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สินค้าระดับโลก 
แบรนด์ระดับโลก
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะ
เรียนรู้ สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ

2. มีระบบงานที่กระชับ รัดกุม มีมาตรฐานสากล

3. มีการบริหารงานที่มีเป้าหมายและหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบริหารที่
เหมาะสม มีแนวทางโครงการที่ไปสู่เป้าหมาย

4. ใช้เทคโนโลยีในการผลิต บริหารจัดการ พัฒนา
และสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

5. ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน และได้รับความนิยม
ทั่วโลก

6. เป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า ทันสมัย 
และประสบความส�าเร็จในระดับโลก

7. มีภาพลักษณ์เป็นองค์กรระดับโลกที่ทันสมัย 
มีธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าหมายระยะยาว
เป็นที่ 1 ในประเทศไทย ภายใน 1 ปี (2563)

เป็นที่ 1 ในอาเซียน ภายใน 3 ปี (2565)

เป็นที่ 1 ในเอเชีย ภายใน 5 ปี (2567)

วิสัยทัศน์
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สารจาก 
ประธานกรรมการ

 

ในช่วงปี 2562 เป็นอกีปีทีบ่รษิทัฯเผชญิกบัความท้าทายจากการผันผวนของ
เศรษฐกจิและการเงินของโลก การเผชญิกับปัจจัยเสีย่งสงครามทางการค้าระหว่าง
สหรฐั กบั จนี นโยบายกดีกนัทางการค้าของสหรฐัฯ ทีท่วคีวามเข้มข้น นโยบาย 
การชะลอตวัทางเศรษฐกจิของจนี และกระแสการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive 
Technology) ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท้ังในประเทศและในต่างประเทศ 
ส่งผลให้ปี 2562 เศรฐกจิไทยขยายตวัเพยีงร้อยละ 2.4 เทยีบกับร้อยละ 4.2 ในปี 2561  
แต่ผลประกอบการของกลุม่บรษิทัฯ ส�าหรบัรอบปีบัญชสีิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 
มีการเติบโตต่อเนื่องส�าหรับธุรกิจในประเทศและการเติบโตอย่างโดดเด่นส�าหรับ
ธุรกิจในต่างประเทศ ท�าให้บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 2,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,348 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 116.3

ส�าหรับการด�าเนินการในปี 2563 แม้จะมีปัญหาภัยแล้ง ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกจากปัญหา 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างกว้างขวาง 
แต่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะยังคงสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องจากปี 2562 จากการขยายตัวของรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ จากความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ “คาราบาว” และ “CARABAO” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผ่านการส่ือสาร ภายใต้วิสัยทัศน์ “World Class Product, World Class Brand” หรือ  
“เครื่องดื่มระดับโลก แบรนด์ระดับโลก” ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา จากการท่ีบริษัทฯ ได้มีการขยายสัญญาการสนับสนุน 
การจัดการแข่งขันฟุตบอล EFL ของประเทศอังกฤษ ภายใต้ชื่อ การแข่งขัน “CARABAO CUP” และการสนับสนุนทีมสโมสร
ระดับโลก คือ สโมสรเชลซี ของประเทศอังกฤษ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้บริษัทก้าวสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก 
ไม่เฉพาะแต่ฐานแฟนฟุตบอลที่มีอยู่กว่า 1,000 ล้านคน ไม่เฉพาะแต่ในประเทศอังกฤษ หรือยุโรป แต่คือทั่วโลกอย่างแท้จริง 
เพราะจะสามารถท�าให้แบรนด์เป็นทีรู่จ้กัและรบัรู ้พร้อมทัง้ยกภาพลกัษณ์ และมคีวามเป็นระดบัโลกมากข้ึนอย่างท่ีตัง้เป้าหมายไว้ 

กอปรกับขณะเดียวกัน บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) 
โดยบรษัิทฯ มกีารก�าหนดเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ด้านความยัง่ยนื เป็นหนึง่ในเป้าหมายหลกัท่ี 2 คือ การเป็นองค์กรทันสมัย 
ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม พันธกิจที่ส�าคัญด้านบุคลากรเพื่อพัฒนา
ทักษะความช�านาญและเตรียมคนให้รองรับอนาคต ด้านระบบและกระบวนการท�างาน ด้านโครงสร้างการบรหิาร 
ด้านเทคโนโลย ี ทีป่รบัเปลีย่นให้มยีดืหยุน่พร้อมการเตบิโตทัง้ในและต่างประเทศ อกีทัง้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 
ทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่ซัพพลายเชนควบคู่กับการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลท่ีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ลูกค้า คู่ค้า ผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก ผสานความส�าคัญมิติด้านความยั่งยืนอีก 3 มิติ คือ 
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยเน้นการสร้างพนัธมติรท่ียัง่ยนืกบัแบรนด์ของเรา ให้เตบิโตและร่วมสร้างความส�าเรจ็ 
ทางธุรกิจในอนาคตไปด้วยกัน ด้านสังคมเน้นการถ่ายทอดความรู ้สู ่ชุมชน การสนับสนุนชุมชน ให้โอกาสกับสังคม 
ชุมชน เยาวชนผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะการผลิตที่มีมาตรฐาน
ระดับโลก ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ ไม่เพียงแต่ท�าตามมาตรฐาน เราพัฒนาระบบการจัดการท้ังด้านการผลิต  
การจัดการให้มีความปลอดภัยและน�าทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อชุมชนและประเทศชาติ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารงานอย่างดีที่สุด ภายใต้หลักจริยธรรม และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�าพาบริษัทให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ ขอให้ทุกๆ ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข และความส�าเร็จในสิ่งที่ปราถนาตลอดไป

เสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
ประธานกรรมการ 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�าากัด (มหาชน) 
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คณะกรรมการบริษัท

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารW
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นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองประธานกรรมการบริหาร

นายยืนยง โอภากุล
กรรมการบริษัท

2 2 3
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นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์
กรรมการบริษัท

นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการสรรหา และ
ก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)
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นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี 
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท (ต่อ)
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คณะกรรมการบริหาร

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประธานกรรมการบริหาร

นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
กรรมการบริหาร

นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
กรรมการบริหาร

นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์
กรรมการบริหาร

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
กรรมการบริหาร

นางสันทนา จันทร์เนียม
กรรมการบริหาร

นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
รองประธานกรรมการบริหาร

1
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นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง
กรรมการตรวจสอบ

นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการตรวจสอบ

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหาร

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
รองประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง

3. นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการบริหารความเส่ียง

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
กรรมการบริหารความเส่ียง

5. นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์
กรรมการบริหารความเส่ียง

6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
กรรมการบริหารความเส่ียง

7. นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ
กรรมการบริหารความเส่ียง

8. นางสันทนา จันทร์เนียม
กรรมการบริหารความเส่ียง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
กรรมการผู้จัดการ

3. นายยืนยง โอภากุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตและโรงงาน

5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ

6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

1 2 3
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บทสรุปข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

FIN
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กําไรสุทธิ
ในส่วนผู้ถือหุ้น
เพ่ิมข้ึน

116.3%
ตลาดเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง
ในประเทศเพ่ิมข้ึน

5.8%

ส่วนแบ่งการตลาด

22.6%

มีรายได้จากการขายเพ่ิมข้ึน

3.5%
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ในปี 2562 บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายจ�านวน 14,933 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 511 ล้านบาทหรอืร้อยละ 3.5 เกดิจาก (1) ธรุกจิต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในส่วนของตลาดส่งออกหลักที่มีอยู่เดิม ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMV ประเทศอัฟกานิสถานและประเทศเยเมน และ (2) ธุรกิจรับจ้าง
จัดจ�าหน่ายในประเทศ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มีอัตราการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 2,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,508 ล้านบาทหรือร้อยละ 157.0 โดยในจ�านวนนี้เป็นก�าไรสุทธิในส่วนผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จ�านวน 2,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,348 ล้านบาทหรือร้อยละ 116.3 เนื่องจากความสามารถในการสร้างอัตราก�าไรในภาพรวมที่เพิ่ม
สูงขึ้น และผลส�าเร็จของนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขายในตลาดประเทศอังกฤษที่ส่งผลให้ ICUK มีผลขาดทุนจากการ
ด�าเนินงานลดลงเป็นอย่างมากจากประมาณ 27.1 ล้านปอนด์ในปี 2561 มาอยู่ที่ 12.6 ล้านปอนด์ในปี 2562 

บทสรุปข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและความสามารถในการสร้างผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ
ปรับตัวดีข้ึนทุกไตรมาสตลอดท้ังป ี2562 ท่ามกลางสภาพตลาดท่ีมีการแข่งขันในระดับสูง
และเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

4Q3Q2Q1Q

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)
% เปล่ียนแปลงจากปีก่อนหน้า

ป ี2562

14,933
(+4%)

4Q193Q192Q191Q19

1%

4%

6%

3%

3,361
3,754 3,862 3,957

2561 2562

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้รวม (%)

ป ี2562

2561 13.0%
24.6%

4Q193Q192Q191Q19

19.7%

22.4%

27.3%
28.1%

EBITDA (ล้านบาท)
% เปล่ียนแปลงจากปีก่อนหน้า

ป ี2562

3,699
(+95%)

9.9% 10.4%
11.8%

19.3%

667

849

1,061 1,122
98%

124%
145%

49%

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



ตลาดเครือ่งดืม่บ�ารุงก�าลงัในประเทศปี 2562 ขยายตวัในเชงิปรมิาณทีอ่ตัราร้อยละ 5.8 อ้างองิจากข้อมลูการส�ารวจตลาด
ของนลีเสน็ (ประเทศไทย) โดยเครือ่งดืม่บ�ารุงก�าลงัแบบบรรจขุวดภายใต้เครือ่งหมายการค้าคาราบาวแดงมีส่วนแบ่งการตลาด
เป็นอนัดบัที ่2 อยูท่ีร้่อยละ 22.6 บรษิทัฯ เผชญิกบัสภาพการแข่งขนัทีท้่าทายมาตลอด ท้ังจากคูแ่ข่งขนัทางตรงทีม่คีณุลักษณะ
สินค้าและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายคล้ายคลึงกัน และจากคู่แข่งขันทางอ้อมที่น�าเสนอเครื่องดื่มทางเลือกในรูปแบบต่างๆ และ
มกีลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมายทีแ่ตกต่างไป อย่างไรกต็าม บรษัิทฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะขับเคลือ่นให้เครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัแบบบรรจขุวด
ภายใต้เครือ่งหมายการค้าคาราบาวแดงมส่ีวนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหนึง่ในประเทศ โดยอาศยัจดุแข็งของเครือ่งหมายการค้า
อันเป็นที่ยอมรับและกลยุทธ์การสอดประสานระหว่างระบบงานส่งเสริมการขาย การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รปูแบบออนไลน์และออฟไลน์ การจดักจิกรรมการตลาดภาคสนาม และการพฒันาเครอืข่ายร้านค้าทัง้ในระดบัค้าส่งและค้าปลกี  
ด้วยบคุลากรปฏบิตักิารภาคสนามและหน่วยรถเงนิสดทีม่อียูร่วมกันมากกว่า 1,500 คน เพือ่สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บรโิภค 
สร้างผู้ดื่มใหม่ ตลอดจนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่พร้อมรองรับการวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ในอนาคต 

ส�าหรับธุรกิจต่างประเทศ บริษัทฯ เช่ือว่ายังมีโอกาสขยายตัวต่อเน่ืองในอนาคต ด้วยกลยุทธ์การแบ่งปันความรู้
ความช�านาญในการสร้างตลาดผู้ดื่มเครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลังให้แก่ตัวแทนผู้น�าเข้าในต่างประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและส่งเสริมให้ผู้น�าเข้ามีการใช้จ่ายงบทางการตลาดและงานขายเพื่อขยายการรับรู้ของแบรนด์คาราบาวและเพิ่มจุด
จ�าหน่ายสินค้าในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับแบรนด์คาราบาว โดยแผนธุรกิจในอนาคตจะให้
ความส�าคัญกับประเทศในประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นในทวีปเอเชียทั้งหมด 

บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบถือเป็นสิ่งส�าคัญในการต่อยอด
อัตราก�าไรในอนาคต ดังเช่นในปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน ด้วยการสร้างโรงงาน
ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมส�าหรับบรรจุเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง ร่วมกับพันธมิตร SHOWA DENKO Group จากญ่ีปุ่นท่ีมีความ
เชี่ยวชาญด้านการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งได้เริ่มด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ส่งผลให้ต้นทุน
ค่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบบรรจุกระป๋องลดลงอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้ก�าลัง
การผลิต และเป็นผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นในภาพรวมสูงขึ้น

บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่เข้มแข็งข้ึน สะท้อนให้เห็นจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ อัตราท�าก�าไรและกระแสเงินสด
จากการด�าเนินงาน ประกอบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นท่ีปรับตัวลดลงสอดคล้องกับนโยบายการเงินของบริษัทฯ 
อันเป็นผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 30.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.4 ในปีก่อนหน้า
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

2562256125602559255825622561256025592558

รายได้รวม (ล้านบาท)

CAGR 2558 - 2562

17.6%
CAGR 2558 - 2562

19.4%

CAGR 2558 - 2562

18.9%

กําไรข้ันต้น (ล้านบาท)

25622561256025592558

กําไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)
(ล้านบาท)

'2562'2561'2560'2559'2558

สัดส่วนรายได้จากการขาย (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

11.4%
13.4%

7.2% 7.2%

30.7%

17.0%

20.9%

16.4%

20.3%

17.4%

25622561256025592558

70.6% 66.2% 60.9% 55.0%

29.4% 33.8% 39.1% 45.0%

52.8%

47.2%

7,361

9,778

12,520

14,320

6,955

14,780

6,062

1,028

2,679

5,515

2,860

3,555

4,065

4,609

5,810

7,874

10,090

13,068
14,597

15,052

25622561256025592558

1,256
1,490

1,246 1,159

2,506

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ

สินทรัพย์รวม และหน้ีสินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (Total Assets)
หน้ีสินรวม (Total Liabilities)
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่ (Holding Company) ทีจ่ดัตัง้อยูใ่นประเทศและต่างประเทศ 
โดยด�าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ (1) การผลิต การตลาด ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดงและคาราบาว เคร่ืองดืม่เกลอืแร่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
คาราบาว สปอร์ตและเครื่องดื่มอื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว ได้แก่ น�้าดื่ม กาแฟ
ปรุงส�าเร็จชนิดผงทรีอนิวัน และกาแฟปรุงส�าเร็จพร้อมดืม่ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึ 
(2) การรับจ้างจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มอาหาร ไม่ใช่อาหารและอื่นๆ 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียนบริษัท 0107557000268

โฮมเพจบริษัท www.carabaogroup.com

โทรศัพท์ 02-636-6111

โทรสาร 02-636-7951

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ สิ้นปี 2562

รายละเอียดบริษัทย่อยที่บริษัทฯ  
ถือหุ้นอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด (“CBD”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธรุกจิผลติ การตลาด ขายและจดัจ�าหน่ายเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัภายใต้เครือ่งหมายการค้า
คาราบาวแดงและคาราบาว รวมถงึเคร่ืองด่ืมเกลอืแร่ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว สปอร์ต
และเครื่องดื่มอื่นที่บริษัทฯ จะด�าเนินการผลิตเพื่อจัดจ�าหน่ายในอนาคต

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียนบริษัท 0105544081165

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ณ สิ้นปี 2562

จ�านวนหุ้น 3,000,000 หุ้น

จ�านวนหุ้นที่ถือโดย CBG 2,999,990 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99
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ข้อมูลทั่วไป

2. บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ�ากัด (“DCM”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธรุกิจบรหิารจดัการช่องทางการจดัจ�าหน่ายในประเทศส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิการผลติ
ภายใต้เครือ่งหมายการค้าของตนเอง (Branded products by our own manufacture) ผลติภณัฑ์ทีบ่รษัิทฯ ว่า
จ้างบุคคลภายนอกด�าเนินการผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว (Branded products by 3rd party 
manufacture) และผลิตภณัฑ์รับจ้างจดัจ�าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอก (3rd party products for distribution) 
โดยช่องทางการจัดจ�าหน่ายท่ีส�าคัญประกอบไปด้วยร้านค้าดั้งเดิมท้ังในส่วนของการกระจายผ่านตัวแทน 
(Multi-tiered agent) และการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดของตนเอง (Cash van) 
ตลอดจนร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียนบริษัท 0105555092457

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ณ สิ้นปี 2562

จ�านวนหุ้น 1,000,000 หุ้น

จ�านวนหุ้นที่ถือโดย CBG 999,980 หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99

3. บริษัท เอเชียแปซิฟกิกลาส จ�ากัด (“APG”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธรุกจิผลติและจดัหาขวดแก้วเพือ่ใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัและเครือ่งดืม่อืน่ๆ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียนบริษัท 0105548125787

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 1,300,000,000 บาท ณ สิ้นปี 2562

จ�านวนหุ้น 13,000,000 หุ้น

จ�านวนหุ้นที่ถือโดย CBG 12,999,980 หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น  ร้อยละ 99.99

4. บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (“ACM”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส�าหรับเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง และเครื่องดื่ม
อื่นๆ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ SHOWA DENKO Group พันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติ
ญี่ปุ่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียนบริษัท 0105560097232

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 700,000,000 บาท ณ สิ้นปี 2562

จ�านวนหุ้น 7,000,000 หุ้น

จ�านวนหุ้นที่ถือโดย CBG 5,180,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 74.00

ข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เอเชียแปซิฟิกแคน จ�ากัด ในเดือนธันวาคม 2560
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5. INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า
คาราบาวในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ Aquis House, Level 1, 49-51 Blagrave Street, Reading, Berkshire, RG1 1PL, United Kingdom

เลขทะเบียนบริษัท 09557445

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 74,600,000 ปอนด์ ณ สิ้นปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น CVHLUX ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00

ข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ เพ่ิมทนุจดทะเบยีนมาอยูท่ี ่80,600,000 ปอนด์ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 ตามที่ได้รบัมตอินมุตัจิากทีป่ระชมุ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

6. CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED (“CHHK”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นต่างประเทศ (Overseas Holding Company)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG

เลขทะเบียนบริษัท 2423613

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 85,898,943 เหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2562

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100.00

ข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ เพิ่มทุนจดทะเบียนมาอยู่ที่ 89,778,243 เหรียญสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามที่ได้รับมติอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

7. CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À.R.L. (“CVHLUX”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นต่างประเทศ (Overseas Holding Company) ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมทุนระหว่าง CHHK, Intercarabao Private Limited (“ICSG”) พันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติสิงคโปร์ที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ Northend Investment Limited (“NIHK”) ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial 
Owner) คือนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 84.31 ร้อยละ 6.05 และร้อยละ 9.64 
ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว ตามล�าดับ ณ สิ้นปี 2562

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 68-70 Boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

เลขทะเบียนบริษัท B20952

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 62,308,565 ยูโร ณ สิ้นปี 2562 

สัดส่วนการถือหุ้น CHHK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 84.31

ข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ CHHK มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.0 มาอยู่ท่ีร้อยละ 84.3 ผ่านการเข้าท�ารายการ
ปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทย่อยต่างประเทศในเดือนมกราคม 2561 

8. CARABAO TRADING (HONG KONG) LIMITED (“CTHK”)

ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG

เลขทะเบียนบริษัท 2448031

ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100.00

CHHK CVHLUX ICUK CTHK
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ข้อมูลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6, 7  
ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 009 9999

ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 264 9090 

ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้นที่ 5 และชั้น 21-25 ถนนพระราม 4  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 636 2000

นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ของบริษัทฯ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 230 1478 (นายทะเบียนหุ้นกู้)
โทรศัพท์ 02 230 1894 (ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)

นักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวเมนิสา อร่ามรุ่งโรจน์
393 อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 7-10 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 636 6111 ต่อ 882
E-mail: IR@carabaogroup.com
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161514

CARABAO 
CUP
2560 
สนับสนุนการแขงขัน 
EFL โดยเปล่ียนช่ือเปน 
CARABAO CUP

CARABAO
2560 วางตลาดท่ี
ประเทศจีน

CARABAO CAN
มิถุนายน 2561 
วางตลาด CARABAO  
GREEN APPLE (CAN) 
ในประเทศไทย

จัดต้ัง DCM
ต้ังบริษัท ตะวันแดง 
ดีซีเอ็ม เปน บริษัท
จัดจําหนายสินคา

4

จัดต้ัง 
APG
ต้ังบริษัท เอพีจี 
ผลิตและจัดจําหนาย
ขวดแกว

5

CHELSEA OFFICIAL 
PARTNER
2559 เปนผูสนับสนุน PRINCIPAL 
PARTNER ทีมฟุตบอล CHELSEA

10

จัดต้ัง ACM
มีนาคม 2560 ต้ัง
บริษัทผลิตกระปอง
อลูมิเน�ยม โดยรวม
ทุนกับ SHOWA 
DENKO Group

CBG ร่วมทุน 
ICUK
2559 วางตลาด 
เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังชนิด
อัดกาซท่ีอังกฤษ

9

เคร่ืองด่ืม
เกลือแร่
เคร่ืองด่ืมเกลือแร 
Start Plus
วางตลาด
เปล่ียนช่ือเปน 
Carabao Sport 
ในป 2561

6 131211

เข้าสู่ตลาด 
หลักทรัพย์
พฤศจิกายน 2557 
คาราบาวกรุปเขาสู 
ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

7

นํ้าด่ืม
คาราบาว
วางตลาดน้ําด่ืม 
คาราบาว

เร่ิมวาง
ตลาด
ตุลาคม 2545 
คาราบาวแดง
วางตลาดคร้ังแรก
ในประเทศไทย

ส่งออก
เริ�มสงออก
ตางประเทศ 
15 ประเทศ

1
ผู้ท้าชิง
เบอร์ 1
18 เดือนตอมา 
ข้ึนเปนผูทาชิง
อันดับ 1 
ในตลาดเคร่ืองด่ืม
บํารุงกําลัง

2 3

เปิดตัว ศูนย์กระจายสินค้าและ
หน่วยรถเงินสด
2558 เปดศูนยกระจายสินคา และหนวยรถเงินสด 
เปาหมายครอบคลุม 300,000 รานคาทั�วประเทศ

8

กาแฟ
คาราบาว
2559 วางตลาดกาแฟ
กระปองและ 3 in 1

KEY TIMELINE

รายงานประจ�าปี 2562
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2545
ผลิตคาราบาวแดง ซึ่งตั้งอยู่ที่
ต�าบลบางเพรียง อ�าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ เปิดด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์ ด้วยก�าลังการ
ผลิตสูงสุดทั้งส้ิน 275 ล้านขวด
ต่อปี          

2557
โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา
ของ APG เปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ โดยมีก�าลังการผลิต
สูงสุด 650 ล้านขวดต่อปี

2558
ณ ส้ินปี 2558 ได้เริ่มจัดตั้ง
ศูนย์กระจายสินค้าและ
หน่วยรถเงินสดของตัวเอง

2555
จดทะเบียนจัดตั้ง DCM

2557
เปิดตัวเครื่องดื่มเกลือแร่ 
ในประเทศไทย ภายใต้
เครื่องหมายการค้า  
“สตาร์ท พลัส”

2558
ได้เซ็นสัญญาเป็น 1 ใน 3 
พันธมิตรหลักของสโมสรฟุตบ
อลเชลซี เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล
แข่งขัน เริ่มตั้งแต่ปี 2559 ซึ่ง
จะส่งผลให้ตราสัญลักษณ์ของ
บริษัท เป็นที่รู้จักทั่วโลก

2556
ขยายก�าลังการผลิต
จากเดิม 548 ล้านขวดต่อปี 
ในปี 2546 เป็น 850 ล้านขวดต่อ
ปี

2557
ได้รับรางวัล Best Equity Deal 
of The Year in Southeast 
Asia จาก the 8th Annual 
Alpha Southeast Asia Deal 
and Solution Awards 2014

2559
ศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถ
เงนิสด ณ ส้ินป ี2559 ไดด้�าเนนิการ
จัดตั้งแล้วทั้งหมดจ�านวน 30 แห่ง 
และหน่วยรถเงินสด 337 คัน

พัฒนาการที่ส�าคัญ

1

9

4

7

2

5

8

3

6

รายงานประจ�าปี 2562



2559
CVHLUX ด�าเนินการเข้าท�าสัญญา
เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน
EFL (English Football League) 
ในประเทศอังกฤษ เริ่มตั้งแต่
ฤดูกาล 2560/2561

2561
ได้รับรางวัล Superior Taste 
Award 2018 จากสถาบัน
รับรองด้านรสชาติและคุณภาพ
อาหารนานาชาติ (iTQi) ส�าหรับ
เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังชนิด
อัดก๊าซสูตรต้นต�ารับ  
กลิ่นกรีนแอปเปิ้ ล และกลิ่น
กรีนแอปเปิ้ ล สูตรไม่มีน�้าตาล

2560
เซ็นสัญญาร่วมทุนกับ SHOWA DENKO Group เพ่ือจัดตั้งโรงงานผลิต
กระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ด้วยก�าลังการผลิตติดตั้งที่ประมาณ 
1,000 ล้านกระป๋องต่อปี

 

2561
เปิดตัวเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังชนิดอัดก๊าซ กลิ่นกรีนแอปเปิ้ ล เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการเติมเต็ม และ ยกระดับภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์
คาราบาวในประเทศ

2561
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้ง
แรก โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ 
“A-” และ มีแนวโน้ม “คงที่” โดย 
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด 

2560
เริ่มเปิดใช้ศูนย์กลางฐานการผลิต
แห่งใหม่ครบวงจร ที่อ.บางปะกง 
จ.ฉะเชิงเทรา  เพ่ือการจัดการห่วง
โซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ

2562
เริ่มวางจ�าหน่ายคาราบาว
กรีนแอปเปิ้ ลโฉมใหม่ทั้งในประเทศ 
และกลุ่ม CLMV เพ่ือขยายฐาน
ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่

พัฒนาการที่ส�าคัญ
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CBD
ธุรกิจผลิตท�าการตลาดและจ�าหน่าย

เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ

APG
ธุรกิจจัดหาและผลิตขวดแก้ว

ACM
ธุรกิจจัดหาและผลิตกระป๋องอลูมิเนียม

พัฒนาการที่ส�าคัญ
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รายงานประจ�าปี 2562



ปี 2545 
 z จดัตัง้ CBD โดยเป็นการร่วมทนุระหว่างนายเสถยีร เศรษฐสทิธิ ์นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจรญิ และนายยนืยง โอภากลุ 

(แอ๊ด คาราบาว) เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิต ท�าการตลาดและจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง

 z ผลติเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงั โดยโรงงานตัง้อยูท่ี ่อ�าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ เปิดด�าเนนิการเชิงพาณชิย์ด้วยก�าลงั
ผลติตดิตัง้ประมาณ 275 ล้านขวดต่อปีและเปิดตวัเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัภายใต้เครือ่งหมายการค้า “คาราบาวแดง” ในประเทศ

ปี 2555
 z จัดตั้ง DCM เพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่ายส�าหรับผลิตภัณฑ์ของ CBD ในประเทศ

 z จัดตั้ง APG เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์

ปี 2556
 z ขยายก�าลังผลิตติดตั้งภายใต้การด�าเนินงานของ CBD มาอยู่ที่ประมาณ 850 ล้านขวดต่อปี

 z โรงผลิตขวดแก้วภายใต้การด�าเนินงานของ APG เข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ ด้วยก�าลังผลิตติดตั้งประมาณ 310 
ตนัน�า้แก้วต่อวนัหรอืเทยีบเท่าขวดแก้วสชีาที่ใช้เป็นบรรจภุณัฑ์เครือ่งดืม่บ�ารุงก�าลงัภายใต้เครือ่งหมายการค้าคาราบาว
แดงอยู่ที่ประมาณ 650 ล้านขวดต่อปี ตั้งอยู่ที่อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 z จัดตั้ง CBG เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และปรับโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อให้ 
CBG เข้าลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง

ปี 2557
 z เปิดตัวเครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สตาร์ท พลัส” ในประเทศ

 z แปรสภาพ CBG เป็นบริษัทมหาชน จ�ากัด โดยเปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)”

 z หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรกภายใต้ชื่อ “CBG” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน โดย
เป็นการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปจ�านวน 250 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 28 บาท คดิเป็นมลูค่า 7,000 ล้านบาท

 z ได้รับรางวัล Best Equity Deal of The Year in Southeast Asia จาก the 8th Annual Alpha Southeast Asia Deal 
and Solution Awards 2014

ปี 2558
 z หุน้สามญัของบรษัิทฯ รวมในการค�านวณดชัน ีMSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES และดชัน ีSET50 โดย Morgan 

Stanley Capital International (MSCI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก

 z เข้าท�าสญัญาเป็นพนัธมติรหลกัของสโมสรฟตุบอลเชลซ ีซึง่เป็น 1 ใน 3 พนัธมติรหลกัร่วมกบัเครือ่งหมายการค้าอปุกรณ์
กีฬาและยางรถยนต์ชั้นน�าอย่าง ADIDAS และ YOKOHAMA เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาลแข่งขัน ตั้งแต่ปี 2559/2560 - 
2561/2562 ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าคาราบาวเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 z เริ่มจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดภายใต้การด�าเนินงานของ DCM โดยทยอยด�าเนินการตามพื้นที่การค้า
ส�าคัญและจัดตั้งแล้วเสร็จจ�านวน 9 แห่ง ณ สิ้นปี 2558

ปี 2559
 z เริม่พัฒนาโครงการขยายก�าลงัผลติโรงบรรจกุระป๋องภายใต้การด�าเนนิงานของ CBD โดยเป็นการก่อสร้างโรงงาน พร้อม

ลงทนุตดิตัง้เครือ่งจกัรใหม่จ�านวน 2 สายการผลติท่ีอ�าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทราตามมตอินมุตัขิองท่ีประชมุคณะ
กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

 z เริ่มพัฒนาโครงการขยายก�าลังผลิตขวดแก้วภายใต้การด�าเนินงานของ APG โดยเป็นการก่อสร้างโรงงาน พร้อมลงทุน
ติดตั้งเตาหลอมใหม่จ�านวน 1 เตา ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

 z CBG เข้าท�าสัญญาร่วมทุนกับ ICSG ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 
เพื่อเข้าถือหุ้นใน ICUK โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง
ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวส�าหรับตลาดในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย ด้วยสัดส่วนการ
ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันร้อยละ 51.0 และร้อยละ 49.0 ตามล�าดับ โดย CBG ลงทุนโดยการถือหุ้นทาง
อ้อมผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ CHHK และ CVHLUX

 z เข้าท�าสัญญาเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน EFL (English Football League) ในประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล
แข่งขนั ตัง้แต่ปี 2560/2561 - 2562/2563 ซึง่เป็นกลยทุธ์การตลาดทีมุ่ง่เน้นให้เกดิการต่อยอดความส�าเรจ็ของการสร้าง
ความเชือ่มโยงจากผลติภณัฑ์ทัง้ในด้านคณุภาพและภาพลกัษณ์ไปสูก่ารแข่งขนัและสโมสรทมีฟตุบอลชัน้น�าในระดบัสากล

 z ศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดได้ด�าเนินการจัดตั้งแล้วจ�านวน 30 แห่งและมีหน่วยรถเงินสดจ�านวน 337 คัน 
ณ วันสิ้นปี 2559

25

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



ปี 2560
 z เริ่มพัฒนาโครงการขยายก�าลังผลิตโรงบรรจุขวดภายใต้การด�าเนินงานของ CBD โดยเป็นการก่อสร้างโรงงาน พร้อม

ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหม่จ�านวน 2 สายการผลิตท่ีอ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมติอนุมัติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

 z CBG เข้าท�าสัญญาร่วมทุนกับ DAI GROUP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
เพือ่จดัตัง้บรษิทัร่วมทุนใหม่หลายแห่งในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัด
จ�าหน่ายเคร่ืองดื่มบ�ารุงก�าลังและเคร่ืองดืม่ประเภทอืน่ภายใต้ตราสนิค้าคาราบาว และ/หรอืตราสินค้าอืน่ใดทีพ่ฒันาขึน้
หรอืได้มาโดยบริษัทร่วมทนุส�าหรบัตลาดในกลุม่ประเทศ Greater China ประกอบไปด้วย ประเทศฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวนั
และจีน ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 47 และร้อยละ 48 ตามล�าดับ ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 5 ในกลุ่ม
บรษิทัร่วมทนุฯ ภายใต้โครงการลงทนุเพือ่ประกอบธรุกจิในกลุม่ประเทศ Greater China เป็นของกลุม่ผู้บริหารชาวจนีซึง่
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด ขายและจัดจ�าหน่ายให้แก่เครื่องดื่มบ�ารุง
ก�าลังภายใต้ตราสินค้าที่เป็นผู้น�าตลาดในประเทศจีนมายาวนานกว่า 20 ปี (“โครงการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศ Greater China”)

 z แผนธุรกิจและประมาณการผลการด�าเนินงานตามโครงการได้รับการปรับปรุงอย่างมีสาระส�าคัญ กล่าวคือ ได้รับการ
ยกระดบัจากนโยบายการตลาดทีม่ขีอบเขตจ�ากดัอยูแ่ค่เพยีงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในเมอืงทีก่�าหนด (Focused marketing) 
มาสู่นโยบายการตลาดเชิงรุกในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างกว้างขวางพร้อมกันท่ัวประเทศจีน (Mass marketing) ซึ่งมี
ความจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขายเป็นจ�านวนมาก บริษัทฯ เชื่อว่าแผนธุรกิจตาม
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวสามารถเพิ่มโอกาสความส�าเร็จทางธุรกิจในการสร้างยอดขายที่มีอัตราการขยายตัว
และก่อให้เกดิผลตอบแทนจากเงนิลงทุนท่ีดีในระยะยาว แต่ในกรณท่ีีบรษัิทฯ ตดัสนิใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการ บริษทัฯ 
จะเผชิญกับความเส่ียงที่ต้องรับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนเป็นจ�านวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อผลประกอบการและฐานะการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วง 4-5 ปี
แรกของการด�าเนินงานภายใต้โครงการ

 z ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ 
ในขณะเดียวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ได้แก่ นายเสถยีร เศรษฐสทิธิ ์นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจรญิ นายยนืยง 
โอภากุล และผู้ที่เก่ียวข้อง (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่”) แจ้งความประสงค์ที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่เพื่อเข้า
ลงทุนโดยการถือหุ้นในโครงการแทน (“HOLDING SPV”) โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนใน HOLDING SPV ท้ังนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงไว้ซึ่งประโยชน์ในเชิงธุรกิจจาก
โครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้

• CBD ได้รับประโยชน์จากการผลิตและส่งออกขายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว
ไปยังบริษัทร่วมทุน เพ่ือท�าการตลาด ขายและจัดจ�าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ Greater China จาก
การที่ CBD ท�าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมทุน ซึ่งระบุถึงขอบเขตหน้าท่ีและสิทธิของบริษัทร่วมทุนในการ
ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวแต่เพียงผู้เดียวส�าหรับตลาดในกลุ่ม
ประเทศ Greater China

• บรษิทัฯ สามารถพจิารณาเข้าลงทุนโดยการถอืหุน้ในบรษิทัร่วมทนุภายใต้โครงการได้ในอนาคต จากการท่ีบรษิทัฯ 
ได้รบัสทิธิในการซือ้หุน้ทัง้หมดใน HOLDING SPV (“หุน้ทีเ่กีย่วข้อง”) ตามเงือ่นไขการซือ้ขายหุน้ท่ีตกลงร่วมกัน
ภายใต้สญัญาได้สทิธิในการซือ้ขายหุ้นทีเ่กีย่วข้อง (Right to Purchase Agreement) รวมถงึแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ (1) 
การใช้สทิธซิือ้หุน้ทีเ่กีย่วข้องในเวลาใดก็ได้ หากบรษิทัฯ เหน็ว่าบรษิทัร่วมทนุมผีลการด�าเนนิงานทีเ่หมาะสม โดย
บริษัทฯ อาจพิจารณาจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามงบประมาณ
ประจ�าปี การขยายตวัของปรมิาณขายและผลก�าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษเีงนิได้ ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 
(EBITDA) ตลอดจนแผนธรุกจิและสภาวะการแข่งขนัในขณะนัน้และทศิทางในอนาคต และ (2) การก�าหนดราคา
ซือ้ขายหุน้ทีเ่กีย่วข้องบนพืน้ฐานของมลูค่ายตุธิรรมทีป่ระเมนิโดยผู้ประเมนิอสิระตามบญัชรีายชือ่ผู้ได้รบัอนุญาต
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 z การเข้าท�ารายการต่างๆเหล่านี้เป็นรายการธุรกิจปกติภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบ
ธรุกจิในลกัษณะท�านองเดยีวกนัให้กบับคุคลทัว่ไป (Arm’s length basis) นอกจากนี ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่ต้องแบก
รับความเสี่ยงจากผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วมทุนภายใต้โครงการ

 z CBG เข้าท�าสญัญาร่วมทนุกบั SHOWA DENKO Group ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 
เพือ่จดัต้ังบริษทั เอเชยีแปซิฟิกแคน จ�ากดั (“APC”) โดยมวีตัถปุระสงค์ในการประกอบธรุกจิการผลติกระป๋องอลมูเินยีมที่
ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ที่อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยก�าลังผลิตติดตั้งประมาณ 1,000 ล้านกระป๋องต่อปี ด้วย
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74 และ 26 ตามล�าดับ ในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยต่อมาในเดือนธันวาคม 2560 ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (“ACM”)
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 z เข้าท�าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและค่าสนับสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสโมสรฟุตบอลเชลซี โดย
ได้รับเงื่อนไขพิเศษในการปรับเพิ่มระยะเวลาการเป็นผู้สนับสนุนจากเดิม 3 ปีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มาเป็น 
5 ปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยบริษัทฯ จะมีค่าธรรมเนียมสนับสนุนเพิ่มเติมจ�านวน 3.0 ล้านปอนด์ตลอดอายุ
สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่น้ี อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์และเครื่องหมายการค้าท่ีเกี่ยวข้องจะ
ถูกปรับลดลงจาก Principal Partner เมื่อครบก�าหนดระยะเวลา 3 ปีแรกมาเป็น Global Partner ในปีที่ 4-5 ตามล�าดับ

 z ลงทุนติดตั้งเครื่องจักรสายการบรรจุกระป๋องใหม่เพ่ิมอีกจ�านวน 2 สายการผลิต ตามมติอนุมัติของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

 z วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเข้าท�ารายการปรับโครงสร้างเงินทุนของ
บริษัทย่อยในต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ และ ICSG มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ICUK ทางอ้อมผ่าน CVHLUX เปลี่ยน
จากเดิมที่ร้อยละ 51.00 และร้อยละ 49.00 มาอยู่ที่ร้อยละ 84.31 และร้อยละ 15.69 ในเดือนมกราคม 2561 โดยหลัง
จากนั้น NIHK เข้าซื้อและรับโอนหุ้นที่ ICSG ถืออยู่ใน CVHLUX จ�านวน 6 ล้านหุ้น ส่งผลให้ NIHK และ ICSG มี
สดัส่วนการถอืหุน้ภายหลงัเข้าท�ารายการร้อยละ 9.6 และร้อยละ 6.1 ของทนุจดทะเบยีนทีอ่อกและช�าระแล้ว ตามล�าดบั

 z ได้รับผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่จัดท�าโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ที่ระดับ “A-” และมีแนวโน้ม “คงที่” ส�าหรับ
บริษัทฯ

 z ก�าลงัผลติส่วนเพิม่จากการลงทนุในโรงบรรจุกระป๋องของ CBD ทยอยเข้าสูก่ารผลิตเชงิพาณชิย์ในเดอืนกรกฎาคม 2560 
ในขณะทีก่�าลงัผลติส่วนเพิม่จากการลงทุนในโรงผลติขวดแก้วของ APG เข้าสูก่ารผลติเชิงพาณชิย์ในเดอืนธันวาคม 2560

 z ศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสด ได้ด�าเนินการจัดตั้งแล้วทั้งหมดจ�านวน 31 แห่งและมีหน่วยรถกระจายสินค้า 
333 คัน ณ วันสิ้นปี 2560

ปี 2561
 z เปลี่ยนชื่อเคร่ืองหมายการค้าเครื่องด่ืมเกลือแร่ จาก สตาร์ท พลัส เป็นคาราบาว สปอร์ต ภายใต้กลยุทธ์สื่อสารการ

ตลาด One Brand Strategy

 z ได้รับรางวัล Superior Taste Award 2018 จากสถาบันรับรองด้านรสชาติและคุณภาพอาหารนานาชาติ  (International 
Taste & Quality Institute หรือ iTQi) ส�าหรบัเคร่ืองดืม่บ�ารงุก�าลงัชนดิอดัก๊าซสตูรต้นต�ารบั (Original) กลิน่กรนีแอปเป้ิล 
(Green Apple) และกลิ่นกรีนแอปเปิ้ลสูตรไม่มีน�้าตาล (Green Apple Sugar Free)

 z เปิดตัวเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังชนิดอัดก๊าซกลิ่นกรีนแอปเปิ้ลภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาว” ในประเทศ 

 z หุน้สามญัของบรษิทัฯ รวมในการค�านวณดชัน ีSET CLMV Exposure โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก

 z ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันมูลค่ารวม 2,790 ล้านบาท โดยมีอันดับความน่าเช่ือถือของ
หุ้นกู้ที่ “A-“ แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

• หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 มูลค่า 2,420 ล้านบาท ประกอบไปด้วยหุ้นกู้ 2 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2563 มูลค่า 1,700 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 มูลค่า 720 ล้านบาท

• หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 มูลค่า 370 ล้านบาท ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

 z ก�าลังผลิตจากการลงทุนทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว รวมถึงก�าลังผลิตโรงบรรจุกระป๋องและโรง
บรรจุขวดของ CBD ในเดือนเมษายน 2561 และโรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียมภายใต้การด�าเนินงานของ ACM ในเดือน
พฤศจิกายน 2561

ปี 2562
 z เข้าท�าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันอีเอฟแอลลีคคัพ (English Football 

