการ
ดงัน้ี 

1. ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวน 22.0 ลา้น  
ยูโร หรือประมาณ 19.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง อย่างไรก็ตาม บริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท                  
ลิมิเต็ด (ICSG) ในฐานะผูถื้อหุ้นอีกฝ่ายหน่ึงของ CVHLUX แสดงความประสงคข์อสละสิทธ์ิ
การซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนใน CVHLUX ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองคร้ังน้ีทั้งจ  านวน โดย
เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 CHHK ได้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้ งหมดของ CVHLUX จ  านวน 
22.0 ลา้นยูโร หรือประมาณ 19.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง และไดช้ าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้
เตม็จ านวน 

2. แปลงหน้ีสินจากเงินกู้ยืมจาก บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากัด (CHHK) และ บริษทั 
อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเตด็ (ICSG) เป็นทุน เป็นจ านวน 23.4 ลา้นยโูร หรือประมาณ 20.8 
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 

ผลจากการเพิ่มทุนดงักล่าว ท าให ้CHHK มีสัดส่วนการถือหุน้ใน CVHLUX เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51 เป็น
ร้อยละ 84.3 ซ่ึงมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (58,639) 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (368,686) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 427,325 
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8.2.5  เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14.5 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 34.0 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง (เพิ่มข้ึน 19.5 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงหรือประมาณ 22.0 ลา้นยโูร) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวได้
จดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 CVHLUX ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จ  านวน 19.5 
ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.0 ลา้นยโูร โดย CVHLUX ไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว
แลว้จ านวน 19.2 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- จ านวน 12.5 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 
- จ านวน 3.0 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 
- จ านวน 3.7 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 

ส าหรับส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.3 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง CVHLUX ได้น าไปสุทธิจากยอดหน้ีท่ี ICUK 
ด าเนินการแปลงหน้ีสินเป็นทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8.2.6 

8.2.6 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 54.6 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง (เพิ่มข้ึน 20.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง) โดยแปลงหน้ีสินจากเงินกูย้ืม ดอกเบ้ียคา้งจ่าย และ
เจา้หน้ีอ่ืนรวมจ านวน 20.9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง ของบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) 
จ ากดั (CVHLUX) (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) สุทธิจากค่าหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดเ้รียกช าระจ านวน 0.3 
ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงของบริษทัดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.2.5 เป็นทุนจ านวน 
20.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 

8.3 บริษทัยอ่ยท่ียงัไม่ไดจ้ดัตั้ง 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ใน
ประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ลา้นบาท  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการจัดตั้ ง         
บริษทัย่อยในประเทศไทยเพื่อประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ดังกล่าว เน่ืองจากคณะกรรมการของบริษทัฯ 
พิจารณาแลว้เห็นสมควรวา่ยงัไม่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัฯ 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 103,163 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 823 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,016) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 100,970 

10. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 9,608,940 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,732,596 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 27,132 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1,679) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (327,545) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (309) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 11,039,135 

11. ค่าความนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 535,467 

หกั: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (19,482) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 515,985 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 67,007 3,640 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,383 1,560 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (3,865) (174) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (41) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 72,484 5,026 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคาร
พาณิชย ์เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนัและไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน           
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน           
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,937 16,762 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,089,445 987,902 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,192 638 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 400,457 457,896 21,097 20,381 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,500 - - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 418,557 261,445 84,819 32,754 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 138,815 127,627 - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 118,884 44,927 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,207,787 1,897,197 105,916 53,135 
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15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นน้ีเป็นเงินกู้ยืมซ่ึงบริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัซ์เซมเบิร์ก) จ ากัด (CVHLUX) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) กูย้ืมจากบริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเตด็ (ICSG) ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืน้ีมีจ  านวน 1.3 ลา้น
ปอนดส์เตอร์ลิง (หรือเทียบเท่า 57.1 ลา้นบาท) คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี และครบก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 CVHLUX ไดด้ าเนินการแปลงเงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวทั้งหมดและดอกเบ้ีย
คา้งจ่ายรวมจ านวน 1.3 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (หรือเทียบเท่า 58.6 ลา้นบาท) เป็นทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 8.2.4 

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน           
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน           
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,562,940 2,490,400 - 1,000,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (298,500) (300,000) - (300,000) 

