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สิินค้้าระดัับโลก 
แบรนด์ัระดัับโลก
พัันธกิจ
1. พััฒนาบุค้ลากรให้้มีีทััศนค้ติิทีั�ดีั พัร้อมีทีั�จะ
เรียนร้้ สิร้างสิรรค์้ และมีีค้วามีรับผิิดัชอบ

2. มีีระบบงานทีั�กระชับ รัดักุมี มีีมีาติรฐานสิากล

3. มีีการบริห้ารงานทีั�มีีเป้้าห้มีายและห้น้าทีั�ค้วามี
รับผิิดัชอบทีั�ชัดัเจน มีีโค้รงสิร้างการบริห้ารทีั�
เห้มีาะสิมี มีีแนวทัางโค้รงการทีั�ไป้ส้ิ�เป้้าห้มีาย

4. ใช้เทัค้โนโลยีในการผิลิติ บริห้ารจัดัการ พััฒนา
และสิร้างธุรกิจให้้เติิบโติอย�างยั�งยืน

5. ผิลิติสิินค้้าทีั�มีีมีาติรฐาน และได้ัรับค้วามีนิยมี
ทัั�วโลก

6. เป็้นแบรนด์ัทีั�มีีคุ้ณค้�า ทัันสิมัีย 
และป้ระสิบค้วามีสิำาเร็จในระดัับโลก

7. มีีภาพัลักษณ์เป็้นองค์้กรระดัับโลกทีั�ทัันสิมัีย 
มีีธรรมีาภิบาลและมีีค้วามีรับผิิดัชอบติ�อสัิงค้มี

เป้้าห้มีายของบริษัทั  
(กลุ�มีเค้รื�องดืั�มีบำารุงกำาลัง)
เป็้นทีั� 1 ในป้ระเทัศไทัย ภายใน 1 ปี้ (2564)

เป็้นทีั� 1 ในอาเซีียน ภายใน 3 ปี้ (2565)

เป็้นทีั� 1 ในเอเชีย ภายใน 5 ปี้ (2567)

วิสัิยทััศน์
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สิ�วนทีั� 3 งบการเงิน

สิ�วนทีั� 1 การป้ระกอบธุรกิจและผิลการดัำาเนินงาน
	 1.	โครงสร้างและการดำำาเนิินิงานิของกล่�มบริษััท
	 2.	การบริหารจััดำการความเส่�ยง
	 3.	การขับเคล่�อนิธุ่รกิจัเพ่ื่�อความยั�งย่นิ
	 4.	การวิเคราะห์และคำาอธิุบายของฝ่่ายจััดำการ
    (Management Discussion and Analysis : MD&A)
	 5.	ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสำาคัญอ่�นิ	

สิ�วนทีั� 2 การกำากับด้ัแลกิจการ 
	 6.	นิโยบายการกำากับดูำแลกิจัการ
	 7.	โครงสร้างการกำากับดูำแลกิจัการ	และข้อมูลสำาคัญเก่�ยวกับคณะกรรมการ	
	 			คณะกรรมการชุ่ดำย�อย	ผูู้้บริหาร	พื่นัิกงานิและอ่�นิๆ	
	 8.	รายงานิผู้ลการดำำาเนิินิงานิสำาคัญด้ำานิการกำากับดูำแลกิจัการ
	 9.	การควบค่มภายในิและรายการระหว�างกันิ

