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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)        
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั         
คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้
ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ  
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ือง มีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.1 เร่ืองนโยบายบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
ซ่ึงรายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีส าคญั เน่ืองจากจ านวนท่ีบนัทึกในบญัชีมีสาระส าคญั และส่งผล
กระทบโดยตรงต่อก าไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการขายสินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้หลาย
ประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ กลุ่มลูกคา้แบบดั้งเดิม กลุ่มลูกคา้สมยัใหม่ และกลุ่มลกูคา้ปลีกท่ีขายผา่น
หน่วยรถ ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการ
ใหส่้วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้ยอดขาย ท าใหร้ายการขายของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในการรับรู้รายไดแ้ละการบนัทึก
ประมาณการส่วนลดคา้งจ่ายท่ีเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้น ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึง
ใหค้วามส าคญัต่อการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือก
ตวัอยา่งเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการ
ขายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขาย สอบทาน
ใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และทดสอบขอ้มูลท่ีกลุ่มบริษทัน ามาใชใ้นการ
ค านวณและบนัทึกประมาณการส่วนลดคา้งจ่ายท่ีเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ท่ีบนัทึกไว ้            
ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีใหก้บัลูกคา้ ประกอบกบัได้
วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติท่ีอาจ
เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  
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การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 15 เก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยมท่ี
เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ โดยในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,499 ลา้นบาท เน่ืองจากการไม่สามารถท าก าไรให้เป็นไปตามการคาดการณ์ของ
กิจการในประเทศองักฤษ ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลคา่ท่ีจะไดรั้บคนืของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมี
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมจ านวน 481 ลา้นบาท ซ่ึงขา้พเจา้ใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
สูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะ
ไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าให้
เกิดความเส่ียงในการแสดงมูลค่าของ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินกระบวนการในการระบุขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและท าความเขา้ใจ
ในกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม รวมถึงประเมินการก าหนด
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการท าความ
เขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพยท่ี์จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและ
ภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อ
ประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว 
และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญภายในส านกังานฯเพื่อช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าว
โดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชาญ 
ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและ
อตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม 
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ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                            
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้ 
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่   

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจะ
ไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 
วิชาติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพนัธ์ 2563  



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 961,954,431          137,599,216          576,954,884          18,658,854            

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 7, 9 1,140,321,484       906,595,237          2,651,696              6,739,508              

เงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                            -                            2,486,368,225       3,995,936,380       

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 7, 31 -                            -                            2,949,991,100       479,998,400          

สินคา้คงเหลือ 10 991,624,535          887,132,124          -                            -                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11 103,510,397          545,858,530          74,272                   19,797                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,197,410,847       2,477,185,107       6,016,040,177       4,501,352,939       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                            3,670,616,618       4,364,852,618       

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 13           103,220,209             99,968,389                              -                              - 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14      10,872,366,825      11,090,295,013                              -                              - 

ค่าความนิยม 15 481,114,531          499,923,109          -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 81,155,777            77,321,869            4,375,799              4,895,373              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 33,492,190            63,182,705            307,742,011          6,258,141              

ลูกหนีระยะยาวอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 7 -                            -                            26,172,146            26,172,146            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 11,275,388            12,045,146            -                            -                            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,582,624,920     11,842,736,231     4,008,906,574       4,402,178,278       

รวมสินทรัพย์ 14,780,035,767     14,319,921,338     10,024,946,751     8,903,531,217       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 17 6,761,733              275,000,000          -                            -                            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 7, 18 1,446,721,396       1,809,903,562       75,660,895            40,354,168            

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 291,000,000          401,250,000          -                            -                            

ส่วนของหุ้นกูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 1,699,427,833       -                            1,699,427,833       -                            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 320,547,432          265,835,954          1,606,313              7,462,162              

หนีสินหมุนเวียนอืน 12,822,437            12,451,816            -                            -                            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 3,777,280,831       2,764,441,332       1,776,695,041       47,816,330            

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 19 1,042,750,000       1,278,700,000       -                            -                            

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 1,088,692,369       2,785,919,879       1,088,692,369       2,785,919,879       

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 135,780,213          109,049,185          68,005,996            61,542,974            

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 1,410,865              1,466,021              -                            -                            

เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 7 15,757,730            15,636,030            -                            -                            

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 2,284,391,177       4,190,771,115       1,156,698,365       2,847,462,853       

รวมหนีสิน 6,061,672,008       6,955,212,447       2,933,393,406       2,895,279,183       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       

   ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,962,980,492       3,962,980,492       3,962,980,492       3,962,980,492       

ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 323,215,788          323,215,788          -                            -                            

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัยอ่ยในประเทศ 108,959,056          108,959,056          108,959,056          108,959,056          

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (368,686,372)        (368,686,372)        -                            -                            

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 100,000,000          100,000,000          100,000,000          100,000,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,536,647,989       2,140,041,731       1,919,613,797       836,312,486          

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (97,306,747)          (89,678,305)          -                            -                            

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 8,565,810,206       7,176,832,390       7,091,553,345       6,008,252,034       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 152,553,553          187,876,501          -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,718,363,759       7,364,708,891       7,091,553,345       6,008,252,034       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,780,035,767     14,319,921,338     10,024,946,751     8,903,531,217       

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 23 14,933,011,656    14,422,061,622    -                            -                                  

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7, 12 -                            -                            3,319,990,100      683,997,720               

รายไดอื้น 24.1 118,803,635         134,893,614         373,740,028         383,181,545               

รวมรายได้ 15,051,815,291    14,556,955,236    3,693,730,128      1,067,179,265            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 9,122,570,060      9,813,214,562      -                            -                                  

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,967,643,146      2,520,035,157      -                            -                                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 784,914,969         772,180,617         223,264,741         178,019,276               

ค่าใชจ่้ายอนื 24.2 11,692,704           16,082,819           1,500,505,703      25,747,279                 

รวมค่าใช้จ่าย 11,886,820,879    13,121,513,155    1,723,770,444      203,766,555               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,164,994,412      1,435,442,081      1,969,959,684      863,412,710               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (132,724,042)        (106,851,027)        (68,811,209)          (68,584,492)                

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 3,032,270,370      1,328,591,054      1,901,148,475      794,828,218               

ภาษเีงินได้ 26 (564,007,977)        (368,275,857)        283,739,822         (22,158,100)                

กําไรสําหรับปี 2,468,262,393      960,315,197         2,184,888,297      772,670,118               

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,506,461,413      1,158,572,232      2,184,888,297      772,670,118               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (38,199,020)          (198,257,035)        

2,468,262,393      960,315,197         

กําไรต่อหุ้น 28

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน

   กาํไรส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2.51                      1.16                      2.18                      0.77                            

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 1,000,000,000      1,000,000,000      1,000,000,000      1,000,000,000            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับปี 2,468,262,393      960,315,197         2,184,888,297      772,670,118               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,575,127)            (39,126,792)          -                            -                                  

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,575,127)            (39,126,792)          -                            -                                  

รายการทีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั 21 (12,540,497)          8,600,329             (1,983,733)            (583,944)                     

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 2,508,099             (1,720,066)            396,747                116,789                      