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 1,264,440 2,190,400 - 700,000 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,490,400 1,000,000 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 910,440 - 
หกั: จ่ายช าระระหวา่งงวด (1,837,900) (1,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 1,562,940 - 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,000 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวมาใชแ้ลว้เต็มจ านวนโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัรา
คงท่ีต่อปี เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีก าหนดช าระคืนทั้งส้ิน 10 
งวด ทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตาม โดยในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯ ไดจ่้ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน 
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เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงิน 1,500 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใช้จนถึงวนัท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561         
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระเร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทั้งส้ิน 12 งวด ทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดย
บริษทัฯ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25.5.2) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัยอ่ยจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ           
ผูถื้อหุ้นของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 บริษทัย่อยดงักล่าวมีเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือจ านวน 280 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 1,078 ลา้น
บาท) 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใชจ้นถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 โดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราคงท่ีใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลา
ผอ่นช าระ เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี เงิน
กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัย่อย
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสญัญาดงักล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจ านวน 1,283 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 412 ลา้นบาท) 

17. หุ้นกู้ 

  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้
กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทหรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวนเทียบเท่ากนั ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสม
ของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว  

 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 2 ชุด ดงัน้ี 

- หุ้นกูชุ้ดท่ี 1 จ านวน 1,700,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 1,700 ลา้น
บาท มีอาย ุ2 ปี ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.23 ต่อปี โดย
มีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน  

- หุน้กูชุ้ดท่ี 2 จ านวน 720,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 720 ลา้นบาท มี
อายุ 3 ปี ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.42 ต่อปี โดยมี
ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 
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เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จ านวน 370,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 
370 ลา้นบาท มีอาย ุ2 ปี 11 เดือน 9 วนั ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ 2.42 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 6 เดือน 

หุน้กูด้งักล่าวมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 หุน้กูมี้การเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 
บวก: ออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งงวด 2,790,000 

หกั: ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งงวด (5,251) 

เงินสดรับสุทธิจากการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งงวด 2,784,749 

บวก: ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งงวด 630 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 2,785,379 

18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซ่ึงเป็น
เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 102,197 54,026 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 12,497 4,361 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,225 839 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งงวด (369) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 116,550 59,226 
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19. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้น
แลว้ 

20. รายได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 17,826 17,005 - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 3,897 4,073 - - 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 2,183 1,215 - - 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์ 1,182 1,637 - - 
ดอกเบ้ียรับ 8 101 33,388 39,207 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (9,221) 15,460 (1,966) (3,289) 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 63,600 60,000 

อ่ืน ๆ 3,511 6,008 189 338 

รวมรายไดอ่ื้น 19,386 45,499 95,211 96,256 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 52,330 48,552 - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 11,103 11,215 - - 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 5,113 8,474 - - 
ก าไรจากการขายสินทรัพย ์ 2,912 2,315 - - 
ดอกเบ้ียรับ 670 2,078 96,776 104,127 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 36,837 - - 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 190,800 180,000 

อ่ืน ๆ 17,824 20,479 1,518 3,076 

รวมรายไดอ่ื้น 89,952 129,950 289,094 287,203 
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21. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 91,203 56,228 2,350 3,413 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (7,097) 4,085 (214) (262) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 84,106 60,313 2,136 3,151 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 256,248 207,756 13,035 16,319 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (11,118) 10,514 (124) (785) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 245,130 218,270 12,911 15,534 
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22. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้          
ของบริษทัฯ (พนับาท) 255,250 389,150 8,603 12,631 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.26 0.39 0.01 0.01 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้           
ของบริษทัฯ (พนับาท) 645,716 1,036,520 255,670 314,223 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.65 1.04 0.26 0.31 
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23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงานจากปี 2560 เป็นดงัน้ี 

(1) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั 
(2) ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้คาราบาว 
(3) จดัจ าหน่ายสินคา้อ่ืน 

ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษทัย่อย
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์
รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วม
ในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมบ ารุง

ก าลงั 

ผลิตและจ าหน่าย
สินคา้ภายใตต้รา
สินคา้คาราบาว 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 3,204 178 233 23 3,638 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 1,147 27 24 10 1,208 
รายไดอ่ื้น     19 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (703) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (210) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (25) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     289 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (84) 

ก าไรส าหรับงวด     205 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมบ ารุง

ก าลงั 

ผลิตและจ าหน่าย
สินคา้ภายใตต้รา
สินคา้คาราบาว 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 9,185 644 748 38 10,615 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 3,203 71 80 13 3,367 
รายไดอ่ื้น     90 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (2,045) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (598) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (76) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     738 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (245) 