สิ�วนทีั� 4 เอกสิารแนบ
เอกสารแนิบ	1	รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการ	ผูู้้บริหาร	ผูู้้ม่อำานิาจัควบค่ม	ผูู้้ท่�ได้ำรับมอบหมายให้ 
																รับผิู้ดำชุอบสูงส่ดำในิสายงานิบัญชุ่	และการเงินิ	ผูู้้ท่�ได้ำรับมอบหมายให้รับผิู้ดำชุอบ 
																โดำยตรงในิการควบค่มดูำแลการบัญทำาบัญชุ่	เลขาน่ิการบริษััท	และตัวแทนิติดำต�อ 
																ประสานิงานิกรณ่เปน็ิบริษััทต�างประเทศ
เอกสารแนิบ	2	รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับกรรมการของบริษััทย�อย
เอกสารแนิบ	3	รายละเอ่ยดำเก่�ยวกับหัวหน้ิางานิตรวจัสอบภายในิ
																	และหัวหน้ิางานิกำากับดูำแลการปฏิิบัติงานิของบริษััท	(compliance)
เอกสารแนิบ	4	ทรัพื่ย์สินิท่�ใชุ้ในิการประกอบธุ่รกิจัและรายละเอ่ยดำเก่�ยวกับรายการประเมินิราคา 
																	ทรัพื่ย์สินิ
เอกสารแนิบ	5	นิโยบายและแนิวปฏิิบัติการกำากับดูำแลกิจัการ	ฉบับเต็ม	ฉบับเต็มท่�บริษััทได้ำจััดำทำา
เอกสารแนิบ	6	รายงานิคณะกรรมการชุ่ดำย�อย	
	 คณะกรรมการตรวจัสอบ	 
	 คณะกรรมการบริหารความเส่�ยง	
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนิดำค�าตอบแทนิ

รายงานประจำำาปี 25634



สิารจากป้ระธานกรรมีการ
 
ในปีี 2563 การแพร่ระบาดของเช้ื้�อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ

อย่่างรุนแรงต่่อชีื้วิต่และความเป็ีนอย่่่ของทุกคนบนโลก มาต่รการด้าน
การสาธารณสุขที�ทุกปีระเทศต่่างนำามาใช้ื้ในการแก้ไขหร้อยั่บยั่�งการแพร่
ระบาดฯ เชื้่น การเว้นระย่ะห่างหร้อการ lock-down การห้ามรวมกลุ่ม
กัน ทำาให้กิจกรรมต่่างๆ ของผ้่คนลดลง ส่งผลกระทบอย่่างมากมาย่
มหาศาลต่่อเศรษฐกิจและสังคมในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็ีนการท่องเที�ย่ว
หร้อการเดินทาง การค้าขาย่ การจับจ่าย่ใช้ื้สอย่ การใช้ื้ชีื้วิต่ปีระจำาวัน การ
ศึกษา การสาธารณสุข และแม้แต่่หน่วย่ที�เล็กที�สุด ค้อ ครอบครัว ก็ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ ครั�งน้�อย่่างหลีกเลี�ย่งไม่ได้นอกจากน้� การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยั่งเป็ีนการซ้ำำ�าเติ่มปัีญหาต่่างๆ ที�มีอย่่่เดิม 
ไม่ว่าจะเป็ีนนโย่บาย่กีดกันทางการค้าของสหรัฐ-จีนให้รุนแรงขึ�น หร้อเร่ง
การเปีลี�ย่นแปีลงของเทคโนโลยี่ (Disruption Technology) ที�มีผลในการ
เปีลี�ย่นแปีลงเชิื้งโครงสร้างในอัต่ราเร่งที�เร็วขึ�น ส่งผลให้เศรษฐกิจของเก้อบ
ทุกปีระเทศในโลกติ่ดลบต่ลอดปีี 2563 โดย่ปีระเทศไทย่มีการเติ่บโต่ในอัต่รา
ลดลงร้อย่ละ 6.1 เม้�อเทีย่บกับการขย่าย่ตั่วทางเศรษฐกิจในอัต่ราร้อย่ละ 2.3 
ในปีี 2562 โดย่ม่ลค่าการส่งออกสินค้า ลดลงร้อย่ละ 6.6 และการอุปีโภค
บริโภคภาคเอกชื้น ลดลงร้อย่ละ 1.0  แต่่อย่่างไรก็ต่าม ผลปีระกอบการของ
กลุ่มบริษัทฯ สำาหรับรอบปีีบัญชีื้สิ�นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีการ
สร้างราย่ได้จากการขาย่จำานวน 17,231 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 2,298 ล้านบาท 
หร้อคิดเป็ีนร้อย่ละ 15.4 จากปีี 2562 ซึ้ำ�งถ้ือเป็ีนการทำาสถิืติ่ราย่ได้จากการ
ขาย่ส่งสุดใหม่ ทั�งน้� ราย่ได้จากธุรกิจต่่างปีระเทศมีอัต่ราเพิ�มเติ่มร้อย่ละ 
14.7 จากปีี 2562 อันเป็ีนผลจากการเดินกลยุ่ทธ์ที�มุ่งเน้นการขย่าย่ต่ลาด
ต่่างปีระเทศ และการขย่าย่ฐานล่กค้าให้มีความหลากหลาย่มากขึ�น ส่งผล
ทำาให้บริษัทฯมีกำาไรสุทธิจำานวน 3,559 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 1,091 ล้านบาท 
หร้อร้อย่ละ 44.2 จากปีี 2562 อันเป็ีนกำาไรสุทธิส่งสุดใหม่อีกปีระการหนึ�ง