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (10,032,398)          6,880,263             (1,586,986)            (467,155)                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (14,607,525)          (32,246,529)          (1,586,986)            (467,155)                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,453,654,868      928,068,668         2,183,301,311      772,202,963               

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,488,977,816      1,131,734,373      2,183,301,311      772,202,963               

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (35,322,948)          (203,665,705)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,453,654,868      928,068,668         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 3,032,270,370      1,328,591,054      1,901,148,475      794,828,218               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            (3,319,990,100)     (683,997,720)              

      ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 533,733,932         463,780,787         519,574                304,627                      

      กาํไรจากการขายเงินลงทุนชวัคราวในหลกัทรัพยเ์พอืคา้ -                            (8,777)                   -                            (8,777)                         

      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            1,498,756,000      -                                  

      ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 7,761,654             7,485,871             -                            -                                  

      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ 4,130,483             10,655,349           -                            -                                  

      กาํไรจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ (3,347,807)            (14,914,651)          -                            -                                  

      สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22,843,134           20,146,586           4,479,289             6,933,418                   

      ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุ้นกู ้ 2,200,323             1,171,024             2,200,323             1,171,024                   

      ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึนจริงและ

         ยงัไม่เกิดขึนจริง 3,541,204             24,906,406           1,713,344             25,776,263                 

      ดอกเบียรับ (1,585,219)            (1,143,983)            (93,081,193)          (127,086,775)              

      ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 124,458,564         99,196,335           66,464,153           67,198,572                 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ของสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน 3,726,006,638      1,939,866,001      62,209,865           85,118,850                 

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (241,090,079)        43,697,942           150,664                2,002,375                   

   สินคา้คงเหลือ (108,463,084)        (241,309,530)        -                            -                                  

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 442,348,133         (156,673,580)        (54,475)                 47,383                        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 769,758                2,738,253             -                            -                                  

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน(ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (254,112,231)        30,627,221           35,306,727           (14,410,084)                

   หนีสินหมุนเวยีนอืน 370,621                (80,645)                 -                            (168,000)                     

   เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 121,700                351,095                -                            -                                  

   จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,652,602)            (4,694,415)            -                            -                                  

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,557,298,854      1,614,522,342      97,612,781           72,590,524                 

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบีย 1,296,342             1,145,086             97,033,152           177,407,264               

จ่ายดอกเบีย (124,660,318)        (96,134,245)          (66,464,153)          (65,569,500)                

จ่ายภาษเีงินได้ (477,097,884)        (229,324,086)        (23,203,150)          (23,761,748)                

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,956,836,994      1,290,209,097      104,978,630         160,666,540               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชวัคราว -                            7,138,726             -                            7,138,726                   

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                            -                            (1,937,000,000)     (3,997,120,400)           

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                            -                            3,444,840,000      3,744,891,250            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพมิขึน -                            -                            (804,520,000)        (1,064,434,000)           

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนเพมิขึน -                            (823,189)               -                            -                                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 7,319,482             17,221,964           -                            -                                  

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (428,188,477)        (2,052,765,691)     -                            -                                  

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (11,572,558)          (15,391,286)          -                            (1,560,000)                  

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            849,997,400         803,997,320               

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (432,441,553)        (2,044,619,476)     1,553,317,400      (507,087,104)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขึน 5,789,908,908      7,824,000,000      2,267,000,000      4,225,000,000            

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (6,058,147,175)     (8,394,000,000)     (2,267,000,000)     (4,960,000,000)           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 55,050,000           1,027,450,000      -                            -                                  

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (401,250,000)        (1,837,900,000)     -                            (1,000,000,000)           

เงินสดรับสุทธิจากการออกจาํหน่ายหุ้นกู ้ -                            2,784,748,855      -                            2,784,748,855            

เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุ้นเพมิเติมของบริษทัยอ่ย -                            72,696,000           -                            -                                  

จ่ายเงินปันผล (1,100,000,000)     (699,999,340)        (1,100,000,000)     (699,999,340)              

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (1,714,438,267)     776,995,515         (1,100,000,000)     349,749,515               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็น

   เงินตราต่างประเทศเพมิขึน(ลดลง) 13,999,575           (31,259,110)          -                            -                                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 823,956,749         (8,673,974)            558,296,030         3,328,951                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 137,599,216         146,767,481         18,658,854           15,329,903                 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียน

   ทีมีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 398,466                (494,291)               -                            -                                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 961,954,431         137,599,216         576,954,884         18,658,854                 

-                            -                            -                            -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสด

   เงินกูย้มืระยะสันจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

      ของบริษทัยอ่ยและดอกเบียคา้งจ่ายลดลงจากการ

      แปลงหนีเป็นทุน -                            (58,639,174)          -                            -                                  

   เจา้หนีค่าซืออาคารและอปุกรณล์ดลง (107,094,344)        (118,811,053)        -                            -                                  

   เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพมิขึน(ลดลง) (1,398,100)            353,900                -                            -                                  

   เจา้หนีเงินประกนัผลงานเพมิขึน(ลดลง) (4,127,043)            4,640,793             -                            -                                  

   โอนทดิีน อาคารและอปุกรณไ์ปเป็นอสังหาริมทรัพย์

      เพอืการลงทุน 7,423,928             -                            -                            -                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอนืของ

ส่วนเกินทุน ส่วนตาํกว่าทุน ส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของ

ส่วนเกินทุน จากการเปลยีนแปลง จากการเปลยีนแปลง ผลต่างจาก ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

จากการรวม สดัส่วนการถอืหุ้น สดัส่วนการถอืหุ้น จดัสรรแลว้ - การแปลงค่า รวม ทีไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุ้นทีออก ส่วนเกินมูลค่า กิจการภายใต้ ในบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย สาํรอง งบการเงินทีเป็น ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุมของ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั การควบคุมเดียวกนั ในประเทศ ในต่างประเทศ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 1,000,000,000         3,962,980,492         323,215,788            108,959,056            -                              100,000,000            1,674,589,236         (55,960,183)             7,113,784,389         (108,479,340)           7,005,305,049         

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              1,158,572,232         -                              1,158,572,232         (198,257,035)           960,315,197            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              6,880,263                (33,718,122)             (26,837,859)             (5,408,670)               (32,246,529)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              1,165,452,495         (33,718,122)             1,131,734,373         (203,665,705)           928,068,668            

เงินปันผลจ่าย 31 -                              -                              -                              -                              -                              -                              (700,000,000)           -                              (700,000,000)           -                              (700,000,000)           

ผลกระทบจากการเรียกชาํระค่าหุ้นเพมิเติม

   ของบริษทัยอ่ย 12.4 -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              72,696,000              72,696,000              

ผลกระทบจากการเปลยีนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 12.5.1 -                              -                              -                              -                              (368,686,372)           -                              -                              -                              (368,686,372)           427,325,546            58,639,174              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 1,000,000,000         3,962,980,492         323,215,788            108,959,056            (368,686,372)           100,000,000            2,140,041,731         (89,678,305)             7,176,832,390         187,876,501            7,364,708,891         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 1,000,000,000         3,962,980,492         323,215,788            108,959,056            (368,686,372)           100,000,000            2,140,041,731         (89,678,305)             7,176,832,390         187,876,501            7,364,708,891         