ก าไรส าหรับงวด     493 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    24  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมบ ารุง

ก าลงั 

ผลิตและจ าหน่าย
สินคา้ภายใตต้รา
สินคา้คาราบาว 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 3,076 242 173 32 3,523 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 1,096 30 22 2 1,150 
รายไดอ่ื้น     45 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (659) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (186) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (18) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     332 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (60) 

ก าไรส าหรับงวด     272 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมบ ารุง

ก าลงั 

ผลิตและจ าหน่าย
สินคา้ภายใตต้รา
สินคา้คาราบาว 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 8,438 673 544 52 9,707 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 2,996 86 67 4 3,153 
รายไดอ่ื้น     130 
ค่าใชจ่้ายในการขาย     (1,791) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (523) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (29) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     940 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (218) 

ก าไรส าหรับงวด     722 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี  30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก      
ในประเทศ     
ประเทศไทย 2,040 2,051 5,826 5,759 

ต่างประเทศ     
ประเทศกมัพชูา 1,176 605 3,171 1,751 
ประเทศจีน 116 407 520 1,019 
ประเทศเมียนมาร์ 131 68 473 296 
ประเทศเวียดนาม 39 142 276 282 
สหราชอาณาจกัร 40 33 103 104 
อ่ืน ๆ 96 217 246 496 

รวม 3,638 3,523 10,615 9,707 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ใน
ประเทศคิดเป็นร้อยละ 55 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 45 (30 กนัยายน 2560: 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 59 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 41) 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่
จ านวน 1 ราย ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกิจการ (30 กนัยายน 2560: จ านวน 1 ราย) 
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24. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
บริษัทฯ     
ส าหรับปี 2561     
เงินปันผลจากก าไรปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 500 0.5 พฤษภาคม 2561 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 200 0.2 กนัยายน 2561 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2561  700   
ส าหรับปี 2560     
เงินปันผลจากก าไรปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 600 0.6 
 

พฤษภาคม 2560 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 350 0.4 กนัยายน 2560 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2560  950   
บริษัทย่อย     
ส าหรับปี 2561     
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 204 68.0 กนัยายน 2561 

รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2561  204   
ส าหรับปี 2560     
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

 
 

252 

 
 

84.0 

 
 
กนัยายน 2560 

รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2560  252   

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร
โรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้น) 

   งบการเงินรวม 

สกลุเงิน:    
บาท   59.3 
เหรียญสหรัฐอเมริกา   1.1 
ยโูร   2.0 
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25.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีส านักงาน รถยนต์และ
อุปกรณ์ และสญัญาบริการอ่ืนๆอายขุองสญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญา
เช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ:   
ภายใน 1 ปี 131.8 4.5 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 154.3 3.3 

25.3 สัญญาส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

25.3.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 
ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้  าสญัญาการแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือผูซ้ื้อ โดย
ตกลงให้ บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็น ผูจ้  าหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญา
ต่อไปไดทุ้กๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั จะจ่ายค่าตอบแทนแก่
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาและรับผดิชอบค่าใชจ่้าย
ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

25.3.2 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษัทย่อยแห่งหน่ึง) และบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายขวดแกว้สีชา ขนาด 150 มิลลิลิตร และขวดแกว้
สีใสขนาด 250 มิลลิลิตร ตามจ านวนและรูปแบบท่ีระบุไวใ้นสญัญา ทั้งน้ีสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ีท าสญัญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

25.3.3 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญา
จา้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้โดยบริษทัฯ
ย่อยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้  าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงท่ีจะต่ออายสุัญญาฉบบัน้ีออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 12 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 
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25.3.4 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริการและ
การจดัการกบับริษทัย่อยทั้งสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 5 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
รวมทั้งส้ินเดือนละ 10 ลา้นบาทต่อเดือน 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนจาก 10 ลา้นบาทต่อเดือน เป็น 15 ลา้นบาทต่อเดือน โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนจากเดือนละ 15 ลา้นบาท เป็นเดือนละ 20 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ท าสัญญาในการให้ความช่วยเหลือด้านบริการและการ
จดัการกบับริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกว่าจะมีการ
บอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวบริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทน 1.2 ลา้นบาท
ต่อเดือน 