 ในปีี 2564 ปัีญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะ
ยั่งคงมีอย่่่ แม้จะมีการคิดค้นวัคซี้ำนได้แล้วก็ต่าม แต่่ปีริมาณวัคซี้ำนก็อาจ
ยั่งไม่เพีย่งพอต่่อความต่้องการ การฉี้ดวัคซี้ำนที�จะต้่องใช้ื้ระย่ะเวลาในการ
ดำาเนินการ ต่ลอดจนการกลาย่พันธ์ุของไวรัสโควิด-19 ยั่งเป็ีนปัีญหาที�ส่งผล
ต่่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีความผันผวนอย่่่ สำาหรับปีระเทศไทย่ นับว่าการ
ควบคุมการแพร่ระบาดฯ อย่่่ในระดับที�ดี แต่่ด้วย่ในช่ื้วงระย่ะเวลาที�ผ่าน
มา เศรษฐกิจของปีระเทศและของโลกได้รับผลกระทบอย่่างรุนแรง อาจ
จะต้่องใช้ื้ระย่ะเวลาในการฟ้ื้�นต้่นอีกระย่ะหนึ�ง แต่่การที�บริษัทฯ ได้ดำาเนิน
กลยุ่ทธที�สำาคัญในการสร้างแบรนด์ “คาราบาว”  “Carabao” ให้เป็ีนที�ร้่จัก

และย่อมรับทั�งภาย่ในและภาย่นอกปีระเทศ ภาย่ใต้่วิสัย่ทัศน์ “World Class 
Product World Class Brand” ในช่ื้วง 2 ปีี ที�ผ่านมา ส่งผลต่่อการเติ่บโต่
ของบริษัทฯ ได้อย่่างชัื้ดเจน และเป็ีนการต่อกย่ำ�าถึืงการดำาเนินกลยุ่ทธ์ที�
ถ่ืกต้่องและเหมาะสมกับบริษัทฯ ทั�งน้� บริษัทฯ จะยั่งคงมุ่งมั�นและดำาเนิน
กลยุ่ทธ์ดังกล่าวอย่่างต่่อเน่�องต่่อไปี

 นอกเหน่อจากดา้นธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยั่งคงความมุ่งมั�นในการ
พัฒนาองคก์รอย่่างยั่�งย้่น (Sustainability Development) อย่่างต่่อเน่�อง โดย่
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรในด้านต่่างๆ ไม่เพีย่งเฉีพาะการพัฒนาด้านบุคคล
ากร การพัฒนาระบบการทำางาน การปีรบัโครงสรา้งองค์กร ให้ทันสมัย่ และ
ต่อบสนองต่่อสถืานการณ์ทางธุรกิจที�เปีลี�ย่นแปีลงอย่่างรวดเร็ว แต่่ยั่งรวม
ไปีถึืงการมุ่งมั�นดำาเนินนโย่บาย่ในการปีระกอบกจิการด้วย่ความรับผิดชื้อบ
และซ้้ำ�อต่รง ในการเป็ีนผ้่ผลิต่เคร้�องด้�ม เพ้�อส่งมอบเคร้�องด้�มของบริษัทฯ
ที�มีคุณภาพเป็ีนปีระโย่ชื้น์และปีลอดภัย่ต่่อผ้่บริโภค บริษัทฯยึ่ดมั�นในการ
รักษาผลปีระโย่ชื้น์ของผ้่ถ้ือหุ้น การรับผิดชื้อบต่่อสังคม โดย่เฉีพาะอย่่าง
ยิ่�งในการใช้ื้ทรัพย่ากรธรรมชื้าติ่ด้านนำ�า ที�เป็ีนวัต่ถุืดิบหลักอย่่างปีระหยั่ด 
รอบคอบและรักษาสิ�งแวดล้อมให้ดำารงอย่่่อย่่างยั่�งย้่น เพ้�อปีระโย่ชื้น์ของ
ล่กหลานต่่อไปีอย่่างยั่�งย้่น