League) ในประเทศองักฤษ โดยได้รบัเงือ่นไขพิเศษในการขยายระยะเวลาการเป็นผูส้นบัสนนุจากเดมิ 3 ฤดกูาลแข่งขนั 
(ปี 2560/2561-2562/2563) สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มาเป็น 5 ฤดูกาลแข่งขัน (ปี 2563/2564-2564/2565) 
สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีค่าธรรมเนียมสนับสนุนคงที่จ�านวน 6.0 ล้านปอนด์ต่อปี

 z ได้รับมาตรฐานสากลด้านการจัดท�าระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001:2018) 
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งนับเป็นผู้ผลิต
เครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลังรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับ ISO 45001:2018 ตามวัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจอย่าง
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน 

 z ปรับโฉมเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังชนิดอัดก๊าซกลิ่นกรีนแอปเปิ้ลภายใต้เครื่องหมายการค้า “คาราบาว” ในประเทศ จาก
ขนาดบรรจุเดิม 330 มิลลิลิตร เป็นขนาดบรรจุใหม่ 180 มิลลิลิตร เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ และ
ยงัเป็นปัจจยับวกต่อการยกระดบัภาพลกัษณ์เครือ่งหมายการค้าคาราบาวในประเทศให้ดทูนัสมยัภายใต้วสิยัทศัน์ สนิค้า
ระดับโลก แบรนด์ระดับโลก

 z เปิดตวัเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัชนดิอดัก๊าซกลิน่กรนีแอปเป้ิลภายใต้เครือ่งหมายการค้า “คาราบาว” ขนาดบรรจ ุ250 มลิลลิติร 
ในประเทศในกลุ่ม CLMV เป็นครั้งแรก 
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ปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
1. ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 

(Holding Company)
บริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) คือเป็นบริษัทท่ีมี

รายได้จากการถือหุ ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการด�าเนินธุรกิจของตัวเองท่ีก่อให้เกิดรายได้อย่างมีนัยส�าคัญ 
ดังนั้น ผลประกอบการของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จึงข้ึนอยู่กับผลการด�าเนินงานและความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน ด้วยเหตุนี้ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจึงเป็น
ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิตลอดจนความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย โดยปัจจุบนัรายได้จากบรษิทัย่อย 
ของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ดังนั้นผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยจึงมีความส�าคัญ
อย่างมากต่อผลก�าไรโดยรวม ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการด�าเนินงานจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�าเนินงาน
โดยรวมของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไร
สทุธิหลงัหกัภาษเีงนิได้ของงบการเงินเฉพาะกจิการของบรษิทัย่อย และภายหลงัการจดัสรรทนุส�ารองตามกฎหมาย โดยอตัรา
การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ�าเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่ม
เตมิ การขยายธรุกจิ เงือ่นไขและข้อจ�ากดัตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาเงนิกูย้มืและปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารงานตาม
ทีค่ณะกรรมการและ/หรอืผู้ถอืหุน้ของบรษัิทย่อยเหน็สมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไม่เกนิก�าไรสะสมทีป่รากฏอยู่
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น มุ่งม่ันที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มชั้นน�าระดับสากลภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว จึงได้มีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นน�้า
ไปจนถึงปลายน�้า เพื่อส่งเสริมธุรกิจให้สร้างการเติบโตในระยะยาว ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับการลงทุน อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ 
การขอใบอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเสี่ยงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ 

 การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะจ่ายจากก�าไรสุทธิที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวถือเป็นรายได้เกือบ
ทั้งหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หากบริษัทย่อยไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทฯ ได้ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลเนื่องมาจากผลประกอบการในระยะเวลาน้ันไม่มีก�าไรหรือเหตุผลทางธุรกิจอื่นใดเช่นการต้ังส�ารองเงินทุนเพื่อ
ขยายกิจการหรือเพื่อจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลัง
หักภาษีเงินได้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน
หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท
อาจจะพิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบายการจา่ยเงนิปันผลเปน็ครั้งคราว เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนการเตบิโตทางธรุกจิของบริ
ษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะไม่เกินก�าไรสะสมท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ อาทิ กระแสเงินสดจริง ก�าไร ฐานะการเงิน และความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ ตลอด
จนปัจจัยอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นว่าเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถ
สร้างผลก�าไรในปีใดๆ หรือคณะกรรมการบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลก�าไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน หากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีก�าไรสุทธิ
ในปีนั้นก็ตาม

ปัจจัยความเสี่ยง

29

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่น
เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูงทั้งจากผู้ประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

และผู้ประกอบการใหม่ที่อาจเข้ามาแข่งขันในตลาด การแข่งขันระดับสูงในธุรกิจเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศไทย
ส่งผลให้ที่ผ่านมาผู้ประกอบการมิได้ปรับราคาขายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังอย่างมีนัยส�าคัญ ปัจจุบัน เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง
แบบขวดซึ่งมีขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร มีราคาขายปลีกในประเทศไทยโดยทั่วไปอยู่ที่ขวดละ 10 บาท ดังนั้นเพื่อคงหรือ
เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง ผู้ประกอบการแต่ละรายรวมถึง CBD ต้องท�ากิจกรรม
ทางการตลาด และใช้งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง ผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่ง
ทีส่�าคญัเหล่านี ้อาจมีศกัยภาพในด้านเงนิทุน และมีประสทิธิภาพในการผลติและด�าเนนิกจิกรรมทางการตลาดได้เป็นผลส�าเรจ็
มากกว่า CBD การแข่งขนัทีร่นุแรงดงักล่าว อาจท�าให้ CBD ไม่สามารถรกัษาหรอืเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด ในขณะทีว่ตัถดุบิ
และวัสดุหีบห่อรายการที่ส�าคัญมีราคาซื้อขายเป็นไปตามระดับอุปสงค์และอุปทานในตลาด กระบวนการผลิตมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 
รวมไปถึงการมีค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

3. ความเสี่ยงจากการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 
CBD เลง็เหน็ความส�าคญัในการน�าผลติภณัฑ์ใหม่เข้าสูต่ลาดโดยในการออกผลติภณัฑ์ใหม่แต่ละครัง้ ต้องใช้เงนิลงทนุ

ค่อนขา้งสงู ทัง้ในด้านการคดิค้น การออกแบบผลติภณัฑ์ การผลติ การตลาดซึง่รวมถงึการท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการ
ส่งเสรมิการขายเพือ่ให้สนิค้าเป็นทีรู่จ้กัได้รบัการตอบรบัทีด่จีากผูบ้รโิภคและสามารถสร้างรายได้จากการขายในระดบัทีน่่าพอใจ
ให้กบัผลติภณัฑ์ใหม่นัน้ได้ CBD อาจมคีวามเสีย่งจากการลงทนุหากผลติภณัฑ์ใหม่ไม่ได้รับการตอบรบัหรือเป็นทีช่ืน่ชอบของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในธุรกิจ หาก CBD ไม่ประสบความส�าเร็จในการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 
อาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพ่ึงพิงนายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ในฐานะ
ผู้แนะน�าสินค้า (Presenter) และตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador) และ
การพ่ึงพิงภาพลักษณ์วงดนตรีคาราบาวของบริษัทฯ

ปัจจุบัน CBD ท�าสัญญาว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล ให้ท�าหน้าท่ีเป็นผู้แนะน�าสินค้า (Presenter) และเป็น
ตัวแทนสินค้า (Brand Ambassador) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
“คาราบาวแดง” ที่จัดจ�าหน่ายในประเทศของ CBD แต่เพียงผู้เดียว โดยสัญญาโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวมีอายุ 5 ปี 
ซึ่งมีอัตราค่าจ้างส�าหรับ 5 ปีในรอบปัจจุบัน จ�านวน 12 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเสนอปรับค่าตอบแทน
ดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาตลาด  

ดังน้ัน CBD ต้องอาศัยภาพลักษณ์ที่ดีและช่ือเสียงของนายยืนยง โอภากุล ในการท�าการตลาด ด้วยเหตุนี้ หาก
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของนายยืนยง โอภากุล เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
เครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์ “คาราบาวแดง” ท�าให้ CBD สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบทาง
ลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

นอกจากน้ี คาราบาวแดงเป็นเครื่องหมายการค้าที่เชื่อมโยงกับวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาว ดังนั้น CBD จึงต้อง
พ่ึงพงิภาพลกัษณ์ทีด่แีละชือ่เสยีงของวงดนตรเีพือ่ชวีติคาราบาว หากภาพลกัษณ์ของวงดนตรเีพือ่ชวีติคาราบาวเปลีย่นแปลง
ไปในแง่ลบอย่างมีนัยส�าคัญ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์ “คาราบาวแดง” 
ท�าให้ CBD สูญเสียกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงิน 
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับกลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายผ่านการใช้สื่อโฆษณาในวงกว้างและ
การจัดกิจกรรมแบบเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะการสร้างทีมงานสาวบาวแดงซึ่งเป็นทีมงานปฏิบัติการทางการตลาด
ภาคสนามขนาดใหญ่ที่มุ ่งเน้นให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจ�าหน่ายไปจนถึงกลุ ่มผู ้บริโภคในแต่ละพื้นท่ี
ทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาดและส่งเสริมการขายเริ่มมีมิติของการ
สร้างความเชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ไปสู่กีฬาฟุตบอลและทีมฟุตบอลชั้นน�าของโลก 
ได้แก่ Chelsea Football Club (CFC) และ English Football League (EFL) ต้ังแต่ช่วงปลายปี 2558 เป็นต้นมา 
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นการสร้างการรับรู้และต�าแหน่งทางการตลาดในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic positioning) ที่แตกต่าง
เฉพาะตัวและมีนัยส�าคัญเพ่ิมขึ้นต่อการสร้างความรับรู้ในตลาดระดับสากล ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่านายยืนยง โอภากุล และ
วงดนตรีคาราบาวยังมีความส�าคัญต่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ในปัจจุบัน แต่ระดับการพึ่งพิงมีแนวโน้ม
ลดลง อีกท้ังยังจ�ากัดอยู่แค่เพียงกลุ่มผู้บริโภคในประเทศ ขณะที่ทั้งการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษัทฯ ที่ได้เริ่มท�าตลาดและจัดจ�าหน่ายตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2559 และการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุง
ก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ไปยังตลาดต่างประเทศ ต่างก็สร้างการเติบโตท่ีมีนัยส�าคัญให้แก่รายได้ 
ของบริษัทฯ ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ “คาราบาวแดง” ในประเทศและการพ่ึงพิงภาพลักษณ์
วงดนตรีคาราบาวที่จ�ากัดอยู่ในตลาดในประเทศ ลดลงโดยเปรียบเทียบ 
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5. ความเสี่ยงจากการที่ CBD อาศัยผู้น�าเข้า ตัวแทนจ�าหน่าย และ/หรือผู้จัด
จ�าหน่ายท้องถิ่นในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ CBD ในต่างประเทศ

การด�าเนินธุรกิจส่งออกในต่างประเทศนั้น CBD ต้องอาศัยผู้น�าเข้า ตัวแทนจ�าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่น
ในแต่ละประเทศที่ CBD ด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ CBD ไม่มีนโยบายที่จะเข้าท�าสัญญาระยะยาวกับผู้น�าเข้า ตัวแทนจ�าหน่าย และ/
หรือผู้จัดจ�าหน่ายดังกล่าว แม้ว่า CBD จะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ียาวนานกับผู้น�าเข้า ตัวแทนจ�าหน่าย และ/หรือผู้จัด
จ�าหน่ายท้องถิน่เหล่านัน้กต็าม ลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิดงักล่าวถอืเป็นหลกัปกตทิัว่ไปในอตุสาหกรรมที ่CBD ด�าเนนิธรุกจิอยู่ 

ดังนั้น CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น�าเข้า ตัวแทนจ�าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศทุกราย
ของ CBD จะยังคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ CBD ยังไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น�าเข้า
ตัวแทนจ�าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นของ CBD จะด�าเนินการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเป้าที่ CBD ตั้งไว้
ได้หรือไม่ ในกรณีที่ผู้น�าเข้า ตัวแทนจ�าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD 
หรือปฏิบัติงานได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย CBD อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความล่าช้าในการที่ CBD ต้องเข้าเจรจาท�า
ข้อตกลงการจัดจ�าหน่ายสินค้ากับผู้น�าเข้า ตัวแทนจ�าหน่าย และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นรายอื่น ซึ่งอาจมีอุปสรรคในการ
เข้าไปประกอบธุรกิจหรือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ CBD ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้น�าเข้า ตัวแทน
จ�าหน่าย และ/หรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายท้องถิน่ในต่างประเทศของ CBD จะสามารถปฏบิตัติามกฎเกณฑ์และระเบยีบของทางราชการ
ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิในต่างประเทศได้ครบถ้วนและ CBD อาจไม่สามารถท�าข้อตกลงกบัผูน้�าเข้า ตัวแทนจ�าหน่าย 
และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือไม่สามารถหาผู้น�าเข้า ตัวแทนจ�าหน่าย 
และ/หรือผู้จัดจ�าหน่ายท้องถิ่นในต่างประเทศรายใหม่ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ 
ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ
 (1) น�้าตาลทราย
 น�้าตาลทรายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Product) ที่มีราคาขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด และ

นโยบายของรัฐบาล หากราคาปรับตัวสูงขึ้น CBD ไม่สามารถรับรองว่าจะสามารถผลักภาระต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนให้แก่ผู้บริโภค
ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ อนึ่ง น�้าตาล
ทรายที่ใช้ส�าหรับผลิตภัณฑ์ขายในประเทศถูกก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย ขณะท่ีน�้าตาลทราย
ที่ใช้ส�าหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกเป็นไปตามกลไกราคาในตลาดโลก ซึ่งเป็นผลของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่
จ�ากัดเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ�านวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกในแต่ละประเทศ นโยบายส่งเสริมการน�าเข้าและ
ส่งออกของภาครัฐโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ราคาน�้าตาลทรายยังมีความสัมพันธ์กับความเคลื่อนไหว
ของสกลุเงนิเรยีลบราซลิ (BRL) จากการทีบ่ราซลิเป็นประเทศผูส่้งออกน�า้ตาลรายใหญ่ของโลก นอกจากนี ้ยงัมีความสมัพนัธ์
กับราคาน�้ามันเชื้อเพลิง เน่ืองจากน�้าอ้อยรวมถึงกากน�้าตาลสามารถน�าไปผลิตเป็นเอทานอล โดยผสมกับน�้ามันเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิงรถยนต์ 

  (2) เศษแก้ว
 เศษแก้วเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG ซึ่งจัดซื้อโดยการท�าสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี 

เพือ่จดัหาเศษแก้วจากบรษิทัผูค้้าและ APG ยังคงมแีผนทีจ่ะออกใบสัง่ซือ้เพ่ือสัง่ซือ้เศษแก้วจากผูค้้าเศษแก้วจ�านวนอย่างน้อย 
2-3 ราย ซึ่งการท�าสัญญาระยะสั้นเพื่อจัดหาเศษแก้วและการออกใบสั่งซื้อดังกล่าวเป็นไปตามหลักปฏิบัติของตลาดโดยทั่วไป 
อย่างไรก็ดี APG ไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ค้าเศษแก้วจะสามารถจัดหาเศษแก้วให้แก่ APG ได้ในปริมาณที่เพียงพอและ
ในราคาที่เหมาะสม หากมีกรณีดังกล่าว APG อาจมีต้นทุนในการผลิตขวดแก้วสูงขึ้น เนื่องจาก APG ต้องปรับสูตรการผลิต
โดยการใช้วัตถุดิบอื่นที่มีต้นทุนสูงกว่าเศษแก้วเพิ่มมากขึ้น เช่น เพิ่มปริมาณการใช้ทรายแก้ว และโซดาแอช เป็นต้น ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

 (3) อลูมิเนียมชนิดแผ่น
 อลูมิเนียมชนิดแผ่นเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมซึ่ง ACM จัดซื้อจากบริษัทโรงหลอมและ

ขึน้รปูอลมูเินยีมขนาดใหญ่ในประเทศท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานในระดบัสากล โดยการท�าสญัญาระยะสัน้ท่ีระบรุาคาและจ�านวน
ทีแ่น่นอน ทัง้นี ้ACM มแีผนทีจ่ะสัง่ซือ้อลมิูเนยีมชนดิแผ่นจากบรษิทัอืน่เพิม่เติมในอนาคต นอกจากนี ้อลมูเินยีมชนดิแผ่นเป็น
สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาอ้างอิงกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าโลหะในกรุงลอนดอน (London Metal Exchange: LME) ซึ่งมีราคา
ซือ้ขายเป็นไปตามระดบัอปุสงค์และอปุทานในตลาด หากมกีรณดีงักล่าว ACM อาจมต้ีนทนุในการผลติกระป๋องอลมูเินยีมสงูขึน้ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

 (4) ก๊าซธรรมชาติ
 ก๊าซธรรมชาตเิป็นหนึง่ในต้นทนุพลงังานหลกัในการผลติ โดยบรษิทัฯ เข้าท�าสญัญาซือ้ขายระยะยาวก๊าซธรรมชาติ

กับบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรือ “ปตท.” ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทย 
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โดยมีโครงสร้างราคาประกอบไปด้วย (1) ราคาก๊าซซึ่งผันแปรตามราคาน�้ามันเตาในประเทศสิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยต่อวันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น และ (2) Demand Charge ซึ่ง
เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ก�าหนดตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา จึงมีความเสี่ยงที่ราคาก๊าซตามสัญญา
ดังกล่าวจะปรับตัวสูงขึ้นตามความผันแปรของราคาและอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง รวมท้ังปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย
ต่อวัน และมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ ในภาพรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้ หากมี
การจดัส่งก๊าซไม่เพยีงพอต่อปริมาณความต้องการใช้งานตามแผนผลติ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผลการด�าเนนิงาน 
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบทางการที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

 ธุรกิจการผลิต ท�าการตลาด และจ�าหน่ายคาราบาวแดงของ CBD อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลตามหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมท้ังประกาศและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องของกระทรวงสาธารณสขุ โดยหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายดงักล่าวก�าหนดข้อจ�ากดัเก่ียว
กับฉลากการโฆษณาและการท�าการตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง เช่น ข้อจ�ากัดในการโฆษณาสรรพคุณของสินค้า ข้อจ�ากัดใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อก�าหนดให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังต้องแสดงค�าเตือนบนฉลากถึงปริมาณการบริโภคใน
แต่ละวนั เป็นต้น นอกจากนีธ้รุกจิการผลติเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัของ CBD ยงัอยูภ่ายใต้ข้อก�าหนดและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 ซึ่งข้อจ�ากัดและข้อก�าหนดทางกฎหมายเหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ CBD น�ามาใช้พิจารณาประกอบใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการผลิต การท�าการตลาด และการส่งเสริมการขาย ดังนั้นหากหน่วยงานราชการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ใช้ในการก�ากับดูแลธุรกิจเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังให้มีความเข้มงวดมากขึ้น อาจส่งผลกระทบ
ต่อนโยบายและกลยุทธ์ในการท�าการตลาดของ CBD  และหาก CBD ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายและกลยุทธ์ทางการ
ตลาดให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจท�าให้ CBD ต้องมีภาระ
เพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ท�าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ช�าระภาษีที่เกี่ยวข้องในอัตราที่เปลี่ยน
ไปจากเดมิ มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่16 กันยายน 2560 ผลติภณัฑ์ภายใต้กฎหมายใหม่ดงักล่าวนอกจากต้องประเมนิตามอตัรา
ทีก่�าหนดบนฐานราคาขายปลกีแนะน�า ยังต้องประเมนิภาระภาษตีามค่าความหวานต่อลติร ภาระภาษีในส่วนของค่าความหวาน
จะปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดทุก 2 ปี จนถึงปี 2566 โดยครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2562 การคิดค�านวณบนอัตราใหม่ดังกล่าวอาจท�า
ให้บริษัทฯ มีภาระต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

8. ความเสี่ยงจากการที่ CBD ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ CBD จ�าหน่าย

 ในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้ังในประเทศและในต่างประเทศ CBD จ�าเป็นต้องด�าเนินการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์
ต่อหน่วยงานราชการที่ก�ากับดูแลของประเทศดังกล่าว หาก CBD ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์อาจ
ส่งผลให้ CBD ไม่สามารถจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศดังกล่าวได้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อต�าแหน่งการแข่งขัน
ทางธุรกิจธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

9. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและความน่าเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

 (1) ความเส่ียงจากการผลิตผลิตภัณฑ์
 CBD มีความเสี่ยงในการผลิต การบรรจุหีบห่อ และการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดมาจาก 

(1) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ (2) ผลิตภัณฑ์ท่ีช�ารุดบกพร่อง (3) ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการปนเปื้อน หรือ (4) การติดฉลากและ
ค�าเตอืนเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ทีไ่ม่เพยีงพอหรอืไม่ถกูต้อง เป็นผลให้ผูบ้รโิภคได้รบัความเสยีหายและเรียกร้องให้ CBD รบัผดิชอบต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของ CBD โดยให้ CBD ชดใช้ค่าเสียหาย หรืออาจมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ CBD 
จากตลาด รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจสั่งให้ CBD ระงับหรือหยุดการประกอบกิจการได้ และอาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

 (2) ความเส่ียงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
 แม้ว่า CBD จะจัดให้มีข้อความค�าเตือนถูกต้องตามท่ีก�าหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 194) 

พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ เช่น ส�าหรับ
คาราบาวแดง CBD ได้ระบุข้อความ “ห้ามดื่มเกินวันละ 2 ขวด เพราะหัวใจจะสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควร
ดื่ม ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน” ไว้บนฉลากแล้วก็ตาม แต่ CBD ก็ยังมีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ของ CBD จะก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของผู้บริโภค หากผู้บริโภคไม่ปฏิบัติตามค�าเตือนในฉลาก และอาจเกิดการเรียกร้องให้ CBD รับผิดชอบต่อความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการบรโิภคผลติภณัฑ์ของ CBD โดยให้ CBD ชดใช้ค่าดแูลรกัษาพยาบาล หรอือาจมีการเรยีกคนืผลติภณัฑ์
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ของ CBD จากตลาด รวมทัง้หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องอาจสัง่ให้ CBD ระงบัหรอืหยดุการประกอบกจิการได้ หากเกดิกรณี
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนี้ 
หากมีข้อกล่าวหาว่าผลิตภัณฑ์ของ CBD เป็นอันตราย แม้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 
อาจส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ CBD ลดน้อยลง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจถูก
เรยีกคนืจากตลาด ทัง้นีก้ารเรยีกคนืผลติภณัฑ์ใดๆ โดยไม่ค�านงึถงึความชอบด้วยกฎหมาย อาจส่งผลกระทบทางลบต่อชือ่เสยีง 
ของบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

10. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับ
สูงที่มีความส�าคัญ

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ส�าคัญดังกล่าว หรือไม่สามารถสรรหา
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับเดียวกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง เพื่อด�ารงต�าแหน่งแทนบุคลากรที่ส�าคัญนี้ได้ อาจส่ง
ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

11. ความเสี่ยงทางการเงินจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเป็นหนึง่ในปัจจยัเส่ียงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานเนือ่ง

จากบริษัทฯ มีการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทย่อยดังกล่าวมี
รายรบัและรายจ่ายด�าเนนิงานปกตทิีเ่กีย่วข้องกบัสกลุเงนิตราอืน่ทีม่ิใช่สกลุเงนิตราหลกัในประเทศของตนเอง อกีทัง้การเตบิโต
อย่างรวดเร็วของขนาดธุรกิจต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายต่างประเทศ 7,054 ล้านบาท โดยใน
จ�านวนนี้มีธุรกรรมที่อยู่ในรูปสกุลเงินไทยบาทและสกุลเงินตราอื่นในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 75:25 และมีสกุลเงินตราต่าง
ประเทศทีส่�าคญัคอืเหรยีญสหรฐัฯ การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปลีย่นจงึอาจส่งผลให้รายได้จากการขายต่างประเทศในภาพ
รวมของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ ดังนั้น บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงในจุดนี้ด้วยการเจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้าและราคาซื้อ
ขายให้เป็นสกลุเงนิตราหลกัในประเทศของตนเองและรบัช�าระค่าสนิค้าล่วงหน้าเป็นหลกั รวมถงึมกีารประยกุต์ใช้เครือ่งมอืการ
เงนิ (Derivatives) เป็นรายกรณตีามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่แสวงหาผลก�าไรแต่มุง่เน้นให้เกดิเสถยีรภาพของ
การเข้าท�าธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสกุลเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้   

12. ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต้องหยุดชะงัก
 บริษัทฯ ใช้โรงงานผลิตและคลังสินค้าในการด�าเนินธุรกิจผลิต ท�าการตลาด และจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง 

และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ   ดังนั้น หากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ อัคคีภัย และแผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีบริษัทฯ 
คาดไม่ถึง เช่น การขัดข้องของระบบไฟฟ้า การขาดแคลนน�้าประปา การโจมตีของผู้ก่อการร้ายและสงคราม การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์และการด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

13.  ความเสี่ยงจากการถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 ณ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กลุ่มนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ และกลุ่มนายยืนยง 

โอภากุล ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 34.4 ร้อยละ 22.5 และร้อยละ 14.2 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ ตามล�าดับ

นอกจากนี ้นายเสถยีร เศรษฐสทิธิ ์และนางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจรญิ ยงัด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิารและกรรมการ
ผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย จึงท�าให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึง
สามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่น
ที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากน้ี สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ หรือของกลุ่ม
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ยังสามารถคัดค้านมติท่ีส�าคัญในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับเรื่องท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษัทฯ ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

14. ความเสี่ยงจากการที่ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อาจได้
รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

 ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่าย
จ�านวน 4,129 ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนหนีส้นิทีก่่อให้เกดิภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 0.5 เท่า ลดลงจาก 0.6 เท่า 
ณ สิน้สดุวันเดียวกนัปีก่อนหน้า การปรับตวัสงูขึน้ของอตัราดอกเบีย้ในอนาคตอาจส่งผลให้บรษิทัฯ มต้ีนทนุทางการเงนิเพิม่สงู
ขึ้นและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการและฐานะทางการเงินอย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่
อาจเกดิจากความเสีย่งทางการเงนิดังกล่าว จงึด�าเนนิการขออนมุตัวิงเงนิในการออกและเสนอขายหุน้กูม้ลูค่ารวมไม่เกนิ 5,000 
ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างทุนโดยค�านึงถึงการบริหารสภาพคล่อง ความสมดุลของแหล่งที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินทุน 
ตลอดจนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในภาพรวมเป็นส�าคัญ
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 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบันลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้
โครงสร้างการลงทุนดังนี้

CHHK CTHK

CVHLUX

ICUK

Operating Subsidiaries

Holding Subsidiaries

100%100%

100% 100%

100%

84%

100% 74%

THAILAND

CARABAO GROUP

OUTSIDE THAILAND
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1.  ลักษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจร

ตัง้แต่การผลติขวดแก้วและกระป๋องอลมูเินยีมเพือ่ใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัโรงบรรจสุนิค้าส�าเรจ็รปู และต่อเนือ่งไปจนถงึการ
บรหิารจดัการช่องทางกระจายผ่านเครอืข่ายร้านค้าและพนัธมติรทางธรุกจิส�าหรบัธุรกจิในประเทศและต่างประเทศภายใต้วสิยั
ทัศน์ สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก 

1.1 ธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้ว 
 APG ประกอบธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้วเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มอื่นๆ โรงผลิต

ขวดแก้วภายใต้การด�าเนิงานของ APG สามารถรองรับปริมาณน�้าแก้วสูงสุดประมาณ 640 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 
310 ตันต่อวันจากการลงทุนขยายก�าลังผลิต โดยก�าลังผลิตส่วนเพิ่มจากการลงทุนดังกล่าวเข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือน
ธันวาคม 2560

 APG ใช้ก�าลังผลิตส่วนใหญ่ในการผลิตขวดแก้วสีชาที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังของบริษัทฯ ในขณะ
ที่ขวดแก้วสีใสที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่เป็นการจัดหาจากบริษัทคู่ค้าในประเทศทั้งหมด โดย APG อาจพิจารณา
ใช้ก�าลังผลิตส่วนเกิน (ถ้ามี) ในการผลิตและจ�าหน่ายขวดแก้วให้แก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านบริหารต้นทุน
และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยขน์สูงสุดในภาพรวมของบริษัทฯ

1.2 ธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียม
 ACM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ประกอบธุรกิจผลิตกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง

และเครื่องดื่มอื่นฯ โรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียมภายใต้การด�าเนินงานของ ACM ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 31 ไร่ เอื้ออ�านวยต่อ
การติดตั้งเครื่องจักร 2 สายการผลิต โดยในปัจจุบัน ACM ติดตั้งเครื่องจักรจ�านวน 1 สายการผลิต รองรับปริมาณผลิต
กระป๋องอลูมิเนียมสูงสุดประมาณ 1,000 ล้านกระป๋องต่อปี และได้เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2561

1.3 ธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

 CBD ประกอบธุรกิจผลิต การตลาด ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง เครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มอื่นๆ 
ที่บริษัทฯ จะด�าเนินการผลิตเพื่อจัดจ�าหน่ายในอนาคตทั้งส�าหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ โรงผลิตภายใต้การด�าเนิน
งานของ CBD สามารถรองรับปริมาณบรรจุสินค้าส�าเร็จรูปสูงสุดประมาณ 1,560 ล้านกระป๋องและ 1,800 ล้านขวดต่อปี เพิ่ม
ขึน้จากประมาณ 1,250 ล้านกระป๋องและ 1,080 ล้านขวดต่อปี ตามล�าดบั โดยก�าลงัผลติส่วนเพิม่จากการลงทนุดงักล่าวทยอย
เข้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ในเดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนเมษายน 2561 อนึ่ง CBD ด�าเนินการย้ายเครื่องจักร 
อุปกรณ์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตทั้งหมดจากโรงงานเดิมท่ีอ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีข้อจ�ากัดใน
ด้านขนาดพื้นที่ต่อการปรับปรุงและติดตั้งสายการผลิตเพิ่มเติม มาอยุ่โรงงานแห่งใหม่ที่อ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเดียวกับโรงผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561

 CBD ในปัจจบุนัด�าเนนิการผลติเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัหลายรปูแบบทัง้ในด้านบรรจภุณัฑ์และส่วนผสมเพือ่ให้ได้รสชาติ
และคุณสมบัติเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ต่างกันในแต่ละประเทศ กล่าวคือ เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง
ส�าหรับธุรกิจในประเทศจะอยู่ในรูปแบบขวดชนิดไม่อัดก๊าซเป็นส่วนใหญ่ แต่จะอยู่ในรูปแบบกระป๋องชนิดไม่อัดก๊าซส�าหรับ
ธุรกิจต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย นอกเหนือไปจากเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังที่เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้จากการ
ขายหลักให้แก่บริษัทฯ CBD ยังประยุกต์ใช้ก�าลังผลิตที่มีอยู่ในการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ ในขณะที่น�้าดื่ม กาแฟปรุงส�าเร็จ
ชนดิผงและกาแฟปรงุส�าเร็จพร้อมดืม่ด�าเนนิการผลติโดยบคุคลภายนอกตามข้อตกลงในสญัญาว่าจ้าง โดยค�านงึถงึแผนธรุกจิ
ของบรษิทัฯ ควบคูไ่ปกบัพฤตกิรรมและปรมิาณความต้องการสนิค้าตามสภาวะเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องในแต่ละ
ช่วงเวลา

 เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวคือผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างรายได้จากการขายหลักส�าหรับธุรกิจ
ต่างประเทศ โดย CBD ด�าเนินการผลิตและส่งออกสินค้าส�าเร็จรูปจากประเทศไทยไปยังบริษัทคู่ค้าต่างประเทศที่เป็นตัวแทน
ท�าหน้าที่น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายต่อไปยังกลุ่มผู้บริโภค (Distributorship) ราคาขายและเงื่อนไขการค้าแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศขึน้อยูก่บัข้อตกลงระหว่าง CBD และบรษิทัคูค้่าต่างประเทศแต่ละราย โดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุทีพ่งึมีร่วมกนัระ
หว่างบรษิทัฯ ในฐานะเจ้าของผลติภณัฑ์ภายใต้เครือ่งหมายการค้าคาราบาวและบรษัิทคูค้่าในฐานะพนัธมติรทางธุรกจิท่ีส�าคัญ 

การมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงลดการพึ่งพิงการจัดหาขวดแก้วและกระป๋องอลูมิ
เนียมจากบุคคลภายนอก ในขณะที่เคร่ืองจักร อุปกรณ์และระบบสนับสนุนท่ีใช้เทคโนโลยีทันสมัย รวมถึงท�าเลที่ต้ังเดียวกัน
ในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนือ่งเอื้ออ�านวยต่อการบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิตและประโยชน์จากการประหยัดต่อ
ขนาดตั้งแต่กิจกรรมต้นน�้าจากโรงผลิตขวดแก้วสีชาและกระป๋องอลูมิเนียมไปจนถึงโรงบรรจุขวดและกระป๋องสินค้าส�าเร็จรูป
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1.4 ธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่ายส�าหรับธุรกิจ
ในประเทศ

 DCM ประกอบธรุกจิบรหิารจดัการช่องทางการจดัจ�าหน่ายส�าหรบัธรุกจิในประเทศ ครอบคลมุทกุกลุม่ผลติภณัฑ์ภาย
ใต้เครื่องหมายการค้าที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ประกอบไปด้วยเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่ที่บริษัทฯ ด�าเนินการ
ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง (Branded products by our own manufacturer) และน�้าดื่ม กาแฟปรุงส�าเร็จชนิด
ผงและกาแฟปรงุส�าเรจ็พร้อมดืม่ทีบ่รษิทัฯ ว่าจ้างบคุคลภายนอกด�าเนนิการผลติภายใต้เครือ่งหมายการค้าคาราบาว (Branded 
products by 3rd party manufacturer) และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่บริษัทฯ ท�าการตลาด ขายและจัดจ�าหน่ายในอนาคต นอกจาก
นี้ DCM ยังรับจ้างจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทอาหารและประเภทท่ัวไปท่ีไม่ใช่อาหารให้แก่บุคคลภายนอก (3rd party 
products for distribution) โดยช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้การด�าเนินงานของ DCM ประกอบไปด้วย ก.) ร้าน
ค้าดัง้เดมิ (Traditional trade) ทัง้ในส่วนการกระจายผ่านตวัแทน (Multi tiered agent) และการกระจายผ่านศนูย์กระจายสนิค้า
และหน่วยรถเงินสดของตนเอง (Cash van) และ ข.) ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade)

ศนูย์กระจายสนิค้าและหน่วยรถเงนิสดช่วยยกระดบัขดีความสามารถในการกระจายผลติภณัฑ์เข้าสูจ่ดุขายตามร้านค้าโดยตรง 
โดย DCM ในปัจจบุนัได้พฒันาระบบบรหิารจดัการความสมัพนัธ์ลกูค้า โดยมวีตัถปุระสงค์ในการสร้างฐานข้อมลูใช้ส�าหรบัการ
จัดกลุ่ม ระบุความมีตัวตน อีกทั้งวิเคราะห์ขนาดธุรกิจ รูปแบบการสั่งซื้อและพฤติกรรมการช�าระเงิน เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าว
มาใข้ประโยชน์เชิงกลยุทธ์ต่อการพัฒนาเครือข่ายร้านค้า และการจัดท�าแผนการตลาดและส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ DCM มีศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดจ�านวน 31 แห่งและ 326 คัน ปฏิบัติการครอบคลุมร้านค้าจ�านวนรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 180,000 ทั่วประเทศ

นโยบายขายและการตลาดส�าหรบัธรุกจิในประเทศมุง่เน้นให้เกดิการสอดประสานระหว่างระบบงานส่งเสรมิการขาย 
การใช้สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ทัง้ในรปุแบบออนไลน์และออฟไลน์ การจดักจิกรรมการตลาดภาคสนามโดยตรงกบักลุม่ลกูค้า
แบบเฉพาะเจาะจง และการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าทั้งในระดับค้าส่งและค้าปลีก ด้วยบุคลากรปฏิบัติการภาคสนามและหน่วย
รถเงินสดที่มีอยู่รวมกันมากกว่า 1,500 คน ครอบคลุมพื้นที่การค้าส�าคัญทั่วประเทศ

1.5 ธุรกิจการตลาด ขายและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมาย การค้าของบริษัทฯ ในประเทศอังกฤษและประเทศ
อื่นนอกทวีปเอเชีย

 ICUK ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทนุโดยการถอืหุน้ทางอ้อมผ่านบรษิทัย่อยต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ CHHK และ CVHLUX 
ประกอบธุรกิจการตลาด ขายและจัดจ�าหน่ายเครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศอังกฤษ
และประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย โดยสินค้าส�าเร็จรูปที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด�าเนินการผลิตโดยบุคคลภายนอกตามข้อตกลง
ในสัญญาว่าจ้าง ทั้งนี้ ICUK บรรลุข้อตกลงการจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวผ่านร้าน
ค้าสมัยใหม่ในประเทศอังกฤษเป็นจ�านวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

 บรษิทัฯ ด�าเนนินโยบายการตลาดต่างประเทศเชงิรกุโดยก�าหนดแผนธรุกจิร่วมกบับรษิทัคูค้่าและให้การสนบัสนนุด้าน
กจิกรรมการตลาดและส่งเสรมิการขายทีจ่�าเป็นต่อการสร้างประสบการณ์และการรบัรูใ้นตวัผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
คาราบาวทีม่จีดุแขง็จากภาพลกัษณ์การเป็นผูส้นบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลชัน้น�าระดบัโลก ได้แก่ Chelsea Football 
Club Limited (CFC) และ English Football League (EFL) เป็นเครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาด เพ่ือประโยชน์ในการการขยาย
กลุ่มผู้บริโภคและเพ่ิมจุดขายในแต่ละประเทศ ไม่จ�ากัดเฉพาะตลาดส่งออกหลักเดิมแต่ยังหมายรวมถึงตลาดส่งออกใหม่ที่มี
ศักยภาพการเติบโตในอนาคตอย่างเป็นระบบ
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2. ลักษณะผลิตภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัฯ
 ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และ

ผลติภณัฑ์รบัจ้างจดัจ�าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอก ท้ังนี ้ผลติภณัฑ์ภายใต้เครือ่งหมายการค้าของบรษัิทฯ มท้ัีงในส่วนท่ีด�าเนนิ
การผลติด้วยตนเองและว่าจ้างบคุคลภายนอกให้ด�าเนนิการผลติ โครงสร้างรายได้จากการขาย จ�าแนกตามผลติภณัฑ์สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้จากการขาย 

2560 2561 (ปรับปรุงใหม่) 2562

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด�าเนินการผลิต 11,107 86.1 12,538 86.9 12,881 86.3

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอก 
ด�าเนินการผลิต

936 7.3 806 5.6 532 3.6

รวม ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของบริษัทฯ

12,043 93.3 13,344 92.5 13,412 89.8

ธุรกิจรับจ้างจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอก

กลุ่มอุปโภคบริโภคทั่วไป 529 4.1 420 2.9 248 1.7

กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 274 2.1 599 4.1 1,161 7.8

รวม ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจ�าหน่ายให้แก่
บุคคลภายนอก

803 6.2 1,020 7.1 1,409 9.4

รายได้จากการขายอื่น

รวม รายได้จากการขายอื่น 58 0.5 59 0.4 111 0.7

รวม รายได้จากการขายทั้งหมด 12,904 100.0 14,422 100.0 14,933 100.0
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น้ําด่ืมบรรจุขวดขนาด 600 และ 1,500 มิลลิลิตร
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กาแฟปรุงสําเร็จพร้อมด่ืมขนาด 180 มิลลิลิตร
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว

เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังบรรจุขวดขนาด 150 มิลลิลิตร
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดง

เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังชนิดอัดก๊าซบรรจุกระปอ๋งขนาด 330 มิลลิลิตร
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า CARABAO

เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังชนิดอัดก๊าซบรรจุกระปอ๋ง
ขนาด 180 และ 250 มิลลิลิตร

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า CARABAO  

เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังชนิดไม่อัดก๊าซบรรจุกระปอ๋งขนาด 250 มิลลิลิตร 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว 

เคร่ืองด่ืมเกลือแร่บรรจุขวดขนาด 250 มิลลิลิตร
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว สปอร์ต 

(เปล่ียนช่ือจากสตาร์ท พลัสในป ี2561)

1 2

3 4

5 6

7

กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงขนาด 19 กรัมต่อซอง
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว
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3. สภาพการตลาดและการแข่งขัน
3.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส�าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ลักษณะกลุ่มลูกค้า

เครื่องดื่ม
บ�ารุงก�าลัง

 z ส�าหรับตลาดในประเทศ บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภควัยท�างานทุกกลุ่มอาชีพที่
ต้องการพลังงานและความสดชื่นระหว่างการท�างาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้จากเดิมเป็นระดับต้น
ได้ขยายกว้างขึ้นและสูงขึ้นหลังจากมีการออกสินค้าในรูปแบบกระป๋อง

 z ส�าหรบัตลาดต่างประเทศ บรษัิทฯ มกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละประเทศท่ีบริษทัฯ 
ประกอบธุรกิจ

เครื่องดื่ม
เกลือแร่

 z  เครื่องดื่มเกลือแร่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2557 ภายใต้ชื่อตราสินค้า สตาร์ท พลัส ก่อนท่ีจะ
เปลี่ยนชื่อมาเป็นคาราบาว สปอร์ตในปี 2561 เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปเช่นเดียว
กับเครื่องดื่มคาราบาวแดงและม่ันใจในสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว

 z กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคาราบาว สปอร์ตในปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศ

น�้าดื่ม  z ตลาดน�า้ดืม่ภายในประเทศมกีลุม่ลกูค้าทีก่ว้างคอืกลุม่บคุคลทัว่ไปที่ให้ความส�าคญักบัความเป็น
น�้าดื่มที่มีเครื่องหมายการค้าและคุณภาพความสะอาดได้มาตรฐาน

 z กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของน�้าดื่มคาราบาวในปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศ

กาแฟ  z บรษิทัฯ วางกลุม่เป้าหมายหลกัเป็นกลุม่เดยีวกบัเครือ่งดืม่บ�ารุงก�าลงัตลาดภายในประเทศ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับขั้นต้นถึงปานกลาง

 z กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกาแฟในปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศ

3.2  นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย 
 ส�าหรบัตลาดในประเทศ บรษิทัฯ จะท�าการตลาดกบัผูบ้รโิภคเป้าหมายโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความต้องการบรโิภค

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก เพื่อชูภาพความทันสมัย นวัตกรรมเครื่องดื่มระดับ
โลกผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ Above the Line (การตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง), Below the 
Line (การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง) รวมถึง การตลาดแบบ Digital (การตลาดดิจิทัล)

 (ก) การตลาดแบบ Above the Line (การตลาดผ่านส่ือที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง)
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในวงกว้างที่หลากหลาย 

อาทิเช่น โทรทัศน์ วิทยุและป้ายโฆษณา เป็นต้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (ต่อ)

9

ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจําหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง
บริษัทฯ ยังดําเนินการรับจ้างจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอกหลายรายการ

ท้ังประเภทอาหารและประเภทท่ัวไปท่ีไม่ใช่อาหาร
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Above the Line 
(การตลาดผ่านส่ือท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง)

Below the Line
(การตลาดท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

เป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง)

Digital Marketing
(การตลาดดิจิทัล) 

WORLD CLASS

BRAND
WORLD CLASS

PRODUCT
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 (ข) การตลาดแบบ Below the Line (การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายแบบเฉพาะ
เจาะจง)

 บรษัิทฯ มทีมีปฏบิตักิารทางการตลาด (ทีมสาวบาวแดง) เป็นกลยทุธ์หลกัท่ีส�าคญั ปฏบิติังานท่ัวภมูภิาคในประเทศไทย 
เพื่อท�าหน้าที่พบปะผู้บริโภค ร้านค้าปลีก ตัวแทนจ�าหน่าย ไม่ใช่แค่ร่วมกิจกรรม เล่นเกม แจกรางวัล หรือให้ข้อมูลสินค้า แต่
เสนห่์ของสาวบาวแดงที่มคีวามเป็นกันเองสร้างความผกูพัน เสมือนเป็นคนใกล้ชิดกับผู้บริโภค ปัจจุบันมทีั้งสิ้น 87 ทีม และมี
พนักงาน 600 คน ท�างานในพื้นที่เป้าหมายที่ทรงประสิทธิภาพ โดยก�าหนดกลยุทธ์ พื้นที่เป้าหมาย แผนการการท�างานอย่าง
ถูกต้องแม่นย�า ถือเป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า 16 ปี ตลอดจนการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการท�างาน 
(OA : Operation App) เช่น การบันทึการเข้าเยี่ยมร้านค้าโดยใช้แท็บเล็ต โดยวิธีสแกน QR Code รวมทั้งการระบุพิกัดการ
จดักจิกรรมการทางการตลาด การวดัผลสมัฤทธิผ์ลอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการตรวจสอบการท�างาน การบรหิารจดัการ
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่างถูกต้องแม่นย�า

 (ค) การตลาดแบบ Digital (การตลาดดิจิทัล) 
 เพ่ือตอกย�้าความเป็นสินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก ชูภาพลักษณ์ที่ทันสมัย โดยสื่อสารผ่านช่องทางเข้า

ถึงบริโภคยุคใหม่ โดยการน�าเสนอเน้ือหา การท�าโฆษณา และท�ากิจกรรมทางการตลาดกับผู้บริโภคบนสื่อดิจิตอลต่างๆ 
เช่น Website, Facebook, YouTube และ Line Official Account

 ส�าหรับการท�าการตลาดในต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาบริษัทคู่ค้าท่ีมีความช�านาญและประสบการณ์
ในสินค้าอุปโภคบริโภค อีกทั้งมีความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมพื้นท่ีในประเทศนั้นๆ เพื่อจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ ทั้งน้ี กลยุทธ์การตลาดและกิจกรรมการส่งเสริมการขายจะปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมในแต่ละประเทศ 

 บริษัทฯ และตัวแทนจ�าหน่ายมุ่งเน้นการท�ากิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ โดยท่ี
ผ่านมาบริษัทฯ ร่วมมือกับตัวแทนจ�าหน่ายท�าการตลาดในประเทศกัมพูชาโดยน�ารูปแบบการท�ากิจกรรมการตลาดใน
ประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ เช่น การสนับสนุนการแข่งขันมวย การจัดคอนเสิร์ตสัญจรของวงดนตรีคาราบาวพร้อม
กับแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของบริษัทฯ ให้ผู ้บริโภคได้ทดลองดื่ม นอกจากน้ียังมีการถ่ายทอดคอนเสิร์ตดังกล่าวทาง
โทรทัศน์เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และวงดนตรีคาราบาวในแบบทางอ้อมได้อีกด้วย

ส�าหรับในตลาดประเทศอังกฤษ บริษัทฯ วางกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจากเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังอื่นใน
ตลาด อาทิเช่น การสร้างความเชื่อมโยงจากตัวผลิตภัณฑ์ทั้งด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ไปสู่กีฬาฟุตบอล มุ่งเน้น
การใช้ฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีการจัดท�าสื่อโฆษณาผ่าน โปสเตอร์และ Social 
media ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังติดโลโก้บนเสื้อนักฟุตบอลและบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู ้และตอกย�้า
เครื่องหมายการค้าของ Carabao 

 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคู่สัญญากับสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลดังนี้
(1)  สโมสรฟุตบอลเชลซี ส�าหรับการแข่งขันฟุตบอล 5 ฤดูกาล ตั้งแต่ 2559/2560 – 2563/2564 แบ่งออก

เป็น 3 ฤดูกาลแรกในฐานะ Principal Partner ตั้งแต่ 2559/2560 – 2561/2562 เครื่องหมายการค้า
คาราบาวจะปรากฏบนเสื้อซ้อม รวมถึงสื่อต่างๆ ในสนาม เช่น ตรงพนักที่นั่งของนักเตะหรือป้าย LED รอบ
สนาม มากกว่านัน้บรษิทัฯ สามารถใช้เคร่ืองหมายและนกัเตะสโมสรฟตุบอลเชลซบีนผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ ทัว่
โลกได้ และ 2 ฤดกูาลท่ีเหลอืในฐานะ Global Partner ตัง้แต่ 2562/2563 – 2563/2564 เครือ่งหมายการค้าคารา
บาวจะปรากฏบนป้าย LED รอบสนามลดลงเหลือเป็นเวลา 5 นาที รวมถึงบริษัทฯ ยังสามารถใช้เครื่องหมาย
และนักเตะสโมสรฟุตบอลเชลซีบนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั่วโลกได้

(2)  องิลิชฟตุบอลลีก (EFL) ส�าหรบัการแข่งขนัฟตุบอล 5 ฤดกูาล ตัง้แต่ฤดกูาลแข่งขนัปี 2560/2561 – 2564/2565 
โดยบรษิทัฯ ยงัมสีทิธทิีจ่ะขยายระยะเวลาการเป็นผ้สนบัสนนุ EFL อกี 2 ปีด้วยอตัราค่าธรรมเนยีมคงท่ีเท่าเดมิ 
เครือ่งหมายการค้าคาราบาวเป็นผูส้นบัสนนุหลกัการแข่งขนัองิลชิฟตุบอลลกีทีเ่ป็นหนึง่ในการแข่งขนัฟตุบอล
รายการใหญ่ในประเทศองักฤษและมสีโมสรฟุตบอลเข้าร่วมมากกว่า 90 แห่งจากท่ัวประเทศ โดยใช้ชือ่ Carabao 
Cup และเครื่องหมายการค้าคาราบาวจะปรากฏบนเสื้อนักเตะและสื่อต่างๆ ในสนามการแข่งขันตลอดอายุ
สัญญา
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กลุ่มบริษัทได้ร่วมเปน็คู่สัญญากับสโมสร
และการแข่งขันฟุตบอลดังน้ี

CHELSEA FC.
2559/2560 – 2563/2564 

EFL - CARABAO CUP
2560/2561 – 2564/2565

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



 3.3 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย
 บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส�าหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจจัดหาและผลิตขวดแก้ว

ธุรกิจผลิต ทําการตลาด และจําหน่าย
เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังและเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ

ธุรกิจจัดหาและผลิตกระปอ๋งอลูมิเนียม

ร้านค้าแบบสมัยใหม่
ศูนย์

กระจายสินค้า
ภูมิภาค (DC)

หน่วยรถเงินสด
(Cash Van)

ตัวแทนจําหน่ายหลัก

ร้านค้าส่งขนาดกลาง
และขนาดเล็ก

ร้านค้าปลีก

ช่องทางร้านค้าสมัยใหม่
(Modern Trade)

ช่องทางร้านค้าแบบด้ังเดิม
(Traditional Trade)

ธุรกิจบริหารจัดการการจัดจําหน่าย

ตัวแทนจําหน่ายย่อย
หรือร้านค้าส่งขนาดใหญ่ 

ผู้นําเข้า
/ตัวแทนจําหน่าย
/ผู้จัดจําหน่ายท้องถ่ิน
ในต่างประเทศ

ICUK
ตัวแทนทางการตลาด
การขายและจําหน่าย
ในประเทศอังกฤษ
และประเทศอ่ืนนอกทวีปเอเชีย

ร้านค้าในต่างประเทศ ร้านค้าท่ีประเทศอังกฤษ
และประเทศอ่ืนนอกทวีปเอเชีย

ICUK
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ตลาดในประเทศ
 บริษัทฯ ขายและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้านค้า 

ดัง้เดมิ (Traditional trade) ทัง้ในส่วนการกระจายผ่านตวัแทน (Multi tiered 
agent) และการกระจายผ่านศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดของ
ตนเอง (Cash van) และร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade)

 z ช่องทางร้านค้าด้ังเดมิ (Traditional trade) เป็นช่องทางการขาย
และจดัจ�าหน่ายหลกัผ่านตวัแทนท่ีท�างานเชือ่มโยงกนัในลักษณะ
เครือข่าย กล่าวคือ บริษัทฯ ด�าเนินการหาและแต่งตั้งตัวแทน
จ�าหน่ายหลกั (Agent) ทีม่ศีกัยภาพในด้านการจัดเกบ็และขนส่ง
ทัว่ถงึในระดบัจงัหวดั จากนัน้ท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิเพือ่หา
ตวัแทนจ�าหน่ายย่อยหรอืร้านค้าส่งขนาดใหญ่ (Sub-Agent หรอื 
ยีป๊ั่ว) ในระดบัอ�าเภอเพือ่ให้ผลติภณัฑ์สามารถกระจายเข้าสูร้่าน
ค้าส่งขนาดกลางและขนาดเล็กในวงกว้าง และต่อไปยังร้านค้า
ปลกีตามพืน้ทีช่มุชนทัว่ประเทศ บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการ
พัฒนาเครอืข่ายร้านค้าทีเ่ข้มแขง็ สนบัสนนุโดยบคุลากรปฏบิตัิ
การภาคสนามและหน่วยรถเงนิสดท่ีมอียูร่วมกนัมากกว่า 1,500 
คน ครอบคลุมพื้นที่การค้าส�าคัญทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีน
โยบายให้ตัวแทนช�าระเงินล่วงหน้าก่อนมีการจัดส่ง และไม่มี
นโยบายรับคืนผลิตภัณฑ์เป็นการทั่วไป

 z นอกจากการกระจายผ่านระบบตวัแทน บรษิทัฯ ยงัด�าเนนิกลยทุธ์
หน่วยรถเงนิสดเพือ่ช่วยกระจายผลติภณัฑ์เข้าสูจ่ดุขายตามร้าน
ค้าโดยตรง ด้วยศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดจ�านวน 
31 ศูนย์และ 326 คัน ปฎิบัติการครอบคลุมร้านค้าจ�านวนรวม
ทั้งสิ้นประมาณ 180,000 แห่ง

 z ช่องทางร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade)ได้แก่ ร้านสะดวก
ซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งส่งค�าสั่งซื้อและรับ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ โดยตรง เพื่อวางจ�าหน่ายในสาขาที่เปิด
ให้บริการของตน

หน่วยรถเงินสด

326
คัน

ศูนย์กระจายสินค้า

31 ศูนย์ 
จําแนกตามภูมิภาค

ในประเทศไทย

ผลิตและส่งออก
ในเอเชีย

ตัวแทนจําหน่าย
ในประเทศอังกฤษ
และนอกทวีปเอเชีย

ภาคเหนือ 7 DCs

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 DCs

ภาคกลาง 4 DCs

ภาคตะวันตก 2 DCs

ภาคตะวันออก 3 DCs

ภาคใต้ 6 DCs

ปฎิบัติการครอบคลุมร้านค้าประมาณ 

180,000แห่ง

ICUKCBD

ตลาดต่างประเทศ
 CBD ด�าเนนิการผลติและส่งออกสนิค้าส�าเรจ็รปูจากประเทศไทย

ไปยังบริษัทคู ่ค ้าต่างประเทศท่ีเป็นตัวแทนท�าหน้าที่น�าเข้าและจัด
จ�าหน่ายต่อไปยังกลุ ่มผู ้บริโภค (Distributorship) ราคาขายและ
เงื่อนไขการค้าแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง 
CBD และบริษัทคู่ค้าต่างประเทศแต่ละราย โดยค�านึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดท่ีพึงมีร่วมกันระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าคาราบาวและบริษัทคู่ค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ส�าคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทคู่ค้าช�าระเงินล่วงหน้าก่อน
มีการจัดส่ง และไม่มีนโยบายรับคืนผลิตภัณฑ์เป็นการทั่วไป

 ICUK ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ในประเทศอังกฤษและประเทศ
อื่นนอกทวีปเอเชีย โดยตลาดในประเทศอังกฤษเป็นการขายและจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์โดยตรงให้แก่ร้านค้าสมัยใหม่เพ่ือวางจ�าหน่ายในสาขาท่ีเปิด
ให้บริการของตน



4. ภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง
4.1 ตลาดในประเทศ

 จากข้อมูลทางการตลาดของ Nielsen ตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศไทยมีปริมาณขายรวมทอดสุดท้ายสู่ผู้
บริโภคที่หดตัวในอัตราเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ -1.3 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 ในขณะที่ในปี 2562 ปริมาณขายรวมเติบโต
ในอตัราร้อยละ 5.8 เมือ่เทียบกบัปีก่อนหน้า ทัง้นีเ้ครือ่งด่ืมบ�ารงุก�าลงัในประเทศไทยจะมกีารกระจายผ่านช่องทางการค้าหลกั 
2 ช่องทาง โดยมีช่องทางการจัดจ�าหน่ายทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เป็นช่องทางที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีสัดส่วน
ปริมาณการจ�าหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 69 ของปริมาณการขายทั้งหมดในปี 2562 โดยสัดส่วนปริมาณการ
จัดจ�าหน่ายที่เหลือนั้น มาจากช่องทางร้านค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 31 โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
การตลาดในเชิงปริมาณการขายเป็นอันดับ 2 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 22.6

 ลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศไทยมีความโดดเด่นชัดเจนและมีแนวโน้มเป็นผู้มีรายได้
ระดับต้นถึงปานกลาง โดยอยู่ในวัยท�างานทีมีช่วงอายุระหว่าง 26-45 ปี ที่นิยมบริโภคเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังชนิดไม่อัดก๊าซฯ 
และมีรสหวานเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังท่ีวางขายอยู่ในต่างประเทศ ผลส�ารวจพบว่าพฤติกรรมการบริโภคเครื่อง
ดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศไทยแบบขวดแก้วได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคมากกว่าแบบกระป๋อง เพราะฉะนั้นกลุ่มบริษัท
จึงมีความเชื่อมั่นว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ประกอบการต่างชาติมีโอกาสน้อยมากที่จะแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังใน
ประเทศไทยเน่ืองจากผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลังภายใต้เครื่องหมายการค้าจากต่างประเทศล้วนบรรจุในรูปแบบกระป๋อง
อัดก๊าซฯ ลักษณะข้างต้นเป็นสิ่งสะท้อนถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่ผู้ประกอบการในประเทศถือครองเกือบทั้งหมด

 หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางการค้าที่ถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับต้นๆในตลาดเครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลังใน
ประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่าบริษัทฯเป็นผู้เล่นที่เข้าสู่ตลาดในฐานะผู้ผลิตและท�าการตลาดอายุน้อยที่สุด นับตั้งแต่ปี 2545 ทั้งนี้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและล้มหลาม ท�าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ในฐานะกลุม่ผูน้�าเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงั ในตลาดภายในประเทศไทย ซึง่ตอกย�า้ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 2 ในระดบั
ประเทศ และเป็นผู้น�าในตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในภาคกลาง

4.2  ตลาดต่างประเทศ
 ตลาดเครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลัง (ยกเว้นตลาดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ถูกพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม 

เนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยต่อมิลลิลิตรที่สูงเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มอื่นในกลุ่ม Soft drink กลุ่มลูกค้าผู้บริโภค
เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังส่วนใหญ่คือ วัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

 ตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังที่มีขนาดใหญ่ 5 อันดับแรกของโลก คือประเทศอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ และ บราซิล 
โดยบรษิทัผูผ้ลติให้ความสนใจตลาดในประเทศจนี เนือ่งจากฐานจ�านวนประชากรที่ใหญ่และมกีารบรโิภคเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงั
ในอตัราเตบิโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนือ่ง อกีท้ังยังให้ความสนใจในด้านการน�าเสนอความหลากหลายทัง้ในด้านรสชาตจิากกลิน่
และส่วนผสมที่ให้คณุสมบตัเิฉพาะและในด้านระดบัค่าความหวานจากปรมิาณน�า้ตาล สอดคล้องกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีห่นัมา
ใส่ใจด้านสขุภาพมากขึน้ และหน่วยงานภาครฐัหลายประเทศเริม่ประกาศใช้มาตรการภาษเีพือ่ลดการบรโิภคน�า้ตาลและอตัรา
การเกิดโรคภัยที่เกี่ยวข้องของประชาชน เช่น ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส แอฟริกาใต้และหลายพื้นที่ระดับรัฐในประเทศ
สหรัฐฯ
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OCEANIA
Australia
Tonga
Papua New Guinea

ASIA
Afghanistan
Yemen
Israel
China
Cambodia
Myanmar
Vietnam

AFRICA
Nigeria
Africa
South Africa
Senegal
Ghana
Mauritius
Djibouti
Somalia
Libya
Pakistan
Kenya

EUROPE
United Kingdom
Netherlands
Germany
Greece
Bulgaria
Poland
Italy
Iceland

Malta
Azerbaijan
Czech Republic
Denmark
Estonia
Norway
Sweden

NORTH AMERICA
USA
Mexico

SOUTH AMERICA
Brazil
Trinidad
Uruguay
Bolivia

จากข้อมูลทางการตลาดของ Nielsen ตลาดเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังใน
ประเทศไทยมีปริมาณขายรวมทอดสุดท้ายสู่ผู้บริโภคท่ีหดตัวในอัตราเฉล่ีย
ต่อปีเท่ากับร้อยละ -1.3 ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 ในขณะท่ีในปี 
2562 ปริมาณขายรวมเติบโตในอัตราร้อยละ 5.8 เม่ือเทียบกับปีก่อน
หน้า 

ท้ังน้ีเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังใน
ประเทศไทยจะมีการกระจายผ่าน
ช่องทางการค้าหลัก 2 ช่อง
ทาง โดยมีช่องทางการจัด
จําหน่ายทางร้านค้าแบบด้ังเดิม 
(Traditional Trade) เป็นช่อง
ทางท่ีใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงมีสัดส่วน
ปริมาณการจําหน่ายผ่านช่อง
ทางดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 69 
ของปริมาณการขายท้ังหมด
ในปี 2562 โดยสัดส่วนปริมาณ
การจัดจําหน่ายท่ีเหลือน้ัน มา
จากช่องทางร้านค้าแบบสมัย
ใหม่ (Modern Trade) ร้อยละ 
31 โดยในปี 2562 บริษัทฯ มี
ส่วนแบ่งการตลาดในเชิงปริมาณ
การขายเป็นอันดับ 2 อยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 22.6

ลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคเคร่ืองด่ืม
บํารุงกําลังในประเทศไทยมีความ
โดดเด่นชัดเจนและมีแนวโน้มเป็นผู้มี
รายได้ระดับต้นถึงปานกลาง โดยอยู่ใน
วัยทํางานทีมีช่วงอายุรหว่าง 26-45 ปี 
ท่ีนิยมบริโภคเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังชนิด
ไม่อัดก๊าซฯ และมีรสหวานเม่ือเทียบกับ
เครือ่งดืม่บํารุงกําลังทีว่างขายอยู่ในต่าง
ประเทศ 
ผลสํารวจพบว่าพฤติกรรมการบริโภค
เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังในประเทศไทย
แบบขวดแก้วได้รับความนิยมจากกลุ่ม
ผู้บริโภคมากกว่าแบบกระป๋อง

2559-2561

-1.3%
2562

+5.8%

ช่องทางการจัดจําหน่าย
ร้านค้าแบบด้ังเดิม

69%

อายุ 26 - 45 ปี
รายได้ปานกลาง

มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย เป็นผู้ชาย มากกว่า ผู้หญิง

นิยมแบบขวดแก้ว
มากกว่ากระปอ๋ง

นําเสนอ
ความหลากหลาย

รสชาติ และ ส่วนผสม

สอดคล้องกับ
พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพ

ค่าความหวานจาก
ปริมาณน้ําตาล

ส่วนแบ่งการตลาด

22.6%

ร้านค้าแบบสมัยใหม่

31%

ตลาดในประเทศ

ตลาดต่างประเทศ

ได้รับความนิยมในประเทศ
อย่างรวดเร็วและล้นหลาม
ภายในระยะเวลาอันส้ัน

ตลาดเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง(ยกเว้นตลาดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  
ถูกพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์พรีเม่ียม เน่ืองจากราคาขายโดยเฉล่ีย
ต่อมิลลิลิตรท่ีสูงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเคร่ืองด่ืมอ่ืนในกลุ่ม 
Soft drink กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังส่วนใหญ่คือ 
วัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

ตลาดเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังท่ีมีขนาดใหญ่ 5 อันดับแรกของโลก 
คือประเทศอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น อังกฤษ และ บราซิล โดยบริษัท
ผู้ผลิตให้ความสนใจตลาดในประเทศจีน เน่ืองจาก
ฐานจํานวนประชากรท่ีใหญ่และมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังใน
อัตราเติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเน่ือง 

Premium Product

ตลาด 5 อันดับแรกของโลก

Laos
Brunei
South Korea
Malaysia
United Arab Emirates
India
Iran

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



5. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
5.1 โรงงานผลิตและก�าลังผลิต

  บริษัทฯ ด�าเนินการตามโครงการลงทุนขยายก�าลังผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่งตั้งแต่กิจกรรมต้นน�้าจากโรง
ผลิตขวดแก้วสีชาและกระป๋องอลูมิเนียมไปจนถึงโรงบรรจุขวดและกระป๋องสินค้าส�าเร็จรูป จนบัดนี้โรงงานดังกล่าวที่
มีท�าเลที่ตั้งเดียวกันในอ�าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้เข้าสู่กระบวนการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ทั้งหมดแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โรงบรรจุขวดและโรงบรรจุกระป๋อง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้าส�าเร็จรูปภายใต้การด�าเนินงานของ CBD มีก�าลัง
ผลิตติดตั้งและปริมาณผลิตจริงส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 ดังต่อไปนี้ 

 

ส�าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2561 2562

โรงบรรจุขวด
ก�าลังผลิตติดตั้งสูงสุด (ล้านขวดต่อปี) 1,080 1,800 1,800

ปริมาณผลิตจริง (ล้านขวดต่อปี) 869 864 870

อัตราการใช้ก�าลังผลิต (ร้อยละ) 80 48 48

โรงบรรจุกระป๋อง
ก�าลังผลิตติดตั้งสูงสุด (ล้านกระป๋องต่อปี) 1,250 1,560 1,560

ปริมาณผลิตจริง (ล้านกระป๋องต่อปี) 555 844 943

อัตราการใช้ก�าลังผลิต (ร้อยละ) 44 54 60

หมายเหตุ  กำาลังผลิตสูงสุดคำานวณจากเครื่องจักรในช่วงเวลาทำาการประมาณ 21 ชั่วโมงต่อวัน 300 วันต่อปี และปรับปรุงเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักตามระยะเวลาที่ผลิตเชิงพาณิชย์ของแต่ละสายการผลิต

 โรงบรรจุขวดไม่รวมเครื่องจักร 2 สายการผลิตที่ใช้ผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ประมาณ 100 ล้านขวดต่อปี 

5.2  การจัดหาวัตถุดิบ
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบหลักจากผู้จ�าหน่ายอย่างน้อย 2-3 ราย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ต้องการพึ่งพิง

ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งมากเกินไป รวมทั้งเป็นการสร้างอ�านาจต่อรองให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการวางแผนการ
สัง่ซือ้วตัถดุบิตามแผนการขายและการผลติประจ�าปี ซึง่ฝ่ายจดัซือ้ส่วนกลางจะท�าหน้าทีต่ดิต่อกับผู้จ�าหน่ายวตัถดุบิ เพือ่จดัซือ้
วัตถุดิบส�าหรับการผลิต โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ จะท�าสัญญาระยะสั้น โดยมีอายุสัญญาส่วนใหญ่ประมาณ 12 เดือน นอกจากนี้
บริษัทฯ จะเข้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัตถุดิบของผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบหลักเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้รับ
วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังและเครื่องดื่มเกลือแร่
 วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม มีดังนี้

 (1) น�้าตาลทราย
 น�้าตาลทรายเป็นวัตถุดิบหลักส�าหรับการผลิต โดยบริษัทฯ จะวางแผนการสั่งซื้อน�้าตาลทรายจากผู้จ�าหน่าย
ในประเทศเป็นรายปีตามแผนการผลติประจ�าปี และเข้าท�าสญัญาระยะสัน้ทีม่อีายสุญัญาประมาณ 1 ปีโดยระบปุรมิาณทีส่ัง่ซ้ือ 
และราคาซือ้ขายเป็นสกลุเงนิบาทเบ้ืองต้นไว้ในสญัญา ซึง่ราคาซือ้ขายสามารถปรบัเปลีย่นได้หากทางราชการปรบัราคาน�า้ตาล
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับผู้จ�าหน่ายน�้าตาลทราย จึงท�าให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคย
ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว
 (2) ขวดแก้ว
 ขวดแก้วเป็นบรรจุภัณฑ์หลัก ประกอบไปด้วย ขวดแก้วสีชาขนาด 150 มิลลิลิตรส�าหรับเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังแบบ
บรรจุขวด และขวดแก้วสีใสขนาด 250 มิลลิลิตรส�าหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ บริษัทฯ วางแผนสั่งซื้อขวดแก้วเป็นรายปี โดยสั่ง
ซือ้จากผูผ้ลติในประเทศจ�านวน 3 ราย และจดัท�าสญัญาระยะสัน้ทีม่อีายสุญัญา 1 ปี ซึง่ระบจุ�านวนสัง่ซือ้และราคาซือ้ขายเป็น
สกุลเงินบาทที่แน่นอน

 โรงผลิตขวดแก้วสีชาภายใต้การด�าเนินงานของ APG วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบและใช้ก�าลังผลิตส่วนใหญ่ในการผลิต
ขวดแก้วสีชา ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้และเป็นไปตามแผนผลิตสินค้าส�าเร็จรูปประจ�าปีของ CBD ในปัจจุบัน 
โดย APG จะสั่งซื้อวัตถุดิบผ่านฝ่ายจัดซื้อส่วนกลางของบริษัทฯ และส�ารองวัตถุดิบหลักไว้ส�าหรับการผลิตประมาณ 7-10 วัน 
ในขณะที่ขวดแก้วสีใสที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่เป็นการจัดหาจากบริษัทคู่ค้าในประเทศทั้งหมด วัตถุดิบหลักที่ใช้
ในกระบวนการผลิตขวดแก้วมีดังนี้ 
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 z เศษแก้ว 
  เศษแก้วเป็นวตัถดุบิหลกัส�าหรบัการผลติขวดแก้วสชีา โดยส่วนใหญ่บรษิทัฯ สามารถซือ้เศษแก้วจากโรง
แยกเศษแก้วในประเทศ ซ่ึงเป็นผู้รวบรวมบรรจุภัณฑ์แก้วท่ีใช้แล้ว จากนั้นน�ามาบดให้เป็นเศษแก้ว คัดแยกสิ่งปนเปื้อนออก 
และน�ามาส่งให้กับผู้ผลิตขวดแก้ว APG สั่งซื้อเศษแก้วจากผู้จัดจ�าหน่ายเศษแก้ว โดยจัดท�าสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญา 1 ปี 

 z ทรายแก้ว 
  ทรายแก้วเป็นวตัถดิุบส�าคญั รองจากเศษแก้วในการผลติขวดแก้วสชีา โดยเมือ่ทรายแก้วผ่านกระบวนการ
หลอมจะกลายสภาพเป็นโครงสร้างหลักของเนื้อแก้ว ทั้งนี้ APG สั่งซื้อทรายแก้วส่วนใหญ่จากผู้จ�าหน่ายทรายแก้วในจังหวัด
ระยองโดยใช้ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซึ่งระบุราคาซื้อขายและปริมาณการสั่งซื้อที่แน่นอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาประมาณ 
6 เดือน

 z โซดาแอช
  โซดาแอชเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติขวดแก้วสชีา โดยมีคณุสมบตัช่ิวยลดอณุหภมิูในกระบวนการหลอม
แก้ว โดยโซดาแอชส่วนใหญ่พบมากในประเทศเคนยาและจนี ทัง้นี ้APG สัง่ซือ้วตัถดุบิดงักล่าวผ่านผู้น�าเข้าหลายราย โดยใช้ใบ
สั่งซื้อ (Purchase Order) ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติของตลาดโดยทั่วไป

 z ก๊าซธรรมชาติ
  ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักส�าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาของ APG โดยจัดท�าสัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติระยะยาวกับบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 z วัตถุดิบอื่น
  วัตถุดิบอื่นที่ใช้ส�าหรับการผลิตขวดแก้วสีชา ได้แก่ หินปูน หินฟันม้า โซเดียมซัลเฟต ผงถ่าน ซิลิเนียม 

สนิมเหล็กและอื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะสั่งซื้อจากผู้จ�าหน่ายในประเทศ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อของ APG มีนโยบายสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้
จ�าหน่ายวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างน้อย 2-3 ราย เน่ืองจากไม่ต้องการพึ่งพิงผู้จัดจ�าหน่ายรายใดรายหนึ่ง รวมถึงเป็นการเพิ่ม
อ�านาจการต่อรองทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพของวัตถุดิบ

  ทั้งนี้ สัดส่วนวัตถุดิบส�าหรับการผลิตขวดแก้วสีชาสามารถปรับเปลี่ยนและใช้แทนกันได้ตามความเหมาะ
สม ขึ้นอยู่กับปริมาณและราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา

 (3) กระป๋องอลูมิเนียม
 กระป๋องอลมูเินยีมเป็นบรรจภุณัฑ์หลกั ประกอบไปด้วย กระป๋องอลมูเินยีมขนาด 180 มลิลลิติร ขนาด 250 มลิลลิติร 
และขนาด 330 มิลลิลิตรส�าหรับเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง บริษัทฯ วางแผนสั่งซื้อกระป๋องอลูมิเนียมเป็นรายปี โดยสั่งซื้อจากผู้ผลิต
ในประเทศจ�านวน 2-3 ราย โดยใช้ใบสั่งซื้อซึ่งมีการระบุราคาซื้อขายและจ�านวนกระป๋องที่แน่นอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี
 โรงผลติกระป๋องอลมูเินยีมภายใต้การด�าเนนิงานของ ACM วางแผนสัง่ซือ้วตัถดุบิและใช้ก�าลงัผลติทัง้หมดส�าหรับกระ
ป๋องอลมูเินยีมขนาด 250 มลิลลิติร เป็นไปตามแผนผลติสนิค้าส�าเรจ็รปูประจ�าปีของ CBD โดย ACM จะสัง่ซือ้วตัถดุบิผ่านฝ่าย
จดัซือ้ส่วนกลางของบรษิทัฯ และส�ารองวตัถดุบิหลกัไว้ส�าหรับการผลติประมาณ 7-10 วัน ทัง้นี ้ส�าหรบัปรมิาณความต้องการใช้
กระป๋องอลมูเินยีมขนาด 250 มลิลลิติรในส่วนทีเ่กนิก�าลงัผลติของ ACM และปริมาณความต้องการใช้กระป๋องอลมูเินยีมขนาด 
330 มิลลิลิตรทั้งหมด CBD จะด�าเนินการสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระ
ป๋องอลูมิเนียมมีดังนี้

 z อลูมิเนียมคอยล์ (อลูมิเนียมแผ่นบาง) 
  อลูมิเนียมคอยล์เป็นวัตถุดิบหลักส�าหรับการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม โดยบริษัท ACM สั่งซื้ออลูมิเนียม
คอยล์จากบริษัทผู้ผลิตในประเทศที่ได้มาตรฐาน 

 z ก๊าซธรรมชาติ
  ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลิงในกระบวนการให้ความร้อนและอบส ีของ ACM ทัง้นี ้ก๊าซธรรมชาตมิคีณุสมบตัิ
ในการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ไม่ปล่อยฝุ่น PM 2.5 หรือไม่ก่อให้เกิดอากาศเสีย และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CO NOx SOx ตามที่
กฎหมายก�าหนด โดยจัดท�าสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

 z วัตถุดิบอื่น
  วตัถดิุบอืน่ที่ใช้ส�าหรบัการผลติกระป๋องอลมูเินยีม เช่น สารเคลอืบภายในกระป๋อง หมกึพมิพ์ลายกระป๋อง 

บรษิทัฯ เลอืกใช้สารทีม่คีณุสมสบตัเิป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม โดยจะใช้ใบสัง่ซือ้ซึง่มกีารระบรุาคาซือ้ขายและจ�านวนทีแ่น่นอนล่วง
หน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 (4)  วัตถุดิบอื่น
 วัตถุดิบอื่นส�าหรับการผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังประกอบด้วย ทอรีน แคฟเฟอีน อินโนสิทอล นิโคตินาไมด์ เด็กซ์

แพนทีนอล  วิตามินบี 6 และวิตามินบี 12 เป็นต้น และวัตถุดิบอื่นส�าหรับการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ประกอบด้วย โซเดียม
คลอไรด์ โพแทสเซยีมคลอไรด์ และซงิค์กลูโคเนท ซึง่โดยส่วนใหญ่จะมวีางแผนการสัง่ซือ้ร่วมกบัผูจ้ดัจ�าหน่ายวตัถดุบิตามแผน
ผลติประจ�าปีของ CBD เพือ่ก�าหนดปรมิาณความต้องการใช้ในเบือ้งต้น จากนัน้เมือ่ฝ่ายผลติจดัท�าแผนผลติรายเดือนแล้วเสรจ็ 
ฝ่ายจัดซื้อจะด�าเนินการสั่งซื้อเป็นรายเดือน โดยใช้ใบสั่งซื้อ ซึ่งมีการระบุราคาซื้อขายและจ�านวนที่แน่นอน

49

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



6. กระบวนการผลิต
 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้

 (ก) กระบวนการผลิตเครื่องดื่ม (ขวด และกระป๋อง) 
      ภายใต้การด�าเนินงานของ CBD
 ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การชั่ง ตวง และล�าเลียง
วัตถุดิบด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation Weighing System)

 วัตถุดิบหลักประกอบด้วย น�้าตาลทราย ทอรีน แคฟเฟอีน อินโนสิทอล นิโคตินาไมด์ 
เด็กซ์แพนทีนอล วิตามินบี6 และวิตามินบี 12 ที่ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพ โดยส่วนประกอบ
ที่ใช้ปริมาณมาก อย่างเช่น น�้าตาลทราย ถูกจัดเก็บในระบบไซโล (Sugar silo) ท่ีเป็นระบบปิด 
วัตถุดิบทุกชนิดเข้าสู่ระบบช่ัง ตวง และล�าเลียงวัตถุดิบด้วยระบบอัตโนมัติ วัตถุดิบท่ีเป็นผง ชั่ง
น�้าหนักการอย่างแม่นย�าด้วย Load cell และวัตถุดิบที่เป็นสาระลาย ตวงปริมาตรอย่างแม่นย�าด้วย 
Flow meter ที่ผ่านการทวนสอบ และสอบเทียบก่อนการใช้งานอย่างสม�่าเสมอ โดยปริมาณที่ใช้ใน
แต่ละสูตร (Recipe) จะก�าหนดไว้ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 กระบวนการผสมอัตโนมัต ิ(Automation Mixing System)
 น�้าที่ใช้ในการผลิต เป็นน�้าที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis เป็น น�้า R.O 

จากนั้นล�าเลียงเข้าสู่ถังผสม ผสมกับน�้าตาลทราย และวัตถุดิบอื่นๆ ที่ถูกล�าเลียงจากระบบการชั่ง
เข้าสู่ถังผสม ท�าการปั่นผสมล�าดับการผสม (Order of mixing) โดยแต่ละสูตรการผลิต (Recipe) 
จะก�าหนดไว้ในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ทุกล็อตการผสมมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 
จากน้ันท�าการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจสอบรสชาติ และข้อก�าหนดทางด้านคุณภาพ เมื่อ
เครือ่งดืม่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพตามทีก่�าหนดแล้ว จงึน�าไปผ่านกระบวนการกรอง และล�าเลยีง
ไปเครื่องบรรจุในระบบปิด 

 ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมบรรจุภัณฑ์ 
 ขวดหรือกระป๋องส�าหรับบรรจุเครื่องด่ืม จะถูกล�าเลียงเข้าสู่สายพานการผลิตโดยเคร่ือง

ป้อนขวดหรือกระป๋อง (De-palletizer) และผ่านเครื่องตรวจสอบขวดหรือกระป๋อง (Empty Bottle/
Can Inspection) เพือ่ตรวจสอบคณุภาพก่อนล�าเลยีงด้วยสายพานเข้าเครือ่งล้างระบบอตัโนมตั ิด้วย
น�า้ร้อนทีอ่ณุหภมู ิ80 องศาเซลเซยีส จากนัน้ขวดหรอืกระป๋อง ล�าเลยีงด้วยสายพานเข้าเครือ่งบรรจุ
เครื่องดื่มต่อไป

 ขั้นตอนที่ 4 การบรรจุขวดหรือกระป๋อง
 ขวดหรือกระป๋องที่ผ่านการล้างในขั้นตอนที่ 3 ถูกล�าเลียงเข้าเครื่องบรรจุระบบอัตโนมัติ 

เพื่อบรรจุเครื่องดื่มที่ได้จากการผสมในชั้นตอนท่ี 2และท�าการปิดฝาขวดหรือกระป๋องด้วยเครื่อง
อตัโนมตั ิ(Capper หรอื Seamer) ช้ันตอนนีท้�าในห้องท่ีมีการควบคมุความสะอาดและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม (Clean room class 100,000 ) ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เมื่อบรรจุ
เครื่องดื่มเรียบร้อยแล้ว จะถูกล�าเลียงมาตามสายพาน ผ่านเครื่องตรวจสอบคุณภาพ (Full Bottle/
Can Inspection) เข้าเครื่องพิมพ์ล็อตที่ขวดหรือกระป๋อง 

 ขั้นตอนที่ 5 การบรรจุหีบห่อ
 เครื่องดื่มที่บรรจุใส่ขวดหรือกระป๋องเรียบร้อยแล้วจะถูกล�าเลียงบนสายพานเข้าเครื่อง

แพ็คฟิล์ม และแพ็คกล่อง ซึ่งทางโรงงานมีเครื่องจักรที่สามารถบรรจุได้แบบ Wrap around และ 
Half tray เครื่องดื่มบรรจุในกล่องกระดาษแล้ว เข้าเครื่องพิมพ์ล็อตที่กล่อง จากนั้นถูกจัดเรียงบน
พาเลทด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Palletizer ) เพื่อเข้าคลังสินค้าส�าเร็จรูป 
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 (ข) กระบวนการผลิตขวดแก้ว
      ภายใต้การด�าเนินงานของ APG
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมวัตถุดิบและผสมวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบหลักของการผลิตขวดแก้ว ได้แก่ เศษแก้ว ทราย หินปูน โซดาแอส เฟลด์สปาร์ 
และมวัีตถดุบิรองทีท่�าหน้าทีช่่วยในการหลอมและให้ส ีเช่น ผงคาร์บอน ฝุน่เหลก็ ซอล์ทเค้ก วตัถดุบิ
เหล่านีจ้ะถกูตรวจคณุภาพก่อนทีจ่ะน�าเข้ามาเกบ็ในพืน้ทีจ่ดัเกบ็ และหลงัจากนัน้จะถกูชัง่ตามน�า้หนกัใน
สูตรการผลิตแต่ละ Batch โดยเครื่องชั่ง (Load cell) และถูกน�ามาผสมกัน โดยเครื่องผสม (Mixer) 
และถูกล�าเลียงไปเก็บยัง Furnace hopper 

 ขั้นตอนที่ 2 การหลอม 
 วตัถดุบิทีผ่สมแล้วจะถกูป้อนอย่างต่อเนือ่งเข้าไปยงัเตาหลอม ซึง่ความร้อนในเตาหลอม

จะได้มาจากก๊าสธรรมชาติและกระแสไฟฟ้า ท�าให้อุณหภูมิในการหลอมอยู่ประมาณ 1550-1600 
องศาเซลเซยีส ปฏกิริยิาจากการหลอมจะท�าให้เกดิฟองก๊าส CO2 และ SO2 ขึน้และจะลอยขึน้ออก
ไปบนผิวน�้าแก้ว จนกระทั้งฟองก๊าสเหลืออยู่น้อย จนได้น�้าแก้วที่คุณภาพและความร้อนที่เหมาะกับ
การขึ้นรูป

 ขั้นตอนที่ 3 การขึ้นรูป 
 น�้าแก้วที่ได้จากการหลอมจะถูกส่งไปยังรางล�าเลียงน�้าแก้ว และมีการปรับอุณหภูมิให้

เหมาะสม น�้าแก้วจะไหลผ่านรูจานน�้าแก้ว (Orifice Ring) และถูกใบกรรไกร (Shear blade) ตัด
เป็นก้อนแก้ว (Gob) ที่มีรูปร่าง ขนาดและน�้าหนักตามแต่ละชนิดของขวดที่ผลิต หลังจากนั้นจะถูก
ล�าเลียงผ่านรางล�าเลียงก้อนแก้ว ไปยัง แบบหยอด (Blank mold) และท�าการขึ้นรูปปากขวดและ
เป่าขวดครั้งแรกเรียกว่า พาริสัน (Parison) หลังจากนั้นพาริสันจะถูกส่งไปเป่าที่ แบบเป่า (Blow 
mold) เพื่อเป่าเป็นรูปขวด ขวดที่ได้จะถูกท�าให้เย็นด้วยลมเป่า และถูกล�าเลียงไปยังเตาอบขวด