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              2,506,461,413         -                              2,506,461,413         (38,199,020)             2,468,262,393         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              (9,855,155)               (7,628,442)               (17,483,597)             2,876,072                (14,607,525)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              2,496,606,258         (7,628,442)               2,488,977,816         (35,322,948)             2,453,654,868         

เงินปันผลจ่าย 31 -                              -                              -                              -                              -                              -                              (1,100,000,000)        -                              (1,100,000,000)        -                              (1,100,000,000)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 1,000,000,000         3,962,980,492         323,215,788            108,959,056            (368,686,372)           100,000,000            3,536,647,989         (97,306,747)             8,565,810,206         152,553,553            8,718,363,759         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุนจากการ

เปลียนแปลงสัดส่วน จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุ้นทอีอก ส่วนเกินมูลค่า การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย สาํรอง

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั ในประเทศ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 1,000,000,000                3,962,980,492                108,959,056                   100,000,000                   764,109,523                   5,936,049,071                

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      772,670,118                   772,670,118                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      (467,155)                         (467,155)                         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      772,202,963                   772,202,963                   

เงินปันผลจ่าย 31 -                                      -                                      -                                      -                                      (700,000,000)                  (700,000,000)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 1,000,000,000                3,962,980,492                108,959,056                   100,000,000                   836,312,486                   6,008,252,034                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 1,000,000,000                3,962,980,492                108,959,056                   100,000,000                   836,312,486                   6,008,252,034                

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      2,184,888,297                2,184,888,297                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      (1,586,986)                      (1,586,986)                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                      -                                      -                                      -                                      2,183,301,311                2,183,301,311                

เงินปันผลจ่าย 31 -                                      -                                      -                                      -                                      (1,100,000,000)               (1,100,000,000)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 1,000,000,000                3,962,980,492                108,959,056                   100,000,000                   1,919,613,797                7,091,553,345                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากัดเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556  
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าด้วย
บริษทัมหาชนจ ากัดเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2562 2561 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  ไทย 100 100 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั บริหารจดัการการจดัจ าหน่าย ไทย 100 100 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายกระป๋องอลูมิเนียม  ไทย 74 74 
บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั การลงทุน ฮ่องกง 100 100 
บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) จ ากดั ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ฮ่องกง 100 100 
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   อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้งขึ้นในประเทศ 2562 2561 
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย     
บริษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลด้ิงส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั 

การลงทุน 
 

ลกัเซมเบิร์ก 84.3 84.3 

บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ องักฤษ 84.3 84.3 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท  รายการค้าระหว่างกันท่ี มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจาก  
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ซ) ในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มเติม (ซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย) 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงต ่ากว่า /สูงกว่าราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือได้แสดงไวใ้น
ของส่วนผู ้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกิน/ต ่ ากว่าทุนจากการ
เปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้ังน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13        

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18   
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่กลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบญัชีน้ีมาตั้งแต่แรก 

ผลสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน โดย    
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัน้ี จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ             
น ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี            
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 335 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 60 ลา้นบาท) 
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4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
15 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน  โดยกิจการได้เลือกปรับยอ้นหลังงบการเงินของปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ โดยผลสะสมของการปรับยอ้นหลงัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น   

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ลดลง 
งบก าไรขาดทุน  
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 40,478 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 40,478 

รายการปรับปรุงขา้งตน้มาจากค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย ซ่ึงบริษทัย่อยพิจารณาวา่ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย
บางประเภทเป็นองค์ประกอบของราคาขาย โดยบริษทัย่อยจะตอ้งรับรู้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายดงักล่าว
โดยน าไปลดจากยอดขาย จากเดิมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย 

5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 บริษทัฯรับรู้รายไดค้่าบริหารจดัการตามแต่ละงวดท่ีไดใ้ห้บริการตามระยะเวลาของสัญญา 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการตามแต่ละงวดท่ีได้ให้บริการตามระยะเวลาของ
สัญญาใหเ้ช่าและบริการ 
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 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อ่ืน 

 รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

5.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และประกอบไปดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและโสหุย้ในการผลิต  

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ 

5.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการ        
ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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5.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 40  ปี  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 50  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 30  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน  3 - 20  ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10  ปี 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีค านวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย  ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจาก
บญัชี 

5.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจากการกูย้มืนั้น 
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

          อายกุารใหป้ระโยชน ์
เคร่ืองหมายการคา้  10 ปี 

 สิทธิบตัร  10 ปี 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   3 - 10 ปี 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงได้แก่ 
ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่า
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

 ไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งพฒันา 

5.10 ค่าความนิยม 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั
จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุน
จากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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5.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักับกลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั 
หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม
บริษทั 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

5.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ  วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจ ด้อยค่า และจะท าการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็น
รายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของ
เงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับ
สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการ
จ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทั
จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 
เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็น
การตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 
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5.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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5.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัได้โอนหรือรับ
โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พิจารณาจาก
ราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผ่ือส าหรับสินคา้เก่า
ลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 
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 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประเมินขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า
และประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
นั้น ๆ 

ค่าความนิยม  

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์  หรือหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดนั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทั จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไร
ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                               
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

    
 

เงินปันผลรับ - - 3,320 684 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 280 254 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 93 127 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 3 3 ราคาตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น - - - 2 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ซ้ือสินคา้ 1,289 864 - - ราคาตลาด 
ขายสินคา้ 677 276 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 35 2 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 17 15 - - ราคาตามสัญญา/         

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบริการ 8 8 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่ารับ 6 5 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น 4 6 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ้ื่น 3 3 - - ราคาตลาด/                  

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ - 3 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 592 4,889 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั                                                    
(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 181,747 92,532 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 181,747 92,532 592 4,889 

     
เงินปันผลค้างรับจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั                     

(หมายเหตุ 31)     

บริษทัยอ่ย - - 2,949,991 479,998 

รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,949,991 479,998 

     
ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั                   

บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
(หมายเหตุ 18)     

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั                           (มีผู ้
ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั) 22,917 32,301 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  22,917 32,301 - - 

     
เงินมัดจ ารับส าหรับการเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั      
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  
 (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 3,230 3,108 - - 

รวมเงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,230 3,108 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 
2561 

เพ่ิมขึ้น            
ระหว่างปี 

ลดลง               
ระหว่างปี 

ก าไร(ขาดทุน)
จากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี          

31 ธนัวาคม 
2562 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั บริษทัยอ่ย 3,585,000 1,937,000 (3,062,000) - 2,460,000 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั บริษทัยอ่ย 57,000 - (57,000) - - 
บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด บริษทัยอ่ย 324,894 - (325,840) 946 - 
บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) 
จ ากดั บริษทัยอ่ย 29,042 - - (2,674) 26,368 

รวม  3,995,936 1,937,000 (3,444,840) (1,728) 2,486,368 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 ต่อปี (2561: 2.8 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 176 124 176 124 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 4 5 4 

รวม 181 128 181 128 

ภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัย่อยสอง
แห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.5.1 และมีภาระค ้าประกนัเงินให้กูย้ืมระยะยาว
ใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.5.2 
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 210 220 10 10 
เงินฝากธนาคาร 275,744 137,379 21,945 18,649 