 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเรีย่นว่า ผ้่บริหารและ
พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั�นในการปีฏิิบัติ่หน้าที�และบริหารงานอย่่างดี
ที�สุด ภาย่ใต้่หลักจริย่ธรรม และแนวทางการกำากับด่แลกิจการที�ดี เพ้�อ
นำาพาบริษัทฯให้เจริญเติ่บโต่อย่่างยั่�งย้่น ทั�งน้� ขอให้ทุกๆท่านและครอบครัว
ปีระสบแต่่ความสุข และความสำาเร็จในสิ�งที�ปีราถืนาต่ลอดไปี และขอ
ขอบคุณท่านผ้่ถือ้หุ้นที�ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำาเนินกิจการ
ของบริษัทฯโดย่เสมอมา 

เสถีียร เศรษฐสิทธิิ์� 
ประธิ์านกรรมการ 
บริษัท คาราบาวกร๊�ป จำำากัด (มหาชน) 
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สิ�วนทีั� 1สิ�วนทีั� 1

การป้ระกอบธุรกิจ 
และผิลการดัำาเนินงาน
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 1.  โค้รงสิร้างและการดัำาเนินงานของกลุ�มีบริษัทั
 2. การบริห้ารจัดัการค้วามีเสีิ�ยง
 3. การขับเค้ลื�อนธุรกิจเพืั�อค้วามียั�งยืน
 4. การวิเค้ราะห์้และค้ำาอธิบายของฝ่า่ยจัดัการ
    (Management Discussion and Analysis : MD&A)
 5. ข้อม้ีลทัั�วไป้และข้อม้ีลสิำาคั้ญอื�น 
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ค้ณะกรรมีการบริษัทั

นางสิาว ณัฐชไมี ถนอมีบ้รณ์เจริญ
รองประธานกรรมการบริษััท

นาย ยืนยง โอภากุล
กรรมการบริษััท

นายเสิถียร เศรษฐสิิทัธิ�  
ประธานกรรมการบริษััท
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นาย กมีลดิัษฐ สิมุีทัรโค้จร
กรรมการบริษััท

นาย ร�มีธรรมี เศรษฐสิิทัธิ�
กรรมการบริษััท

นาง เสิาวนีย์ กมีลบุติร
กรรมการบริษััท

นางสิาว อุรวี เงารุ�งเรือง 
กรรมการบริษััท

นาย ค้ณิติ แพัทัย์สิมีาน
กรรมการบริษััท

พัลเอก ศิริพังษ์ วงศ์ขันตีิ 
กรรมการบริษััท

นาย ณ กาฬ เลาห้ะวิไลย
กรรมการบริษััท

นางสิาวณัฐชนก วงษ์สิวัสิดิั�
กรรมการบริษััท
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ค้ณะกรรมีการบริห้าร

นาย เสิถียร เศรษฐสิิทัธิ�
ประธานกรรมการบริหาร

นางสิาว ณัฐชไมี ถนอมีบ้รณ์เจริญ
รองประธานกรรมการบริหาร

นาง วงดัาว ถนอมีบ้รณ์เจริญ
กรรมการบริหาร

นาย กมีลดิัษฐ สิมุีทัรโค้จร
กรรมการบริหาร

นาย พังศานติิ� ค้ล�องวัฒนกิจ
กรรมการบริหาร

นางสิาว เทีัยนธรรมี เศรษฐสิิทัธิ�
กรรมการบริหาร

นาง สัินทันา จันทัร์เนียมี
กรรมการบริหาร

รายงานประจำำาปี 256310



ค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ

ผ้้ิบริห้าร
1. นางเสิาวนีย์ กมีลบุติร
ประธานกรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

2. นางสิาวณัฐชไมี ถนอมีบ้รณ์เจริญ
รองประธานกรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

3. นายค้ณิติ แพัทัย์สิมีาน
กรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

4. นายกมีลดิัษฐ สิมุีทัรโค้จร
กรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