25.3.5 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการกบับริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยอีกสองแห่งและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกสองแห่ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ภายใตข้อ้ตกลง
ดงักล่าว บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั ไดรั้บค่าเช่าพื้นท่ีและค่าบริการเป็นรายเดือนรวมทั้งส้ิน 
1.6 ลา้นบาทต่อเดือน 

25.3.6 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 
ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาลิขสิทธ์ิ เพื่อใชเ้คร่ืองหมายการคา้
ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั ส าหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 2 ปี มีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั จะตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การใช้เคร่ืองหมายการค้าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้ งน้ีบริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด จะ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว 

25.3.7 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือผูซ้ื้อกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาต่อไป
ไดทุ้กๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง    
ดีซีเอ็ม จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 
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25.3.8 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษัทย่อยแห่งหน่ึง) และบริษัท          
คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาการแต่งตั้ง         
ผูจ้ดัจ  าหน่ายโดยตกลงให้บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
สัญญาน้ีมีระยะเวลา 9 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2568 

25.3.9 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดเ้ขา้
ท าสัญญาเพื่อรับสิทธ์ิในความรู้และทักษะในการผลิตสินค้ากับบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิก
สัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้ าระค่าสิทธ์ิดงักล่าวแลว้
เป็นจ านวน 50 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิเป็นราย
ไตรมาสในอตัราท่ีระบุในสญัญา 

25.3.10 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาให้
เช่าท่ีดินกบับริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาน้ีมีระยะเวลา 
30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษัท 
เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้ดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 50 ลา้นบาท 

25.4 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 

25.4.1 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 และวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่สโมสรฟุตบอลในประเทศสองแห่ง ภายใต้
สัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญา สัญญามีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2563 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนทางการเงินดงักล่าวรวม
ทั้งส้ินปีละ 6 ลา้นบาท 

25.4.2 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทัท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกันในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กับสโมสร
ฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของสหราชอาณาจกัร ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บ
สิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อยในการแข่งขนัฟุตบอล 
สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไดท้  าสัญญาเพื่อโอนสิทธิและภาระ
ผูกพนัท่ีเก่ียวกบัสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด 
(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) และบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีก
แห่งหน่ึง) สญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    30  

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยทั้ง 3 แห่งดงักล่าวไดท้  าสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิและ
ค่าสนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ โดยไดรั้บเง่ือนไขพิเศษเพิ่มระยะเวลาของสัญญาจาก    
3 ปี เป็น 5 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และมีค่าสนับสนุนเพิ่มเติมทั้ งหมดจ านวน 3 ลา้น
ปอนดส์เตอร์ลิง อยา่งไรก็ตามสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในปีท่ี 4 - 5 จะลดลงจากการเป็น
คู่คา้หลกั (Principal Partner) มาเป็นผูส้นบัสนุนหลกั (Global Sponsorship) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั และบริษทัย่อยในต่างประเทศอีก 2 
แห่ง มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวเป็นจ านวน 2.6 ลา้น
ปอนดส์เตอร์ลิง และ 5.8 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง ตามล าดบั  

25.4.3 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญา
ร่วมสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสรฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่ือและ
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มิถุนายน2559 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่า
สนบัสนุนใหแ้ก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

25.4.4 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (บริษทัย่อย
แห่งหน่ึง) ไดท้  าสญัญาเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการใช้
ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) เพื่อเป็น
ช่ือในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือ
และเคร่ืองหมายการคา้ดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั้ งแต่ฤดูกาล 2017/2018  - ฤดูกาล 
2019/2020) โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษทัดงักล่าวตามเง่ือนไข
และขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 
2560 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากัด ได้ท าสัญญา
แกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกบัสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลั
ของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเตด็ ใหก้บับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) และ
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่
วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 
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25.5 การค า้ประกนั 

25.5.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟเครดิตและ
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ให้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงินร่วมกนัเป็นจ านวน 
1,100 ลา้นบาท  

25.5.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวให้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง 
จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ในวงเงิน 1,500 ลา้นบาท  

25.5.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยู่เป็นจ านวน 57 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
และการยืน่ภาษีสรรพสามิต  

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และ
บริการเป็นเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการท า
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน 

สกลุเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.3 - 5.5 - 41.9311 42.8411 
ยโูร 0.4 4.4 0.8 - 37.3504 38.0908 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.5 0.1 - - 32.2364 32.5767 
เยน - 10.9 - - 0.2817 0.2892 
หยวน 43.0 0.5 - - 4.6455 4.7692 

27. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
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