ใบรับฝากเงินเม่ือทวงถาม 686,000 - 555,000 - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 961,954 137,599 576,955 18,659 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละใบรับฝากเงินเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
0.01 ถึง 1.00 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.01 ถึง 0.63 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 122,921 75,934 - - 
  คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 55,633 12,219 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 178,554 88,153 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 752,210 590,517 - - 
  คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 111,601 73,096 - - 
3 - 6 เดือน 221 23,061 - - 
6 - 12 เดือน 659 13,857 - - 

มากกว่า 12 เดือน 14,650 4,217 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 879,341 704,748 - - 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (14,687) (7,223) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 864,654 697,525 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,043,208 785,678 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,922 3,859 1 78 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,794 4,055 - - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 271 520 591 4,811 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 367 94 283 - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 81,150 107,687 1,777 1,851 
เงินทดรองจ่าย 1,922 1,778 - - 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 993 610 - - 

อื่นๆ 2,694 2,314 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 97,113 120,917 2,652 6,740 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  1,140,321 906,595 2,652 6,740 

10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคา้ส าเร็จรูป 414,745 417,070 (7,293) (8,620) 407,452 408,450 
งานระหว่างท า 4,751 5,066 - - 4,751 5,066 
วตัถุดิบ 248,807 257,182 - - 248,807 257,182 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 182,047 95,565 - - 182,047 95,565 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 135,891 113,705 - - 135,891 113,705 

สินคา้ระหว่างทาง 12,677 7,164 - - 12,677 7,164 

รวม 998,918 895,752 (7,293) (8,620) 991,625 887,132 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
เป็นจ านวน 4.1 ลา้นบาท (2561: 10.7 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย และมีการกลบั
รายการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 5.3 ลา้นบาท (2561: 3.1 ลา้นบาท) โดยน าไปหักจาก
มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 78,861 523,636 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 11,220 9,250 74 20 
วสัดุส่งเสริมการตลาด 7,690 7,300 - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 11 11 - - 

อื่น ๆ 5,728 5,662 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 103,510 545,859 74 20 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) 
จ ากดั จ านวน 1,498.8 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีค่าใช้จ่ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการ 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่าย
บริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

  

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ            

เงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 
เงินปันผลที่บริษทัฯ             
รับในระหว่างปี  

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทัยอ่ยในประเทศ             
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง 

จ ากดั 
300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 - - 408,958 408,958 2,669,991 683,998 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส 
จ ากดั 

1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 - - 1,299,998 1,299,998 649,999 - 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม 
จ  ากดั 

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

บริษทั เอเชีย แคน                
แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 

700,000 700,000 74 74 518,000 518,000 - - 518,000 518,000 - - 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ           - - 
บริษทั คาราบาวโฮลดิง้ส์ 

(ฮ่องกง) จ  ากดั 
85.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

60.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 2,840,661 2,036,141 (1,498,756) - 1,341,905 2,036,141 - - 

บริษทั คาราบาวเทรดดิง้ 
(ฮ่องกง) จ  ากดั 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 1,758 1,758 - - 1,758 1,758 - - 

รวม     5,169,373 4,364,853 (1,498,756) - 3,670,617 4,364,853 3,319,990 683,998 
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ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 4.0 
อตัราคิดลด 11.1 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดย
ภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน
งานนั้น ๆ 

12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย              
ส่วนไดเ้สีย                 ท่ี

ไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษทัย่อยสะสม 

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีแบ่งให้กบั     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหว่างปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั และบริษทัยอ่ย (บริษทั
ยอ่ยของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์  (ฮ่องกง) 
จ ากดั) 15.7 15.7 (61.7) 24.4 (89.1) (180.8) 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 
(บริษทัยอ่ย) 26 26 214.2 163.5 50.9 (17.5) 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 

จ ากดั 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวียน 102.2 146.2 436.6 291.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 489.8 511.3 1,922.4 1,916.9 
หน้ีสินหมุนเวียน 969.7 506.4 489.7 300.1 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 1.4 1.5 1,046.6 1,280.4 
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สรุปรายการก าไรขาดทุน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 
จ ากดั 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไร(ขาดทุน) (565.8) (1,151.8) 195.9 (67.3) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 35.1 (32.5) (0.7) - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (530.7) (1,184.3) 195.2 (67.3) 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 
จ ากดั 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2562 2561 2562 2561 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (452) (1,122) 377 (32) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน - (1) (136) (1,077) 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 469 1,125 (136) 1,058 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น
(ลดลง)สุทธิ 17 2 105 (51) 

12.4  การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั มีมติให้เรียก
ช าระค่าหุน้เพิ่มเติมส าหรับหุน้สามญัท่ียงัเรียกช าระไม่เตม็มูลค่าจ านวน 6,990,000 หุน้ โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดรั้บช าระค่าหุน้ท่ีเรียกช 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 

12.5 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

12.5.1 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 60.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 22.0 ลา้นยูโร) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระ
ค่าหุน้เพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 
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 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) 
จ ากดั (CVHLUX) (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 16.9 ลา้นยูโร เป็น 62.3 ลา้นยูโร 
(เพิ่มขึ้น 45.4 ลา้นยูโรหรือ 40.3 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง) เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทั อินเตอร์                                   
คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวน 22.0 ลา้นยูโร 
หรือประมาณ 19.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง  อย่างไรก็ตาม บริษัท อินเตอร์คาราบาวไพรเวท                  
ลิมิเต็ด (ICSG) ในฐานะผูถื้อหุ้นอีกฝ่ายหน่ึงของ CVHLUX แสดงความประสงค์ขอสละสิทธ์ิการซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนใน CVHLUX ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองคร้ังน้ีทั้ งจ านวน โดยเม่ือวนัท่ี                             
8 มกราคม 2561 CHHK ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ CVHLUX จ านวน 22.0 ลา้นยูโร หรือ
ประมาณ 19.5 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง และไดช้ าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เตม็จ านวน 

2. แปลงหน้ีสินจากเงินกูย้ืมจาก บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) และ บริษทั อินเตอร์ 
คาราบาวไพรเวท ลิมิเตด็ (ICSG) เป็นทุน เป็นจ านวน 23.4 ลา้นยโูร หรือประมาณ 20.8 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 

ผลจากการเพิ่มทุนดงักล่าว ท าให ้CHHK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CVHLUX เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 
84.3 ซ่ึงมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (58,639) 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (368,686) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 427,325 

 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทั
ย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 34.0 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 
(เพิ่มขึ้น 19.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.0 ล้านยูโร) โดยบริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียน                             
การเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 CVHLUX ได้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จ านวน 19.5 ลา้น
ปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.0 ลา้นยูโร โดย CVHLUX ไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้จ 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 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง CVHLUX ไดน้ าไปสุทธิจากยอดหน้ีท่ี ICUK ด าเนินการ
แปลงหน้ีสินเป็นทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12.5.2 
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12.5.2 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทั
ย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 54.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 
(เพิ่มขึ้น 20.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง) โดยแปลงหน้ีสินจากเงินกูย้มื ดอกเบ้ียคา้งจ่าย และเจา้หน้ีอ่ืนรวมจ านวน 
20.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ของบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (CVHLUX) (บริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึง) สุทธิจากค่าหุ้นสามัญท่ียงัไม่ได้เรียกช าระจ านวน 0.3 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงของบริษทั
ดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.5.1 เป็นทุนจ านวน 20.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 