5. นางสิาวเทีัยนธรรมี เศรษฐสิิทัธิ�
กรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

6. นายพังศานติิ� ค้ล�องวัฒนกิจ
กรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

7. นายอนุพังศ์ พังศ์สุิวรรณ
กรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

8. นางสัินทันา จันทัร์เนียมี
กรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

9. นางสิาวณัฐชนก วงษ์สิวัสิดิั�
กรรมการบริหารความเส่ี่�ยง

1. นายเสิถียร เศรษฐสิิทัธิ� 
ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร

2. นางสิาวณัฐชไมี ถนอมีบ้รณ์เจริญ
กรรมการผู้้้จั้ดการ

3. นายยืนยง โอภากุล
รองกรรมการผู้้้จั้ดการอาวุโสี่

4. นางวงดัาว ถนอมีบ้รณ์เจริญ
รองกรรมการผู้้้จั้ดการอาวุโสี่

5. นายกมีลดิัษฐ สิมุีทัรโค้จร
รองกรรมการผู้้้จั้ดการ สี่ายงานผู้ลิิตแลิะโรงงาน

6. นายร�มีธรรมี เศรษฐสิิทัธิ�
รองกรรมการผู้้้จั้ดการ สี่ายงานการค้าต่างประเที่ศ

7. นายพังศานติิ� ค้ล�องวัฒนกิจ
ประธานผู้้้บริหารฝ่่ายการเงิน (CFO)

ค้ณะกรรมีการบริห้ารค้วามีเสีิ�ยง

นาง เสิาวนีย์ กมีลบุติร
ประธานกรรมการตรวจ้สี่อบ

นางสิาว อุรวี เงารุ�งเรือง
กรรมการตรวจ้สี่อบ

นาย ค้ณิติ แพัทัย์สิมีาน
กรรมการตรวจ้สี่อบ
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กําไรสุทธิ
ในส่วนผู้ถือหุ้น
เพ่ิมข้ึน

40.6%
ตลาดเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง
ในประเทศลดลง

-6.8%
ส่วนแบ่งการตลาด
เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง

21.4%

มีรายได้จากการขายเพ่ิมข้ึน

15.4%

กําไรสุทธิ
ในส่วนผู้ถือหุ้น
เพ่ิมข้ึน

40.6%
ตลาดเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง
ในประเทศลดลง

-6.8%
ส่วนแบ่งการตลาด
เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง

21.4%

มีรายได้จากการขายเพ่ิมข้ึน

15.4%

รายงานประจำำาปี 256312



ทั�ามีกลางสิถานการณ์การแพัร�ระบาดัของโรค้ติิดัเชื�อโค้โรน�าไวรัสิ 2019 (COVID-19) 
ทัั�วโลกในปี้ 2563 บริษัทัฯ ยังค้งสิามีารถรายงานรายได้ัจากการขายและกำาไรสุิทัธิใน
สิ�วนของผ้้ิถือหุ้้นทัำาสิถิติิส้ิงสุิดัให้มี� โดัยบริษัทัฯ มีีรายได้ัจากการขายอย้�ทีั� 17,231 ล้านบาทั 
เติิบโติในอัติราร้อยละ 15.4 และกำาไรสุิทัธิในสิ�วนของผ้้ิถือหุ้้นจำานวน 3,525 ล้านบาทั เติิบโติ
ในอัติราร้อยละ 40.6 จากช�วงเวลาเดีัยวกันในปี้ก�อนห้น้า ปั้จจัยห้นุนห้ลักจากการเติิบโติ
ของรายได้ัทัั�งธุรกิจในป้ระเทัศและธุรกิจติ�างป้ระเทัศ และค้วามีสิามีารถในการบริห้ารจัดัการ
ต้ินทุันและค้�าใช้จ�ายติ�างๆ ทีั�ดีัข้�น

ทัี�มีา: รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2020”  
ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020”  
จัดัโดัยค้ณะพัาณิชยศาสิติร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มีห้าวิทัยาลัย  
ร�วมีกับติลาดัห้ลักทัรัพัย์แห้�งป้ระเทัศไทัย  (27 พัฤศจิกายน 2563)