 ขั้นตอนที่ 4 การอบขวด 
 ขวดแก้วทีผ่่านการขึน้รูปจะถกูล�าเลยีงไปยงัเตาอบ (Annealing Lehr) เพือ่ปรบัลดอณุหภมูิ

ของขวดลงอย่างช้า เป็นการลดความเครียดภายในขวดซึ่งเป็นสาเหตุให้ขวดแตก โดยลดอุณหภูมิ
ขวดจาก 570 องศาเซลเซียสจนถึงอุณหภูมิประมาณ 200 องศาเซลเซียส ขวดจะถูกเคลือบด้วย
น�้ายา Cold end coating เพื่อป้องกันผิวไม่ให้มีรอยเวลาเกิดการเสียดสีกัน

 ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบขวด 100%  
 ขวดทุกใบจะถูกการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ (Defect) โดยการผ่านเครื่องตรวจสอบ

ขวด (Inspection Machine) ซึ่งแต่ละเครื่องตรวจสอบจะตรวจสอบข้อบกพร่องที่ต่างกัน เช่น ตรวจ
บริเวณ ปากขวด ล�าตัวขวด ก้นขวด ตรวจขนาดขวด ตรวจร้าว เป็นต้น

 ขั้นตอนที่ 6 การจัดลงกระบะและบรรจุ 
 ขวดแก้วทั้งหมดจะถูกบรรจุลงกระบะด้วยเครื่อง Palletizer และน�าไปเก็บในโกดัง
 

1

2

3

4

6

5

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



 (ค) กระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม
      ภายใต้การด�าเนินงานของ ACM
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมวัตถุดิบ

 กระบวนการท�ากระป๋องเริม่จากวสัดคุอยล์อลมูเินยีมรีดเรียบแผ่นบาง โดยคอยล์อลมูเินยีม
จะถูกวางลงบนเครื่องพลิกคอยล์ แกะหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ออก แล้วจึงถูกพลิก 90 องศาเพื่อเซ็ท
เข้าในแกนของเครื่องจ่ายคอยล์ในแนวนอน คอยล์อลูมิเนียมแผ่นบางจะถูกป้อนเข้าเครื่องขึ้นรูป 
ท�าการขึ้นรูปเป็นรูปถ้วยด้วยการตัดและพับขอบขึ้นในการขึ้นรูปขั้นตอนเดียว ขนาดของถ้วยได้ถูก
ออกแบบมาแล้วให้เหมาะสมส�าหรับการถูกยืดออกเป็นกระป๋องในขั้นตอนต่อไป

 ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นรูปกระป๋อง
 ถ้วยอลมูเินยีมจะถกูยดืออกด้วยตวัพนัซ์ขึน้รปู ดายทีป่ระกบรบัอยูอี่กฝ่ังจะเป็นตวัขึน้ทรง

ก้นกระป๋อง ความสูงของกระป๋องทุกใบจะถูกตัดให้เรียบเสมอ เท่ากันทุกใบด้วยใบมีดของเครื่องตัด
ขอบกระป๋อง ล้างสิง่สกปรก และน�า้มนัหล่อลืน่แม่แบบท่ีตดิมากบัตวักระป๋องให้สะอาด หลงัจากล้าง
สิ่งสกปรกออกแล้ว กระป๋องจะถูกเตรียมผิว และอบให้แห้งเพื่อให้พร้อมที่จะถูกพิมพ์ลายต่อไป

 ขั้นตอนที่ 3 การพิมพ์ลายและเคลือบกระป๋อง
 กระป๋องจะถูกพิมพ์ลายด้วยเครื่องพิมพ์ลายกระป๋องความเร็วสูง 8 หัวพิมพ์ ซึ่งจะท�างาน

อย่างต่อเนือ่งเพือ่พมิพ์ลายท่ีต้องการลงบนตวักระป๋อง ส�าหรบัก้นกระป๋องอลมูเินยีมจะถกูเคลือบไว้
ด้วยฟิล์มบางๆ เพ่ือให้สามารถไถลไปบนสายพานการผลิตของโรงบรรจุเครื่องด่ืมของลูกค้าปลาย
ทางได้ จากนั้นสารเคลือบจะถูกพ่นเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเกาะอยู่ที่ผิวภายในกระป๋อง เพื่อท�าหน้าที่
ป้องกันไม่ให้เคร่ืองด่ืมท�าปฏิกริยากับผิวอลูมิเนียม และช่วยรักษารสชาดของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุ
ของผลิตภัณฑ์

 ขั้นตอนที่ 4 การขึ้นรูปคอกระป๋อง
 คอกระป๋องจะถกูขึน้รปูเป็นขัน้ตอนท้ายสดุ แม่พมิพ์ในแต่ละเสตป็จะค่อยๆบบีขอบกระป๋อง

ลงแล้วค่อยๆแผ่ออกเป็นหน้าแปลน

 ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบภายในและฉลาก
 เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนของสิง่แปลกปลอม และการปนเป้ือนของผลติภณัฑ์ต่างชนดิกนั 

ไลน์การผลติของเราจะตรวจสอบความสะอาดภายในกระป๋อง และความถกูต้องของฉลากในขัน้ตอน
สุดท้าย กล้องความละเอียดสูงจะจับภาพภายในกระป๋อง และ ฉลากกระป๋อง

 ขั้นตอนที่ 6 การจัดลงถาดบรรจุ
 กระป๋องทีส่มบรูณ์ และผ่านการตรวจสอบคณุภาพทีข่ัน้ตอนสดุท้ายแล้วจะถกูจดัเรยีงขึน้

บนพาเลทด้วยเครือ่งจดัเรยีงอตัโนมตั ิหลงัจากนัน้จะถกูพนัทบัด้วยพลาสตกิใสอกีชัน้เพือ่ป้องกนัการ
ปนเปื้อน พาเลทที่บรรจุกระป๋องเรียบร้อยแล้วจะถูกล�าเลียงไปเก็บที่สโตร์เพื่อรอการจัดส่งต่อไป
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การบริหารจัดการคุณภาพ 
การบริหารจัดการคุณภาพของโรงงานผลิตเครื่องดื่มของ CBD

CBD มีการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอนการผลิต โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิต (GMP หรือ Good Manufacturing Practice) ที่รับรองโดยส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย CBD ได้รับการ
รับรองขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

(1) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นการรับรองจากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรม และส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงเป็นระบบการจดัการคุณภาพด้านความปลอดภยั โดยมกีารควบคมุ
กระบวนการผลิตอาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ

(2) ฮาลาล (Halal) เป็นการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าได้ด�าเนินการตาม
กรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

(3) ISO 22000:2005 (E) เป็นการรับรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบการ
จัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสากล

(4) ISO 14000 และ ISO 45001:2018 เป็นรบัรองระบบการจดัการความสิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และอาชวีอนามัย

การบริหารจัดการคุณภาพของโรงงานผลิตขวดแก้วของ APG
APG มกีารบรหิารจดัการและควบคมุคณุภาพในแต่ละขัน้ตอนการผลติ โดยได้รบัการรบัรองขัน้ตอนการผลติและการ

ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้
(1) GMP/HACCP เป็นการรับรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited 
(2) ISO 9001:2015 เป็นการรับรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited ซึ่งเป็นระบบการจัดการ

ความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสากล 

การบริหารจัดการคุณภาพของโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมของ ACM
บรษิทั ACM มกีารด�าเนนิงาน และบรหิารจดัการด้านความปลอดภยัและควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ในแต่ละข้ันตอนของ

กระบวนการผลติ  ให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของ GMP บรรจภุณัฑ์ และควบคุมการผลติให้ปราศจากสารเคม ีสิง่แปลกปลอมต่างๆ 
และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ตามข้อก�าหนด HACCP เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการขอการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อ
ยกระดับและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตระดับสากลตลอดไป

7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การผลิตเครื่องดื่มภายใต้การด�าเนินงาน CBD และการผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียมภายใต้การด�าเนินงาน

ของ APG และ ACM อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในระดับประเทศ ระดับ
จงัหวดั และระดบัท้องถิน่ กฎหมาย กฎระเบยีบ และข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อมที่ใช้บงัคบักบับรษิทัผูผ้ลติเครือ่งดืม่และบรรจุ
ภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน�้า การป้องกัน และการ
บ�าบัดน�้าเสีย และไอเสีย รวมทั้งการบริหารจัดการ และการก�าจัดสารและของเสียที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ดี ปริมาณไอเสีย 
น�้าเสีย และของเสียอื่นๆ ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บริษัทฯ เชื่อว่าโรงผลิตทั้งหมดในปัจจุบันได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อมที่ใช้
บงัคบัทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั และระดบัท้องถิน่ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง ซึง่จนถงึปัจจบุนัไม่เคยถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดีใดๆ 
เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับผลกระทบของ
เหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ หรือมีกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�าหนดฉบับใหม่หรือที่
แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และโรงงานผลิตทั้งหมดตามข้างต้นในอนาคตได้

8. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
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ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
1. หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เป็นทุนเรียกช�าระแล้วจ�านวน 1,000 ล้าน

บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้หุ้นสามัญทั้งจ�านวนของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผู้ถือหุ้น
 2.1 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ (%)

1 บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จ�ากัด    250,064,500 25.01%

2 น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ    210,000,000 21.00%

3 นายยืนยง โอภากุล      70,480,000 7.05%

4 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์      48,474,100 4.85%

5 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 36,820,283 3.68%

6 นายประชา ด�ารงค์สุทธิพงศ์ 29,054,200 2.91%

7 นางลินจง โอภากุล      26,145,800 2.61%

8 UBS AG SINGAPORE BRANCH      25,161,400 2.52%

9 นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล 24,246,600 2.42%

10 NORTHEND INVESTMENT LIMITED      20,000,000 2.00%

 2.1 รายละเอยีดของกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญท่ีร่ะบขุา้งต้น ทีม่ลีกัษณะเป็น Holding Company หรอืโดยพฤตกิารณม์ี
อทิธพิลตอ่การก�าหนดนโยบายการจัดการหรอืการด�าเนนิงานของบรษิทัอยา่งมนียัส�าคญั มีดังต่อไปนี้

 2.2.1 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จ�ากัด สรุปได้ดังนี้ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 
55 นางดารารัตน์ เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 15 นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือ
หุ้นร้อยละ 10 และนางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 10 ของทุนช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง 
จ�ากัด

 2.2.2 Northend Investment Ltd. ก่อตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง โดยมีผูถ้อืหุน้คือ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 
และ Autumn Gold Capital Ltd. ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามล�าดบั ทัง้นี ้Autumn Gold Capital Ltd. ก่อตัง้ขึน้
ภายใต้กฎหมายของ British Virgin Islands โดยมนีายเสถียร เศรษฐสทิธิเ์ป็นผูไ้ด้รบัประโยชน์ทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner)  
หมายเหตุ * UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd. 

 2.3 สรุปการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหุน้ของกรรมการ และผูบ้รหิาร ป ี2562

กรรมการ/ผู้บริหาร ความสัมพันธ์
จ�านวนหุ้น 

(ต้นปี)
เพ่ิม / (ลด)

ระหว่างปี
จ�านวนหุ้น 
(ปลายปี)

1. กลุ่มนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
 1.1 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 48,474,100 - 48,474,100

 1.2 บจก.เสถียรธรรมโฮลดิ้ง 250,064,500 - 250,064,500

 1.3 NORTHEND INVESTMENT LIMITED 45,161,400 - 45,161,4001

2. กลุ่มนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
 2.1 นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 210,000,000 - 210,000,000

 2.2 นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ น้องสาวนางสาวณัฐชไม 18,152,700 - 18,152,700

3. กลุ่มนายยืนยง โอภากุล
 3.1 นายยืนยง โอภากุล 70,480,000 - 70,480,000

 3.2 นางลินจง โอภากุล ภรรยานายยืนยง 26,145,800 - 26,145,800

หมายเหตุ  1 UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ Northend Investment Ltd. ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของ UBS AG SINGAPORE BRANCH 

จำานวน 25,161,400 หุ้น
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3. บริษัทย่อย
ปัจจุบัน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

 3.1 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด (CBD)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จ�านวนหุ้น 

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. บริษัทฯ 2,999,990 99.9

2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 5 0.0

3. นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ 5 0.0

รวม 3,000,000 100.0

 3.2 บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จ�ากัด (DCM)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จ�านวนหุ้น 

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. บริษัทฯ 999,980 99.9

2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 10 0.0

3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 10 0.0

รวม 1,000,000 100.0

 3.3 บริษัท เอเชียแปซิฟกิกลาส จ�ากัด (APG)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จ�านวนหุ้น 

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. บริษัทฯ 12,999,980 99.9

2. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 10 0.0

3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 10 0.0

รวม 13,000,000 100.0

 3.4 CARABAO TRADING (HONG KONG) LIMITED (CTHK)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จ�านวนหุ้น 

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. บริษัทฯ 50,000 100.0

รวม 50,000 100.0

 3.5 CARABAO HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED (CHHK)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จ�านวนหุ้น 

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. บริษัทฯ 85,898,943 100.0

รวม 85,898,943 100.0
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 3.6 CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À.R.L. (CVHLUX)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จ�านวนหุ้น 

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. CHHK 52,526,120 84.3

2. Northend Investment Limited 5,981,622 9.6

3. INTERCARABAO PRIVATE LIMITED 3,800,823 6.1

รวม 62,308,565 100.0

 3.7 INTERCARABAO LIMITED (ICUK)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จ�านวนหุ้น 

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. CVHLUX 74,600,000 100.0

รวม 74,600,000 100.0

 3.8 บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (ACM)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
จ�านวนหุ้น 

(หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ)

1. บริษัทฯ 5,180,000 74.0

2. SHOWA DENKO Group 1,820,000 26.0

รวม 7,000,000 100.0

4. สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
- ไม่มี – 

5. ยอดคงค้างจากการออกหุ้นกู้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหุ้นกู้คงค้างทั้งสิ้น 2,790 ล้านบาท โดยรายละเอียดส�าคัญสรุปได้ดังนี้

หุ้นกู้
จ�านวน

(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย

(%ต่อปี)
อายุ 
(ปี)

ก�าหนดไถ่ถอน

CBG206A 1,700.0 2.23% 2.00 15 มิถุนายน 2563

CBG216A 720.0 2.42% 3.00 15 มิถุนายน 2564

CBG216B 370.0 2.42% 2.95 15 มิถุนายน 2564

รวม 2,790.0
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบ

การเงนิรวม และภายหลังการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข
และข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลด�าเนินงาน และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความต้องการ
ใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ  ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก�าไรสะสม
ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงิน
ลงทนุในบรษิทัย่อย ดังนัน้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบรษิทัฯ จงึขึน้อยู่กับผลการด�าเนนิงานและการจ่ายเงนิปันผล 
ของบริษัทย่อยเป็นหลัก

2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
 บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลัง

หักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และภายหลังการจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมาย ท้ังนี้ อัตราการ
จ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ�าเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม 
การขยายธุรกิจเงื่อนไขและข้อจ�ากัดตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่
คณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะไม่เกินก�าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้างการจัดการ
1. โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

1.1 โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ประธานผู้บริหาร
สายงานการผลิต
และโรงงาน

ประธานผู้บริหาร
สายงานขาย

ประธานผู้บริหาร
สายงานการตลาด

ประธานผู้บริหาร
สายงานบัญชี
และการเงิน

ประธานผู้บริหาร
สายงานบริหาร

ประธานผู้บริหาร
สายงานการค้า
ต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายงานกํากับกิจการองค์กร
   และฝ่ายบริหารความย่ังยืน
 ฝ่ายงานรับผิดชอบต่อสังคม
 ฝ่ายส่ือสารองค์กร
 ฝ่ายกฏหมาย
 เลขานุการบริษัท

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฎิรูปองค์กร

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในองค์กร

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการ

บริหาร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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1.2 คณะกรรมการบริษัท
  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
/รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
/รองประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

7. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

8. นายสัญชัย จุลมนต์ 

ลาออกเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

8. นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง

แต่งตั้งเมื่อ 8 สิงหาคม 2562

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี กรรมการ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:  นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชร ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

 (1) กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 กรรมการซ่ึงลงนามผูกพนับรษิทัฯ คอื นายเสถยีร เศรษฐสทิธ์ิ หรอื นายยนืยง โอภากลุ หรอื นางสาวณัฐชไม ถนอมบรูณ์เจรญิ 

หรือ นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผล
ผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่การรับรองความถูกต้องของเอกสารและ/หรือส�าเนาเอกสารให้กรรมการหนึ่งคนจากสี่คนข้างต้นลง
ลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

 (2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหารความ

เส่ียง

1.นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ü ü
2.นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ü ü ü
3.นายยืนยง โอภากุล ü
4.นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร ü ü
5.นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ü
6.นางเสาวนีย์ กมลบุตร ü ü ü ü
7.นายคณิต แพทย์สมาน ü ü ü ü
8.นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง ü ü
9.พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ü
10.นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ (CFO) ü
11.นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ ü
12.นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ ü
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ชื่อกรรมการ

การประชุมประจ�าปี 2561 / 2562

กรรมการบริษัท
(5 ครั้ง/5 ครั้ง)

กรรมการ 
ตรวจสอบ

(5 ครั้ง/6 ครั้ง)

กรรมการ 
สรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน 
(3 ครั้ง/3 ครั้ง)

กรรมการ 
บริหารความเส่ียง 
(4 ครั้ง/4 ครั้ง)

ประชุม
ผู้ถือหุ้น

(1 ครั้ง/1 ครั้ง)

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562

1 .นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 4/5 4/5 - - 2/3 2/3 - - 1/1 1/1

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 5/5 5/5 - - 3/3 3/3 4/4 4/4 1/1 1/1

3.นายยืนยง โอภากุล 4/5 4/5 - - - - - - 1/1 0/1

4.นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร 4/5 4/5 - - - - 3/4 4/4 1/1 1/1

5.นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ 4/5 4/5 - - - - 1/3 - 1/1 1/1

6.นางเสาวนีย์ กมลบุตร 5/5 5/5 5/5 6/6 3/3 3/3 4/4 4/4 1/1 1/1

7.นายคณิต แพทย์สมาน 5/5 5/5 5/5 6/6 3/3 3/3 4/4 4/4 1/1 1/1

8.นายสัญชัย จุลมนต์ 4/5 4/5 4/5 2/2 3/3 3/3 - - 1/1 1/1

9.นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง -/- 2/2 - 2/2 - - - - - -

10.พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี 5/5 5/5 - - - - - - 1/1 1/1

11.นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ (CFO) - - - - - - 4/4 4/4 1/1 1/1

12.นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ - - - - - - 4/4 3/4 1/1 1/1

13.นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ - - - - - - 0/1 3/4 - -

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ต�าแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและ
   ก�าหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ตะวันแดง โลจีสติ๊ก จ�ากัด
   บริษัท ทีดี ตะวันแดง จ�ากัด บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด
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2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ
ต�าแหน่งปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริษัท 
รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) 

• Financial Statements for Directors (FSD) , Thai Institute of Directors (IOD)

• Risk Management Committee Program (RMP) , Thai Institute of Directors (IOD)

• Transformative HR System สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

• Capital Market Academy หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2558)

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2557 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ
   ก�าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียรตะวันแดง 1999 จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ�ากัด
2545 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด
2545 - 2556  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ�ากัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ�ากัด

3. นายยืนยง โอภากุล
ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา
•  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

•  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีไทยนิยม, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•  Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2557 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ�ากัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด
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4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร
ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานผลิตและโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ�ากัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด 
   บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ�ากัด
2557 - ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด
2545 - 2556  ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด

5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์
ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานการค้าต่างประเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Bachelor of Marketing, University of Wollongong, NSW, Australia

• Master of International Business, University of Queensland, QLD, Australia 

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2560 - 2561 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2559  ผู้อ�านวยการ ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2557 - 2558 ผู้อ�านวยการ บริษัท ซีเจ เอ็กเพรซ กรุ๊ป จ�ากัด
2555 - 2556  ผู้อ�านวยการ บริษัท ตะวันแดง สิงคโปร์ จ�ากัด
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6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 7

• Senior Executive Program Kellogg, – สถาบันศศินทร์

• The Management Development Program (Wharton School)

• Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 69

• Advance Audit Committee Program (ACP), Institute of Directors (IOD)

• Role of the Compensation Committee (RCC), Thai Institute of Directors (IOD)

• Role of the Chairman Program (RCP), Thai Institute of Directors (IOD)

• Financial Institutions Governance Program (FGP), Thai Institute of Directors (IOD) 

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• Boards that make a difference (BMD) รุ่น 9/2019 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาวิทยาลัยเซ้าธ์อีสท์บางกอก
2560 - 2561 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี / 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จ�ากัด (มหาชน)
2557 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาสถาบันรัชภาคย์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
   แห่งประเทศไทย
2557 - 2562  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   /รองประธานกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน บรษัิท คาราบาวกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
2555 - 2556  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท ไทยยานยนต์ จ�ากัด
2552 - 2556  ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
2552 - 2556  กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน)
2552 - 2555  รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง
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7. นายคณิต แพทย์สมาน
ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD)

• Audit Committee Program (ACP), Thai Institute of Director (IOD)

• หลักสูตร “การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน”  
รุ่นที่ 11 (PDI 11), สถาบันพระปกเกล้า

• Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017

• Role of the Chairman Program, รุ่น 45/2019 Thai Institute of Directors (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และบรหิารความเสีย่ง บรษิทั รพ. พระรามเก้า จ�ากดั
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2557 - 2559  กรรมการบริษัทบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2557  กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
2556   กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2555 - 2557  กรรมการการเคหะแห่งชาติ
2548 - 2556  ที่ปรึกษากรรมการช�าระบัญชี และผู้รับมอบอ�านาจคณะกรรมการช�าระบัญชี 
   บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

8. นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง
ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Master of Intellectual Property) Franklin Pierce Law Center 
สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาฯ

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• หลักสตูร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 24 จัดโดยวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(ปี พ.ศ. 2554-2555) 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 21 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (ปี 
พ.ศ. 2558)

• หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7 จัดโดยส�านักงาน 
ป.ป.ช. (ปี พ.ศ. 2559)

• Director Accreditation Program (DAP), 164/2019 Thai Institute of Directors (IOD)

• Advanced Audit Committee Program (AACP) 35/2019 Thai Institute of Directors (IOD)
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ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ 
อดีต - รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ด้านบริหาร) กระทรวงพาณิชย์
  - ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงพาณิชย์
  - รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี
ต�าแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา
• โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 20)

• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 31)

• หลักสูตรหลักประจ�า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 71 พ.ศ. 2535

• หลักสูตร Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537

• ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 พ.ศ. 2558

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน พ.ศ. 2559

• หลักสูตรผู้บริหารสูงสุด สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 พ.ศ. 2560

• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่น 137/2017

ประสบการณ์ท�างาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2561 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
2558 - 2560 เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
2556 - 2557 รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร
2556   รองเจ้ากรมการสรรพก�าลังกลาโหม

1.3 อนุกรรมการ
  บรษิทัฯ มอีนกุรรมการ 3 ชดุ ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ

3. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาฯ

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองประธานกรรมการสรรหาฯ

3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการสรรหาฯ

4. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการสรรหาฯ
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กรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายอนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

8. นางสันทนา จันทร์เนียม* กรรมการบริหารความเสี่ยง

*นางสันทนา จันทร์เนียม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562

กรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการบริหาร

3. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการบริหาร

4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการบริหาร

5. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ กรรมการบริหาร

6. นางสาวเทียนธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการบริหาร

7. นางสันทนา จันทร์เนียม กรรมการบริหาร

 *นางสนัทนา จนัทร์เนยีม ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิาร ตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 5/2562 วันท่ี 19 ธันวาคม 2562

1.4 ผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ

3. นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต และโรงงาน

5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการค้าต่างประเทศ

6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไว้ดังนี้
1. ก�าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
2. ก�ากบัดแูล บรหิาร จดัการ และปฏบิตังิานประจ�าตามปกตธิรุกจิ เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามท่ีได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการก�าหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบ
ประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การด�าเนินการทางธุรกิจ 
รวมทัง้การบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ เป็นไปตามวตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตคิณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ก�ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. เจรจาและเข้าท�าสญัญา และ/หรอืธุรกรรมใดๆ ทีเ่ป็นธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ (เช่น การลงทนุในเครือ่งจกัรและทรพัย์
สินอื่นๆ ตามงบประมาณการลงทุนหรืองบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ การเก็บสินค้าคงคลัง หรือ
การขายสินคา้) ภายในก�าหนดวงเงินของธรุกรรมตามทีก่�าหนดในตารางอ�านาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนมุัติจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท

7. สัง่การ ออกระเบยีบ หลกัเกณฑ์ ประกาศ และบนัทกึภายในส�าหรบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เพือ่ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร
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8. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ
9. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผล

ประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผล
ประกอบการที่ดีขึ้น

10. พัฒนาองค์กรให้มีผลการด�าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

11. ศกึษาโอกาสในการลงทนุในโครงการใหม่ๆ ทีด่ ีโดยท�าการศกึษาทางด้านเทคนคิและด้านการเงนิอย่างเหมาะสม
และครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

12. พจิารณาอนมุตักิารด�าเนนิงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกจิตลอดจนการด�าเนนิงานท่ีเป็นรายการสนบัสนนุธุรกจิปกติ
ของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะ
กรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ถงึตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยเกีย่วกบัการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนัและรายการได้มาจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ รวมตลอด
จนตารางก�าหนดอ�านาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด

13. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ 
14.  มอบอ�านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานท่ีก�าหนดในนามของประธานเจ้า

หน้าที่บริหารท้ังน้ีการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจท่ีระบุไว้ในหนังสือ
มอบอ�านาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการมอบหมายภาย
ใต้ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องไม่เป็นการมอบอ�านาจช่วงหรือมอบหมายท่ี
ท�าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอ�านาจใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูป
แบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย สามารถอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวได้ในกรณีนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอ�านาจใน
การอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการท�า
รายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length) 

15.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษัท

1.5 เลขานุการบริษัทฯ
  ทีป่ระชมุกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 5/2558 เมือ่วันท่ี 7 สงิหาคม 2558 มมีตแิต่งตัง้นายวรญัชัย เจนศริวิณชิย์ให้

ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยนายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์ 
มีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  (1) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ 

รวมตลอดจนจัดท�าข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม
   (ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุ้น รวมตลอดจนจดัท�าข้อมลูและ

เอกสารประกอบการประชุม
  (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
  (3) ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่กรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
  (4) จดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีตามมาตรา 89/14 ซึง่จดัท�าโดยกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

ให้กับประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
  ทัง้นี ้เลขานกุารบรษิทัฯ ต้องปฏิบตัหิน้าทีข้่างต้นด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย์

สจุรติ รวมทัง้ปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ มตขิองกรรมการบรษัิท ตลอดจนมตทิีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น

1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  (1) ค่าตอบแทนกรรมการ
  นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

  ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
  1) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาด

ธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้
เกิดประโยชน์กับบริษัท และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ 

  2) โบนัสกรรมการประจ�าปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท

   (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ซึง่เป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร เป็นวงเงนิรวมไม่เกนิปีละ 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอยีด ดงันี้

ค่าตอบแทน 
รายเดือน

เบี้ยประชุม

ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการชุดย่อย 45,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/ครั้ง

กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารนั้น ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของประธาน
กรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน 

กรรมการ  
ปี 2562

โบนัส 
กรรมการ

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ไม่มี - - ไม่มี -

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ - ไม่มี - - ไม่มี -

3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส - ไม่มี - - ไม่มี -

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ - ไม่มี - - ไม่มี -

5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ไม่มี - - ไม่มี -

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
รองประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
/ กรรมการอิสระ

920,000 350,000

7. นายคณิต แพทย์สมาน
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสีย่ง / 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 / กรรมการอิสระ

740,000 150,000

8. นายสัญชัย จุลมนต์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

220,000 150,000

9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี กรรมการ / กรรมการอิสระ 480,000 100,000

10 นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 230,000 -

รวม 2,590,000 750,000

  (ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
   - ไม่มี -

 (2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของ
ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการก
ลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการด�าเนิน
งานของบริษัท สถานะทางการเงิน ทั้งนี้ ผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่รับผิดชอบ (Key 
Performance Indicator)

   (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภท
ค่าตอบแทน

ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จ�านวนผู้บริหาร มูลค่า (บาท) จ�านวนผู้บริหาร มูลค่า (บาท)

เงินเดือนและโบนัส 7 143,198,340 6 172,028,000

เงินสนับสนุนกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม

7 3,611,610 6 3,537,792

รวม 146,809,950 175,565,792

  (ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
   - ไม่มี –
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2. โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย
2.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อย

  (1) บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด (“CBD”)
  (2) บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ�ากัด (“APG”)
  (3) บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จ�ากัด (“DCM”)

 

คณะกรรมการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานผลิตและโรงงาน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาด

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
(CFO)

1  บริษัท คาราบาวตะวันแดง จํากัด (“CBD”)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

คณะกรรมการบริษัท

รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาด

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
(CFO)

2  บริษัท เอเชียแปซิฟกิกลาส จํากัด (“APG”)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส

รองกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
(CFO)

3  บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จํากัด (“DCM”)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ
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2.2  กรรมการของบริษัทย่อย
  (1) กรรมการบริษัทของ CBD APG และ DCM 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กรรมการของบรษัิทย่อยทัง้ 3 บรษัิทซึง่ได้แก่ CBD APG และ DCM ประกอบ
ด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รองประธานกรรมการ

3. นายยืนยง โอภากุล กรรมการ

4. นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการ

5. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ

6. นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ กรรมการ

   (2) กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย
กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทย่อยท้ัง 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ CBD APG และ DCM คือ กรรมการสองท่าน 

ลงลายมอืชือ่ร่วมกันและประทบัตราส�าคญัของบรษิทัย่อยดังกล่าว เว้นแต่การรบัรองความถกูต้องของเอกสารและ/หรอืส�าเนา
เอกสาร ให้กรรมการหนึ่งท่านจากหกท่านลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท

2.3 ผู้บริหารของบริษัทย่อย
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทซึ่งได้แก่ CBD APG DCM และ ACM ประกอบ

ด้วยผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
ด�ารงต�าแหน่งในบริษัท

CBD APG DCM ACM

1.นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ü ü ü -
2.นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ ü ü ü ü
3.นายยืนยง โอภากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ü - - -
4.นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตและโรงงาน ü ü - ü
5.นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ü ü ü ü

3. บุคลากรของบริษัทฯ
3.1  จ�านวนบุคลากรและค่าตอบแทน

ส�าหรับปีบัญชี 2561 และ 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทฯ มีจ�านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) 2,743 
คน และ 2,896 คน ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดพนักงานแยกตามสายงาน และค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

บริษัท
จ�านวนพนักงานปี 

2561
จ�านวนพนักงานปี 

2562

CBG 9 9

CBD 1,251 1,410

DCM 1,067 1057

APG 278 260

ACM 138 160

รวม 2,743 2,896
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ค่าตอบแทนพนักงาน

ประเภทค่าตอบแทน
ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส�าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จ�านวนพนักงาน (คน) จ�านวนเงิน (บาท) จ�านวนพนักงาน (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

เงินเดือนและโบนัส 2,743 841,529,398 2,896 960,706,963

เงินสนับสนุนกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนประกันสังคม

2,743 36,011,254 2,896   37,133,879

รวม 877,540,652 997,840,842

3.2  ข้อพิพาทด้านแรงงาน
  ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทฯ 

เป็นคู่ความหรือคู่กรณี และอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความเจริญ

เติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ัวท้ังองค์กร รวมท้ังสอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

  บริษัทฯ จึงก�าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากบุคคลเพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างความส�าเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องขององค์กร โดยมีขอบเขตนโยบายในด้านต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

  1. การจ้างงาน และบรรจุพนักงาน 
  บรษิทัฯ มนีโยบายในการบรหิารอตัราก�าลงัให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองค์กร โดยพฒันากระบวนการสรรหา

และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และพันธกิจขององค์กร กรณีที่มีต�าแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้
ด�ารงต�าแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในได้ บริษัทฯ จึงจะด�าเนินการสรรหา และว่าจ้าง
บุคคลจากภายนอกเข้ามาแทน

  2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน 
  บรษิทัฯ ก�าหนดโครงสร้างองค์กรโดยให้มสีายการบงัคับบญัชาและการแบ่งส่วนงานทีก่ระชบั ด้วยบทบาท

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและต�าแหน่งงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ

  3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมีการก�าหนดตัวชี้วัด 

(KPI) ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัทฯ เป้าหมายของหน่วยงาน และเป้าหมายของแต่ละบุคคล ที่มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกัน รวมทั้งเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับการพิจารณาให้ผลตอบแทนเพ่ือเป็นการจูงใจ และให้รางวัลพนักงานที่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

  4. สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
  บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการท�างานท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างหลากหลายของพนักงานใน

องค์กร (Diversity Workforce) และมีความมุ่งมั่นให้พนักงานท�างานอย่างมีความสุข ปลอดภัย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การท�างาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดสถานที่ท�างาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น ที่จอดรถ ห้องพยาบาล ห้องน�้า เป็นต้น

  5. สวัสดิการพนักงาน
  บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการระบบค่าตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เป็น

ธรรม และสามารถแข่งขันได้กับตลาดการจ้างงานในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งนอกเหนือจากการด�าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพฯ สวัสดิการงานแต่งงาน สวัสดิการงานศพ และกองทุนเงินกู้ส�าหรับพนักงาน เป็นต้น
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  6. การพัฒนาบุคลากร
  บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากร โดยถอืว่าพนกังานทกุคนเป็นสนิทรพัย์ (Asset) ทีม่คีณุค่า

และสามารถเพิท่คณุค่าได้มากขึน้ตามระยะเวลา ดงันัน้การพฒันาบคุลากรจึงเป็นการพฒันาระยะยาว ที่ไม่ใช่แค่การฝึกอบรม 
แต่รวมถงึการออกแบบและพฒันากจิกรรม หรอืการด�าเนนิการใดๆ เพือ่ให้พนกังานได้เกดิการเรยีนรูท้ีส่ร้างเสรมิความรู ้ทกัษะ 
และทศันคต ิซึง่สามารถน�าไปพฒันาการปฏบิตังิานของตนเอง โดยไม่ได้มุง่เน้นเฉพาะความรูใ้นงานท่ีรบัผดิชอบอยู่ในปัจจบุนั
เพียงอย่างเดยีว แต่รวมถงึการเพิม่ศกัยภาพท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีเปลีย่นแปลงไปในหน้าท่ีการงาน และการ
สร้างความพร้อมต่อความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไปของตลาดและลกูค้า ถอืเป็นการยกระดบัการพฒันาบคุลากรเข้าสูก่ารเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ท�าให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

  บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงสร้างการพัฒนาบุคลากร ไว้ 5 กลุ่มหลักสูตร ดังนี้ 
   (1) หลักสูตรการปฐมนิเทศ (Orientation Program) 

   เป็นหลักสูตรเพื่อแนะน�าให้พนักงานใหม่ ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงาน 
ของบริษัทฯ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ ลักษณะงานและข้อมูลอื่นๆ ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อก�าหนด 
กฏเกณฑ์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับในการท�างานของบริษัท ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อการปฏิบัติ
งานที่ถูกต้องและปลอดภัย 

โดยหลักสตูรนีย้งัช่วยส่งเสรมิให้พนกังานของบรษิทัในเครอืฯ ได้รูจ้กัและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังานกนั 
เพื่อสร้างเสริมความพร้อมให้พนักงานใหม่ในการปรับตัวเข้ากับองค์กร เริ่มต้นการท�างานกับบริษัทฯ ด้วยความรู้สึกที่ดีต่อผู้
บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน อันจะส่งผลให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรยิ่งขึ้นต่อไป

   (2) หลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะหลักของบุคลากร  
   (Core Competency Training Program) 

   เป็นหลกัสตูรเพือ่พฒันาพนกังานให้มีคณุลกัษณะหลกั ( Core Competency ) ท่ีเหมาะสมต่อ
การสนับสนุน พัฒนา และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหลักปฏิบัติที่น�าไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เพ่ือให้พนกังานทกุระดบัในองค์กรปฏบิตังิานโดยมคีณุลกัษณะและพฤตกิรรมอนัพงึประสงค์ท่ีเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 

   (3) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะด้านธุรกิจ  
   (Business Competency Development Program) 

   เป็นหลกัสตูรทีพ่ฒันาพนกังานให้มีความรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัแนวคดิ รปูแบบและเครือ่งมอื
การจดัการด้านธุรกจิ เพ่ือสร้างเสรมิทกัษะและความสามารถทีจ่�าเป็นเพือ่น�าไปใช้ส�าหรบัการพฒันาและปฏบัิตงิานในสายงาน
ของตนภายใต้สภาวะแวดล้อมในการแข่งขนัทางธรุกิจ ให้สามารถบรรลถุงึเป้าหมายของสายงานและเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน

   (4) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะด้านการบริหาร  
   (Managerial Competency Development Program) 

   เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ส�าหรับสร้างเสริมคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการ 
ที่พนักงานระดับบริหารจ�าเป็นต้องมี เพื่อให้สามารถบริหารงานและน�าพาพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมุ่งสู่เป้าหมาย
ของบรษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงาน การคิดเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้น�า เป็นต้น

   (5) หลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะในงาน  
   (Functional Competency Development Program) 

   เป็นหลกัสตูรเพ่ือพฒันาความรู ้ทักษะ และความสามารถทางเทคนิคในงานเฉพาะด้านทีต้่อง
อาศัยความช�านาญและระยะเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะส่งผลต่อความส�าเร็จของการท�างานที่ได้
รบัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา เช่น ทกัษะการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ การควบคุมและบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์และเครือ่งจกัร หรอื
ความรู้ในสายงานวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ บนพื้นฐานของโครงสร้างหลักสูตรการ
พัฒนาพนักงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาวบาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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   (1) ทีมขาย 
   บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรทีมขายให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ที่

พร้อมส�าหรบัการบรหิารจดัการงานขายต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่ย่อย ซึง่มคีวามแตกต่างกนัตามหน้าท่ีและลกัษณะงาน ดงันี้

• กลุ่มพนักงานขายท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดี เสนอสินค้าและโปรโมชั่น
ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับตัวแทนจ�าหน่าย 

• กลุม่พนกังานขายประจ�าหน่วยรถขายเงนิสด ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการน�าเสนอสนิค้าและ
โปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับร้านค้าปลีก 

   (2) ทีมงานสาวบาวแดง 
   ทมีงานสาวบาวแดงเป็นทีมปฏบิตักิารตลาดท่ีท�าหน้าท่ีเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร

ต่างๆ ของบรษัิทฯ ให้ผูบ้รโิภค ร้านค้า รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้อง ให้เกดิการรบัรู ้เชือ่มัน่ และคุ้นเคยกบัสนิค้าทีบ่รษิทัฯ จดัจ�าหน่าย 
โดยการท�ากจิกรรมทางการตลาดกบัผูบ้รโิภคโดยตรง ซึง่บรษิทัฯ จะจัดให้มกีารพฒันาความรู ้ทกัษะต่างๆ เช่น เทคนคิในการ
เป็นพิธีกร ความกล้าแสดงออก การติดสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น 

   (3) พนักงานโรงงาน 
   ในการพัฒนาพนักงานโรงงาน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักสูตรด้านการผลิต คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโรงงาน กล่าว
คือการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และการบริหารงานด้านระบบคุณภาพ เช่น ระบบ GMP ระบบ HACCP และ ระบบ ISO 
22000 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคนิค และการส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานในด้านอื่นๆ ที่
เป็นหลักสูตรทั่วไป (Soft Skill) 

   (4) พนักงานกลุ่มสนับสนุน
   พนกังานในกลุม่สนบัสนนุถอืว่าเป็นอกีส่วนหนึง่ทีส่�าคญั ซึง่จะท�าให้ธรุกจิด�าเนินไปในทศิทาง

และเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ การพัฒนาให้พนักงานในกลุ่มสนับสนุนเป็นเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners) 
ของสายงานหลักจึงมีความจ�าเป็น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถโดยให้มีการ
เรียนรู้จากการสอนหน้างานและการปฏิบัติงานจริง จากการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และจากค�าแนะน�าของผู้ที่
มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน รวมถึงการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก และพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
(Knowledge Management) ด้วยการส่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนรูภ้ายในองค์กรเพือ่ส่งต่อความรู ้ระหว่างพนกังานภายในหน่วย
งานด้วยกันเอง (Knowledge Sharing) 

นอกจากนี ้บริษทัฯ ได้ก�าหนดให้มีหลกัสตูรภาคบงัคบัทีพ่นกังานทกุคนต้องเข้ารบัการอบรม คือ หลกัสตูรการปลกูจิต
ส�านกึขบัขีป่ลอดภยั พร้อมทัง้ได้จดัตัง้โครงการส่งเสรมิการขบัขีป่ลอดภยั ขึน้ภายใต้ชือ่โครงการ “บาวแดง ขบัขีป่ลอดภยั ใส่ใจ
ทกุคน” โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่รณรงค์ให้พนกังานในองค์กรมคีวามตระหนกัถงึการใช้รถใช้ถนน และสร้างจติส�านกึในเรือ่งการ
ขบัขีอ่ย่างปลอดภยัใส่ใจเพือ่นร่วมทาง ที่ไม่ใช่แค่เพยีงการใช้รถในเวลาท�างานเท่านัน้ แต่เป็นการส่งต่อความห่วงใยไปถงึการ
ใช้รถใช้ถนนในเวลาส่วนตัวของพนักงานเมื่อต้องเดินทางมาท�างาน หรือเดินทางกลับบ้าน รวมถึงการใช้ชีวิตประจ�าวันโดย
ค�านึงถึงสังคมรอบข้างที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอีกด้วย
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นอกเหนอืจากหลกัสตูรทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดไว้ข้างต้น ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ด�าเนนิการส�ารวจ และวเิคราะห์ความจ�าเป็น
ในการฝึกอบรม โดยให้พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอหลักสูตรอบรมที่เห็นว่าเหมาะสมกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้
กับลูกน้องใต้บังคับบัญชา และน�าหลักสูตรดังกล่าวมาจัดเป็นแผนการอบรมในแต่ละปี เพื่อให้ตรงตามความต้องการ และมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานอย่างมากที่สุด