12.5.3 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 78.4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 17.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง) มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 54.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงเป็น 74.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เพิ่มขึ้น 
20.0 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.3 ลา้นยูโร) โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุน
แลว้เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 CVHLUX ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จ านวน 20.0 ลา้นปอนด์ 
สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.3 ล้านยูโร โดย CVHLUX ได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวบางส่วนแลว้
จ านวน 13.9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

12.5.4 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้
เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 4.1 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดย CVHLUX ได้
ช าระค่าหุน้ดงักล่าวในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 78.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 83.6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 5.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 

12.5.5 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) มีมติให้เรียก
ช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 1.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดย CVHLUX ไดช้ าระ
ค่าหุ้นดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 ส าหรับส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.1 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง CVHLUX ได้
ช าระค่าหุน้ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36.2 

 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากัด (CHHK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 83.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 85.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 2.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
อาคาร      

ส านกังานใหเ้ช่า 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:  
ราคาทุน 131,123 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (27,903) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 103,220 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:  
ราคาทุน 123,699 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (23,731) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 99,968 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 99,968 103,163 
ตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสินทรัพย ์ - 823 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,424 - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (4,172) (4,018) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 103,220 99,968 

 บริษทัย่อยประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับอาคารส านกังานให้เช่าของบริษทัย่อย โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้
(Income Approach) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมมีจ านวนประมาณ 167.9 ลา้นบาท (2561: 
179.0 ลา้นบาท) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวอา้งอิงจากขอ้มูลภายในบริษทัย่อย 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ         
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,879,690 1,962,625 3,566,437 127,378 205,270 2,092,788 10,834,188 
ซ้ือเพ่ิม 17,853 61,711 71,298 21,945 20,633 1,713,892 1,907,332 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 31,263 31,263 
จ าหน่าย - - (463) (1,436) (49,490) - (51,389) 
โอน 35,777 1,306,106 2,386,416 8,949 - (3,737,248) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (716) (32) - (748) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,933,320 3,330,442 6,023,688 156,120 176,381 100,695 12,720,646 
ซ้ือเพ่ิม 21,000 21,741 64,083 22,848 11,239 176,056 316,967 
จ าหน่าย - - (6,467) (4,277) (13,360) - (24,104) 
โอน - 29,881 167,470 4,339 - (201,690) - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - (7,424) - - - - (7,424) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (384) - - (384) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,954,320 3,374,640 6,248,774 178,646 174,260 75,061 13,005,701 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ         
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 9,304 263,139 756,371 57,694 138,740 - 1,225,248 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,187 121,511 280,383 24,869 23,451 - 454,401 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - (445) (747) (47,890) - (49,082) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (209) (7) - (216) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 13,491 384,650 1,036,309 81,607 114,294 - 1,630,351 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 4,571 131,363 338,462 26,723 22,135 - 523,254 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - - (6,420) (2,908) (10,804) - (20,132) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (139) - - (139) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 18,062 516,013 1,368,351 105,283 125,625 - 2,133,334 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,919,829 2,945,792 4,987,379 74,513 62,087 100,695 11,090,295 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,936,258 2,858,627 4,880,423 73,363 48,635 75,061 10,872,367 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  

2561 (จ านวน 409.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 454,401 

2562 (จ านวน 478.9 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 523,254 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 651.8 ลา้น
บาท (2561: 511.1 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างปี 2561 บริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ านวน 31.3 ลา้นบาท (2562: 
ไม่มี) ตน้ทุนการกู้ยืมน้ีเกิดจากเงินกู้ท่ีกู ้มาเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะส าหรับการก่อสร้างโรงงานและซ้ือ
เคร่ืองจกัร  

15. ค่าความนิยม 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 499,923 
หกั: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (18,808) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 481,115 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 4.0 
อตัราคิดลด 11.1 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม 
และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เคร่ืองหมาย
การคา้ สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ความรู้และ
ทกัษะในการ
ผลิตสินคา้ 

สินทรัพย ์            
ไม่มีตวัตน

ระหว่างพฒันา รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:       
ราคาทุน 10,000 10,000 46,920 49,986 6,750 123,656 

หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (9,000) (10,000) (23,500) - - (42,500) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,000 - 23,420 49,986 6,750 81,156 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:       
ราคาทุน 10,000 10,000 33,890 49,986 9,670 113,546 

หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (8,000) (10,000) (18,224) - - (36,224) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,000 - 15,666 49,986 9,670 77,322 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงิน             
เฉพาะกิจการ 

   
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:    
ราคาทุน   5,200 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   (824) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ   4,376 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:    
ราคาทุน   5,200 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม   (305) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ   4,895 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 77,322 67,007 4,895 3,640 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี - ราคาทุน 10,175 15,745 - 1,560 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (6,308) (5,362) (519) (305) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (33) (68) - - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 81,156 77,322 4,376 4,895 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ โดยพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 2.8 
อตัราคิดลด 8.3 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาด                                  
โดยภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนงานนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคาร
พาณิชย ์เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนัและไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้งปฎิบติัตาม 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,611 20,165 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 614,553 932,403 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,339 11,814 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 297,781 318,916 22,087 9,585 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 967 322 - - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 319,501 329,382 53,574 30,769 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 137,700 162,611 - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 54,269 34,291 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,446,721 1,809,904 75,661 40,354 
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

   (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

   2562 2561 
เงินกูย้ืมระยะยาว   1,333,750 1,679,950 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (291,000) (401,250) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด                
ช าระภายในหน่ึงปี   1,042,750 1,278,700 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  1,679,950 
บวก: เพ่ิมขึ้นระหว่างปี  55,050 
หกั: จ่ายช าระระหว่างปี  (401,250) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  1,333,750 

เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใช้จนถึงวนัท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561         
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระเร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทั้งส้ิน 12 งวด ทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวค ้าประกันโดย
บริษทัฯ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32.5.2) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัย่อยจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญาดังกล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ           
ผูถื้อหุ้นของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตามอัตราท่ีก าหนดในสัญญา ในระหว่างปีปัจจุบัน 
บริษทัฯได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวแล้วทั้งจ านวน (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561: บริษทัย่อย
ดงักล่าวมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือ 280 ลา้นบาท) 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึงในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใช้จนถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 โดยคิดดอกเบ้ียใน
อตัราคงท่ีใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลา
ผ่อนช าระ เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี                           
เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัย่อย
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดังกล่าวให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 
2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื่อขยายระยะเวลาการเบิก
ใชเ้งินกูจ้ากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 เป็น 31 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัย่อย
ดงักล่าวมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจ านวน 1,334 ลา้นบาท (2561: 1,400 ลา้นบาท) 
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20. หุ้นกู้ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดช าระ 
งบการเงินรวม/                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละ)  2562 2561 
คร้ังท่ี 1/2561 - ชุดท่ี 1 2.23 15 มิถุนายน 2563 1,700,000 1,700,000 
 - ชุดท่ี 2 2.42 15 มิถุนายน 2564 720,000 720,000 