การจัดอบรมจริงตามแผนฝึกอบรมประจ�าปี 2562

บริษัท

จ�านวนหลักสูตร (ครั้ง)
จ�านวนคนและชั่วโมงที่อบรม

จริง
งบประมาณ (บาท)

แผน
อบรม

จริง

คิดเป็น 

%

จ�านวน

คนที่

เข้า

อบรม

จ�านวน

ชั่วโมง

เฉลี่ย

ชั่วโมง

อบรม 

คนละ

ตาม

แผน
ใช้จริง

คง

เหลือ
%

CBG 5 9 180% 15 93 6 - 28,575 - -

CBD (สนญ.) 111 76 68% 1,214 6,054 5 1,953,170 496,554 1,456,616 25%

DCM 27 32 119% 1,794 11,498 6 489,050 1,009,703 - 206%

CBD (โรงงาน) 82 154 188% 2,477 14,497 6 1,442,701 1,678,707 - 116%

APG (โรงงาน) 43 47 109% 780 3,488 4 419,400 418,897 503 100%

ACM (โรงงาน) 42 45 107% 203 1,379 7 698,800 287,391 411,409 41%

Grand total 310 363 117% 6,483 37,009 6 5,003,121 3,919,827 1,083,294 78%
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ 
ประกาศใช้ส�าหรับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการ
อย่างยั่งยืน

 ในปี พ.ศ. 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงและก�าหนดนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.) หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส�านกังาน ก.ล.ต.) และข้อแนะน�าของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติ 

 ทั้งนี้ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดังนี้ 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุน 
ต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้น พร้อมอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย

การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ และให้ความส�าคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริม

ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็น
ธรรมและเป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และ ส�านักงาน 
ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่การซื้อการขาย การโอนหุ้น การมี
ส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี รวมถึงพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์ สนธิการลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

 นอกจากนี้เพื่อเคารพสิทธิ และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการก�าหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือ
สร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการท�าข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุนี้ 

บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ ตลท. ก�าหนด เพื่อส่งเสริมและอ�านวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท หรือ
ตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะ
เรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ  ที่ช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลง
คะแนนด้วย บริษัทฯ ให้ความส�าคญักับการก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วม
ประชมุของผูถ้อืหุน้ทกุรายรวมถงึเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้
ได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทฯก�าหนดขึ้นตามกฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงเผยแพร่
รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯและเวบ็ไซต์ของตลท.
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 บริษัทฯ ได้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อ
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ และจดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชมุไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่ให้
ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล และระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิผล และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ข้อสงสยัสามารถส่งค�าถามทีต้่องการให้ตอบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด 
หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก�าหนดโดยมีค�าอธิบายวิธีการ และเอกสารที่ผู้ถือหุ้น ต้อง
จัดเตรียมเพ่ือใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่
ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองเพือ่มอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่ หรอืแต่งตัง้กรรมการอสิระท่านใดท่านหน่ึงตามทีร่ะบุ
ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้

 บรษิทัฯ จะจดัเตรยีมบคุลากร ระบบลงทะเบยีน และเทคโนโลยต่ีางๆ เพือ่อ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุ 
รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว

 บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ
ชดุย่อย และผู้บรหิารระดบัสงูทกุท่านเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น เพือ่ช้ีแจงตอบข้อซกัถาม ตลอดจนรบัฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอ
แนะจากผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนจัดเตรียม
บตัรลงคะแนนให้แก่ผูถ้อืหุน้ในการประชมุผูถื้อหุ้น รวมถงึส่งเสรมิให้มบีคุคลท่ีสาม หรอืตวัแทนผูถ้อืหุ้นรายย่อยเข้าตรวจสอบ
และสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสด้วย

 บรษิทัฯ ให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัในการร่วมแสดงความคดิเหน็ และตัง้ค�าถามใด ๆ  ต่อทีป่ระชมุ
ตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

 บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ ตลท. และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ก�าหนด รวมถงึจดัให้มีการบนัทกึและจดัท�ารายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ทีถู่กต้องและครบถ้วน พร้อมท้ัง
จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก�าหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการ
ประชมุบนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 
ก�าหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังจัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีดีท่ีสามารถตรวจสอบและ
อ้างอิงได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
(The Equitable Treatment for Shareholders)

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างชาติ จึงก�าหนดนโยบายเพื่อดูแล ปกป้อง และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

 บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชมุ และหรือชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วน และเหมาะ
สมเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ ก�าหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทาง ช่วงเวลา 
และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์
ของ ตลท. ด้วย

 บริษัทฯ จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และ ภาษา
อังกฤษ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดเผยหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมาย และ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก�าหนด

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ น�าส่งไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชมุ และลงคะแนนเสยีงแทนตนได้ พร้อมระบถุงึเอกสารหรอืหลกัฐาน ข้ันตอนในการมอบฉนัทะให้ผูถ้อืหุ้นทราบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดย
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการมอบฉนัทะจะก�าหนดข้ึนภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย โดยไม่มกีารก�าหนด มาตรการ
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระท่านใด
ท่านหนึ่งของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้ 

 บรษัิทฯ ได้ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทกุท่านท�าการเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัส่วนได้เสยีของตน และ
ผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก�าหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม 
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ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท�าธุรกรรม
ดังกล่าว

 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทฯทราบอย่างชดัเจน และเข้าใจถงึบทบาท
หน้าที่ในการถอืครองหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด (ตามมาตรา 59 และบทก�าหนดโทษตามพระราช 
บัญญัติหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�า และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงาน
ประจ�าปีด้วย 

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททราบ
อย่างชดัเจน เกีย่วกบัการห้ามน�าข้อมลูภายในทีม่สีาระส�าคญัของบรษิทัฯ ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่แสวงหาผล
ประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่ง
อยู่ในหน่วยงานทีท่ราบข้อมลูภายในทีเ่กีย่วข้องด้วย นอกจากนี้ได้ก�าหนดโทษส�าหรบักรณทีีม่กีารฝ่าฝืนในการน�าข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช้ไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน 

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการท�ารายการระหว่างกัน โดยค�านึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรือเป็นราคาอ้างอิง
กับราคาตลาด และค�านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ รวมถึงบริษัทฯ ได้ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธี
การ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับของ ตลท. 
และส�านกังาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครดัเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นทกุรายสามารถม่ันใจได้ว่าได้รบัการปฏบิตั ิและใช้สทิธิทีม่ขีองตนได้อย่าง
เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมอย่างแน่นอน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
(Roles of Stakeholders)

 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มท้ังภายในและ
ภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยได้ก�าหนดให้มกีระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมือระหว่างบรษิทัฯ กับผูมี้ส่วนได้เสยีในการสร้าง
ความมัง่คงและยัง่ยนืของกจิการ ทัง้นี้ในระบบการก�ากบัดแูลกจิการมผีูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�าคญัหลายกลุม่ด้วยกนั ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ 
หรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ 
คู่แข่งทางการค้า เป็นต้น 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผลการด�าเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดข้ึนจากการได้รับความสนับสนุนท่ีดีจากผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุม่ต่าง ๆ  จงึได้ก�าหนดนโยบายทีจ่ะสนบัสนนุให้เกดิความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ท่ีมส่ีวนได้เสยีในการสร้างสรรค์ ประโยชน์
ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

ผู้ถือหุ้น
 บรษิทัฯ มุง่มัน่เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการด�าเนนิธุรกิจเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ บนพ้ืนฐานของความ

ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอ 
ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของบริษทัฯทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวอย่างมปีระสทิธภิาพ และสร้างความเตบิโตทางธรุกจิอย่างมัน่คงและยัง่ยนืเพือ่ประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

พนักงาน 
 บรษัิทฯ มุง่มัน่ท่ีจะบรหิารทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องและสนบัสนนุนโยบาย เป้าหมายทางธุรกจิและกลยทุธ์ โดย

ก�าหนดนโยบายว่าพนกังานต้องได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และค�านงึถงึเรือ่งสทิธมินษุยชนหรอืเสรภีาพส่วนบคุคลทัง้ทาง
ตรงและทางอ้อม พร้อมทัง้ให้ความส�าคญักบัคณุภาพชวีติ ความปลอดภยั สขุอนามยัและสิง่แวดล้อมในสถานท่ีปฏบิตังิานโดย
มีการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

 โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถ และประสิทธิภาพในการท�างานเป็นหลัก อีกทั้งยัง
ให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจากภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 

 บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้พนักงานร้องทุกข์ หรือบอกกล่าวในเรื่องท่ีส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน และต่อ
ตนเอง และก�าหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์พร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์

 บรษิทัฯ จดัตัง้หน่วยงานความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม (Safety, Occupation Health and Environment 
- SHE) ประจ�าที่โรงงานผลิตทั้ง 3 โรง โดยมีวัตถุประสงค์ในการท�างานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มความปลอดภัย และลด
อุบัติเหตุที่ในการท�างาน
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



 บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด (โรงงานผลิตเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนพนักงาน 530 690 632 451 571

จ�านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) 17 16 10 8 10

หยุดงานจากอุบัติเหตุ (ครั้ง) 8 6 4 3 3

 บริษัท เอเชียแปซิฟกิกลาส จ�ากัด (โรงงานผลิตขวดแก้วสีชา)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนพนักงาน 180 215 288 271 252

จ�านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) 17 10 15 12 24

หยุดงานจากอุบัติเหตุ (ครั้ง) 1 - 2 1 2

 บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (โรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียม)

ปี 2561 ปี 2562

จ�านวนพนักงาน 153 160

จ�านวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) 1 5

หยุดงานจากอุบัติเหตุ (ครั้ง) 0 0

ลูกค้า 
 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และ

รบัผดิชอบต่อลกูค้า โดยการรกัษาคณุภาพ และมาตรฐานของสนิค้า รวมถงึบริษทัฯ ประกอบธุรกจิอย่างถกูต้องตามหลกัเกณฑ์
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า 
และก�าหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและด�าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว

คู่ค้า
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มี

ประวตักิารกระท�าผดิด้านทจุรติคอรปัชัน่ และละเมดิสทิธมินษุยชนเป็นส�าคญั ในส่วนของการด�าเนนิธรุกจิร่วมกนันัน้ บรษัิทฯ 
จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน 

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้า และพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์
ในการคดัเลอืกคูค้่า รวมถงึ จดัตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างเพือ่พจิารณาคูค้่าให้เป็นไปตามแนวปฏบิตัท่ีิก�าหนด และบรษิทัฯ 
ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานในกรณีทุจริตคอรัปชั่น 

เจ้าหนี้ 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตาม

เงื่อนไข ข้อก�าหนด และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า 
 บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกรอบกติกาการแข่งขนัสากล และปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าด้วยความโปร่งใสและเป็นประโยชน์

ต่อผู้บริโภค ด้วยการด�าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ไม่มีการปกปิดข้อตกลง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง และไม่
ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย

สังคมและชุมชน 
 บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมในอนัทีจ่ะต้องช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัในสงัคม เพือ่เป็นการตอบแทน

สังคม โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ตั้งของบริษัทฯ โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงสังคมและชุมชน
ในระดบัประเทศ ทัง้นี้ บริษทัฯ จะมกีารสรา้งงานและสร้างโอกาสใหแ้กชุ่มชน ใหค้วามส�าคัญตอ่ความต้องการของชุมชน โดย
บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาสังคม และชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืน 
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รายงานประจ�าปี 2562



สิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่าง

รู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร ไปจนถึงชุมชนและสังคม รวม
ถงึตระหนกัถงึความส�าคญัของระบบการจดัการสิง่แวดล้อมในทกุๆ กระบวนการ เพือ่เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและต่อธรุกจิอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

 บรษิทัฯ ใช้ช่องทางต่างๆ ของบรษิทัฯ เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ์ และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ เพือ่สือ่สารให้พนกังาน
รับทราบ และรณรงค์ให้ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า เช่น ปิดไฟ และ
เครื่องปรับอากาศในห้องประชุมทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหาร เน้นย�้าการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าอยู่
เสมอ และปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงาน

หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งต่อแรงงาน การจัดการด้านภาษี

อากรและบัญชี ความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

 เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่ดี
ของ ตลท. ดังต่อไปนี้

 (1) บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่างน้อยครอบคลมุ
หลกัการต่าง ๆ ทีก่�าหนดในหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ

 (2) บรษิทัฯ จดัให้มกีระบวนการ และช่องทางในการรบัเรือ่งและจดัการกบัข้อร้องเรยีนของผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยเปิดเผย
กระบวนการและช่องทางใน website ของบรษิทั 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)

 บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัของบรษิทั ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ และข้อมลูทีมิ่ใช่ข้อมลูทางการ
เงนิ รวมถงึข้อมลูอืน่ทีส่�าคญัอนัอาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และ
น่าเชือ่ถอืแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีม และเป็นธรรม จงึได้ก�าหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมลูซึง่ครอบคลมุการสือ่สาร
ทุกช่องทางของบริษัทฯ ดังนี้

 1. บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงิน และข้อมูล
ที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด ซึ่งผ่านการพิจารณา
กล่ันกรองตามข้ันตอนที่เหมาะสมแลเพียงพอ โดยค�านึงถึงความจ�าเป็นในการรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์
ในการด�าเนนิธุรกจิ หรอืข้อมลูทีห่ากเปิดเผยแล้วอาจท�าให้เสยีประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย เช่น การรายงาน
ข้อมลูและผลการปฏบิตังิานต่าง ๆ  ตามแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) รายงาน
ทางการเงินของบริษัทท่ีจัดท�าขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่
กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ�าปี พร้อมทัง้ก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการมกีารจดัท�างบการเงนิ และข้อมลูทางการเงนิ
ให้ถกูต้อง ครบถ้วนภายใต้หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคม
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 
รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดท�า และการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 2. บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อท�าหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน สื่อสารและให้ข้อมูลกับ
นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การด�าเนนิงานและโครงการต่าง ๆ  ของบรษิทัฯ ต่อสือ่มวลชนเพือ่ให้สาธารณชนได้รบัข้อมลูทีส่�าคัญของบรษิทัฯ อย่างถกูต้อง 

 3. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส�าคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินผ่านช่องทางที่ 
ตลท. จัดท�าขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึง
บรษิทัฯ ได้จดัให้มเีวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพือ่เป็นอกีช่องทางหนึง่ในการเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ  ทีส่�าคญั และมข้ีอมลูทีเ่ป็นปัจจบุนั
อยู่เสมอ เพื่อให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน
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 4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด รวมถึงการเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ
อิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณไีป และเพือ่เป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ
ได้ก�าหนดให้กรรมการและพนกังานหลีกเลีย่งการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ

 นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการ
ท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
(Board Responsibilities)

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ส�าคัญในการก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไป
ตามเป้าหมาย และแนวทางทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่าย โดยก�าหนดโครงสร้าง คณุสมบตัิ 
และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคคล
ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทควรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความซื่อสัตย์ สามารถอุทิศ
เวลาให้กับบริษัทฯ เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  เพื่อศึกษา พิจารณา กลั่นกรอง 
และปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงก�าหนดโครงสร้าง กรอบการท�างาน และอ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องมจี�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรอื ตามท่ีกฎหมาย และ/หรอืข้อบงัคบัท่ีบรษัิทฯก�าหนดไว้ 
2. กรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ ทั้งหมด แต่

ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีสัดส่วนกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด 
4. คณะกรรมการบรษิทัฯ เลอืกกรรมการบริษัทคนหนึง่ให้ท�าหน้าท่ีประธานกรรมการบรษัิท และอาจเลอืกกรรมการ

คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
 กรรมการบริษัทต้องมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานในหลากหลาย สาขาวิชาชีพ

อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด และ/หรือ
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมาย และประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับ
ที่บริษัทฯก�าหนดไว้ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และ

ผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด รวมถึง 
ข้อก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (รายละเอียดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด”)

การสรรหากรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาสรรหากรรมการ

บรษิทั โดยพจิารณาคดัสรรบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท จากคณุวฒิุ ความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์การท�างานที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
เหมาะสม ทัง้เรือ่งอายุ เพศ ความหลากหลายในทกัษะ วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จะมาเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นส�าคัญ 
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 เมือ่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพจิารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามเหมาะสมแล้วจะน�าเสนอชือ่บคุคล
ดงักล่าว พร้อมประวตัอิย่างเพยีงพอส�าหรบัการคดัเลอืกให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้นเพือ่พจิารณา
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ข้อบังคับของ
บริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รับผิดชอบระมัดระวัง อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบรษัิท ภายใต้กรอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับรษัิทฯ มตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ และมตขิองท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัน
เวลา 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ค�าแนะน�า อนุมัติและก�าหนด
วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ตลอดจน กลยุทธ์ นโยบายการด�าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรส�าคัญของบริษัทฯให้มีความเหมาะ
สมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการ
ที่ดีในระยะยาว รวมทั้ง ก�ากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังใน
ปัจจุบันและในระยะยาว

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก�าหนดให้เป้าหมายเป็นไปเพื่อความยั่งยืน เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

 ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกบักจิการของบรษัิทฯ รวมถงึ ในกรณทีีก่รรมการ หรือบคุคล ทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง หรอืมส่ีวนได้เสยี หรอือาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมาย และตามที่ส�านักงาน ก.ล.ต. 
และตลท. ประกาศก�าหนด) ที่มีส่วนได้เสียใน เรื่องใดก�าหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

 การปฏบิตัหิน้าที ่หรอืการอนุมัตกิจิการใดทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายก�าหนดให้ครบถ้วน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ
ได้ตามความเหมาะสม

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี�านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการและหรอืผูบ้รหิารของบรษัิทจ�านวนหนึง่ให้เป็นกรรมการ
บริหารเพ่ือด�าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยในการมอบอ�านาจนั้นจะต้อง
อยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าที่ของผู้รับมอบอ�านาจไว้อย่าง
ชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้ตามที่จ�าเป็นหรือ
เห็นสมควร

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี�านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการคนหนึง่ท�าหน้าที ่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพือ่ปฏบิตัิ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต อ�านาจ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ หรือมอบอ�านาจช่วง
ให้ผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจสามารถอนมุติัรายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผล
ประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ส�านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศก�าหนด) กับบริษัทฯ ยกเว้น เป็นการ
อนุมัติการเข้าท�ารายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่
เกิน 5 แห่ง รวมถึง ก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการไม่ไปด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่นๆ ยกเว้นบริษัทร่วม บริษัทย่อย 
หรือบริษัทในเครือ
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ 
 ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ที่ส�าคัญ ดังนี้
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ากับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทให้

บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ 
2. ท�าหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น 
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน 
4. เป็นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ และระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ และเป็นผู้

ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้มีการประชมุปกตเิป็นประจ�าทกุไตรมาส และสามารถก�าหนดให้มีการประชมุ

พิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น โดยก�าหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดทั้งปี 
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุม พร้อมท้ังเอกสารการประชุมท่ีครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุม
โดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริษัทฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

4. ประธานกรรมการท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชมุหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรอื
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

5. คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้เลขานกุารบริษัทท�าหน้าท่ีบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหลงัจาก
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ พร้อมส�าหรับกรรมการ และผู้
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ในปี 2562 กรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่าน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของจ�านวนการประชุมที่ได้จัดขึ้น

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
 บริษัทฯ ก�าหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้

บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีการตรวจสอบ และ
ถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม 
โดยไม่มฝ่ีายจดัการหรอืผูบ้ริหารเข้าร่วมประชุม เพือ่เปิดโอกาสให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารได้อภปิราย หารอืประเดน็ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุคร้ังให้กรรมการซึง่อยู่ในต�าแหน่งนานทีส่ดุออกจากต�าแหน่ง จ�านวน 1 ใน 3 

ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัอตัราส่วน
หนึง่ในสาม ทัง้นีก้รรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจได้รับการเสนอชือ่ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พิจารณาแต่งตัง้
ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้ ยกเว้นกรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี 
เว้นแต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะ สมที่จะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯอาจพิจารณาความเป็น
อิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบ
การพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ต่อไปได้ ทั้งนี้ อายุของบุคคลที่จะถูกคัดเลือกมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท จะต้องไม่เกิน 70 ปี

 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากต�าแหน่งตามเหตุที่กฎหมาย หรือข้อบังคับ
ของบริษัทก�าหนดไว้ และในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ
อยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน ทั้งน้ี การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย

ของบรษิทัจดทะเบยีน ควรมกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในช่วงเดอืนธนัวาคม โดยเลขานกุาร
คณะกรรมการบรษัิทจดัส่งแบบประเมนิให้กบักรรมการทกุท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั เพือ่ให้คณะกรรมการร่วมกนัพจิารณา
ผลงาน และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2562 แบ่งออกเป็น ดังนี้

1. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท
2. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
4. ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ทัง้นี ้บรษิทัฯ น�าแบบประเมนิตนเองทีท่างตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ออกแบบขึน้เพือ่เป็นแนวทางให้บรษิทั
จดทะเบียนใช้ในการประเมินตนเอง โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 

หัวข้อประเมิน รายคณะ รายบุคคล

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ü ü
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ü ü
3. การประชุมคณะกรรมการ ü ü
4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ ü
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ü
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ü

ทั้งนี้ โดยแบบประเมินตนเองดังกล่าว มีดังนี้
 แบบที ่1 “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพือ่ใช้ประเมนิการท�างานของคณะกรรมการในภาพรวมของ

องค์คณะ
 แบบที ่2 “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ” เพือ่ใช้ประเมนิการท�างานของคณะกรรมการ

ชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ
 วิธีการให้คะแนน สามารถท�าได้หลายวิธี และควรก�าหนดเป็นแบบมาตรฐานเพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบ

เทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ เช่น
  0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด�าเนินการในเรื่องนั้น
  1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
  2 = เห็นด้วย หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
  3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นดี
  4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
 ซึ่งผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้ค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 95 
 นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินตนเองรายบุคคล ระหว่างกรรมการบริษัท

ทั้ง 9 ท่าน โดยแบบประเมินที่ใช้เป็นแนวทางที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกแบบ ซึ่งผลการประเมินการท�างาน
ของกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ดีได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 99

การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการพิจารณาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการที่

เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบรษิทั และคณะอนกุรรมการทกุรปูแบบท้ังในรปูแบบของค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชมุ และบ�าเหนจ็กรรมการ 
รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล�าดับต่อไป

 โดยในการก�าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทในทุกรูปแบบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะ
พจิารณาเปรยีบเทยีบอ้างองิจากบรษิทัในอตุสาหกรรมและธุรกจิท่ีมขีนาดใกล้เคยีงกนั โดยค่าตอบแทน ต้องมคีวามเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มี
คุณสมบัติและความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติ หน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่
บริษัทก�าหนดไว้ได้
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การปฐมนิเทศ 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทกุคน เพือ่ให้กรรมการใหม่รบัทราบ บทบาท หน้าท่ี 

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการด�าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ 
ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการ 
 บรษิทัมีนโยบายส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้กรรมการของบรษิทัทกุคนเข้าร่วมการสมัมนา และศกึษาในหลกัสตูรการ

อบรมต่าง ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ซ่ึงจดัขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (Thai Institute of Directors Association) 
หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปี 2562 กรรมการบริษัท มีการเข้าร่วมอบรม และสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

กรรมการ หลักสูตรของ IOD หลักสูตรอื่นๆ

1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ - -

2. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ - -

3. นายยืนยง โอภากุล - -

4. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร - -

5. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ - -

6. นางเสาวนีย์ กมลบุตร Boards that make a difference (BMD) รุ่น 9/2019

7. นายคณิต แพทย์สมาน Role of the Chairman Program, รุ่น 45/2019 ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล (EY)

8. นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง
Director Accreditation Program (DAP), 164/2019 
Advanced Audit Committee Program (AACP) 35/2019

ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล (EY)

9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี - -

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
 บริษัทฯ จัดให้มีการจัดท�าและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดต�าแหน่งที่ครอบคลุมต�าแหน่ง ผู้บริหารระดับ

สงู เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มผีูบ้รหิารทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถสบืทอดต�าแหน่งท่ีส�าคญัต่อไปใน
อนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดต�าแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และเตรียม
ความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือต�าแหน่งที่ส�าคัญของบริษัท

 บริษัทฯ จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ก�าหนดต�าแหน่งงานส�าคัญ เพื่อจะจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง
2. ก�าหนดคุณสมบัติ และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สืบทอดต�าแหน่ง เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก 

รวมถึงทบทวนบทบาทหน้าที่
3. ร่วมกบัตวัแทนจากสายงานประเมนิ และพจิารณาคดัเลอืกผูส้บืทอดต�าแหน่ง จากผูท่ี้มคีณุสมบตั ิและคุณลกัษณะ

เหมาะสมที่ระบุไว้ในแผนงาน
4. น�าเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก�าหนดต�าแหน่งงานส�าคัญ และรายชื่อผู้สืบทอดต�าแหน่ง
5. จัดท�าแผนพัฒนารายบุคคลให้กับผู้ได้รับคัดเลือก และด�าเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ เช่น การอบรม 

การมอบหมายงานโครงการพิเศษ เป็นต้น
6. ตดิตามผลการพฒันา ทบทวนความคบืหน้า การพฒันาความพร้อมของผูส้บืทอดต�าแหน่ง รวมถงึสถานะ และ

การเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งงานส�าคัญ 

เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่

ดีก�าหนด โดยมีขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. มีอ�านาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีก่ฎหมายหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และ

หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่า
ตอบแทน โดยมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการด�ารงต�าแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะอนกุรรมการแต่ละชดุจะเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯได้ก�าหนดไว้ในกฎบตัร หรอืค�าสัง่แต่งตัง้คณะอนกุรรมการชุด
นั้น ๆ (กฎบัตรของแต่ละคณะอนุกรรมการ เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท)

 การประชมุส�าหรบัคณะอนกุรรมการได้มกีารก�าหนดการประชมุไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถก�าหนดการประชมุ
เพิม่เตมิได้ตามความจ�าเป็น รวมถงึมกีารจดัท�าบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชมุไว้อย่าง
เป็นระบบด้วย

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯก�าหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จ�านวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 
รวมถึงกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย

การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ  
และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ
และความร่วมมอืของทุกคนในองค์กรในอนัทีจ่ะยดึถอืและปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณธรุกจิของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึได้ก�าหนดนโยบายให้มกีารสือ่สารให้พนกังานทราบถงึนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและ
จรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึจดัให้มกีจิกรรมทีส่่งเสรมิความรู ้ความเข้าใจ และกระบวนการในการตดิตาม
การปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ

เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียง
พอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ ก�าหนดล�าดับชั้นของการอนุมัติ และความรับ
ผดิชอบของผูบ้รหิาร และพนกังาน ก�าหนดระเบยีบการปฏบิติังานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ก�าหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถกูต้องรดักมุ ป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่ และเป็น
ไปตามทีก่ฎ ระเบยีบต่าง ๆ  ก�าหนดไว้ รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีก�ากับดแูลการด�าเนนิงานและบรหิารงานของ
บริษัท เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงานที่ได้รบัรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ รวมถงึจดัท�าเป็นรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจ�าปีด้วย 

 บรษัิทฯ ได้ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดลุได้
อย่างเตม็ทีโ่ดยให้ขึน้ตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการปฏบิตังิานของบรษัิทได้ด�าเนนิการตามท่ี
ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครดัและมปีระสทิธภิาพ โดยในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทีจ่ดัขึน้แต่ละครัง้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะรายงานผลการตรวจสอบทีส่�าคญัให้คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารส่งรายงาน
ความเหน็และข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบรหิารรบัทราบว่าควรปรบัปรงุงานในด้านใดบ้าง รวมถงึเป็นหน่วยงานทีส่นบัสนนุการปฏิบตังิาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส ทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกบรษิทัด้วย

การบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดข้ึนกับ

บริษัทฯ โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่
ส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง 
และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส�าคัญ พร้อมแนะน�า แนวทางแก้ไขวิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยง
ประเภทต่าง ๆ และมีการติดตาม ความคืบหน้าในการด�าเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดท�าเป็นรายงานของ
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจ�าปีด้วย
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การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูงสุด

 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท  
 และคณะกรรมการชุดต่างๆ
 (1) คณะกรรมการบริษัท

 องค์ประกอบและการสรรหา แต่งต้ัง ถอดถอน หรอืพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ นัน้ได้ก�าหนดไว้ในกฎบตัร
คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 
กฎบัตรดังกล่าวก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

 (ก) กรรมการบริษัทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอ 
ทีจ่ะอทุศิความรูค้วามสามารถและปฏบิตัหิน้าที่ให้แก่บรษิทัฯ อย่างเตม็ท่ี นอกจากนี ้กรรมการต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษัิทมหาชนจ�ากดั และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้อง
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้รับความไว้วางใจให้บรหิารจดัการกจิการท่ีมมีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามที่
คณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศก�าหนด โดยจะต้องเป็นบคุคลทีมี่ชือ่อยู่ในระบบข้อมลูรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัที่
ออกหลกัทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์การแสดงช่ือบคุคลในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

 (ข) คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 (ค) โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัทตอ้งประกอบด้วยกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดแต่ตอ้ง
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอสิระจะต้องมคีวามเป็นอสิระจากการควบคมุของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และต้องไม่มส่ีวนเกีย่วข้อง
หรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตาม
ที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ (“ประกาศทจ. 28/2551”) ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

 (ง) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ.28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ
ก�าหนด

 (จ) คณะกรรมการบรษิทัจะเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบรษัิท ในกรณท่ีีคณะกรรมการบรษัิทพจิารณา
เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

 (2) คณะกรรมการอิสระ
 คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาด�ารงต�าแหน่งเป็น

กรรมการอสิระโดยพจิารณาจากคุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ ประกาศ
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การท�างานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้น
จะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

 (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผู้ทีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ  ด้วย

 (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�าหรือผู้มี
อ�านาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบรษัิทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน ก.ล.ต.

 (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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 (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

 (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี�านาจควบคมุหรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

 (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ก.ล.ต.

 (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นซึง่
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 (ซ) ไม่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักิจการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอื
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 (3) คณะกรรมการตรวจสอบ
 องค์ประกอบ และการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบน้ันปรากฏใน

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ซึง่ได้รบัการอนมุตัด้ิวยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2557 เม่ือวนัท่ี 
11 มีนาคม 2557

 (ก) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบน้ันแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 (ข) คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งระบุไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 และ แบบ 56-2

 (ค) เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบ
วาระ และมีผลให้จ�านวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 
3 เดือนนับแต่วันที่จ�านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 (ง) ให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 (จ) กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 (4) คณะกรรมการบริหาร
 องค์ประกอบ และการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการบรหิารนัน้ปรากฏในกฎบตัร

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัซึง่ได้รบัการอนมุตัด้ิวยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2557 เมือ่วนัที ่22 เมษายน 
2557 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 (ก) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 (ข) คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้
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 (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งขึน้ชดุหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารจ�านวนหนึง่ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่ก�าหนดนโยบาย
ด้านการบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุทัว่ท้ังองค์กร รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้มรีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่
ควบคุมความเสี่ยง และลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ส�าคัญในการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ก�าหนดมาตรการป้องกัน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้อย่างเหมาะ
สม กฎบัตรฉบับนี้ท�าขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ครบก�าหนดต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ โดยอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ได้ 

 (6) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2559 เมือ่วนัท่ี 11 พฤศจกิายน 2559 ได้มมีตอินมุตัิให้แต่งตัง้คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ�านวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อก�าหนด
นโยบายด้านการสรรหาบคุคลทีจ่ะเข้ามาเป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู และกลัน่กรองบคุคลทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมก่อน
เสนอชือ่ให้คณะกรรมการหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ นอกจากนีย้งัมบีทบาทส�าคัญในการพจิารณาหลกัเกณฑ์ในการก�าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเพือ่ให้มคีวามเหมาะสม และสะท้อนถงึความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
กรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 
3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่ครบก�าหนดต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ โดยอาจ
ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

 บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอ่ืน (Holding Company) และไม่มกีารประกอบธรุกจิอย่างมนียัส�าคญัเป็น
ของตนเอง ดงันัน้ เพ่ือให้บรษิทัฯ สามารถควบคุมดแูลการจดัการและรบัผดิชอบการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยได้เสมอืนเป็นหน่วย
งานหนึง่ของบรษิทัฯ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2557 เมือ่วนัท่ี 22 เมษายน 2557 จงึได้มีมตอินมัุตนิโยบายการควบคมุ
และกลไกการก�ากบัดูแลกจิการทีบ่รษิทัเข้าไปลงทุน เพือ่ก�าหนดกลไกในการก�ากบัดแูลบรษิทัย่อย และก�าหนดมาตรการในการติดตาม
การบรหิารงานของบรษิทัดงักล่าวเพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศ 
ทจ. 28/2551 นอกจากน้ีทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ท่ี 3/2557 เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2557 ได้มมีตอินมุตักิารแก้ไข
ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 ดังกล่าวด้วย 

 
 รายละเอยีดการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมตามนโยบายการควบคมุและกลไกการก�ากบั

ดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมีดังนี้

 1 การใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บรษิทัฯ ก�าหนดแนวทางในการใช้สทิธอิอกเสยีงโดยตวัแทนของบรษิทัฯ ในทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัย่อย ในเรือ่ง
ของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจ�าปี การเลือกตั้งกรรมการและ
การก�าหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินก�าไร การอนุมัติ
เรื่องอื่น ๆ และการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และของ
ผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม
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 2 โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อย
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยเพ่ือสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และ

รบัผิดชอบการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยได้เสมอืนเป็นหน่วยงานหนึง่ของบรษิทัฯ รวมทัง้มมีาตรการในการตดิตามการบรหิารงาน 
ของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  (1) การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
  บริษัทฯ จะส่งบุคคลท่ีได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้น โดยก�าหนดให้กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติ 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
การก�าหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

  (2) การก�าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 
  ในบริษัทย่อย

  กรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ตามมตเิห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้ด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัย่อยนัน้ มี
ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัย่อย ซึง่ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ท่ี 3/2557 
เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2557 มมีตอินุมตัข้ิอบังคบัดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้คณะกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเข้าใจบทบาท 
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีม่ต่ีอผูถ้อืหุ้นของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏบิตัหิน้าท่ีดงักล่าวได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและมคีวามโปร่งใส ทีส่�าคญัคณะกรรมการของบรษัิทย่อยจะต้องปฏบิติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามนโยบายการ
ควบคมุและกลไกการก�ากบัดแูลกจิการทีบ่รษิทัเข้าไปลงทุน ตลอดจนนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการทีบ่รษัิทฯ ก�าหนดขึน้ 

  นอกจากนี ้กรรมการของบรษิทัย่อยมหีน้าทีด่แูลรบัผดิชอบให้บรษัิทย่อยมรีะบบการควบคมุภายใน ระบบ
บรหิารความเสีย่ง และระบบป้องกนัการทจุรติอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพและรดักมุเพยีงพอทีท่�าให้มัน่ใจได้ว่าการด�าเนนิ
การต่างๆ ของบรษิทัย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ ข้อบงัคบัของบรษิทัย่อย หมวด 5 การบรหิารจัดการเพือ่ปฏบิตัติาม
นโยบายการควบคมุและกลไกการก�ากบัดแูลกจิการท่ีบรษิทัฯ เข้าไปลงทนุ กฎหมายและประกาศเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี
ของบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อย่างแท้จริง รวมท้ังการจัด
ให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพ่ือแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการท่ีมีนัยส�าคัญตามหลัก
เกณฑ์ที่ก�าหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถรับรู้ข้อมูลของ
บรษิัทยอ่ยในการตดิตามดูแลผลการด�าเนินงานและฐานะการเงนิ การท�ารายการระหว่างบรษิัทย่อยกบักรรมการและผู้บริหาร 
ของบรษิทัย่อย และการท�ารายการทีม่นียัส�าคญัของบรษิทัย่อยได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีต้้องจดัให้มกีลไกในการตรวจ
สอบระบบงานดงักล่าวในบรษิทัย่อย โดยให้ทมีงานผูต้รวจสอบภายในและกรรมการอสิระของบรษิทัฯ สามารถเข้าถงึข้อมลูได้
โดยตรง และให้มกีารรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทั
ย่อยมีการปฏิบัติงานตามระบบที่จัดท�าไว้อย่างสม�่าเสมอ

  (3) การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
  (ก) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและน�าส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกรรมใด ๆ ที่อาจคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในเวลา
ที่บริษัทย่อยก�าหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายใน
ก�าหนดเวลาที่บริษัทฯ ก�าหนด เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะค�านึงถึง
ประโยชน์โดยรวมของบรษิทัย่อยและบรษิทัฯ เป็นส�าคญั กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทย่อยต้องไม่มส่ีวนร่วมอนมุตัิในเรือ่ง
ที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (ข) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดัง
กล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการท�าธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ
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  อนึง่ การกระท�าดงัต่อไปนีซ้ึง่เป็นผลให้กรรมการ และผูบ้รหิาร หรอืบคุคลท่ีเกีย่วข้องของบคุคลดงักล่าว
ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่า
เป็นการกระท�าที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ

 z การท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องโดยมไิด้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของการท�ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกัน

 z การใช้ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

 z การใช้ทรพัย์สนิหรอืโอกาสทางธรุกจิของบรษิทัและบริษัทย่อยในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรอืหลกัปฏบิตัท่ัิวไป
ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

  (4) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย
  (ก) บริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน การท�ารายการระหว่างบริษัท

ย่อยกบับคุคลทีเ่กีย่วโยง การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ หรอืการท�ารายการส�าคัญอืน่ใดของบรษิทัย่อยให้ถกูต้อง ครบ
ถ้วน และใช้หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการในลกัษณะดงักล่าวในท�านองเดยีวกนักบัหลกัเกณฑ์
ของบริษัทฯ

  (ข) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอด
จนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าเดือน และบริษัทฯ มีสิทธิ
เรยีกให้บรษิทัย่อยเข้าชีแ้จงหรอืน�าส่งเอกสารประกอบการพจิารณากรณดีงักล่าว ซึง่บรษิทัย่อยต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั
ทันที ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยส�าคัญใด ๆ บริษัทฯ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือน�าส่งเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้

  (5) การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย
  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย ท้ังท่ีได้มาจากการกระท�าตาม
หน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

  (6) การท�าธรุกรรมของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งของบรษิทัยอ่ย
  กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะท�าธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อ

ธุรกรรมดงักล่าวได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรือทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ ตามแต่ขนาดรายการทีค่�านวณได้
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดในประกาศรายการท่ีเกีย่วโยงกนั ทัง้นีเ้ว้นแต่เป็นการท�าธรุกรรมทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ
เดยีวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิลในการ
ที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

 3 การควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย
 (1) บริษัทย่อยมีหน้าที่น�าส่งผลการด�าเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีราย

ไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดท�างบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้
บรษิทัฯ ใช้ข้อมลูดงักล่าวนัน้ เพือ่ประกอบการจดัท�างบการเงนิรวมหรอืรายงานผลประกอบการของบรษัิทประจ�าไตรมาสหรอื
ประจ�าปีนั้นแล้วแต่กรณี

 (2) บรษัิทย่อยมหีน้าทีจ่ดัท�างบประมาณการผลการด�าเนนิงาน และสรุปเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานตามแผนการ
ด�าเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทฯ

 (3) บริษัทย่อยมหีน้าทีร่ายงานประเดน็ปัญหาทางการเงนิทีม่นียัส�าคญัต่อบรษิทัฯ เมือ่ตรวจพบหรอืได้รบัการร้องขอ
จากบริษัทฯ ให้ด�าเนินการตรวจสอบและรายงาน
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 คาราบาวกรุ๊ป ด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังส่งมอบส่ิงท่ีมีคุณค่าคืนสู่สังคม ตลอดจนด�าเนินโครงการสร้างสรรค์สังคม 

เพื่อถ่ายทอดและสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดีสู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน 

นโยบายด้านความยั่งยืน
 บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธสัญญา กลยุทธ์ และนโยบาย เพื่อการเติบโตอย่างมั่งคั่ง 

มั่นคง และยั่งยืน โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

โครงสร้างการบริหารด้านความยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ป ซึ่งเป็นตัวแทนระดับผู้บริหาร

จากสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ในการก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประเมินสาระส�าคัญ ก�าหนดขอบเขตและจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแต่งตั้งคณะท�างานพัฒนาความยั่งยืนของ
คาราบาวกรุ๊ปขึ้น เพื่อศึกษาและก�าหนดโครงการที่จะด�าเนินการภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท
ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจหรือคาดหวัง

1. พนักงาน โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพและสวัสดิการที่ดี

2. คู่ค้า Supplier การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

3. ลูกค้า ได้รับสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้

4. ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน ผลด�าเนินงาน การเติบโตทางธุรกิจ และความโปร่งใส

5. เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รักษาค�ามั่นสัญญาและเชื่อถือได้

6. ชุมชน การพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ

7. สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการด�าเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุป

คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุป
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การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้า พัฒนาธุรกิจร่วมกัน

ทําธุรกิจต่อกันด้วยความเป็นธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชน มีการส่งเสริมความรู้
ความสามารถเพ่ือให้เติบโตไปพร้อมๆกัน

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ดําเนินธุรกิจโปร่งใส

ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี และปฎิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ส่ิงแวดล้อม ดูแลใส่ใจทรัพยากร

ดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ
การใช้ทรัพยากรต่างๆ 
และดูแลส่ิงแวดล้อม

ชุมชน ห่วงใยชุมชน

ดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี และอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

เจ้าหน้ี ลูกหน้ี รักษาคําม่ันสัญญา

กําหนดเง่ือนไขในสัญญาอย่างเป็นธรรม
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า สร้างความพึงพอใจ

ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพท่ีดี เพ่ือส่งมอบ
ให้ถึงมือลูกค้าในแต่ละช่องทางการ
จัดจําหน่ายอย่างท่ัวถึง จนถึงมือผู้บริโภค

พนักงาน พัฒนาคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพในการทํางานและ
ความรู้ความสามารถ รวมถึงการมี
คุณภาพชีวิต และสวัสดิการท่ีดี
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ด้านบริหารและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือ
ความยั่งยืน

 เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ  การเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงใน
อนาคตท่ามกลางโอกาสทางธุรกิจ และการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก บริษัทให้ความส�าคัญในการเต
รียมความพร้อมของบุคลากร ให้เป็นทั้งคนที่รู้แจ้ง ท�าจริง ถูกต้อง แม่นย�า ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ ยืดหยุ่น พลิกแพลง ตาม
ค่านิยมองค์กร ตลอดจนการสรรหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ความสามารถท่ีหลากหลายมาร่วมงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูงสุดและมีสุขภาพองค์กรที่ดีอย่างยั่งยืน

1. โครงการสามเหลี่ยมปฏิรูปองค์กร 
ผูน้�าระดบัสงูให้ความส�าคญัเรือ่งการสือ่สาร ถ่ายทอดวสิยัทศัน์และค่านยิมไปสูก่ารปฏบิตัผ่ิานการน�าองค์กร การบรหิาร

จัดการที่ใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมปฏิรูปองค์กร ของบริษัทคาราบาว  ผลักดันให้เกิดการปฎิรูปองค์กรเพื่อให้ทุกส�านักเดินไป
สูเ่ป้าหมายบรษิทัตามที่ได้รบัมอบหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ ผ่านแนวคดิของ OKR เพือ่ใช้เป็นแกนหลกัในการบรหิารจดัการ
ขององค์กร ทีมงาน อีกทั้งช่วยให้เกิดการมุ่งเน้นประเด็น Objectives and Key Results ที่ส�าคัญ และช่วยให้ทีมงานทุกคน
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันเกิดผลดีได้แก่

1. เกิดนวัตกรรมใหม่การบริหารจัดการให้กับบริษัทฯ จากการปฏิรูปความคิดเดิมๆ ให้มีการพัฒนาขึ้น
2. เกิดไอเดียใหม่ๆ จากการปฏิรูปให้ทันยุคทันเหตุการณ์ภายใน ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง และไม่ล้าสมัย
3. เกิดกระบวนวิธีการแก้ปัญหาสิ่งเดิมๆ อย่างสร้างสรรค์ ปัญหาอุปสรรคจะน้อยลง
4. เกดิคลืน่ลกูใหม่จากการปฏริปูจะก่อให้เกดิการบ่มเพาะ และเปิดโอกาสให้พนักงานมโีอกาสแสดงผลงานมากขึน้

2. ผลลัพธ์การพัฒนาผู้น�าด้านการบริหารจัดการผ่านแนวคิด OKRs
 การพฒันาบคุลากรด้านบรหิาร โดยมุง่เน้นในการสร้างผูน้�าไปยังต�าแหน่งถดัไป ผ่านแผนการท�างานจรงิตามโครงการ 
OKRs ที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหาร โดยการเรียนรู้ผ่านวิสัยทัศน์และประสบการณ์
ตรงของผู้บริหารระดับสูง  

การจัด Workshop กับผู้บริหารระดับรองผู้อ�านวยการขึ้นไป เพื่อรับทราบเป้าหมายขององค์กร และสามารถก�าหนด
เป้าหมาย (Objective) และผลลัพธ์ส�าคัญ (Key Results) ของส�านักที่รับผิดชอบได้ เพื่อสอดคล้องกับการน�า OKRs มาใช้
ในองค์กร โดยน�านโยบายสู่การปฎิบัติ

3. ผลลัพธ์ ด้านการ Cascade Goal, KPI ไปสู่การปฏิบัติ และเชื่อมโยงระบบการ
ประเมินผลงานรายบุคคล
1. ผลงานในปี 2560 พบว่าทุกฝ่ายมีการน�าโครงการไปสื่อส่ารและปฏิบัติจนถึงระดับพนักงานร้อยละ 100 โดยแผนงานตาม

โครงการทีก่�าหนดมกีารด�าเนนิงานและส�าเรจ็ตามรอบเวลา ประมาณร้อยละ 80 และมผีลการเรยีนรูจ้ากการท�าโครงการ มา
พัฒนาการท�าแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 2561 และทบทวน Vision Mission Core Values และเชื่อมไปกับ Core competency 
ของพนักงานเมื่อปลายปี 2560

2. ผลงานในปี 2561 ทุกส�านักมีการน�าเสนอ OKRs ที่เช่ือมโยงกับบริษัท และด�าเนินการเสร็จล่วงหน้า 1 เดือนก่อนปิด
ไตรมาส และผลงานของ OKR รายไตรมาสมีการน�าเสนอในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารบริษทัทกุเดอืนได้ทกุส�านกั 100%

3. ผลงานในปี 2562 ส่งต่อการจัดท�า OKR ระดับบริษัท ระดับฝ่าย กระจายสู่การท�า OKR ระดับบุคคล
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4. โครงการ “รู้แจ้งท�าจริง ถูกต้องแม่นย�า” 
การสะท้อนความเข้าใจถงึค่านยิมองค์กร โดยการจดักจิกรรมให้พนกังานทกุคนมส่ีวนร่วมในการบอกเล่าประสบการณ์

และความเข้าใจของตนเองที่มีต่อค่านิยมองค์กร “รู้แจ้งท�าจริง ถูกต้องแม่นย�า” โดยมีจ�านวนผลงานกว่า 68 ผลงาน จาก
พนักงาน 66 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

เพื่อเป็นบริษัทที่ให้โอกาสกับคนทุกคน ทางบริษัทมีการพัฒนาการสรรหา เข้าถึงทุกคนผ่านหลายช่องทาง Website 
Carabao Career Opportunities และลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ 

5. โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คนคาราบาว
 เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความพร้อม และเติบโตกับบริษัท ด้วยวิสัยทัศน์ “สินค้าระดับโลก 

แบรนด์ระดับโลก” การพัฒนาบุคลากรจึงมุ่งเน้นให้พนักงานมีสมรรถนะ ความสามารถในการท�างาน

• มุ่งเน้นให้เป็นบุคลากรมีทัศนคติที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และยึดถือในค่านิยมองค์กร
ท�างานอย่าง “รู้แจ้ง ท�าจริง ถูกต้อง แม่นย�า ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ ยืดหยุ่น พลิกแพลง”

• ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร ตามต�าแหน่งงาน  

ผลการพัฒนาบุคลากร ประจ�าปี 2562 

บริษัท

จ�านวนหลักสูตร ผู้อบรม

หลักสูตร
การอบรม 
(ตามแผน)

หลักสูตรที่
จัดอบรม

% ที่จัด
อบรมเทียบ

กับแผน

จ�านวน
พนักงาน

ที่เข้าอบรม

จ�านวน
ชั่วโมงที่
พนักงาน

อบรมจริง

เฉลี่ย
ชม.อบรม

คนละ

บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 5 9 180% 15 93 6

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด (สนง.ใหญ่) 111 76 68% 1,214 6,054 5

บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จ�ากัด 27 32 119% 1,794 11,498 6

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด (โรงงานบางปะกง) 82 154 188% 2,477 14,497 6

บริษัท เอเชียแฟซิฟิกกลาส จ�ากัด (สนง.สีลม) 43 47 109% 780 3,488 4

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด 42 45 107% 203 1,379 7

Grand total 310 363 117% 6,483 37,009 6
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6. โครงการ บาวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เริ่มสื่อสาร และให้การสนับสนุนในการจัดท�าโครงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development) ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ เริ่มตระหนักถึงการพัฒนา
ผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆด้านของบริษัทฯ โดยเร่ิมจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจไปอย่างย่ังยืน น่ัน
คือ “พนักงาน” จึงเกิดเป็นโครงการ “บาวแดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ทั้งนี้ ในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ ได้แก่ การเป็นผู้บริการจัดจ�าหน่าย (DCM) ซึ่งจะต้องใช้รถประเภทต่างๆ ในการขนส่งสินค้า 
บริษัทฯ ค�านึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

เนือ่งจากบรษิทัในเครอื ประกอบธรุกจิบรหิารจัดการการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ (DCM) ซึง่ต้องใช้รถ ใช้ถนน 
ในการขนส่งสนิค้าเป็นหลัก รวมถงึการเดนิทางของพนกังานบรษิทัฯ จงึตระหนกัเรือ่งความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของ
พนักงานทุกคน ชุมชนใกล้เคียง และผู้ร่วมทาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จึงเกิดโครงการบาวแดง ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตระหนกัถงึความปลอดภยัของพนกังานทุกๆคน จึงมีด�าริห์ให้จัดท�าโครงการ “บาว
แดงขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกคน” ซ่ึงเปิดโครงการครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 โดย คุณณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารเปิดตัว และประชาสัมพันธ์ โครงการท้ังท่ี
โรงงาน ส�านักงานใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงร่วมท�ากิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจ เช่น การจัดประกวด
ค�าขวัญ โดยให้พนักงานร่วมส่งค�าขวัญเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย ค�าขวัญที่ได้รางวัล คือ “ครอบครัวอยู่เบื้องหลัง ขับขี่อย่าง
ระวัง ชีวิตไม่พัง รอบข้างปลอดภัย”

 ขั้นตอนการด�าเนินโครงการ ดังนี้
1. จัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ให้ความรู้ปลูกจิตส�านึกขับขี่ปลอดภัย แก่พนักงานทุกคน และจัดอบรมพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง ทั้งพนักงานเดิมและพนักงานใหม่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
2. ทดสอบพนักงานทุกคนในต�าแหน่งที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้รับพนักงานที่มีทักษะใน

การขับขี่ที่ดี และไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย
3. ก�าหนดหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการดูแลรักษา รวมถึงการซ่อมบ�ารุงยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
4. จัดหาระบบที่ดีในการสอดส่องดูแลการใช้ยานพาหนะของพนักงาน ได้แก่ ระบบ NOSTRA บริษัทฯ ลงทุนระบบ

ดังกล่าว เป็นจ�านวนเงินกว่า 2 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาการด�าเนินธุรกิจ ได้แก่ การก�าหนดต�าแหน่งร้านค้า เพื่อเก็บ
เป็นฐานข้อมูลร้านค้าของบริษัทฯ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการตรวจจับความเร็วของยานพาหนะ 
เมื่อพนักงานขับรถเร็วเกินกว่าที่ก�าหนด ระบบจะส่งสัญญาณเตือนมาที่ส่วนกลาง

 นอกจากนี ้เพิม่อปุกรณ์ป้องกนัเกดิอบุตัเิหต ุเช่น เซน็เซอร์ถอยหลงั กล้องมองหลงั และกล้องบนัทกึหน้ารถ จดัการ
อบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย และมีการรวบรวมข้อมูลความเร็วเกินก�าหนด การติดตามรายงานอย่างสม�่าเสมอ
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7. โครงการ ต�าบลของหนู
โครงการ “ต�าบลของหนู” ริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลุกจิตส�านึก ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เด็กไทยรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่นของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาเขียนเรียงความถึงลุงแอ๊ด คาราบาว เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนหัวข้อเป็น “ของดีประจ�าต�าบลของหนู ” 
โดยเป็นการเล่าเรือ่งราวของดปีระจ�าต�าบลท่ีมชีือ่เสยีง หรอื สร้างคุณค่าในต�าบลของตนเอง เพือ่เผยแพร่ให้เป็นทีรู่จ้กัของคน
ทัว่ไป ทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิการอนรุกัษ์ และการใช้ภาษาไทยให้ถกูต้องผ่านการเขยีนเรยีงความ ตลอดจนช่วยสร้างคณุค่าชวีติ
และเสริมสร้างความสามคัคภีายในต�าบลทีน้่องเขยีนถึง และประการส�าคัญ โครงการนีจ้ะช่วยจดุประกายความคดิและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับเด็กไทยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในต�าบลของตัวเอง

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกเรียงความดีเด่นประจ�าเดือนทุกเดือน ซึ่งนักเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่นจะได้รับทุน
การศึกษาจ�านวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร อีกทั้งต�าบลที่เขียนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอีกจ�านวนต�าบลละ 10,000 บาท และผลงานเรียงความจากโครงการนี้จะได้รับการเผยแพร่ประสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อรายการวิทยุ และสื่อรายการโทรทัศน์ โดยจัดท�าสกู๊ป ความยาว 2 นาที ออกอากาศทางรายการ
โทรทัศน์ทุกสัปดาห์ เพื่อเผยแพร่ผลงานเรียงความของนักเรียนที่ชนะการประกวดออกสู่สาธารณชน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุน ทั้งสิ้น 600,000 บาท แบ่งเป็น ทุนการศึกษาจ�านวน 200,000 บาท 
และทุนพัฒนาต�าบล 400,000บาท
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8. โครงการ ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต 
มูลนิธิคาราบาว และ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งโครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ด�าเนินการ

สร้างสรรค์กจิกรรมเพือ่สงัคมอย่างต่อเนือ่ง  และเคยได้ร่วมมอืกบัสถานโีทรทศัน์ช่องเวร์ิคพอยท์ จดัรายการประกวดวงดนตรี
ผ่านทางโทรทัศน์ในชื่อรายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ซึ่งได้ด�าเนินการมาถึง Season 4 ในปี 2561

วงดนตรีที่ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจ�านวน 1,000,000 บาท และโล่เกียรติยศ จากมูลนิธิคาราบาว พร้อมทั้งโอกาส
แสดงความสามารถบนเวทีคอนเสิร์ตการกุศลดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตกับวงคาราบาว ทั้งนี้รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล
ทั้งหมด จะมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศิลปินอาวุโสที่ประสบปัญหา 
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โครงการ ด้านกีฬา
หลงัจากคาราบาวได้ลงนามในสญัญากบัสมาคมฟตุบอลประเทศองักฤษ ในการเป็นผูส้นบัสนนุ “EFL Cup” ภายใต้ชือ่ 

“Carabao Cup” และจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเชลซี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาฟุตบอล
ไทยให้ก้าวไกลไปสู่ระดับโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและครอบคลุมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีมีการจัด
ท�าโครงการด้านฟุตบอลหลักๆ 2 รายการคือ

1. โครงการ ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลเยาวชน คาราบาว-เชลซี  
 (Carabao - Chelsea Coach the Coaches)

โครงการ ‘’Carabao Coach the Coaches’’ ปีที่ 2 เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทคาราบาว และ 
พันธมติรทมีฟตุบอลเชลซ ีเพือ่พฒันาฟตุบอลไทย โดยน�าผูฝึ้กสอนจากสโมสรฟตุบอลเชลซ ีประเทศองักฤษ ทีม่ปีระสบการณ์
การสอนและพัฒนาเยาวชนในหลายทวีปทั่วโลก มาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน และ
ปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซีให้กับผู้ฝึกสอนชาวไทย ซึ่งทีมผู้ฝึกสอนจากสโมสรฟุตบอลเชลซี จากประเทศอังกฤษน�าโดย 
ลอว์เร้นซ์ กริฟฟิน จากศูนย์พัฒนาระหว่างประเทศของเชลซีในกรุงเทพฯ ทีมโค้ชนี้มีประสบการณ์มามากกว่า 21 ปี จากการ
ท�างานใน 31 ประเทศ และ 6 ทวีปทั่วโลก จัดอบรม วันที่ 19 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ที่ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมีการจัดการอบรมทั้งสิ้น 6 รุ่น และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ�านวน 360 ท่าน ซึ่งมาจากสถาบันการ
ศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้สามารถผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และสามารถน�าไปใช้พัฒนา
เยาวชนในชุมชนตนเองต่อไปได้

หลักสูตรการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแฝงปรัชญาของสโมสรฟุตบอลเชลซี ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่และการเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่ดี เข้าใจถึงแนวทางการฝึกสอนที่หลากหลาย จังหวะ วิธีการ และเหตุผลใน
การปรับใช้ รวมถึงแนวทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน การเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันและการฟื้นฟูร่างกายที่เหมาะสม 
เนือ้หาครอบคลมุถงึทักษะการสือ่สาร การวเิคราะห์ การจดัระเบยีบ ทกัษะด้านอารมณ์ วธิกีารจดัการทมี ความส�าคัญของสาร
อาหาร และเทคนคิการฝึกซ้อม และทีส่�าคญัในปีนีเ้รายงัจดัคอร์สพิเศษเพิม่ขึน้ คอืทกุๆ 2 รุน่ของการสอน ทางคณะกรรมการ
จะคัดเลือกผู้ฝึกสอนจ�านวน 20 คน จากทั้งหมด 120 คน (2 รุ่น) มาร่วมเวิร์กช็อปกับ ‘’โค้ชจุ่น’’ อนุรักษ์ ศรีเกิด อดีตหัวหน้า
ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทักษะฟุตบอล ซึ่งเปรียบเสมือนคัมภีร์ให้
สามารถน�าความรู้ไปต่อยอด และใช้ในการสอนเยาวชนในพื้นที่ได้จริง

ส�าหรับผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมโรงการ ในปีนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.  ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 7-10 ปี
2.  ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 11-14 ปี
3.  ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี

!

!
!
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2. โครงการ สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลระดับท้องถิ่นของเยาวชนไทย  
 (Carabao Grassroots Football)

คาราบาวกรุ๊ป ร่วมสานต่อความฝันให้กับนักฟุตบอลเยาวชนไทย จัดโครงการ “Carabao Grassroots Football” 
สนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลระดับท้องถ่ินของเยาวชนไทย ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม พร้อมจับมือโค้ช “เชลซี” จัด
ฟุตบอลคลินิกให้ความรู้แก่เยาวชน ถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจการเป็นนักเตะอาชีพ

โครงการ “Carabao Grassroots Football” โครงการที่ให้การสนบัสนนุกจิกรรมฟตุบอลระดบัท้องถิน่ของเยาวชนไทย ที่
ขาดแคลนอปุกรณ์ในการฝึกซ้อม ซึง่ทีผ่่านมามโีรงเรยีนที่ได้รบัการสนบัสนนุไปแล้วหลายโรงเรยีนในต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ โดย
บางโรงเรยีนจะได้รบัโอกาสพเิศษจากหวัหน้าโค้ชทมีเชลซี มร.รอเรนซ์ กรฟิฟิน ร่วมจดักจิกรรมกบัเยาวชนอย่างใกล้ชดิอกีด้วย 

!

!
!
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การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ด�าเนินธุรกิจ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีติดตามและสอบทานระบบการปฏิบัติงานของหน่วย
งานต่างๆ ของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติ
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน ลดความผิดพลาดและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง
มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้ง
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่อบรษิทัฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มกีารประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
เป็นประจ�าทุกปี ตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย 
ทั้งนี้บริษัทฯไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
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1. การควบคุมภายในองค์กร
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับ

บัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจและดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) 
เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ก�าหนดให้มีคู่มือการใช้อ�านาจและ
คู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดเป้าหมาย
องค์กรลงสูร่ะดบัสายงานและฝ่ายมกีารสร้างบรรยากาศของการปฏบิตังิานทีด่ ีเพือ่ส่งเสรมิให้บคุลากรทกุระดบัในหน่วยงานมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส�าคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยก�าหนดให้มีนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. การประเมินความเสี่ยง
 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับธุรกิจท่ีอาจท�าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่าง
สม�่าเสมอ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ ทั้งนี้รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

3. กิจการควบคุม
 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการก�าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่มีการก�าหนด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และการอนุมัติที่ชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน มีการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
มีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการด�าเนินงานที่มิใช่ทางการเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด มีการ
บันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม�่าเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีท้ังท่ีเป็นเอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็น
ระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอ�านาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงส�าคัญเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่นธุรกรรมด้าน
การเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น รวมถึงการน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ
ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯมีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
มีการควบคุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในกรณีที่บริษัทฯมีการท�าธุรกรรมกับบุคคล
ที่มีความขัดแย้งหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน โดยฝ่ายบริหารจะน�าเรื่องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
ความสมเหตสุมผลและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนมุตัต่ิอไป ท้ังนี ้บรษัิทฯได้มกีารตดิตามดแูลการด�าเนนิ
งานของบริษัทย่อยอย่างสม�่าเสมอด้วยเช่นกัน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 บรษิทัฯได้ให้ความส�าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารพฒันาระบบอย่าง

ต่อเนือ่งเพ่ือให้ข้อมลูต่างๆ มคีวามถกูต้องและเป็นปัจจบุนั โดยได้น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ
รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารที่ส�าคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการน�า
ข้อมลูทีส่�าคญัไปใช้ในการบรหิารจดัการของผูบ้รหิาร หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ มคีวามครบถ้วนถกูต้องอย่างเพียงพอ นอกจาก
นีบ้รษิทัฯยงัมหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพันธ์ซึง่เป็นหน่วยงานทีป่ระสานงานกบันกัลงทุนต่างๆเพือ่ให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิ
งานและการลงทุนของบรษิทัฯด้วยช่องทางการตดิต่อรวดเรว็และเข้าถงึได้ง่าย เช่น Website ของบริษทัฯ, E-mail, Call Center 
เป็นต้น และทีส่�าคญับรษิทัฯ ได้จดัให้มช่ีองทางการสือ่สารให้บคุคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมลูเกีย่วกบัการร้องเรยีน หรอืแจ้ง
เบาะแสการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทฯ ก�าหนดดังกล่าวข้างต้น

5. ระบบการติดตาม
 บริษัทฯมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่
ตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงทีโดยน�าเสนอรายงานและประเด็น
ต่างๆผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าร่วมประชมุเป็นประจ�าทกุไตรมาส นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและรับทราบผลการสอบทานงบการเงินและประเด็นต่างๆเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บรษิทั ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ โดยมอีงค์ประกอบและ
คณุสมบตัติามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยม ีนางเสาวนย์ี กมลบตุร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายคณิต แพทย์สมาน และนางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 ในระหว่างปี 2562 มกีารเปลีย่นแปลงกรรมการตรวจสอบเนือ่งจาก นายสญัชยั จลุมนต์ ได้แจ้งขอลาออก โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง 
นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง เป็นกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างรอบคอบด้วยความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระ
โดยไม่มข้ีอจ�ากดัในการได้รบัข้อมูล ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชีของบริษัท

 โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้
ดังนี้

1. การสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของ
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย
• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2562 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ารายการทางการเงิน รายการที่
เกีย่วโยงระหว่างบรษิทักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญได้ท�าขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ

• คณะกรรมการตรวจสอบได้เชญิผูส้อบบญัชเีข้าร่วมประชมุในวาระการประชมุทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ซกัถามประเดน็ทีเ่ป็น
สาระส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี เพือ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมัน่ใจว่างบการเงนิของบรษิทัมกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญั
รวมถงึรายการทีเ่กดิข้ึนระหว่างบรษิทักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัจดัท�าขึน้อย่างถกูต้องและเพยีงพอตาม
มาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบัติและหลักการที่กล่าวข้างต้น

• คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นการเฉพาะระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้
สอบบัญชีตามแนวทางท่ีก�าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันใน
ประเด็นต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 

2. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของวิชาชีพอื่นๆ ผลการปฏิบัติ

งานและคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนแล้ว เหน็ว่า ผู้สอบบญัชไีด้แสดงความเหน็ และให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการจดัท�ารายงานทางการ
เงิน และ การปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท

3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมในการท�ารายการระหว่างกันรวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่าในรอบปี 2562 การตกลงเข้าท�ารายการระหว่างกันของบริษัท มีลักษณะเป็น
ธรุกรรมการค้าปกต ิและมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการด�าเนนิธรุกจิของบริษทั มคีวามโปร่งใสและมกีาร
เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทตามหลักการ และแนวทางในการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่าง
เคร่งครดัและต่อเนือ่ง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในด�าเนนิการตรวจสอบเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าบรษิทัได้ปฏบิตัอิย่างเหมาะ
สมและสม�่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

5. การพิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและอนมุตัขิอบเขตของการปฏบิตังิานและแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2562 ที่ได้
จดัท�าขึน้ตามทศิทางกลยทุธ์ และความเสีย่งขององค์กร ตลอดจนก�ากบัดแูลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลมุ
ถึง การก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ค�าแนะน�าในเรื่อง
ต่างๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

6. การสอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดย

พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้ก�าชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตาม
ความก้าวหน้าในเรื่องที่มอบหมาย เพ่ือให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขและ/หรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกัน
อย่างเหมาะสมภายในเวลาที่ก�าหนด ในประเด็นส�าคัญที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน

7. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระจากกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการของบรษิทัโดยได้ ให้

ความส�าคัญอย่างย่ิงกบัการควบคมุภายใน เพือ่ให้บรษัิทมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีง
พอและเหมาะสมกบัการด�าเนนิธุรกจิ รวมท้ังได้รายงานเรือ่งส�าคญัต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�า่เสมอ โดย
พิจารณาจากรายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปี 2562

2. เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและ
ส่งเสรมิการก�ากบัดแูลของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มกีารประเมินผลการปฏบิตังิานของกรรมการ
ตรวจสอบส�าหรับ ปี 2562 โดยใช้แนวทางของแบบประเมิน ซึ่งจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ง
ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ มี
ระบบการควบคุมภายในโดยรวมเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระส�าคัญ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจของบริษัทที่ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 นางเสาวนีย์ กมลบุตร
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรษิทั คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (บริษทัฯ) เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนขึ้นชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจ�านวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและกรรมการอิสระ
อีกจ�านวนหนึ่ง เพื่อก�าหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง และกลั่นกรอง
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทส�าคัญใน
การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อน
ถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร  รองประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
4. นายคณิต แพทย์สมาน  กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา  
และก�าหนดค่าตอบแทน
หน้าที่ในการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัให้มคีวามเหมาะสมกบัองค์กร ธุรกจิ และ
สภาพแวดล้อม

2. ก�าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมท้ังคุณสมบัติของผู้ท่ีควรได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

3. พิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับต้ังแต่
รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาเห็น
ชอบและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หน้าที่ในการก�าหนดค่าตอบแทน
1. ก�าหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน ของ

กรรมการและผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอ
ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตั ิหรอืเพือ่พจิารณาเห็นชอบและเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่
พิจารณาอนุมัติ

2. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท มอบหมายอนัเกีย่วเนือ่งกับการสรรหาและการพจิารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2562 ทีผ่่านมา คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน จดัประชมุเพือ่พิจารณาวาระส�าคญัๆ จ�านวน 3 ครัง้

 
 นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
 ประธานคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั คาราบาวกรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม
องค์กร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมุ่งไปสู่การ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆท่ี
เกีย่วข้อง จ�านวนทัง้สิน้ 8 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ มคีวามรู้ ความสามารถทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอบเขต
อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจ�านวน 
4 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่องส�าคัญดังนี้

1. รบัทราบความเสีย่งระดบัองค์กรท่ีส�าคญัส�าหรบัปี 2562 และสอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

2. การติดตามการด�าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส�าคัญ รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร

จัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ
4. ทบทวนความเสี่ยง และกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร เพ่ือยกระดับระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพ
จากการด�าเนินการข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทได้ก�าหนดความเสี่ยงท่ี

ครอบคลุม การด�าเนินธุรกิจหลักของบริษัท และได้ก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทด�าเนินไปด้วยความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 นางเสาวนีย์ กมลบุตร
  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

112

รายงานประจ�าปี 2562



รายการระหว่างกัน
1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1.1 บริษัท มองโกล จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี แผ่นวีซีดี และประพันธ์

บทเพลง
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากุล

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายยืนยง โอภากุล และนางลินจง โอภากุล  
โดยถือหุ้นในบริษัท มองโกล จ�ากัด ร้อยละ 50 และร้อยละ 20 ตามล�าดับ

1.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ�าหน่ายเบียร์ และ (2) จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
และนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ�ากัด 
ร้อยละ 30 และร้อยละ 15 ตามล�าดับ

1.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ�าหน่ายเบียร์ และ(2) จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
นางสาวณัฐชไม ถนอมบรูณ์เจรญิ โดยถอืหุ้นในบรษัิท โรงเบยีร์เยอรมนัตะวนัแดง จ�ากดั 
ร้อยละ 40 และร้อยละ 40 ตามล�าดับ

1.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบธุรกิจ (1) ผลิตและจ�าหน่ายเบียร์ และ (2) จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท  
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ�ากัด ร้อยละ 40 และร้อยละ 20 ตามล�าดับ

1.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบกิจการร้านค้าส่ง ค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ นายยืนยง โอภากุล  
และนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ โดยถือหุ้นในบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพลส กรุ๊ป จ�ากัด 
ร้อยละ 35 ร้อยละ 20 ร้อยละ 12 และร้อยละ 12 ตามล�าดับ

1.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบกิจการซื้อมาขายไป
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  

ได้แก่ นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์ (บุตรสาวนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ) และ 
นางสาวผูกขวัญ สมุทรโคจร (บุตรสาวนายกมลดิษฐ สมุทรโคจร) โดยถือหุ้นในบริษัท 
สหมิตร โปรดักส์ จ�ากัด ร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามล�าดับ

1.7 บริษัท น�้าตาล สหมิตร จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบกิจการขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และน�าเข้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ มีกรรมการร่วม 1 ท่าน  

คือ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ  
โดยถือหุ้นในบริษัท น�้าตาล สหมิตร จ�ากัด ร้อยละ10
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1.8 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายแอลกอฮอล์
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ 

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
โดยถือหุ้นในบริษัท ตะวันแดง 1999 จ�ากัด ร้อยละ 82.66

1.9 บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายเบียร์ทุกประเภท/จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

ทุกประเภท
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
และนางสาวณัฐชไม ถนอมบรูณ์เจรญิ  
โดยถอืหุ้นในบรษัิท ตะวนัแดง เอฟ แอนด์ บี จ�ากดั ร้อยละ 45 ร้อยละ 10 ตามล�าดับ

1.10 บริษัท บ้านตะวันแดง จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ภัตตาคาร และร้านอาหารที่จัดแสดงเวที
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • ไม่มีกรรมการร่วมกัน

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
โดยถือหุ้นในบริษัท บ้านตะวันแดง จ�ากัด ร้อยละ 90

1.11 บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบกิจการขนส่ง
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
โดยถือหุ้นในบริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จ�ากัด ร้อยละ 0 (1 หุ้น)

1.12 บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ทาง

วิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช

ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ 

• มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
โดยถือหุ้นในบริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จ�ากัด ร้อยละ 60

1.13 บริษัท หูหนาน ดับเบิ้ล เอ็นเนอร์จี้ เบเวอร์เรจ จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบกิจการจ�าหน่าย ทั้งขายปลีกและขายส่ง
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

• มีผู้ถือหุ้น คือ บริษัท แชมเปี้ยน ไชน่า โฮลดิ้ง จ�ากัด ถือหุ้นร้อยละ 49  
ซึ่งบริษัท รัฐธรรม โฮลดิ้ง จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100  
โดย นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ นายยืนยง โอภากุล 
นางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ และนายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์  
ถือหุ้นในบริษัท รัฐธรรม โฮลดิ้ง จ�ากัด ร้อยละ 51 ร้อยละ 25 ร้อยละ 15 ร้อยละ 5 
และ ร้อยละ 4 ตามล�าดับ

1.14 บริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จ�ากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ • ประกอบกิจการจ�าหน่าย ทั้งขายปลีกและขายส่ง
ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ • ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่  

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

• มีผู้ถือหุ้น คือ บริษัท หูหนาน ดับเบิ้ล เอ็นเนอร์จี้ เบเวอร์เรจ จ�ากัด 
ถือหุ้นในบริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จ�ากัด ร้อยละ 100
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2. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และ 2562 

สามารถสรุปได้ดังนี้

  2.1 บริษัท มองโกล จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

ค่าใช้จ่ายโฆษณา
CBD ท�าสัญญากับบริษัท มองโกล จ�ากัด เพื่อว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล  
มาเป็นผู้แสดงและแนะน�าเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังคาราบาวแดง 

11,000,000 12,000,000

เจ้าหนี้อื่น 10,400,000 -

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z ในวันที่ 1 ม.ค. 2557 CBD ได้ท�าสัญญากับบริษัท มองโกล จ�ากัด เพื่อว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล มาเป็นผู้แสดงและ

แนะน�าเครื่องด่ืมบ�ารุงก�าลังคาราบาวแดง (เง่ือนไขของสัญญาเป็นเง่ือนไขเดียวกับสัญญาท่ีบริษัทฯ เคยท�ากับบริษัท 
มองโกล จ�ากัดในอดีต)

 z ต่อมาในวันที่ 1 ก.ค. 2557 CBD ได้ปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว และเข้าท�าสัญญาระยะยาวกับบริษัท มองโกล 
จ�ากัด ซึ่งมีเงื่อนไข โดยสรุปดังนี้

• CBD ว่าจ้างบริษัท มองโกล จ�ากัด ให้ว่าจ้างนายยืนยง โอภากุล เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ และแนะน�าเครื่องดื่ม
บ�ารุงก�าลังคาราบาวแดง รวมถึงเครื่องดื่มและ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของ CBD โดยมีอายุสัญญาห้าปี ตั้งแต่วันที่ 
1 ม.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ในอัตราค่าจ้างเป็นเงิน 10,000,000 บาท ต่อปี โดยจะช�าระภายในวันที่ 
31 ธ.ค. ของทุกปี

• สัญญาดังกล่าวจะต่ออายุไปอีก 5 ปีโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ในอัตรา
ค่าจ้างเป็นเงิน 12,000,000 บาทต่อปี ทั้งน้ี CBD มีสิทธิเสนอปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ราคาตลาด นอกจากนี้ CBD ยังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ภาพลักษณ์ของนายยืนยง โอภากุลไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์แห่งสัญญา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 z การท�ารายการดังกล่าว เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยการว่าจ้างดังกล่าวมีราคา และเงื่อนไขโดย

ทั่วไป เสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก

  2.2 บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 
DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ�ากัด 
เพื่อจ�าหน่ายในร้าน

418,122 380,538

ลูกหนี้การค้า 40,215 43,566

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
CBD จ่ายค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ�ากัด

195,865 381,879

ค่าใช้จ่ายอื่น
CBD และ DCM จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม บัตรของขวัญ ค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้าให้
แก่บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ�ากัด

834,186 1,126,642

เจ้าหนี้อื่น 458,423 351,537

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ�ากัด เพื่อจ�าหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไข

การค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด
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 z CBD จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดกิจกรรมส�าหรับพนักงานของบริษัทฯ ท่ีโรงเบียร์ตะวันแดง โดยได้รับส่วนลด
ร้อยละ 20 ส�าหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญ

 z CBD และ DCM เลีย้งรบัรองคู่ค้า ซือ้บตัรของขวัญค่าอาหารและเครือ่งดืม่ท่ีโรงเบยีร์ตะวนัแดงให้แก่คูค้่า เนือ่งในเทศกาล
ปีใหม่ โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดงักล่าว มรีาคาและเง่ือนไขทัว่ไป เสมอืนกบัการท�ารายการกบับคุคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 

20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จ�ากัด

  2.3 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 
DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ�ากัด  
เพื่อจ�าหน่ายในร้าน

508,668 464,914

ลูกหนี้การค้า 65,617 57,239

ค่าใช้จ่ายอื่น
CBD และ DCM จ่ายค่างานเลี้ยงปีใหม่ประจ�าปีส�าหรับพนักงาน และค่าเลี้ยงรับรอง
คู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ�ากัด

1,813,181 2,052,119

เจ้าหนี้อื่น 40,137 86,626

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ�ากัด เพื่อจ�าหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและ

เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

 z CBD และ DCM จดังานเลีย้งปีใหม่ส�าหรบัพนกังานและผูบ้รหิาร และเลีย้งรบัรองคูค้่า ท่ีโรงเบยีร์เยอรมนัตะวนัแดง โดย
ได้รบัส่วนลดร้อยละ 20 ส�าหรบัค่าอาหารและเครือ่งดืม่โดยมรีาคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลกูค้าคนส�าคญั

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าว มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 

20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญของบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จ�ากัด

  2.4 บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 
DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ�ากัด 
เพื่อจ�าหน่ายในร้าน

364,878 384,923

ลูกหนี้การค้า 45,242 60,322

ค่าใช้จ่ายอื่น
CBD และ DCM จ่ายค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 
1999 จ�ากัด

510,440 256,882

เจ้าหนี้อื่น 4,471 -

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ�ากัด เพื่อจ�าหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคา

และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

 z CBD และ DCM จัดงานเลี้ยงรับรองคู่ค้า ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส�าหรับค่า
อาหารและเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญ
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดงักล่าว มรีาคาและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบัการท�ารายการกบับคุคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 

20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญของบริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ�ากัด

  2.5 บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 
DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เพื่อจ�าหน่ายในร้าน
สะดวกซื้อ

68,937,612 106,149,844

ลูกหนี้การค้า
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัดเป็นลูกหนี้การค้าของ DCM จากการขายสินค้า 12,861,807 32,501,416

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัด 3,274,318 5,068,382

เจ้าหนี้อื่น
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ DCM จากค่าใช้จ่าย 
ส่งเสริมการขาย

259,955 1,295,021

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
CBD ให้บริษัทซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 4-6 ของอาคาร 393 
สีลม และชั้นที่ 2-4 ของตึกอาคาร 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นส�านักงาน รวมถึงค่าบริการและ
ค่าสิ่งอ�านวยความสะดวกของพื้นที่เช่า

15,442,510 16,339,704

ลูกหนี้อื่น
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัดเป็นลูกหนี้อื่นของ CBD จากค่าเช่าและ 
ค่าบริการ

213,138 258,992

เจ้าหนี้อื่น
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัดเป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากเงินประกันค่าเช่า
ส�านักงานของ CBD

3,015,873 3,045,873

ค่าใช้จ่ายอื่น
CBG CBD DCM และ APG จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองส�านักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
อบรมสัมมนา และค่าเลี้ยงรับรองลูกค้าให้กับ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัด

143,589 188,148

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัด เพื่อจ�าหน่ายในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย โดย

มีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

 z DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัด เพื่อจัดรายการโปรโมชั่นสินค้า  
และจัดท�าแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด

 z บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 6 ในอาคารของ CBD และชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 4 ในตึก
อาคาร 4 ชั้น รวมเนื้อที่ 3,516.6 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นส�านักงาน รวมถึงค่าบริการและค่าสิ่งอ�านวยความสะดวกของ
พื้นที่เช่า โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการประมาณ 350-495 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็น
ไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าตลาด โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 350 - 500 
บาทต่อตารางเมตร 

 z CBG CBD DCM และ APG จ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองส�านักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา และค่าเลี้ยงรับรอง
ลูกค้าให้แก่บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จ�ากัด โดยมีราคาตามที่เกิดขึ้นจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปเสมือนกับการท�า

รายการกับบุคคลภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตาม
ราคาค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด
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  2.6 บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

ซื้อผลิตภัณฑ์ 
DCM รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับ บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ�ากัด 237,738,681 176,629,448

เจ้าหนี้การค้า
บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ�ากัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM  
จากการซื้อผลิตภัณฑ์มาจัดจ�าหน่าย

19,883,860 16,610,727

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
DCM จ่ายค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ�ากัด 125,100 -
ลูกหนี้อื่น
บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ�ากัดเป็นลูกหนี้อื่นของ DCM จากค่าส่งเสริมการขายที่ให้
กับลูกค้าตามช่องการจัดจ�าหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียกเก็บ

267,670 335,253

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
CBD ให้บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ�ากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 2 ของอาคารสิริ เพื่อใช้เป็น
ส�านักงาน รวมถึงค่าบริการและค่าสิ่งอ�านวยความสะดวกของพื้นที่เช่า - 650,482

ลูกหนี้อื่น
บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ�ากัดเป็นลูกหนี้อื่นของ CBD จากค่าเช่าและค่าบริการ - 9,757

เจ้าหนี้อื่น
บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ�ากัดเป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากเงินประกันค่าเช่า
ส�านักงานของ CBD

- 91,700

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z DCM รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท สหมิตร โปรดักส์ จ�ากัด เพื่อจัดจ�าหน่ายในช่องทางต่างๆ รวมถึงจัด

กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

 z บรษิทั สหมติร โปรดกัส์ จ�ากดั เช่าพืน้ท่ีช้ันท่ี 2 ในอาคารสริขิอง CBD รวมเนือ้ท่ี 131 ตารางเมตร เพือ่ใช้เป็นส�านกังาน 
รวมถึงค่าบริการและค่าส่ิงอ�านวยความสะดวกของพื้นท่ีเช่า โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 350 บาทต่อตารางเมตร 
ทัง้นี ้ราคาและเงือ่นไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการเช่าตลาด โดยอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารของอาคารบรเิวณ
ใกล้เคียงอยู่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่อตารางเมตร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปเสมือนกับการท�า

รายการกับบุคคลภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตาม
ราคาค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด

  2.7 บริษัท น�้าตาล สหมิตร จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

ซื้อผลิตภัณฑ์ 
DCM รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท น�้าตาล สหมิตร จ�ากัด 625,928,457 1,111,296,899

ลูกหนี้อื่น
บริษัท น�้าตาล สหมิตร จ�ากัด เป็นลูกหนี้อื่นของ DCM จากค่าส่งเสริมการขายที่
ให้กับลูกค้าตามช่องการจัดจ�าหน่ายต่างๆ ตามที่ DCM เรียกเก็บ รวมถึงเงินจ่าย
ล่วงค้าค่าสินค้า

3,231,710 2,465,535

ค่าใช้จ่ายอื่น
CBD จ่ายค่างานเลี้ยงปีใหม่ประจ�าปีส�าหรับพนักงาน  
ให้แก่ บริษัท น�้าตาล สหมิตร จ�ากัด - 81,047
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z DCM รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท น�้าตาล สหมิตร จ�ากัด เพื่อจ�าหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและ

เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

 z DCM จ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขายให้แก่ บรษิทั น�า้ตาล สหมติร จ�ากดั เพือ่จดัรายการโปรโมชัน่สนิค้า ซึง่มีราคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท�า

รายการกับบุคคลภายนอก 

  2.8 บริษัท ตะวันแดง 1999 จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
APG จ�าหน่ายขวดสุราให้กับ บริษัท ตะวันแดง 1999 จ�ากัด 38,526,788 74,662,692

ลูกหนี้การค้า
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ�ากัด เป็นลูกหนี้การค้าของ APG  
จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

5,104,972 9,941,210

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
CBD ให้บริษัท ตะวันแดง 1999 จ�ากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 1 ของอาคารสิริ เพื่อใช้เป็น
ส�านักงาน รวมถึงค่าบริการและค่าสิ่งอ�านวยความสะดวกของพื้นที่เช่า

637,207 554,400

รายได้อื่น
CBD จ�าหน่ายขวดเก่าให้กับ บริษัท ตะวันแดง 1999 จ�ากัด 118,081 103,992

ลูกหนี้อื่น
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ�ากัด เป็นลูกหนี้อื่นของ CBD จากค่าเช่าและค่าบริการ 670,578 10,255

เจ้าหนี้อื่น
บริษัท ตะวันแดง 1999 จ�ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD จากเงินประกันค่าเช่า
ส�านักงานของ CBD

92,400 92,400

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z บริษัท ตะวันแดง 1999 จ�ากัด เช่าพื้นที่ชั้นที่ 1 ของอาคารสิริ รวมเนื้อที่ 132 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นส�านักงาน รวม

ถึงค่าบริการและค่าสิ่งอ�านวยความสะดวกของพื้นที่เช่า โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 350 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ 
ราคาและเงือ่นไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงือ่นไขการเช่าตลาด โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้
เคียงอยู่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่อตารางเมตร

 z CBD จ�าหน่ายขวดเก่าให้กบั บรษิทั ตะวนัแดง 1999 จ�ากดั โดยมรีาคาและเงือ่นไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไข
การค้าตลาด

 z APG จ�าหน่ายขวดสรุาให้กบั บรษิทั ตะวนัแดง 1999 จ�ากดั โดยมรีาคาและเงือ่นไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไข
การค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ APG ซึ่งมีราคาและเง่ือนไขการค้าโดยท่ัวไปเสมือนกับการท�า

รายการกับบุคคลภายนอก และรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่งมีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตาม
ราคาค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด
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  2.9 บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 
DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จ�ากัด เพื่อ
จ�าหน่ายในร้าน

94,826 109,626

ลูกหนี้การค้า 11,732 10,056
ค่าใช้จ่ายอื่น
DCM จ่ายค่าเลี้ยงรับรองคู่ค้าให้แก่ บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จ�ากัด 21,538 23,861

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จ�ากัด เพื่อจ�าหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและ

เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

 z DCM จัดงานเลี้ยงรับรองคู่ค้าที่บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จ�ากัด โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 20 ส�าหรับค่าอาหาร
และเครื่องดื่มโดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดงักล่าว มรีาคาและเงือ่นไขทัว่ไปเสมอืนกบัการท�ารายการกบับคุคลภายนอก โดยการลดราคาร้อยละ 

20 ดังกล่าว ถือเป็นการลดราคาตามปกติให้แก่ลูกค้าคนส�าคัญของ บริษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จ�ากัด

  2.10 บริษัท บ้านตะวันแดง จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 
DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บ้านตะวันแดง จ�ากัด เพื่อจ�าหน่ายในร้าน 167,562 272,484

ลูกหนี้การค้า 21,783 20,107

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z DCM จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บ้านตะวันแดง จ�ากัดเพื่อจ�าหน่ายในร้านอาหาร โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไป

ตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับ

บุคคลภายนอก 

  2.11 บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

ก�าไรจากการขายทรัพย์สิน
DCM ขายรถยนต์เก่าให้กับ บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จ�ากัด

2,536,033 428,204

ค่าเช่าและบริการจ่าย
CBD และ DCM จ่ายค่าเช่ารถยนต์เพื่อขนส่งสินค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไหล่และ
ค่าซ่อมแซม ให้กับ บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จ�ากัด 

3,823,984 33,590,673

ลูกหนี้อื่น
บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จ�ากัด เป็นลูกหนี้อื่นของ ACM จากเงินชดเชยค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นจากการขนส่งตามเงื่อนไขของสัญญา

- 112,637
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

เจ้าหนี้อื่น
บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จ�ากัด เป็นเจ้าหนี้อื่นของ CBD และ DCM จากค่าเช่ารถ
ขนส่งสินค้าและค่าบริการ

973,620 4,571,906

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z ในปี 2561 CBD และ DCM ได้ท�าสัญญาเช่ารถยนต์กับ บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จ�ากัด เพื่อขนส่งสินค้า สัญญามี

ระยะเวลา 5 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและค่าบริการ รวมถึงเงื่อนไขการเช่า เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการเช่าของตลาด 

 z DCM จ�าหน่ายรถยนต์เก่า ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วและไม่ได้ใช้งานให้กับ บริษัท ตะวันแดง โลจีสติกส์ จ�ากัด โดย
มีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเช่าทรัพสินย์ดังกล่าว มีอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาค่าเช่า และเงื่อนไขตลาด 

  2.12 บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

ซื้อผลิตภัณฑ์ 
DCM รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับบริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จ�ากัด 

262,430 -

เจ้าหนี้การค้า
บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จ�ากัด เป็นเจ้าหนี้การค้าของ DCM จากการซื้อผลิตภัณฑ์มา
จัดจ�าหน่าย

280,800 -

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z DCM รับจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท เอ็กซ์เพรสเมด จ�ากัด เพื่อจ�าหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยมีราคาและ

เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ DCM ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเสมือนกับการท�า

รายการกับบุคคลภายนอก 

  2.13 บริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 
CBD จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จ�ากัด  
เพื่อจ�าหน่ายในประเทศจีน

120,941,192 -

ลูกหนี้การค้า 24,050,497 -

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z CBD จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัท กว่างโจว คาราบาว เบเวอร์เรจ จ�ากัด เพื่อจ�าหน่ายในประเทศจีน โดยมีราคา

และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 z การท�ารายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ CBD โดยมีราคาและเง่ือนไขท่ัวไปเสมือนกับการท�ารายการกับ

บุคคลภายนอก 
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  2.14 หูหนาน ดับเบิ้ล เอ็นเนอร์จี้ เบเวอร์เรจ จ�ากัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 
31 ธ.ค. 2562

รายได้จากขายผลิตภัณฑ์ 
CBD จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้แก่ หูหนาน ดับเบิ้ล เอ็นเนอร์จี้ เบเวอร์เรจ จ�ากัด  
เพื่อจ�าหน่ายในประเทศจีน

46,427,494 493,838,899

ลูกหนี้การค้า 45,951,312 135,910,746

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
 z CBD จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ หูหนาน ดับเบิ้ล เอ็นเนอร์จี้ เบเวอร์เรจ จ�ากัด เพื่อจ�าหน่ายในประเทศจีน โดยมีราคา

และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ CBD โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ารายการกับ

บุคคลภายนอก 

3. การค�้าประกันและการจ�านองระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CBG ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาซื้อขายเงิน

ตราต่างประเทศล่วงหน้าให้แก่ CBD และ APG ในวงเงินร่วมกันเป็นจ�านวน 1,100 ล้านบาท (2561: 1,100 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CBG ค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่ CBD ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท (2562: ไม่มี)

4. ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2562 ประกอบกบัสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ รวมท้ังสอบทานข้อมลูตามท่ีระบใุนหมายเหตปุระกอบงบ
การเงนิรวมที่ได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ แล้วเหน็ว่า รายการระหว่างกนัของบรษัิทฯ ในรอบปีบญัชสีิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทัว่ไป ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาท่ัวไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า
ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis)

5. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ
ระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2557 ได้พิจารณาอนุมัติ นโยบายและขั้นตอนการ
ท�ารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

การเข้าท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของส�านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
ปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) ด้วย
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ในกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
การเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในเรือ่งใด บรษิทัฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเหน็เกีย่วกบัรายการ
ดงักล่าว และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบจะถกูน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืผูถ้อืหุ้นแล้วแต่กรณี 
เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าท�ารายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�า
รายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพจิารณาจากเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิ
ปกติในอตุสาหกรรม และมกีารเปรยีบเทยีบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวาม
ช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการ
เปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ใน
ลกัษณะเดยีวกบัทีวิ่ญญูชนพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจากอทิธพิล
ในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง และบรษัิทฯ จะต้องจดัท�ารายงานสรปุการท�าธุรกรรม
ดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

6. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
ในอนาคต

ภายหลงัจากท่ีบรษิทัฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการระหว่างกนัขอ
งบรษิทัฯ กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต 
บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
มีผลใช้บังคับ 

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ มส่ีวนได้ส่วนเสีย หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษัิทฯจะปฏบิตัติามนโยบายและ
ขัน้ตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครดั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดย พจิารณาความจ�าเป็น
ของรายการต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และพจิารณาเปรยีบเทยีบราคากบัรายการเทยีบเคยีงท่ีท�ากบับคุคลภายนอก (หาก
มี) รวมถึงพิจารณาสาระส�าคัญของขนาดรายการด้วย

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิด
ขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญ
พิเศษ จะถูกน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้า
ท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการท�า
รายการที่บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
1. ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

1.1 งบการเงิน
 สรุปรายงานผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2562 ตรวจสอบโดย นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาต เลขทะเบยีน 4451 จากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ได้แสดงความเหน็ในรายงานของผูส้อบบญัชแีบบไม่มเีงือ่นไข
ว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

• บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมามีจ�านวนเงิน
รวม 4,080,000 บาท

 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
• ค่าบริการอื่นมีจ�านวนเงินรวม 380,000 บาท 

1.3 ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย: พันบาท
ส�าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  961,954 137,599 146,767

เงินลงทุนชั่วคราว - - 7,130

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  1,140,321 906,595 959,861

สินค้าคงเหลือ  991,625 887,132 656,266

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  103,510 545,859 389,174

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,197,411 2,477,185 2,159,198

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  103,220 99,968 103,163

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10,872,367 11,090,295 9,608,940

ค่าความนิยม  481,115 499,923 535,467

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  81,156 77,322 67,007

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  33,492 63,183 31,361

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  11,275 12,045 14,783

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,582,625 11,842,736 10,360,720

รวมสินทรัพย์ 14,780,036 14,319,921 12,519,919
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หน่วย: พันบาท
ส�าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  6,762 275,000 845,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  1,446,721 1,809,904 1,897,197

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน
หนึ่งปี

 291,000 401,250 300,000

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 1,699,428 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย

- - 57,128

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 320,547 265,836 94,722

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  12,822 12,452 12,532

รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,777,281 2,764,441 3,206,580

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี

 1,042,750 1,278,700 2,190,400

หุ้นกู้  1,088,692 2,785,920 -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  135,780 109,049 102,197

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  1,411 1,466 152

เงินมัดจ�าส�าหรับการเช่า  15,758 15,636 15,285

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  2,284,391 4,190,771 2,308,034

รวมหนี้สิน  6,061,672 6,955,212 5,514,614

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,962,980 3,962,980 3,962,980

ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

323,216 323,216 323,216

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น  
ในบริษัทย่อยในประเทศ

108,959 108,959 108,959

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อยในต่างประเทศ

(368,686) (368,686) -

ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 100,000 100,000 100,000

ยังไม่ได้จัดสรร  3,536,648 2,140,042 1,674,589

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (97,307) (89,678) (55,960)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  8,565,810 7,176,832 7,113,784

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
ย่อย

 152,554 187,877 (108,479)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  8,718,364 7,364,709 7,005,305

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,780,036 14,319,921 12,519,919
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งบก�าไรขาดทุนรวม

หน่วย: พันบาท
ส�าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2560

ก�าไรขาดทุน

รายได้

รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า 14,933,012 14,422,062 12,904,242

รายได้อื่น  118,804 134,894 163,531

รวมรายได้  15,051,815 14,556,955 13,067,773

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย  9,122,570 9,813,215 8,839,651

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย  1,967,643 2,520,035 2,378,535

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  784,915 772,181 740,670

ค่าใช้จ่ายอื่น  11,693 16,083 -

รวมค่าใช้จ่าย  11,886,821 13,121,513 11,958,856

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้

3,164,994 1,435,442 1,108,917

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (132,724) (106,851) (47,702)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  3,032,270 1,328,591 1,061,215

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (564,008) (368,276) (260,557)

ก�าไรส�าหรับปี  2,468,262 960,315 800,659

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,506,461 1,158,572 1,245,812

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัทย่อย

 (38,199) (198,257) (445,153)

ก�าไรส�าหรับปี  2,468,262 960,315 800,659

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2.51 1.16 1.25

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น) 1,000,000 1,000,000 1,000,000

งบกระแสเงินสดรวม

 หน่วย: พันบาท
ส�าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2560

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  2,956,837 1,290,209 285,991

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  (432,442) (2,044,619)  (2,430,820)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (1,714,438) 776,996  1,551,171 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 823,957 (8,674) (598,728)
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อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญ

ส�าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า  0.8  0.9  0.7 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า  0.6  0.4  0.3 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า  0.9  0.4  0.1 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า  16.3  18.7  21.7 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน  22.0  19.2  16.6 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า  22.4  26.7  31.2 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน  16.1  13.5  11.5 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า  11.5  10.0  10.0 

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย วัน  31.2  35.9  36.0 

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน  6.9  (3.2)  (7.9)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)
อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ  38.9  32.0  31.5 

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน ร้อยละ  20.5  9.1  7.3 

อัตราส่วนก�าไรอื่น ร้อยละ  0.7  0.8  1.3 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร ร้อยละ  96.7  98.0  30.3 

อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ  16.4  6.6  6.1 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ  30.7  13.4  11.4 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ  31.8  16.2  17.8 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ  17.0  7.2  7.2 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ  27.2  13.7  12.7 

อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ เท่า  1.0  1.1  1.2 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า  0.7  0.9  0.8 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า  0.5  0.6  0.5 

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า  26.8  15.1  14.0 

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ เท่า  1.7  2.4  1.1 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย  
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

เท่า  1.4  3.6  3.9 

อัตราส่วนตั๋วเงินจ่ายต่อภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เท่า  0.0  0.1  0.2 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบก�าหนด  
ภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด

เท่า  0.5  0.1  0.4 

อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม เท่า  0.2  0.3  0.6 

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ ส่วนผู้ถือหุ้น (สุทธิ) เท่า  0.4  0.6  0.5

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (Cash basis) เท่า  1.4  1.0  0.3

อัตราการจ่ายปันผล ร้อยละ  67.8  69.1  68.2 
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1.4 ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
      ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผลการด�าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ปีก่อนหน้าสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได้จากการขาย
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 14,933 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 511 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุน

หลักจากปริมาณค�าสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของการส่งออกเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังไปยังตลาดต่างประเทศ และการเติบโตของรายได้จาก
การรับจ้างจัดจ�าหน่ายสินค้าให้บุคคลภายนอก

รายได้จากการขาย จ�าแนกราย
กลุ่มผลิตภัณฑ์
หน่วย : ล้านบาท

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง

2561 % 2562 % จ�านวน ร้อยละ

ด�าเนินการผลิต ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของตนเอง 1/ 12,538 87% 12,881 86% 343 2.7

ว่าจ้างบุคคลภายนอกด�าเนินการผลิต
ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว 2/ 806 6% 532 4% (275) (34.1)

รับจ้างจัดจ�าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก 1,020 7% 1,409 9% 389 38.2

อื่น ๆ 59 0% 111 1% 53 90.0

รวม 14,422 100% 14,933 100% 511 3.5

หมายเหตุ: 1/ เครื่องดื่มบำารุงกำาลังและเครื่องดื่มเกลือแร่

 2/ นำ้าดื่ม กาแฟปรุงสำาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสำาเร็จพร้อมดื่ม

รายได้จากผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิการผลติ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง จ�านวน 12,881 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
343 ล้านบาทหรอืร้อยละ 2.7 ซึง่ในจ�านวนนีเ้ป็นธรุกจิในประเทศและต่างประเทศท่ีอตัราส่วนร้อยละ 45:55 รายได้จากการขาย
เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในต่างประเทศมีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.0 ช่วยชดเชยธุรกิจในประเทศที่ลดลงร้อยละ 4.0 โดยเครื่องดื่ม
บ�ารงุก�าลงัแบบบรรจขุวดภายใต้เครือ่งหมายการค้าคาราบาวแดง มส่ีวนแบ่งการตลาดเชงิปรมิาณทีร้่อยละ 22.6 เป็นอนัดบั 2 
ของตลาดเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในประเทศ อ้างอิงจากข้อมูลปริมาณขายทอดสุดท้ายไปสู่ผู้บริโภคของ Nielsen 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตเป็นแบรนด์สินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ โดยมุ่งเน้น
ให้เกดิการสือ่สารประชาสมัพนัธ์อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้การใช้จ่ายในส่วนของสือ่โฆษณาและการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขาย 
ตลอดจนพฒันาแนวทางการใช้ข้อมลูมาบรหิารจดัการและตดิตามผลส�าหรบัหน่วยปฏบิตักิารภาคสนามและหน่วยรถเงนิสดทีม่ี
บคุลากรรวมกนักว่า 1,500 คน เพือ่น�ามาปรบัปรงุแผนงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความสมัพนัธ์
อันดีกับเครือข่ายร้านค้าปลีก สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภค สร้างผู้ดื่มใหม่ ตลอดจนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่พร้อมรองรับ
การวางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ในอนาคต

รายได้จากการขายเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังในต่างประเทศ 7,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 584 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.0 
โดยในจ�านวนนี้ประกอบไปด้วยรายได้ส่งออกเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังไปยังกลุ่มประเทศ CLMV รวมกัน 5,901 ล้านบาท ประเทศ
จีน 494 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการขายในประเทศอังกฤษภายใต้การด�าเนินงานของ Intercarabao Limited 
(“ICUK”) จ�านวน 30 ล้านบาท และที่เหลือเป็นประเทศอื่นในทวีปเอเชียและนอกทวีปเอเชียรวมกัน 633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
318 ล้านบาทหรือร้อยละ 101.3 โดยมีปัจจัยหนุนจากค�าสั่งซื้อของประเทศเยเมนและอัฟกานิสถานเป็นหลัก และส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากความส�าเร็จในการเพิ่มตลาดส่งออกใหม่

กลุ่มประเทศ CLMV คือ ตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ส่งออกขายไปยงักลุม่ประเทศ CLMV เพิม่ขึน้ 403 ล้านบาทหรอืร้อยละ 7.3 มปัีจจยัเชงิบวกจากปรมิาณค�าสัง่ซือ้จากประเทศ
กัมพูชาและประเทศเมียนมาร์ โดยยอดขายไปประเทศเมียนมาร์และประเทศกัมพูชายังสามารถท�าสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 
3/2562 และไตรมาส 4/2562 ตามล�าดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ต่อยอดความได้เปรียบในฐานะผู้น�าตลาดในประเทศกัมพูชา จึงเริ่ม
วางจ�าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ลในขนาดบรรจุ 250 มล.

รายได้จากการรบัจ้างจดัจ�าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอก 1,409 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 389 ล้านบาทหรอืร้อยละ 38.2 ยงัคง
ขยายตวัต่อเนือ่งทกุไตรมาสในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาโดยมปัีจจยัเชงิบวกจากความหลากหลายและคณุภาพในตวัผลติภณัฑ์ ประกอบ
กบัอาศยัผลส�าเรจ็ของประสทิธภิาพการกระจายผ่านหน่วยรถเงนิสดซึง่ในปัจจบุนัสามารถเข้าถึงร้านค้าปลกีได้มากกว่า 180,000 
ร้านค้าทัว่ประเทศ อนึง่ รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ทีบ่รษัิทฯ ว่าจ้างบคุคลภายนอกด�าเนนิการผลติลดลง 275 ล้านบาทหรอื
ร้อยละ 34.1 เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังมิได้เป็นธุรกิจหลัก แต่เป็นช่องทางในการขยายการรับรู้แบรนด์ของบริษัทฯ
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การวางจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ใหม่อย่างคาราบาวกลิน่กรนีแอปเป้ิลในขนาดบรรจ ุ180 มล. (“คาราบาวกลิน่กรนีแอปเป้ิล”) 
เมื่อเดือนมีนาคม 2562 เป็นการต่อยอดองค์ความรู้หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทดลองวางจ�าหน่ายคาราบาวกล่ินกรีนแอปเปิ้ล 
ขนาดบรรจุ 330 มล.ในปี 2561 และทดลองวางจ�าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิ้ลในขนาดบรรจุ 180 มล. ผ่านช่องทาง
หน่วยรถเงินสด (Cash van) ในเดือนมีนาคม 2562 ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ และราคาขายปลีกที่จูงใจต่อการ
บริโภค ส่งผลให้คาราบาว กลิ่นกรีนแอปเปิ้ลในขนาดบรรจุใหม่นี้ได้รับผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทั้งช่วยขยายฐานลูกค้า
ไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ และยังเป็นปัจจัยบวกต่อการยกระดับภาพลักษณ์เครื่องหมายการค้าคาราบาวในประเทศให้ดูทันสมัย
ภายใต้วิสัยทัศน์ สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก 

รายได้อื่นจ�านวน 111 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53 ล้านบาทหรือร้อยละ 90.0 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการผลิตขวด
ให้แก่บคุคลภายนอกภายใต้การด�าเนนิงานของบรษัิท เอเชยีแปซฟิิกกลาส จ�ากัด (“APG”) ซึง่ไม่เพยีงแต่สร้างรายได้ส่วนเพิม่ 
ยังช่วยลดต้นทุนของการผลิตขวดที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังของบริษัทฯ อีกด้วย

ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรขั้นต้น
ก�าไรขั้นต้น 5,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,202 ล้านบาทหรือร้อยละ 26.1 คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 38.9 

เพ่ิมขึ้นจากอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 32.0 ผลักดันโดยอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ ด�าเนินการ
ผลิตด้วยตนเองเป็นหลัก

กลุม่ผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิการผลติภายใต้เครือ่งหมายการค้าของตนเอง โดยเฉพาะเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัทัง้แบบ
บรรจขุวดและกระป๋อง มีการสร้างอตัราก�าไรขัน้ต้นทีด่ขีึน้ต่อเนือ่งทกุไตรมาส ซ่ึงเป็นผลของวตัถดุบิและหบีห่อรายการส�าคญัมี
ต้นทนุลดลง ประกอบกบัประสทิธภิาพสายการผลติทีม่เีทคโนโลยีทนัสมยัต้ังแต่โรงผลติขวดแก้วและกระป๋องอลมูเินยีมไปจนถึง
โรงบรรจสิุนค้าส�าเรจ็รปู เอือ้หนนุต่อประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด นอกจากนี ้โรงผลติกระป๋องอลมูเินยีมแห่งใหม่ภายใต้
การด�าเนินงานของบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (“ACM”) มีอัตราการใช้ก�าลังผลิตที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกไตรมาส
จากประมาณร้อยละ 50, ร้อยละ 68, ร้อยละ 86 และร้อยละ 100 ในไตรมาส 1/2562 ถงึช่วงไตรมาส 4/2562 ตามล�าดบั น�าไปสู่
การประหยดัต้นทนุเพิม่เตมิส�าหรบัเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัแบบบรรจกุระป๋องประเภทไม่อดัก๊าซภายใต้เครือ่งหมายการค้าคาราบาว 
อันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ ก�าลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาลงทุนพัฒนาธุรกิจ
ผลิตหีบห่อและบรรจุภัณฑ์บางรายการด้วยตนเอง ก�าลังการผลิตส่วนใหญ่ส�ารองไว้เพื่อน�าหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวท่ี
ผลิตได้มาใช้ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ก�าลังผลิตส่วนเกิน (ถ้ามี) จะน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชิงพาณิชย์ต่อไป 
ส่งผลให้เกดิการประหยดัต้นทนุผลติภณัฑ์ภาพรวมในระยะยาว และสร้างรายได้ส่วนเพิม่จากการจ�าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอก 
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจผลิตหีบห่อและบรรจุภัณจะสามารถเริ่มด�าเนินการได้ในช่วงไตรมาส 4/2563 หรืออย่างช้าไม่เกิน
ไตรมาส 1/2564

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 2,753 ล้านบาท ลดลง 540 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.4 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้

จากการขายรวมร้อยละ 18.4 ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเกิด
จากการลดลงอย่างมีสาระส�าคัญของค่าใช้จ่ายขายภายใต้การด�าเนินงานของ ICUK ส�าหรับตลาดในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น
ไปตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย เพ่ือบริหารอัตราผลตอบแทนจากการขายให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และค่าธรรมเนียมผู้
สนับสนุนสโมสรฟุตบอลต่างประเทศที่ปรับลดลงตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับที่ระบุในสัญญา

ค่าใช้จ่ายขาย 1,968 ล้านบาท ลดลง 552 ล้านบาทหรอืร้อยละ 21.9 คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 
13.2 ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 17.5 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังนี้:

1. ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ: 
ค่าธรรมเนยีมผูส้นบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายรบัรูเ้ป็นเส้นตรงตามเง่ือนไขการช�าระ

เงิน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงได้รับอันเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับปัจจุบัน ประกอบไป
ด้วย Chelsea Football Club Limited (CFC) และ English Football League (EFL) จ�านวน 471 ล้านบาท ลดลง 162 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 25.6 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากค่าธรรมเนียมในส่วนของ CFC ที่ลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสามสอดคล้องกับ
การปรับสถานะผู้สนับสนุนจาก Principal partner เป็น Global partner ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2562 อีกทั้ง มีปัจจัยหนุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินปอนด์สเตอริงอังกฤษเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินบาทที่อ่อนค่า

ทั้งนี้ สัญญาการเป็นผู้สนับสนุนสโมสร CFC จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2564 และสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการ
แข่งขัน EFL จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมปี 2565 โดยมีสิทธิที่จะขยายสัญญาอีก 2 ปีในอัตราค่าธรรมเนียมต่อปีที่เท่าเดิม 
เพือ่สนบัสนนุภาพลกัษณ์การเป็นผลติภณัฑ์ระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก และสานต่อความส�าเรจ็ในการขยายการรบัรูผ้ลติภณัฑ์
แบรนด์คาราบาวให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล 
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2. ค่าใช้จ่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ):
ค่าใช้จ่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) จ�านวน 1,497 ล้านบาท ลดลง 390 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 20.7 ในส่วนที่ด�าเนินการภายใต้บริษัท คาราบาวตะวันแดง จ�ากัด (“CBD”) ส�าหรับธุรกิจในประเทศและใน
ส่วนที่ด�าเนินการภายใต้ ICUK ส�าหรับตลาดในประเทศอังกฤษ

a. ค่าใช้จ่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) ที่อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของ CBD 
ส�าหรับธุรกิจในประเทศ 1,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.3 สอดคล้องกับแผนงานการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา 

b. ค่าใช้จ่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) ในส่วนที่เป็นของ ICUK ส�าหรับตลาด
ในประเทศอังกฤษ 108 ล้านบาท ลดลง 422 ล้านบาทหรือร้อยละ 79.7 จากนโยบายควบคุมค่าใช้จ่าย โดย
มุ่งเน้นการส่ือสารผ่านแพลตฟอร์มฟุตบอล และมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะน�ามาซึ่งอัตรา
การขายที่ดีขึ้นในระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายบริหาร 785 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 13 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.6 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวม 
ร้อยละ 5.3 ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 5.4 ในปีก่อนหน้า 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.2 โดยในจ�านวนนี้ประกอบไปด้วยดอกเบี้ย

จ่ายท่ี ACM รับรู้ผ่านงบก�าไรขาดทุนหลังจากท่ีเริ่มประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 49 ล้านบาท ดอกเบี้ยหุ้นกู้ประมาณ 64 
ล้านบาท จ�านวนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสภาพคล่อง 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 196 ล้านบาทหรือร้อยละ 53.1 คิดเป็นอัตราภาษีเงิน

ได้นิติบุคคลที่แท้จริงร้อยละ 18.6 ลดลงจากร้อยละ 27.7 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม
ขึ้นตามผลก�าไรจากการด�าเนินงานที่ดีขึ้น ขณะที่บริษัทย่อยต่างประเทศมีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานเป็นจ�านวนลดลง 

ก�าไรสุทธิและอัตราก�าไรสุทธิ
ก�าไรสทุธ ิ2,468 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,508 ล้านบาทหรอืร้อยละ 157.0 คดิเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 

16.5 เพิม่ขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 6.7 การเพิม่ขึน้ดงักล่าวสอดคล้องกบัการเพิม่ขึน้ของรายได้และอตัราก�าไรขัน้ต้นในภาพรวม 
การลดลงของค่าใช้จ่ายขายและบรหิาร อนัเป็นผลจากนโยบายควบคมุค่าใช้จ่ายของบรษัิทย่อยในต่างประเทศและค่าธรรมเนยีม
การสนบัสนนุกฬีาฟตุบอลต่างประเทศทีล่ดลง ซึง่ช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ทีเ่พิม่สงูขึน้ตามทีก่ล่าวข้างต้น 

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 2,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,348 ล้านบาทหรือร้อยละ 116.3 คิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 16.8 เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 8.0 ในปีก่อนหน้า มีปัจจัยหนุนหลักจากรายได้และอัตรา
ก�าไรขั้นต้นในภาพรวมที่ปรับตัวดีขึ้น และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด�าเนินงานของ ICUK ที่ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างประเทศจ�านวน 1,499 ล้านบาทในไตรมาส 
4/2562 โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นในงบก�าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายใต้มาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม การด้อยค่าของสินทรัพย์ถือเป็นรายการที่มิใช่เงินสด จึงไม่กระทบการบริหารกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ และยังมิใช่เป็นการด้อยค่าของค่าความนิยม จึงไม่มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ โดยค่าเผื่อ
การด้อยค่าจ�านวนดังกล่าวมีสาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนในอดีตของ ICUK ที่มีค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขายใน
ประเทศอังกฤษเป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการด�าเนินงานของ ICUK จึงมีนโยบาย
ให้ ICUK เน้นสร้างรายได้จากการขายผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (grocery) และปรับใช้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย
การตลาดและส่งเสริมการขายอย่างรัดกุม เพ่ือสร้างผลตอบแทนจากการขายในอัตราท่ีเหมาะสม กรอบแนวทางการด�าเนิน
ธุรกิจในตลาดประเทศอังกฤษข้างต้นสัมฤทธิ์ผลตั้งแต่ในปี 2562 (ผลขาดทุนของ ICUK ลดลงจาก 27.1 ล้านปอนด์ในปี 2561 
มายู่ที่ 12.6 ล้านปอนด์ในปี 2562) และถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและแผนธุรกิจในระยะ 5 ปีข้างหน้าที่สะท้อนอยู่ในการ
ประเมินมูลค่าเพื่อทดสอบการด้อยค่า 
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ฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 14,780 ล้านบาทและ14,320 ล้านบาท ตามล�าดับ 
เพิ่มขึ้น 460 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 962 ล้าน

บาทและ 138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 824 ล้านบาทหรือร้อยละ 599.1 โดยในระหว่างปีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรม
ด�าเนินงานจ�านวน 2,957 ล้านบาท ขณะที่ใช้กระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 1,714 ล้านบาท และ
กิจกรรมการลงทุนจ�านวน 432 ล้านบาท เมื่อรวมกันแล้วจ่ายสุทธิเป็นจ�านวน 2,147 ล้านบาท

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 1,140 ล้านบาทและ 907 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

234 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.8 จากทั้งธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ

 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 992 ล้านบาทและ 887 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 

104 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.8 เพื่อรองรับปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 10,872 ล้านบาทและ 11,090 ล้านบาท 

ลดลง 218 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.0 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น 

 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับกับต้นทุนการในการเข้าซื้อ ICUK ของ 

CVHLUX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในปี 2560 ซึ่งถือเป็นค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีค่าความ
นิยมจ�านวน 481 ล้านบาทและ 500 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.8 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลต่างจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

หนี้สิน
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 6,062 และ 6,955 ล้านบาท ลดลง 894 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 12.8 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจ�านวน 3,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,013 ล้านบาทหรือร้อยละ 36.6 และ
หนี้สินไม่หมุนเวียนจ�านวน 2,284 ล้านบาท ลดลง 1,906 ล้านบาทหรือร้อยละ 45.5 

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 7 ล้านบาทและ 275 ล้านบาท ลดลง 

268 ล้านบาทหรือร้อยละ 97.5 เป็นผลจากการปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุน โดยค�านึงถึงการบริหารสภาพคล่อง ความสมดุล
ของแหล่งที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินทุน ตลอดจนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 1,447 ล้านบาทและ 1,810 ล้านบาท ลดลง 

363 ล้านบาทหรอืร้อยละ 20.1 สอดคล้องกบัวตัถุดบิหลายรายการทีม่รีาคาลดลง และทีส่�าคญัคือการเริม่ใช้กระป๋องอลมูเินยีม
ที่ผลิตเองผ่านการด�าเนินงานของ ACM และลดปริมาณการจัดซื้อจากบุคคลภายนอก และการช�าระคืนเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 1,334 ล้านบาทและ 1,680 ล้าน

บาท ลดลง 346 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.6 ประกอบไปด้วยส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี จ�านวน 291 ล้านบาท ลดลง 
110 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ�านวน 1,043 ล้านบาท ลดลง 236 ล้านบาท จากการคืนเงินกู้ยืมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
ขยายก�าลังการผลิตของโรงงานบรรจุขวดทั้งจ�านวนและการทยอยคืนเงินกู้ยืมของโครงการโรงงานผลิตกระป๋องจ�านวนหนึ่ง 
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 หุ้นกู้ 
หุ้นกู้สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 2,788 ล้านบาทและ 2,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท

หรือร้อยละ 0.1 ประกอบไปด้วยส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี จ�านวน 1,699 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ�านวน 1,089 
ล้านบาท จะครบก�าหนดช�าระภายในปี 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จ�านวน 8,718 ล้านบาทและ 7,365 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,354 

ล้านบาทหรอืร้อยละ 18.4 สะท้อนก�าไรเบ็ดเสรจ็รวมส�าหรบัปีจ�านวน 2,454 ล้านบาทและเงนิปันผลจ่ายจ�านวน 1,100 ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
 อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 0.8 เท่า และ 0.9 เท่า ตามล�าดับ เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน โดยส่วนใหญ่มาจากมีหุ้นกู้ส่วนหนึ่งท่ีจะถึง
ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีจ�านวน 1,699 ล้านบาท รายการดังกล่าวจึงถูกย้ายจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน 

 วงจรเงินสด
วงจรเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 6.9 วัน และ -3.2 วัน ตามล�าดับ วงจรเงินสด

มีระยะเวลานานขึ้นมีสาเหตุจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ช้าลงจากเดิม 19.2 วัน เป็น 22.0 วัน ระยะเวลาการขายสินค้าที่
ช้าลงจาก 13.5 วันเป็น 16.1 วัน และระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ยเร็วขึ้นจาก 35.9 วันเป็น 31.2 วัน 

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 31.8 และร้อยละ 16.2 

ตามล�าดับ สอดคล้องกับผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น 

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 17.0 และร้อยละ 

7.2 ตามล�าดับ สอดคล้องกับผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 0.7 เท่า และ 0.9 เท่า ตาม

ล�าดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีช�าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ขณะที่มีก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น
ดังที่กล่าวข้างต้น 

 1.5 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
หรือฐานะการเงินในอนาคต

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
ชั้นน�าในระดับสากล ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว จึงมีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นน�้าไปจนถึง
ปลายน�า้ เพ่ือส่งเสรมิธรุกจิการเป็นผูผ้ลติเครือ่งดืม่บ�ารงุก�าลงัและการเป็นเจ้าของเครือ่งหมายการค้าคาราบาว และสร้างการ
เตบิโตในระยะยาว ส่งผลให้ผลประกอบการของบรษิทัฯ มคีวามเสีย่งท่ีเกีย่วกบัการลงทุน อาทิเช่น การเปลีย่นแปลงมลูค่าของ
การลงทนุ ผลตอบแทนจากการลงทนุไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ การขอใบอนญุาต และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนความ
เสี่ยงโดยทั่วไปในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง 
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

รายงานและงบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานและงบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2562 
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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 ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้
ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

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

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ือง มีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

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

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือก
ตวัอยา่งเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการ
ขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขาย สอบทาน
ใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และทดสอบขอ้มูลท่ีกลุ่มบริษทัน ามาใชใ้นการ
ค านวณและบนัทึกประมาณการส่วนลดคา้งจ่ายท่ีเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ท่ีบนัทึกไว ้            
ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีใหก้บัลูกคา้ ประกอบกบัได้
วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผดิปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

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

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ือง มีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

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

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือก
ตวัอยา่งเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการ
ขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขาย สอบทาน
ใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และทดสอบขอ้มูลท่ีกลุ่มบริษทัน ามาใชใ้นการ
ค านวณและบนัทึกประมาณการส่วนลดคา้งจ่ายท่ีเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ท่ีบนัทึกไว ้            
ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีใหก้บัลูกคา้ ประกอบกบัได้
วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผดิปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  
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การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 15 เก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยมท่ี
เกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ โดยในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1,499 ลา้นบาท เน่ืองจากการไม่สามารถท าก าไรให้เป็นไปตามการคาดการณ์ของ
กิจการในประเทศองักฤษ ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลคา่ท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมี
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมจ านวน 481 ลา้นบาท ซ่ึงขา้พเจา้ใหค้วามส าคญั
ในเร่ืองการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส 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 าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อ
ประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว 
และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญภายในส านกังานฯเพื่อช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าว
โดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชาญ 
ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและ
อตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม 

  

 
 

4 
 

ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

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

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

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

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

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

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                            
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
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
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้ 
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่   

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

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

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่   

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

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

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 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           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 1,140,321,484      906,595,237         2,651,696             6,739,508             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                           -                           2,486,368,225      3,995,936,380      
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 31 -                           -                           2,949,991,100      479,998,400         
สินคา้คงเหลือ 10 991,624,535         887,132,124         -                           -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 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      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13           103,220,209             99,968,389                             -                             - 
ท่ีดิน 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             
ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                           -                           26,172,146           26,172,146           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 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      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 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           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 1,140,321,484      906,595,237         2,651,696             6,739,508             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                           -                           2,486,368,225      3,995,936,380      
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 31 -                           -                           2,949,991,100      479,998,400         
สินคา้คงเหลือ 10 991,624,535         887,132,124         -                           -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 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      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13           103,220,209             99,968,389                             -                             - 
ท่ีดิน 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             
ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                           -                           26,172,146           26,172,146           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 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      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 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           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 1,140,321,484      906,595,237         2,651,696             6,739,508             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                           -                           2,486,368,225      3,995,936,380      
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 31 -                           -                           2,949,991,100      479,998,400         
สินคา้คงเหลือ 10 991,624,535         887,132,124         -                           -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 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      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13           103,220,209             99,968,389                             -                             - 
ท่ีดิน 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             
ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                           -                           26,172,146           26,172,146           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 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      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 6,761,733             275,000,000         -                           -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 18 1,446,721,396      1,809,903,562      75,660,895           40,354,168           
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 291,000,000         401,250,000         -                           -                           
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 1,699,427,833      -                           1,699,427,833      -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 320,547,432         265,835,954         1,606,313             7,462,162             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,822,437           12,451,816           -                           -                           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,777,280,831      2,764,441,332      1,776,695,041      47,816,330           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 1,042,750,000      1,278,700,000      -                           -                           
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 1,088,692,369      2,785,919,879      1,088,692,369      2,785,919,879      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 135,780,213         109,049,185         68,005,996           61,542,974           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 1,410,865             1,466,021             -                           -                           
เงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า 7 15,757,730           15,636,030           -                           -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,284,391,177      4,190,771,115      1,156,698,365      2,847,462,853      
รวมหนีสิ้น 6,061,672,008      6,955,212,447      2,933,393,406      2,895,279,183      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (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      
   ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      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         -                           -                           
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น
   ในบริษทัยอ่ยในประเทศ 108,959,056         108,959,056         108,959,056         108,959,056         
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น
   ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (368,686,372)        (368,686,372)        -                           -                           
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 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         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (97,306,747)          (89,678,305)          -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 8,565,810,206      7,176,832,390      7,091,553,345      6,008,252,034      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 152,553,553         187,876,501         -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,718,363,759      7,364,708,891      7,091,553,345      6,008,252,034      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,780,035,767    14,319,921,338    10,024,946,751    8,903,531,217      

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

144

รายงานประจ�าปี 2562



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (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      
   ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      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         -                           -                           
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น
   ในบริษทัยอ่ยในประเทศ 108,959,056         108,959,056         108,959,056         108,959,056         
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น
   ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (368,686,372)        (368,686,372)        -                           -                           
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 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         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (97,306,747)          (89,678,305)          -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 8,565,810,206      7,176,832,390      7,091,553,345      6,008,252,034      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 152,553,553         187,876,501         -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,718,363,759      7,364,708,891      7,091,553,345      6,008,252,034      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,780,035,767    14,319,921,338    10,024,946,751    8,903,531,217      

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

145

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 23 14,933,011,656    14,422,061,622    -                             -                                   
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7, 12 -                             -                             3,319,990,100      683,997,720                
รายไดอ่ื้น 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      -                             -                                   
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 1,967,643,146      2,520,035,157      -                             -                                   
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 784,914,969         772,180,617         223,264,741         178,019,276                
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 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                
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 3,164,994,412      1,435,442,081      1,969,959,684      863,412,710                
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (132,724,042)        (106,851,027)        (68,811,209)          (68,584,492)                
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 3,032,270,370      1,328,591,054      1,901,148,475      794,828,218                
ภาษีเงินได้ 26 (564,007,977)        (368,275,857)        283,739,822         (22,158,100)                
ก าไรส าหรับปี 2,468,262,393      960,315,197         2,184,888,297      772,670,118                

การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,506,461,413      1,158,572,232      2,184,888,297      772,670,118                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (38,199,020)          (198,257,035)        

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

ก าไรต่อหุ้น 28
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2.51                       1.16                       2.18                       0.77                             

   จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 1,000,000,000      1,000,000,000      1,000,000,000      1,000,000,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก าไรส าหรับปี 2,468,262,393      960,315,197         2,184,888,297      772,670,118                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,575,127)            (39,126,792)          -                             -                                   
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,575,127)            (39,126,792)          -                             -                                   
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 21 (12,540,497)          8,600,329              (1,983,733)            (583,944)                      
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 2,508,099              (1,720,066)            396,747                 116,789                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (10,032,398)          6,880,263              (1,586,986)            (467,155)                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (14,607,525)          (32,246,529)          (1,586,986)            (467,155)                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,453,654,868      928,068,668         2,183,301,311      772,202,963                

การแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,488,977,816      1,131,734,373      2,183,301,311      772,202,963                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (35,322,948)          (203,665,705)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,453,654,868      928,068,668         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

146

รายงานประจ�าปี 2562



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก าไรส าหรับปี 2,468,262,393      960,315,197         2,184,888,297      772,670,118                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,575,127)            (39,126,792)          -                             -                                   
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (4,575,127)            (39,126,792)          -                             -                                   
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 21 (12,540,497)          8,600,329              (1,983,733)            (583,944)                      
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 2,508,099              (1,720,066)            396,747                 116,789                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (10,032,398)          6,880,263              (1,586,986)            (467,155)                      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (14,607,525)          (32,246,529)          (1,586,986)            (467,155)                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,453,654,868      928,068,668         2,183,301,311      772,202,963                

การแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,488,977,816      1,131,734,373      2,183,301,311      772,202,963                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (35,322,948)          (203,665,705)        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2,453,654,868      928,068,668         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

147

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 3,032,270,370      1,328,591,054      1,901,148,475      794,828,218                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน
      เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             (3,319,990,100)     (683,997,720)              
      คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 533,733,932         463,780,787         519,574                 304,627                       
      ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                             (8,777)                   -                             (8,777)                          
      ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             1,498,756,000      -                                   
      คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 7,761,654              7,485,871              -                             -                                   
      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,130,483              10,655,349            -                             -                                   
      ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (3,347,807)            (14,914,651)          -                             -                                   
      ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22,843,134            20,146,586            4,479,289              6,933,418                    
      ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กู้ 2,200,323              1,171,024              2,200,323              1,171,024                    
      ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงและ
         ยงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,541,204              24,906,406            1,713,344              25,776,263                  
      ดอกเบ้ียรับ (1,585,219)            (1,143,983)            (93,081,193)          (127,086,775)              
      คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 124,458,564         99,196,335            66,464,153            67,198,572                  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 3,726,006,638      1,939,866,001      62,209,865            85,118,850                  
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (241,090,079)        43,697,942            150,664                 2,002,375                    
   สินคา้คงเหลือ (108,463,084)        (241,309,530)        -                             -                                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 442,348,133         (156,673,580)        (54,475)                 47,383                         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 769,758                 2,738,253              -                             -                                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (254,112,231)        30,627,221            35,306,727            (14,410,084)                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 370,621                 (80,645)                 -                             (168,000)                      
   เงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า 121,700                 351,095                 -                             -                                   
   จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,652,602)            (4,694,415)            -                             -                                   
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,557,298,854      1,614,522,342      97,612,781            72,590,524                  
เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 1,296,342              1,145,086              97,033,152            177,407,264                
จ่ายดอกเบ้ีย (124,660,318)        (96,134,245)          (66,464,153)          (65,569,500)                
จ่ายภาษีเงินได้ (477,097,884)        (229,324,086)        (23,203,150)          (23,761,748)                
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 2,956,836,994      1,290,209,097      104,978,630         160,666,540                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                             7,138,726              -                             7,138,726                    
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                             -                             (1,937,000,000)     (3,997,120,400)           
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             3,444,840,000      3,744,891,250             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             -                             (804,520,000)        (1,064,434,000)           
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน -                             (823,189)               -                             -                                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 7,319,482              17,221,964            -                             -                                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (428,188,477)        (2,052,765,691)     -                             -                                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (11,572,558)          (15,391,286)          -                             (1,560,000)                   
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             849,997,400         803,997,320                
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (432,441,553)        (2,044,619,476)     1,553,317,400      (507,087,104)              
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 5,789,908,908      7,824,000,000      2,267,000,000      4,225,000,000             
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (6,058,147,175)     (8,394,000,000)     (2,267,000,000)     (4,960,000,000)           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 55,050,000            1,027,450,000      -                             -                                   
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (401,250,000)        (1,837,900,000)     -                             (1,000,000,000)           
เงินสดรับสุทธิจากการออกจ าหน่ายหุน้กู้ -                             2,784,748,855      -                             2,784,748,855             
เงินสดรับจากการเรียกช าระคา่หุน้เพ่ิมเติมของบริษทัยอ่ย -                             72,696,000            -                             -                                   
จ่ายเงินปันผล (1,100,000,000)     (699,999,340)        (1,100,000,000)     (699,999,340)              
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (1,714,438,267)     776,995,515         (1,100,000,000)     349,749,515                
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็น
   เงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 13,999,575            (31,259,110)          -                             -                                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(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                  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 398,466                 (494,291)               -                             -                                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 961,954,431         137,599,216         576,954,884         18,658,854                  

-                             -                             -                             -                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                             7,138,726              -                             7,138,726                    
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                             -                             (1,937,000,000)     (3,997,120,400)           
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             3,444,840,000      3,744,891,250             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             -                             (804,520,000)        (1,064,434,000)           
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน -                             (823,189)               -                             -                                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 7,319,482              17,221,964            -                             -                                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (428,188,477)        (2,052,765,691)     -                             -                                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (11,572,558)          (15,391,286)          -                             (1,560,000)                   
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             849,997,400         803,997,320                
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (432,441,553)        (2,044,619,476)     1,553,317,400      (507,087,104)              
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 5,789,908,908      7,824,000,000      2,267,000,000      4,225,000,000             
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (6,058,147,175)     (8,394,000,000)     (2,267,000,000)     (4,960,000,000)           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 55,050,000            1,027,450,000      -                             -                                   
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (401,250,000)        (1,837,900,000)     -                             (1,000,000,000)           
เงินสดรับสุทธิจากการออกจ าหน่ายหุน้กู้ -                             2,784,748,855      -                             2,784,748,855             
เงินสดรับจากการเรียกช าระคา่หุน้เพ่ิมเติมของบริษทัยอ่ย -                             72,696,000            -                             -                                   
จ่ายเงินปันผล (1,100,000,000)     (699,999,340)        (1,100,000,000)     (699,999,340)              
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (1,714,438,267)     776,995,515         (1,100,000,000)     349,749,515                
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็น
   เงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 13,999,575            (31,259,110)          -                             -                                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(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                  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 398,466                 (494,291)               -                             -                                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 961,954,431         137,599,216         576,954,884         18,658,854                  

-                             -                             -                             -                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
      ของบริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งจ่ายลดลงจากการ
      แปลงหน้ีเป็นทุน -                             (58,639,174)          -                             -                                   
   เจา้หน้ีคา่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ลดลง (107,094,344)        (118,811,053)        -                             -                                   
   เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1,398,100)            353,900                 -                             -                                   
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (4,127,043)            4,640,793              -                             -                                   
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพ่ือการลงทุน 7,423,928              -                             -                             -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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8,4
79,

340
)

    
    

   
7,0

05,
305

,04
9

    
    

  
ก า
ไร

(ขา
ดท

นุ)สุ
ทธิ

ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
1,1

58,
572

,23
2

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

1,1
58,

572
,23

2
    

    
  

(19
8,2

57,
035

)
    

    
   

960
,31

5,1
97

    
    

    
ก า
ไร
ขา
ดท

นุเบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
6,8

80,
263

    
    

    
    

(33
,71

8,1
22)

    
    

    
 

(26
,83

7,8
59)

    
    

    
 

(5,
408

,67
0)

    
    

    
   

(32
,24

6,5
29)

    
    

    
 

ก า
ไร
ขา
ดท

นุเบ
ด็เส

ร็จ
รว
มส

 าห
รับ

ปี
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
1,1

65,
452

,49
5

    
    

  
(33

,71
8,1

22)
    

    
    

 
1,1

31,
734

,37
3

    
    

  
(20

3,6
65,

705
)

    
    

   
928

,06
8,6

68
    

    
    

เงิน
ปัน

ผล
จ่าย

 
31

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

(70
0,0

00,
000

)
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

  
(70

0,0
00,

000
)

    
    

   
-

    
    

    
    

    
    

    
  

(70
0,0

00,
000

)
    

    
   

ผล
กร
ะท

บจ
าก
กา
รเรี

ยก
ช า
ระ
ค่ า
หุ้น

เพิ่ม
เติม

   ข
อง
บริ

ษทั
ยอ่
ย

12.
4

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
72,

696
,00

0
    

    
    

  
72,

696
,00

0
    

    
    

  
ผล

กร
ะท

บจ
าก
กา
รเป

ลี่ย
นแ

ปล
งส

ดัส่
วน

กา
รถื
อหุ

้น
   ใ

นบ
ริษ

ทัย
อ่ย
ใน

ต่า
งป

ระ
เทศ

12.
5.1

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

(36
8,6

86,
372

)
    

    
   

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
(36

8,6
86,

372
)

    
    

   
427

,32
5,5

46
    

    
    

58,
639

,17
4

    
    

    
  

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
61

1,0
00,

000
,00

0
    

    
  

3,9
62,

980
,49

2
    

    
  

323
,21

5,7
88

    
    

    
108

,95
9,0

56
    

    
    

(36
8,6

86,
372

)
    

    
   

100
,00

0,0
00

    
    

    
2,1

40,
041

,73
1

    
    

  
(89

,67
8,3

05)
    

    
    

 
7,1

76,
832

,39
0

    
    

  
187

,87
6,5

01
    

    
    

7,3
64,

708
,89

1
    

    
  

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่1
 มก

ราค
ม 2

562
1,0

00,
000

,00
0

    
    

  
3,9

62,
980

,49
2

    
    

  
323

,21
5,7

88
    

    
    

108
,95

9,0
56

    
    

    
(36

8,6
86,

372
)

    
    

   
100

,00
0,0

00
    

    
    

2,1
40,

041
,73

1
    

    
  

(89
,67

8,3
05)

    
    

    
 

7,1
76,

832
,39

0
    

    
  

187
,87

6,5
01

    
    

    
7,3

64,
708

,89
1

    
    

  
ก า
ไร

(ขา
ดท

นุ)สุ
ทธิ

ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
2,5

06,
461

,41
3

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

2,5
06,

461
,41

3
    

    
  

(38
,19

9,0
20)

    
    

    
 

2,4
68,

262
,39

3
    

    
  

ก า
ไร
ขา
ดท

นุเบ
ด็เส

ร็จ
อื่น

ส า
หรั

บปี
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
(9,

855
,15

5)
    

    
    

   
(7,

628
,44

2)
    

    
    

   
(17

,48
3,5

97)
    

    
    

 
2,8

76,
072

    
    

    
    

(14
,60

7,5
25)

    
    

    
 

ก า
ไร
ขา
ดท

นุเบ
ด็เส

ร็จ
รว
มส

 าห
รับ

ปี
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
2,4

96,
606

,25
8

    
    

  
(7,

628
,44

2)
    

    
    

   
2,4

88,
977

,81
6

    
    

  
(35

,32
2,9

48)
    

    
    

 
2,4

53,
654

,86
8

    
    

  
เงิน

ปัน
ผล

จ่าย
 

31
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
-

    
    

    
    

    
    

    
  

-
    

    
    

    
    

    
    

  
(1,

100
,00

0,0
00)

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

  
(1,

100
,00

0,0
00)

    
    

-
    

    
    

    
    

    
    

  
(1,

100
,00

0,0
00)

    
    

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที ่3
1 ธั

นว
าคม

 25
62

1,0
00,

000
,00

0
    

    
  

3,9
62,

980
,49

2
    

    
  

323
,21

5,7
88

    
    

    
108

,95
9,0

56
    

    
    

(36
8,6

86,
372

)
    

    
   

100
,00

0,0
00

    
    

    
3,5

36,
647

,98
9

    
    

  
(97

,30
6,7

47)
    

    
    

 
8,5

65,
810

,20
6

    
    

  
152

,55
3,5

53
    

    
    

8,7
18,

363
,75

9
    

    
  

หม
ายเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา
รเงิ

นเป็
นส่

วน
หนึ่

งข
อง
งบ

กา
รเงิ

นนี้

ส่ว
นข

อง
ผูถ้ื

อหุ
้นข

อง
บริ

ษทั
ฯ

งบ
กา
รเงิ

นร
วม ก า

ไร
สะ

สม
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บริ
ษัท

 คา
ราบ

าวก
รุ๊ป

 จ า
กดั

 (ม
หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ
ย

งบ
แส

ดง
การ

เปล
ี่ยน

แป
ลงส่

วน
ขอ

งผู้
ถือ

หุ้น
  (ต่

อ)
ส าห

รับ
ปีสิ้

นสุ
ดว

นัท
ี่ 31

 ธัน
วาค

ม 2
562

(หน่
วย

: บ
าท

)

ส่ว
นเกิ

นท
ุนจ

าก
กา
ร

เปลี่
ยน

แป
ลง
สัด

ส่ว
น

จดั
สร

รแ
ลว้

 -
ทุน

เรือ
นหุ

น้ที่
ออ

ก
ส่ว

นเกิ
นม

ูลค
า่

กา
รถื
อหุ

น้ใ
นบ

ริษ
ทัย

อ่ย
ส า
รอ
ง

หม
ายเ

หตุ
แล

ะช
 าระ

แล
ว้

หุน้
สา
มญั

ใน
ปร

ะเท
ศ

ตา
มก

ฎห
มา
ย

ยงัไ
ม่ ไ

ดจ้
ดัส

รร
รว
ม

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

561
1,0

00,
000

,00
0

     
     

     
 

3,9
62,

980
,49

2
     

     
     

 
108

,95
9,0

56
     

     
     

    
100

,00
0,0

00
     

     
     

    
764

,10
9,5

23
     

     
     

    
5,9

36,
049

,07
1

     
     

     
 

ก าไ
รสุ

ทธิ
ส า
หรั

บปี
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
772

,67
0,1

18
     

     
     

    
772

,67
0,1

18
     

     
     

    
ก าไ

รข
าด
ทุน

เบ็ด
เสร็

จอื่
นส

 าห
รับ

ปี
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
(46

7,1
55)

     
     

     
     

     
(46

7,1
55)

     
     

     
     

     
ก าไ

รข
าด
ทุน

เบ็ด
เสร็

จร
วม

ส า
หรั

บปี
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
772

,20
2,9

63
     

     
     

    
772

,20
2,9

63
     

     
     

    
เงิน

ปัน
ผล

จ่าย
31

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

(70
0,0

00,
000

)
     

     
     

   
(70

0,0
00,

000
)

     
     

     
   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธั

นว
าคม

 25
61

1,0
00,

000
,00

0
     

     
     

 
3,9

62,
980

,49
2

     
     

     
 

108
,95

9,0
56

     
     

     
    

100
,00

0,0
00

     
     

     
    

836
,31

2,4
86

     
     

     
    

6,0
08,

252
,03

4
     

     
     

 

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

562
1,0

00,
000

,00
0

     
     

     
 

3,9
62,

980
,49

2
     

     
     

 
108

,95
9,0

56
     

     
     

    
100

,00
0,0

00
     

     
     

    
836

,31
2,4

86
     

     
     

    
6,0

08,
252

,03
4

     
     

     
 

ก าไ
รสุ

ทธิ
ส า
หรั

บปี
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
2,1

84,
888

,29
7

     
     

     
 

2,1
84,

888
,29

7
     

     
     

 
ก าไ

รข
าด
ทุน

เบ็ด
เสร็

จอื่
นส

 าห
รับ

ปี
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
(1,

586
,98

6)
     

     
     

     
  

(1,
586

,98
6)

     
     

     
     

  
ก าไ

รข
าด
ทุน

เบ็ด
เสร็

จร
วม

ส า
หรั

บปี
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
2,1

83,
301

,31
1

     
     

     
 

2,1
83,

301
,31

1
     

     
     

 
เงิน

ปัน
ผล

จ่าย
31

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

(1,
100

,00
0,0

00)
     

     
     

(1,
100

,00
0,0

00)
     

     
     

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธั

นว
าคม

 25
62

1,0
00,

000
,00

0
     

     
     

 
3,9

62,
980

,49
2

     
     

     
 

108
,95

9,0
56

     
     

     
    

100
,00

0,0
00

     
     

     
    

1,9
19,

613
,79

7
     

     
     

 
7,0

91,
553

,34
5

     
     

     
 

หม
ายเ

หตุ
ปร

ะก
อบ

งบ
กา
รเงิ

นเป็
นส่

วน
หนึ่

งข
อง
งบ

กา
รเงิ

นนี้

งบ
กา
รเงิ

นเฉ
พา
ะกิ
จก

าร

ก าไ
รส

ะส
ม
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บริ
ษัท

 คา
ราบ

าวก
รุ๊ป

 จ า
กดั

 (ม
หา
ชน

) แ
ละ
บริ

ษัท
ย่อ
ย

งบ
แส

ดง
การ

เปล
ี่ยน

แป
ลงส่

วน
ขอ

งผู้
ถือ

หุ้น
  (ต่

อ)
ส าห

รับ
ปีสิ้

นสุ
ดว

นัท
ี่ 31

 ธัน
วาค

ม 2
562

(หน่
วย

: บ
าท

)

ส่ว
นเกิ

นท
ุนจ

าก
กา
ร

เปลี่
ยน

แป
ลง
สัด

ส่ว
น

จดั
สร

รแ
ลว้

 -
ทุน

เรือ
นหุ

น้ที่
ออ

ก
ส่ว

นเกิ
นม

ูลค
า่

กา
รถื
อหุ

น้ใ
นบ

ริษ
ทัย

อ่ย
ส า
รอ
ง

หม
ายเ

หตุ
แล

ะช
 าระ

แล
ว้

หุน้
สา
มญั

ใน
ปร

ะเท
ศ

ตา
มก

ฎห
มา
ย

ยงัไ
ม่ ไ

ดจ้
ดัส

รร
รว
ม

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที่ 1
 มก

ราค
ม 2

561
1,0

00,
000

,00
0

     
     

     
 

3,9
62,

980
,49

2
     

     
     

 
108

,95
9,0

56
     

     
     

    
100

,00
0,0

00
     

     
     

    
764

,10
9,5

23
     

     
     

    
5,9

36,
049

,07
1

     
     

     
 

ก าไ
รสุ

ทธิ
ส า
หรั

บปี
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
772

,67
0,1

18
     

     
     

    
772

,67
0,1

18
     

     
     

    
ก าไ

รข
าด
ทุน

เบ็ด
เสร็

จอื่
นส

 าห
รับ

ปี
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
(46

7,1
55)

     
     

     
     

     
(46

7,1
55)

     
     

     
     

     
ก าไ

รข
าด
ทุน

เบ็ด
เสร็

จร
วม

ส า
หรั

บปี
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
772

,20
2,9

63
     

     
     

    
772

,20
2,9

63
     

     
     

    
เงิน

ปัน
ผล

จ่าย
31

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

-
     

     
     

     
     

     
     

    
-

     
     

     
     

     
     

     
    

(70
0,0

00,
000

)
     

     
     

   
(70

0,0
00,

000
)

     
     

     
   

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธั

นว
าคม

 25
61

1,0
00,

000
,00

0
     

     
     

 
3,9

62,
980

,49
2

     
     

     
 

108
,95

9,0
56

     
     

     
    

100
,00

0,0
00

     
     

     
    

836
,31

2,4
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556  

และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายวา่ด้วย
บริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

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

  จดัตั้งข้ึนใน 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 จดัตั้งข้ึนในประเทศ 2562 2561 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย     
บริษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลด้ิงส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จ  ากดั 
การลงทุน 
 

ลกัเซมเบิร์ก 84.3 84.3 

บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ องักฤษ 84.3 84.3 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันท่ี มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจาก 
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

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

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

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ 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
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่กลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบญัชีน้ีมาตั้งแต่แรก 
ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ 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
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่กลุ่มบริษทัใชน้โยบายการบญัชีน้ีมาตั้งแต่แรก 
ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 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
ว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

  

5 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ  าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน โดย    
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัน้ี จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่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 าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ             
น ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี            
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 335 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ประมาณ 60 ลา้นบาท) 
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ  าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน โดย    
กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัน้ี จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่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 าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะน ามาตรฐานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการ             
น ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี            
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดวา่การน ามาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพย์และหน้ีสินของกลุ่มบริษทัมีจ านวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ิน
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
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

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

รายการปรับปรุงขา้งตน้มาจากค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย ซ่ึงบริษทัยอ่ยพิจารณาวา่ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย
บางประเภทเป็นองค์ประกอบของราคาขาย โดยบริษทัย่อยจะตอ้งรับรู้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายดงักล่าว
โดยน าไปลดจากยอดขาย จากเดิมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย 

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 บริษทัฯรับรู้รายไดค้่าบริหารจดัการตามแต่ละงวดท่ีไดใ้ห้บริการตามระยะเวลาของสัญญา 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการตามแต่ละงวดท่ีได้ให้บริการตามระยะเวลาของ
สัญญาใหเ้ช่าและบริการ 
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 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อ่ืน 

 รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

5.4 สินค้าคงเหลือ 
 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และประกอบไปดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและโสหุย้ในการผลิต  

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

5.5 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการ        
ดอ้ยค่า (ถา้มี) 

   บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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5.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 

หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.7 ทีด่ิน 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 าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจาก
บญัชี 

5.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของ

สินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

          อายกุารใหป้ระโยชน ์
เคร่ืองหมายการคา้  10 ปี 

 สิทธิบตัร  10 ปี 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   3 - 10 ปี 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงได้แก่ 
ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่า
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

 ไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งพฒันา 

5.10 ค่าความนิยม 
 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั
จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุน
จากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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5.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม
บริษทั 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

5.12 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.13 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ  วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

  

11 

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจ ด้อยค่า และจะท าการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็น
รายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของ
เงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบั
สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการ
จ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า
ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทั
จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 
เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็น
การตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 
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5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจ ด้อยค่า และจะท าการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็น
รายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์
กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของ
เงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบั
สินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการ
จ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรอง
ราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า
ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทั
จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 
เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็น
การตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 
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5.15 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

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

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.16 ประมาณการหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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5.17 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                

โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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5.17 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                

โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

  

165

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



14 

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัได้โอนหรือรับ
โอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พิจารณาจาก
ราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผือ่ส าหรับสินคา้เก่า
ลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประเมินขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า
และประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
นั้น ๆ 

ค่าความนิยม  
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย  ์หรือหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดนั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทั จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไร
ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประเมินขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า
และประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
นั้น ๆ 

ค่าความนิยม  
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย  ์หรือหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดนั้น ๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทั จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไร
ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                               
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

    
 

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

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบริการ 8 8 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่ารับ 6 5 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4 6 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น 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 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 592 4,889 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                    

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 181,747 92,532 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 181,747 92,532 592 4,889 
     
เงนิปันผลค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                     

(หมายเหตุ 31)     
บริษทัยอ่ย - - 2,949,991 479,998 
รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,949,991 479,998 
     
ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                   
บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 
รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 18)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                           (มีผู ้
ถือหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 22,917 32,301 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  22,917 32,301 - - 
     
เงนิมดัจ ารับส าหรับการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 (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  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 
2561 

เพ่ิมข้ึน            
ระหวา่งปี 

ลดลง               
ระหวา่งปี 

ก าไร(ขาดทุน)
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

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 ลิมิเตด็ 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 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 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 ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ยสอง
แห่งตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.5.1 และมีภาระค ้าประกนัเงินให้กูย้ืมระยะยาว
ใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.5.2 
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8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(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 เงินฝากออมทรัพยแ์ละใบรับฝากเงินเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
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 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 14,650 4,217 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 879,341 704,748 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (14,687) (7,223) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 864,654 697,525 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,043,208 785,678 - - 
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8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(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 เงินฝากออมทรัพยแ์ละใบรับฝากเงินเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
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 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 14,650 4,217 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 879,341 704,748 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (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 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 81,150 107,687 1,777 1,851 
เงินทดรองจ่าย 1,922 1,778 - - 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 993 610 - - 
อ่ืนๆ 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 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคา้ส าเร็จรูป 414,745 417,070 (7,293) (8,620) 407,452 408,450 
งานระหวา่งท 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 
สินคา้ระหวา่งทาง 12,677 7,164 - - 12,677 7,164 
รวม 998,918 895,752 (7,293) (8,620) 991,625 887,132 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
เป็นจ านวน 4.1 ล้านบาท (2561: 10.7 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย และมีการกลบั
รายการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 5.3 ลา้นบาท (2561: 3.1 ลา้นบาท) โดยน าไปหักจาก
มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 (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 - - 
อ่ืน ๆ 5,728 5,662 - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 103,510 545,859 74 20 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่าย
บริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

  

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ            

เงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ             
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 ดีซีเอม็ 
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 คาราบาวโฮลด้ิงส์ 

(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 คาราบาวเทรดด้ิง 
(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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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 (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 - - 
อ่ืน ๆ 5,728 5,662 - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 103,510 545,859 74 20 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่าย
บริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

  

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ            

เงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ             
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 ดีซีเอม็ 
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 คาราบาวโฮลด้ิงส์ 

(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 คาราบาวเทรดด้ิง 
(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 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดย
ภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน
งานนั้น ๆ 

12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั   
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย              
ส่วนไดเ้สีย                 ท่ี

ไม่มีอ  านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

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 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 
จ ากดั 

 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 102.2 146.2 436.6 291.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 489.8 511.3 1,922.4 1,916.9 
หน้ีสินหมุนเวียน 969.7 506.4 489.7 300.1 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 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 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ก าไร(ขาดทุน) (565.8) (1,151.8) 195.9 (67.3) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 35.1 (32.5) (0.7) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (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 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 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 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน
(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) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 60.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 26.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 22.0 ลา้นยูโร) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระ
ค่าหุน้เพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2561 

174
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สรุปรายการก าไรขาดทุน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 

จ ากดั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ก าไร(ขาดทุน) (565.8) (1,151.8) 195.9 (67.3) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 35.1 (32.5) (0.7) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (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 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 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 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน
(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) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 60.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 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 
(เพิ่มข้ึน 45.4 ลา้นยูโรหรือ 40.3 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง) เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทั อินเตอร์                                   
คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) โดยด าเนินการดงัน้ี 
1. ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นจ านวน 22.0 ล้านยูโร 

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 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 
84.3 ซ่ึงมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 เพิ่มข้ึน (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 
(เพิ่มข้ึน 19.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.0 ล้านยูโร) โดยบริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียน                             
การเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 
เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561 CVHLUX ได้เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จ  านวน 19.5 ล้าน
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 
(เพิ่มข้ึน 20.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง) โดยแปลงหน้ีสินจากเงินกูย้มื ดอกเบ้ียคา้งจ่าย และเจา้หน้ีอ่ืนรวมจ านวน 
20.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ของบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ  ากดั (CVHLUX) (บริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึง) สุทธิจากค่าหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้เรียกช าระจ านวน 0.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงของบริษทั
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) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 78.4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 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 (เพิ่มข้ึน 
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 าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวบางส่วนแล้ว
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) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 78.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 83.6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 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 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 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 ากดั (CHHK) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 83.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 85.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 2.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 
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12.5.2 เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทั
ย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 54.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง 
(เพิ่มข้ึน 20.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง) โดยแปลงหน้ีสินจากเงินกูย้มื ดอกเบ้ียคา้งจ่าย และเจา้หน้ีอ่ืนรวมจ านวน 
20.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง ของบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ  ากดั (CVHLUX) (บริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึง) สุทธิจากค่าหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้เรียกช าระจ านวน 0.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงของบริษทั
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) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 78.4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 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 (เพิ่มข้ึน 
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 าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวบางส่วนแล้ว
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) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 78.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 83.6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 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 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 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 ากดั (CHHK) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 83.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 85.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 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 

 บริษทัยอ่ยประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับอาคารส านกังานให้เช่าของบริษทัยอ่ย โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้
(Income Approach) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมมีจ านวนประมาณ 167.9 ลา้นบาท (2561: 
179.0 ลา้นบาท) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวอา้งอิงจากขอ้มูลภายในบริษทัยอ่ย 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 651.8 ลา้น
บาท (2561: 511.1 ลา้นบาท) 

 ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์  านวน 31.3 ลา้นบาท (2562: 
ไม่มี) ตน้ทุนการกู้ยืมน้ีเกิดจากเงินกู้ท่ีกู ้มาเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะส าหรับการก่อสร้างโรงงานและซ้ือ
เคร่ืองจกัร  

15. ค่าความนิยม 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคา่ความนิยมส 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 ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการ
เงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร 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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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้
งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 651.8 ลา้น
บาท (2561: 511.1 ลา้นบาท) 

 ในระหวา่งปี 2561 บริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์  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 ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการ
เงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร 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

ระหวา่งพฒันา 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 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - 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
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมติัจากฝ่ายบริหาร 
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 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 967 322 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 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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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ โดยพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมติัจากฝ่ายบริหาร 
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 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 967 322 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 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 

เงินกูย้มืระยะยาว   1,333,750 1,679,950 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (291,000) (401,250) 
เงินกูย้มืระยะยาว - 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: เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี  55,050 
หกั: จ่ายช าระระหวา่งปี  (401,250) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  1,333,750 

เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใช้จนถึงวนัท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561         
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลาผอ่นช าระเร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทั้งส้ิน 12 งวด ทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดย
บริษทัฯ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32.5.2) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัย่อยจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ           
ผูถื้อหุ้นของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ในระหว่างปีปัจจุบนั 
บริษทัฯได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวดงักล่าวแล้วทั้งจ  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 บริษทัยอ่ย
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 
2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้  าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื่อขยายระยะเวลาการเบิก
ใชเ้งินกูจ้ากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 เป็น 31 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจ านวน 1,334 ลา้นบาท (2561: 1,400 ลา้นบาท) 

33 

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 าหน่ายหุน้กูร้อตดัจ าหน่าย   (1,880) (4,080) 
รวมหุน้กู ้   2,788,120 2,785,920 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (1,699,428) - 
หุน้กู ้- 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 าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี 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) 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 - ชุดท่ี 1  1,002.1 
  - ชุดท่ี 2  1,006.8 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2561  1,006.8 
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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 าหน่ายหุน้กูร้อตดัจ าหน่าย   (1,880) (4,080) 
รวมหุน้กู ้   2,788,120 2,785,920 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (1,699,428) - 
หุน้กู ้- 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 าหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี 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) 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561 - ชุดท่ี 1  1,002.1 
  - ชุดท่ี 2  1,006.8 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 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 าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขาดทุน(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) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (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 
ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหก้ลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานเพิ่มข้ึน 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 าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
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 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 6.0 5.0 - 6.0 6.0 6.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ  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 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (9.2) 10.9 (1.0) 1.2 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  10.1 (8.7) 1.1 (1.0) 
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (11.4) 15.4 (0.6) 0.7 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (4.3) 7.1 (0.9) 0.9 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  6.7 (4.1) 0.9 (0.8) 
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 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) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 
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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 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 6.0 5.0 - 6.0 6.0 6.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ  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 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (9.2) 10.9 (1.0) 1.2 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  10.1 (8.7) 1.1 (1.0) 
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (11.4) 15.4 (0.6) 0.7 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (4.3) 7.1 (0.9) 0.9 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  6.7 (4.1) 0.9 (0.8) 
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 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) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 
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23. รายได้จากสัญญาทีท่ 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 
อ่ืน ๆ   111,453 58,401 
รวมรายไดจ้ากสญัญาท่ีท 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 
อ่ืนๆ 29,538 27,902 459 1,695 
รวมรายไดอ่ื้น 118,804 134,894 373,740 383,182 

24.2 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 11,693 16,083 1,750 25,747 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 1,498,756 - 
รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน 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 ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,471,503 1,334,572 208,460 160,666 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 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 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 531,809 400,427 17,347 22,736 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 32,199 (32,151) (301,087) (578) 
ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 564,008 368,276 (283,740) 22,158 
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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 ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,471,503 1,334,572 208,460 160,666 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 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 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 531,809 400,427 17,347 22,736 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 32,199 (32,151) (301,087) (578) 
ภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก 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 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 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) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 10,239 6,734 36 10 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (64,341) (64,388) (8) (18) 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 
111,527 

 
223,203 

 
- 

 
- 

รวม (46,178) 93,635 (663,970) (136,808) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 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
บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่
แน่นอนในการน าขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21,690 16,344 8,367 7,074 
ประมาณการส่วนลดจ่ายและส่งเสริมการขาย 11,645 13,855 - - 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 533 885 - - 
ขาดทุนทางภาษี - 29,919 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 3,000 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 299,751 - 
รวม 33,868 64,003 308,118 7,074 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ผลกระทบของอตัราค่าเส่ือมราคา 1,411 1,470 - - 
ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กู ้ 376 816 376 816 
รวม 1,787 2,286 376 816 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงนิได้                

รอการตดับัญชี - สุทธิ 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) - - 
รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได ้                        
รอการตดับญัชี - สุทธิ 32,081 61,717 307,742 6,258 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21,690 16,344 8,367 7,074 
ประมาณการส่วนลดจ่ายและส่งเสริมการขาย 11,645 13,855 - - 
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 533 885 - - 
ขาดทุนทางภาษี - 29,919 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 3,000 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 299,751 - 
รวม 33,868 64,003 308,118 7,074 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ผลกระทบของอตัราค่าเส่ือมราคา 1,411 1,470 - - 
ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กู ้ 376 816 376 816 
รวม 1,787 2,286 376 816 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงนิได้                

รอการตดับัญชี - สุทธิ 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) - - 
รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได ้                        
รอการตดับญัชี - สุทธิ 32,081 61,717 307,742 6,258 

 
  

191

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



40 

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. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตขวดแกว้ ผลิตขวดแกว้ 
4. สิทธิประโยชนส์ าคญัท่ีไดรั้บ   
4.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  
6 ปี 

(ส้ินสุดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) 
3 ปี  

(ส้ินสุดวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563)           
(ยกเวน้ภาษีตามจ านวนเงินลงทุน) 

4.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได ้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บ ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

6 ปี 
(ส้ินสุดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) 

3 ปี  
(ส้ินสุดวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2563) 

4.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ - 

4.4 ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึงตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

- ไดรั้บ 

รายไดข้องบริษทัยอ่ยจ 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 าหรับปีส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของ
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 าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 2.51 1.16 2.18 0.77 
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29. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
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 าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก  

ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
ดงัต่อไปน้ี 
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29. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
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 าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส 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
ใหม)่  

(ปรับปรุง
ใหม)่  

(ปรับปรุง
ใหม)่  

(ปรับปรุง
ใหม)่  

(ปรับปรุง
ใหม)่ 

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 าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้         3,032 1,329 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (564) (369) 
ก าไรส าหรับปี         2,468 960 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(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 ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของ
รายไดร้วมของกิจการ (2561: จ านวน 1 ราย) 

30. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทั และพนกังานกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทั  และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อย
ละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ 
และบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม กสิกรไทย จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนกังาน
เม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 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)  
บริษทัฯ     
ส าหรับปี 2562     
เงินปันผลจากก าไรปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                      

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 600 0.6 
 

พฤษภาคม 2562 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 500 0.5 กนัยายน 2562 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2562  1,100   
     
ส าหรับปี 2561     
เงินปันผลจากก าไรปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                      

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 500 0.5 
 

พฤษภาคม 2561 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 200 0.2 กนัยายน 2561 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2561  700   
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 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของ
รายไดร้วมของกิจการ (2561: จ านวน 1 ราย) 

30. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทั และพนกังานกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทั  และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อย
ละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ 
และบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม กสิกรไทย จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนกังาน
เม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 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)  
บริษทัฯ     
ส าหรับปี 2562     
เงินปันผลจากก าไรปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                      

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 600 0.6 
 

พฤษภาคม 2562 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 500 0.5 กนัยายน 2562 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2562  1,100   
     
ส าหรับปี 2561     
เงินปันผลจากก าไรปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น                      

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 500 0.5 
 

พฤษภาคม 2561 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 200 0.2 กนัยายน 2561 
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2561  700   
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  (ลา้นบาท) (บาท)  
บริษทัย่อย     
ส าหรับปี 2562     
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั     
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 240 80 กนัยายน 2562 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 1,020(1) 340 พฤษภาคม 2563 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 1,410(1) 470 พฤษภาคม 2563 

รวม  2,670   
     
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั     
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 130 10 กนัยายน 2562 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 325(1) 25 พฤษภาคม 2563 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 195(1) 15 พฤษภาคม 2563 

รวม  650   
รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2562  3,320   

     

ส าหรับปี 2561     
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั     
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 204 68 กนัยายน 2561 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 480(1) 160 พฤษภาคม 2562 

รวมเงนิปันผลส าหรับปี 2561  684   

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีเงินปันผลคา้งรับท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 2,950 ลา้นบาท และ 480 
ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และ 2562 ตามล าดบั 
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32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
32.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน และซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
สกลุเงิน:     
บาท 11.7 49.0 - - 
ยโูร 0.1 0.5 - - 

32.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 
กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีส านกังาน 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 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 49.8 135.8 0.9 2.9 

32.3 สัญญาส าคัญกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
32.3.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) 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 ากดั 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 (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญา
จา้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อประชาสมัพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

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

32.3.4 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทัฯไดท้  าสัญญาในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นบริหารและการจดัการ
กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกวา่จะมีการบอก
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 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
รวมทั้งส้ิน 22.2 ลา้นบาทต่อเดือน ต่อมา บริษทัฯไดต้กลงเปล่ียนแปลงระยะเวลาของสัญญาจากเดิม
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

32.3.5 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ได้ท าสัญญาให้เช่าพื้นท่ีและบริการกับ
บริษทัฯ บริษทัยอ่ยอีกสองแห่งและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกสามแห่ง 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 (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) 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 ากดั จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้
ดงักล่าว 

32.3.7 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) 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 ากดั 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 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้ 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 (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) 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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32.3.6 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) 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 ากดั จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้
ดงักล่าว 

32.3.7 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) 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 ากดั 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 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้ 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 (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) 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 าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่า
สนบัสนุนใหแ้ก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวเป็นจ านวนทั้งส้ิน 5 ลา้นบาท 

32.4.2 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาร่วมสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสร
ฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บ
สิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล 
สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

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

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 บริษทัย่อยทั้งสามแห่งดงักล่าวไดท้  าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิทธิ
และค่าสนบัสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ โดยไดรั้บเง่ือนไขพิเศษเพิ่มระยะเวลาของสัญญา
จาก 3 ปี เป็น 5 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และมีค่าสนบัสนุนเพิ่มเติมทั้งหมดจ 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 
มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวเป็นจ านวน 1.7 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง และ 2.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง ตามล าดบั (2561: 2.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และ 5.8 ล้าน
ปอนดส์เตอร์ลิง ตามล าดบั) 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยทั้งสามแห่งไดท้  าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและ
ภาระผูกพนัตามเง่ือนไขในสัญญาทั้งหมดให้กบับริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียว 
สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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32.4.3 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาร่วม
สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสรฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายของประเทศ
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  าสัญญาเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการใช้
ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) เพื่อเป็นช่ือ
ในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและ
เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั้งแต่ฤดูกาล 2017/2018  - ฤดูกาล 2019/2020) 
โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดงักล่าวตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง
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 ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) และ
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่
วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

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

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดท้  าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและ
ภาระผูกพนัตามเง่ือนไขในสัญญาทั้งหมดให้กบับริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียว 
สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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32.4.3 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้  าสัญญาร่วม
สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสรฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายของประเทศ
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  าสัญญาเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการใช้
ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) เพื่อเป็นช่ือ
ในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและ
เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั้งแต่ฤดูกาล 2017/2018  - ฤดูกาล 2019/2020) 
โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดงักล่าวตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง
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 ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) และ
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่
วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

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

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดท้  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 (บริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) 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 ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยู่เป็นจ านวน 31.5 ล้านบาท (2561: 52.2 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการใช้ไฟฟ้าและก๊าซ
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         
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - 167.9 179.0 167.9 179.0 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
 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 
หนีสิ้นที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
 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 เงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 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 ้อยา่งไรก็
ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            
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สั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู ้อยา่งไรก็
ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 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 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 686 225 51 962 0.01 - 1.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 1,140 1,140 - 

 686 225 1,191 2,102  
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 - - 7 1.8 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,447 1,447 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 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 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 101 37 138 0.01 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 907 907 - 

 - 101 944 1,045  
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 275 - - 275 1.7 - 2.3 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 1,810 1,810 - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 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 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 555 13 9 577 0.1 - 0.6 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 3 3 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
2,486 - - 2,486 2.8 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 2,950 2,950 - 

 3,041 13 2,962 6,016  

หนีสิ้นทางการเงนิ      
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 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 16 3 19 0.1 - 0.6 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 7 7 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
3,996 - - 3,996 2.8 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 480 480 - 

 3,996 16 490 4,502  

หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 40 40 - 
หุ้นกู ้ 2,786 - - 2,786 2.2 - 2.4 
 2,786 - 40 2,826  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย    
 คงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 555 13 9 577 0.1 - 0.6 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 3 3 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
2,486 - - 2,486 2.8 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 2,950 2,950 - 

 3,041 13 2,962 6,016  

หนีสิ้นทางการเงนิ      
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 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 16 3 19 0.1 - 0.6 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 7 7 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
3,996 - - 3,996 2.8 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

- - 480 480 - 

 3,996 16 490 4,502  

หนีสิ้นทางการเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 40 40 - 
หุ้นกู ้ 2,786 - - 2,786 2.2 - 2.4 
 2,786 - 40 2,826  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการเป็น
เงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียน                                                   

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 อตัราแลกเปล่ียน                                                   

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 าหนดในระยะเวลาอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินปันผลคา้ง
รับ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงิน
กูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

35. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี           
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 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) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 85.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 89.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 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 าระค่าหุ้นดงักล่าวในวนัท่ี         
6 กุมภาพนัธ์ 2563 

36.3 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 74.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 80.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ่มข้ึน 6.0 ลา้นปอนด์ 
สเตอร์ลิงหรือประมาณ 7.1 ลา้นยโูร) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี       6 
กุมภาพนัธ์ 2563 
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34.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

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

ข)  หุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงิน
กูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

35. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี           
31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 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) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 85.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 89.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 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 าระค่าหุ้นดงักล่าวในวนัท่ี         
6 กุมภาพนัธ์ 2563 

36.3 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 74.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 80.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ่มข้ึน 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 าหน่ายบรรจุภณัฑ์ 
โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 700 ลา้นบาท 

37. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 
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