คร้ังท่ี 2/2561 2.42 15 มิถุนายน 2564 370,000 370,000 
รวม   2,790,000 2,790,000 

หกั: ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุ้นกูร้อตดัจ าหน่าย   (1,880) (4,080) 

รวมหุ้นกู ้   2,788,120 2,785,920 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (1,699,428) - 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  1,088,692 2,785,920 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 หุน้กูมี้การเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/          
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,785,920 

บวก: ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหว่างปี 2,200 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,788,120 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

 หุน้กูเ้หล่าน้ีมีขอ้ก าหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด 

มูลค่ายติุธรรมของหุน้กูซ่ึ้งเท่ากบัราคาซ้ือขายสุดทา้ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  มูลค่ายติุธรรม 

  (บาทต่อหน่วย) 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 - ชุดท่ี 1  1,002.1 
  - ชุดท่ี 2  1,006.8 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561  1,006.8 
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21. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 109,049 102,197 61,543 54,026 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  12,259 17,166 3,672 5,814 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,017 2,980 596 1,119 
ตน้ทุนบริการในอดีต 8,567 - 211 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:     
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 1,613 (5,591) 1,615 3,300 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทาง
การเงิน  10,004 (11,880) 655 (1,730) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 923 8,871 (286) (986) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (8,652) (4,694) - - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 135,780 109,049 68,006 61,543 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 
ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้
ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานเพิ่มขึ้น 8.6 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 
45.6 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 44.3 ลา้นบาท) (2561: จ านวน 51.2 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 40.4 ลา้นบาท))  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 6 - 21 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6 ปี) (2561: 4 - 20 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ปี)) 
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.3 - 2.0 2.1 - 3.3 1.3 2.1 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 6.0 5.0 - 6.0 6.0 6.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
(ขึ้นกบัช่วงอาย)ุ  2 - 57 2 - 57 2 - 23 4 - 23 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (9.2) 10.9 (1.0) 1.2 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  10.1 (8.7) 1.1 (1.0) 
 เพ่ิมขึ้น 20% ลดลง 20% เพ่ิมขึ้น 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (11.4) 15.4 (0.6) 0.7 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (4.3) 7.1 (0.9) 0.9 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  6.7 (4.1) 0.9 (0.8) 
 เพ่ิมขึ้น 20% ลดลง 20% เพ่ิมขึ้น 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (5.6) 9.6 (0.7) 0.8 

22. 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 าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 
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23. รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

   2562 2561 
    (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั   12,880,815 12,537,794 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตต้ราคาราบาว   531,756 806,311 
รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสินคา้อ่ืน   1,408,988 1,019,556 
อื่น ๆ   111,453 58,401 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   14,933,012 14,422,062 

24. รายได้อ่ืน/ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

24.1 รายไดอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 68,888 70,211 - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 12,246 14,779 - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,348 14,915 - - 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 3,199 5,943 - - 
ดอกเบ้ียรับ 1,585 1,144 93,081 127,087 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 280,200 254,400 

อื่นๆ 29,538 27,902 459 1,695 

รวมรายไดอ้ื่น 118,804 134,894 373,740 383,182 

24.2 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 11,693 16,083 1,750 25,747 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 1,498,756 - 

รวมค่าใชจ้่ายอื่น 11,693 16,083 1,500,506 25,747 
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25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อใชไ้ป 4,634,629 5,294,993 - - 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 1,792,614 1,808,188 - - 
ภาษีสรรพสามิต 1,256,702 1,335,466 - - 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 1,471,503 1,334,572 208,460 160,666 
ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 734,974 1,185,193 - - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 533,734 463,781 520 305 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 367,000 375,141 - - 
ค่าเดินทาง 295,802 290,193 40 517 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 288,123 240,404 1 1 
ค่าขนส่งสินคา้ 184,548 197,013 - - 
ค่าซ่อมบ ารุง 183,114 96,232 1,051 444 
ค่าโฆษณา 169,462 329,009 - - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  11,693 16,083 1,750 25,747 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 2,325 (66,094) - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 1,498,756 - 

26. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 531,809 400,427 17,347 22,736 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 32,199 (32,151) (301,087) (578) 

ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 564,008 368,276 (283,740) 22,158 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวกบัผล

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,508) 1,720 (397) (117) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
     

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,032,370 1,328,591 1,901,148 794,828 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 16.5%, 19%,  

20%, 25% 
16.5%, 19%,  
20%, 26% 

20% 20% 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คูณอตัราภาษี 610,186 274,641 380,230 158,966 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27) (95,036) (65,433) - - 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (8,567) (6,481) (663,998) (136,800) 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 10,239 6,734 36 10 
ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (64,341) (64,388) (8) (18) 
ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดบ้นัทึกเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 
111,527 

 
223,203 

 
- 

 
- 

รวม (46,178) 93,635 (663,970) (136,808) 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 564,008 368,276 (283,740) 22,158 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ของปี 2559 - 2562 จ านวน 2,619          
ลา้นบาท (2561: ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องปี 2559 - 2561 จ านวน 2,225 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ได้
บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษทัย่อยดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความไม่
แน่นอนในการน าขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21,690 16,344 8,367 7,074 
ประมาณการส่วนลดจ่ายและส่งเสริมการขาย 11,645 13,855 - - 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 533 885 - - 
ขาดทนุทางภาษ ี - 29,919 - - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 3,000 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 299,751 - 

รวม 33,868 64,003 308,118 7,074 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ผลกระทบของอตัราค่าเส่ือมราคา 1,411 1,470 - - 

ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุ้นกู ้ 376 816 376 816 

รวม 1,787 2,286 376 816 

รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้                
รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 32,081 61,717 307,742 6,258 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 และ 2561 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 33,492 63,183 307,742 6,258 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,411) (1,466) - - 

รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษเีงินได ้                        
รอการตดับญัชี - สุทธิ 32,081 61,717 307,742 6,258 
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27. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบาง
ประการ สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญัประกอบดว้ย 

รายละเอยีด สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2326(4)/2556 59-1062-0-00-1-0 
2. วนัท่ีในบตัรส่งเสริม 24 กนัยายน 2556 18 สิงหาคม 2559 
3. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตขวดแกว้ ผลิตขวดแกว้ 
4. สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีไดร้ับ   
4.1 ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดร้ับการส่งเสริม  
6 ปี 

(ส้ินสุดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) 
3 ปี  

(ส้ินสุดวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563)           
(ยกเวน้ภาษีตามจ านวนเงินลงทุน) 

4.2 ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดร้ับการส่งเสริม
ซ่ึงไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได ้ตลอดระยะเวลาท่ีไดร้ับ ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

6 ปี 
(ส้ินสุดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) 

3 ปี  
(ส้ินสุดวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563) 

4.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดร้ับ - 

4.4 ไดร้ับลดหยอ่นอากรขาขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึงตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

- ไดร้ับ 

รายไดข้องบริษทัย่อยจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขาย 1,570,886 1,438,661 6,162 34,809 1,577,048 1,473,470 

28. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ (พนับาท) 2,506,461 1,158,572 2,184,888 772,670 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.51 1.16 2.18 0.77 
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29. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายการทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

(1) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั 

(2) ผลิตและจ าหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้คาราบาว 

(3) จดัจ าหน่ายสินคา้อ่ืน 

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน  ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบัญชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก  

ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
ดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมบ ารุง

ก าลงั 

ผลิตและจ าหน่าย
สินคา้ภายใตต้รา
สินคา้คาราบาว 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  
(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่) 

รายได้           
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 12,881 12,538 532 806 1,409 1,020 111 58 14,933 14,422 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 5,581 4,396 71 85 118 107 40 21 5,810 4,609 
รายไดอ่ื้น         119 135 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย         (1,968) (2,520) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (785) (772) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน         (11) (16) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (133) (107) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         3,032 1,329 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (564) (369) 

ก าไรส าหรับปี         2,468 960 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 2561 
  (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ในประเทศ   
ประเทศไทย 7,879 7,926 

ต่างประเทศ   
กลุ่มประเทศ CLMV 5,901 5,498 
ประเทศจีน 496 592 
สหราชอาณาจกัร 30 57 
อ่ืน ๆ 627 349 

รวม 14,933 14,422 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 53 (2561: ร้อยละ 55) และรายได้
จากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 47 (2561: ร้อยละ 45)  
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 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดร้วมของกิจการ (2561: จ านวน 1 ราย) 

30. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทั และพนกังานกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทั  และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อย
ละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ 
และบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม กสิกรไทย จ ากดั  ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้
เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 18.0 ลา้นบาท (2561: 17.0 ลา้นบาท) เฉพาะของบริษทัฯจ านวน 4.2 
ลา้นบาท (2561: 4.2 ลา้นบาท) 

31. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
บริษัทฯ     
ส าหรับปี 2562     
เงินปันผลจากก าไรปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น                      

เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2562 600 0.6 
 

พฤษภาคม 2562 
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 500 0.5 กนัยายน 2562 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  1,100   
     
ส าหรับปี 2561     
เงินปันผลจากก าไรปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น                      

เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 500 0.5 
 

พฤษภาคม 2561 
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 200 0.2 กนัยายน 2561 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  700   
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

บริษัทย่อย     
ส าหรับปี 2562     
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั     
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 240 80 กนัยายน 2562 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 1,020(1) 340 พฤษภาคม 2563 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 1,410(1) 470 พฤษภาคม 2563 

รวม  2,670   
     
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั     
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 130 10 กนัยายน 2562 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 325(1) 25 พฤษภาคม 2563 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 195(1) 15 พฤษภาคม 2563 

รวม  650   

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  3,320   
     

ส าหรับปี 2561     
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั     
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 204 68 กนัยายน 2561 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 480(1) 160 พฤษภาคม 2562 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  684   

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีเงินปันผลคา้งรับท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 2,950 ลา้นบาท และ 480 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหุ้นภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 ตามล าดบั 
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32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

32.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน และซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
สกุลเงิน:     
บาท 11.7 49.0 - - 
ยโูร 0.1 0.5 - - 

32.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีส านักงาน รถยนต์และอุปกรณ์ และ
สัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสัญญาบริการ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
จ่ายช าระ:     
ภายใน 1 ปี 112.9 120.5 1.9 4.4 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 49.8 135.8 0.9 2.9 

32.3 สัญญาส าคัญกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

32.3.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 
ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาการแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูซ้ื้อ โดย
ตกลงให้ บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็น ผูจ้  าหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  
แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญา
ต่อไปได้ทุกๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 
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32.3.2 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายขวดแกว้สีชา ขนาด 150 มิลลิลิตร และขวดแกว้สี
ใสขนาด 250 มิลลิลิตร ตามจ านวนและรูปแบบท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ีท าสัญญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

32.3.3 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญา
จา้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงท่ีจะต่ออายุสัญญาฉบับน้ีออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 12 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

32.3.4 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทัฯไดท้ าสัญญาในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นบริหารและการจดัการ
กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกว่าจะมีการบอก
เลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงดังกล่าวบริษทัฯได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
จ านวน 1.2 ลา้นบาทต่อเดือน 

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารและ
การจดัการกบับริษทัย่อยอีกสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ภายใตข้อ้ตกลงดังกล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
รวมทั้งส้ิน 22.2 ลา้นบาทต่อเดือน ต่อมา บริษทัฯไดต้กลงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญาจากเดิม
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

32.3.5 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ได้ท าสัญญาให้เช่าพื้นท่ีและบริการกับ
บริษทัฯ บริษทัย่อยอีกสองแห่งและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ภายใต้
ขอ้ตกลงดงักล่าว บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั ไดรั้บค่าเช่าพื้นท่ีและค่าบริการเป็นรายเดือนรวม
ทั้งส้ิน 1.7 ลา้นบาทต่อเดือน 
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32.3.6 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึง) ได้ท าสัญญาลิขสิทธ์ิ เพื่อใช้เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง 
จ ากดั ส าหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 1 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2562 และวนัท่ี         
21 มิถุนายน 2562) และ 5 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2566) ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง 
ดีซีเอ็ม จ ากดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีบริษทั 
คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้
ดงักล่าว 

32.3.7 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูซ้ื้อกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาต่อไปได้
ทุกๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง            
ดีซีเอ็ม จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

32.3.8 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษัท          
คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัแซมเบิร์ก) จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาการแต่งตั้ง      
ผูจ้ดัจ าหน่ายโดยตกลงให้บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากัด เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
สัญญาน้ีมีระยะเวลา 9 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2568 

32.3.9 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดเ้ขา้ท า
สัญญาเพื่อรับสิทธ์ิในความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ
แห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัย่อยดงักล่าวไดช้ าระค่าสิทธ์ิดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 
50 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิเป็นรายไตรมาสตาม
อตัราท่ีระบุในสัญญา 

32.3.10 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาให้
เช่าท่ีดินกบับริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาน้ีมีระยะเวลา 
30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายสุัญญาได ้ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทั เอเชีย
แปซิฟิกกลาส จ ากดั ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้ดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 50 ลา้นบาท 

32.3.11 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั  (บริษทั
ยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาเช่ารถยนตก์บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อขนส่งสินคา้ สัญญามี
ระยะเวลา 5 ปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวบริษทัย่อยตกลงจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนรวมทั้งส้ิน 1.5 ลา้น
บาทต่อเดือน 
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32.4 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 

32.4.1 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 และวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อย
แห่งหน่ึง) ได้ท าสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์แก่สโมสรฟุตบอลในประเทศสองแห่ง 
ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวใ้นสัญญา สัญญามีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี              
31 ธันวาคม 2563 ตามล าดับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่า
สนบัสนุนใหแ้ก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวเป็นจ านวนทั้งส้ิน 5 ลา้นบาท 

32.4.2 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสร
ฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บ
สิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อยในการแข่งขนัฟุตบอล 
สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 บริษทัท่ีไม่เก่ียวข้องกันดังกล่าวได้ท าสัญญาเพื่อโอนสิทธิและภาระ
ผูกพนัท่ีเก่ียวกับสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ ด 
(บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) และบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (บริษทัย่อยอีก
แห่งหน่ึง) สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 บริษทัย่อยทั้งสามแห่งดงักล่าวไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิ
และค่าสนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ โดยไดรั้บเง่ือนไขพิเศษเพิ่มระยะเวลาของสัญญา
จาก 3 ปี เป็น 5 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และมีค่าสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งหมดจ านวน 3 ลา้น
ปอนด์สเตอร์ลิง อย่างไรก็ตามสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในปีท่ี 4-5 จะลดลงจากการเป็น    
คู่คา้หลกั (Principal Partner) มาเป็นผูส้นบัสนุนหลกั (Global Sponsorship) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั และบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง 
มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลดังกล่าวเป็นจ านวน 1.7 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง และ 2.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ตามล าดับ (2561: 2.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง และ 5.8 ลา้น
ปอนดส์เตอร์ลิง ตามล าดบั) 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัย่อยทั้งสามแห่งไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและ
ภาระผูกพนัตามเง่ือนไขในสัญญาทั้งหมดให้กบับริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียว 
สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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32.4.3 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาร่วม
สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กับสโมสรฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้ งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่ือและ
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

32.4.4 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึง) ไดท้ าสัญญาเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยู่ในประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิในการใช้
ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) เพื่อเป็นช่ือ
ในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและ
เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั้งแต่ฤดูกาล 2017/2018  - ฤดูกาล 2019/2020) 
โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดงักล่าวตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง
ท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 ถึงวนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2563 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั ไดท้ าสัญญาแกไ้ข
เพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกบัการสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของ
บริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด ให้กับบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) และ
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่
วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 บริษทัย่อยทั้งสองแห่งไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลา
ของการสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั  ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด เป็นระยะเวลา      
2 ฤดูกาล (ตั้งแต่ฤดูกาล 2020/2021 - ฤดูกาล 2021/2022) โดยบริษทัย่อยทั้งสองแห่งมีภาระผูกพนัท่ี
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดังกล่าวตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีระบุในสัญญา สัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2563 บริษทัย่อยทั้งสองแห่งไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและ
ภาระผูกพนัตามเง่ือนไขในสัญญาทั้งหมดให้กบับริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียว 
สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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32.5 การค า้ประกนั 

32.5.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟเครดิตและ
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่ง
หน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงินร่วมกนัเป็นจ านวน 
1,100 ลา้นบาท (2561: 1,100 ลา้นบาท) 

32.5.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวใหแ้ก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ในวงเงิน 1,500 ลา้นบาท (2562: ไม่มี) 

32.5.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยู่เป็นจ านวน 31.5 ลา้นบาท (2561: 52.2 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการใช้ไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติ และการยืน่ภาษีสรรพสามิต 

33. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - 167.9 179.0 167.9 179.0 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
 หุ้นกู ้ - - 2,801.0 2,785.5 - - 2,801.0 2,785.5 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
 หุ้นกู ้ - - 2,801.0 2,785.5 - - 2,801.0 2,785.5 
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34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

34.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
อ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืมระยะ
สั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้
สินเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืมระยะ
สั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู ้อย่างไรก็
ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย    
 คงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 686 225 51 962 0.01 - 1.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 1,140 1,140 - 

 
686 225 1,191 2,102  

หนี้สินทางการเงิน      
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 - - 7 1.8 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,447 1,447 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,334 - 1,334 MLR หกัส่วนเพ่ิม 
หุ้นกู ้ 2,788 - - 2,788 2.2 - 2.4 

 
2,795 1,334 1,447 5,576  

 
 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย    
 คงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 101 37 138 0.01 - 0.63 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 907 907 - 

 
- 101 944 1,045  

หนี้สินทางการเงิน      
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 275 - - 275 1.7 - 2.3 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,810 1,810 - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,680 - 1,680 MLR หกัส่วนเพ่ิม 
หุ้นกู ้ 2,786 - - 2,786 2.2 - 2.4 

 3,061 1,680 1,810 6,551  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย    
 คงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 555 13 9 577 0.1 - 0.6 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 3 3 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

2,486 - - 2,486 2.8 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 2,950 2,950 - 

 3,041 13 2,962 6,016  

หนี้สินทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 76 76 - 
หุ้นกู ้ 2,788 - - 2,788 2.2 - 2.4 
 2,788 - 76 2,864  

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย    
 คงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 16 3 19 0.1 - 0.6 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 7 7 - 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

3,996 - - 3,996 2.8 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 480 480 - 

 3,996 16 490 4,502  

หนี้สินทางการเงิน      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 40 40 - 
หุ้นกู ้ 2,786 - - 2,786 2.2 - 2.4 
 2,786 - 40 2,826  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการเป็น
เงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลี่ยน                                                   

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์  ทาง

การเงิน 
หน้ีสิน    

ทางการเงิน 
สินทรัพย ์  
ทางการเงิน 

หน้ีสิน    
ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.2 2.2 - - 29.9767 30.3313 
ยโูร 0.3 0.4 0.8 - 33.3775 34.0846 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.2 - - - 39.0910 39.9523 
เยน - 18.8 - - 0.2723 0.2796 
เหรียญฮ่องกง - 0.6 - - 3.8238 3.9136 
หยวน - 0.5 - - 4.2558 4.3736 

  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลี่ยน                                                   

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์  ทาง

การเงิน 
หน้ีสิน    

ทางการเงิน 
สินทรัพย ์  
ทางการเงิน 

หน้ีสิน    
ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.8 2.2 - - 32.2848 32.6148 
ยโูร 0.5 2.7 0.8 - 36.7620 37.4884 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.2 - 8.1 - 40.6118 41.5216 
เยน - 32.1 - - 0.2892 0.2970 
เหรียญฮ่องกง - 0.4 - - 4.1023 4.1808 
หยวน - 0.5 - - 4.6636 4.7838 
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34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินปันผลคา้ง
รับ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงิน
กูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

35. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย  ณ วนัท่ี           
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.70:1 (2561: 0.94:1) และเฉพาะบริษทัมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.41:1 (2561: 0.48:1) 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

36.1 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 85.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 89.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 

36.2 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด  (ICUK) (บริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมส าหรับหุน้สามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.1 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.5.5 โดย CVHLUX ได้ช าระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัท่ี          
6 กุมภาพนัธ์ 2563 

36.3 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 74.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 80.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ่มขึ้น 6.0 ลา้นปอนด์ 
สเตอร์ลิงหรือประมาณ 7.1 ลา้นยโูร) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี       6 
กุมภาพนัธ์ 2563 
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36.4 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 CVHLUX ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จ านวน 6.0 ลา้นปอนด์ 
สเตอร์ลิงหรือประมาณ 7.1 ลา้นยโูร โดย CVHLUX ไดจ่้ายช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวบางส่วนแลว้จ านวน 
2.9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

36.5 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 

36.5.1 อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทหรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวน
เทียบเท่ากนั อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในเดือนเมษายน 2563 

36.5.2 อนุมติัให้จดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ 
โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 700 ลา้นบาท 

37. การอนุมัตงิบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 
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