FY 2020 
Business Overview

FY 2020 
Sales Breakdown by Product

FY 19
FY 20

SALES OPEARTING
PROFITS

NET PROFITS
TO SHAREHOLDERS

+15.4%

+36.6% +40.6%

14,933
17,231

4,1783,058 3,525
2,506

FY 2020 
SALES
17,231 M฿

82%
BRANDED OWN 

OTHERS 2%
DISTRIBUTION 14%
BRANDED OEM 2%
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สิรุป้ข้อม้ีลสิำาคั้ญทัางการเงิน 2563
ท่ามกลางสถืานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ่ดเช้ื้�อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ทั�วโลกในปีี 2563 บริษัทฯ ยั่งคงสามารถืราย่งานราย่ได้

จากการขาย่และกำาไรสุทธิในส่วนของผ้่ถ้ือหุ้นทำาสถิืติ่ส่งสุดใหม่ โดย่บริษัทฯ มีราย่ได้จากการขาย่อย่่่ที� 17,231 ล้านบาท เติ่บโต่ในอัต่ราร้อย่ละ 15.4 
และกำาไรสุทธิในส่วนของผ้่ถ้ือหุ้นจำานวน 3,525 ล้านบาท เติ่บโต่ในอัต่ราร้อย่ละ 40.6 จากช่ื้วงเวลาเดีย่วกันในปีีก่อนหน้า ปัีจจัย่หนุนหลักจากการเติ่บโต่
ของราย่ได้ทั�งธุรกิจในปีระเทศและธุรกิจต่่างปีระเทศ และความสามารถืในการบริหารจัดการต้่นทุนและค่าใช้ื้จ่าย่ต่่างๆ ที�ดีขึ�น

ธุรกิจในปีระเทศได้รับปัีจจัย่หนุนจากการเปิีดตั่วผลิต่ภัณฑ์์ใหม่ ค้อ เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำภาย่ใต้่ต่ราสินค้า Woody C+ Lock และการเติ่บโต่ของ
ราย่ได้จากการรับจ้างจัดจำาหน่าย่สินค้าที�มีความหลากหลาย่ของผลิต่ภัณฑ์์มากยิ่�งขึ�น ขณะที�ต่ลาดต่่างปีระเทศได้รับปัีจจัย่หนุนหลักจากการเติ่บโต่ของ
ย่อดส่งออกเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังของบริษัทฯ โดย่เฉีพาะต่ลาด CLMV ซึ้ำ�งมีอัต่ราการเติ่บโต่ร้อย่ละ 16.5 ภาย่ใต้่กลยุ่ทธ์ความร่วมม้อทางการต่ลาดใน
เชิื้งรุกกับตั่วแทนผ้่นำาเข้าทั�งในปีระเทศกัมพ่ชื้าและเมีย่นมาร์

ในปีี 2563 สภาวะต่ลาดเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในปีระเทศ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที�หดตั่วลง ปีริมาณการขาย่ของต่ลาดเคร้�องด้�ม
บำารุงกำาลังในปีระเทศมีอัต่ราการเต่ิบโต่ติ่ดลบร้อย่ละ -6.8 เม้�อเปีรีย่บเทีย่บกับค่าเฉีลี�ย่อัต่ราการเต่ิบโต่เชื้ิงปีริมาณของต่ลาดเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังใน
ช่ื้วงปีี 2560-2562 ในอัต่ราร้อย่ละ 3.3 อ้างอิงข้อม่ลการสำารวจต่ลาดของน้ลเส็น (ปีระเทศไทย่) ซึ้ำ�งเป็ีนไปีในทิศทางเดีย่วกับสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ปีระเทศไทย่ที�ได้รับผลกระทบจากสถืานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้อัต่ราการเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจของปีระเทศไทย่ในปีี 2563 ติ่ดลบร้อย่ละ -6.1 เม้�อ
เปีรีย่บเทีย่บกับค่าเฉีลี�ย่อัต่ราการเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจของปีระเทศไทย่ในช่ื้วงปีี 2560-2562 ที�อัต่ราร้อย่ละ 3.2 อ้างอิงข้อม่ลจากสำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชื้าติ่ (Office of the National Economic and Social Development Council: NESDC) อย่่างไรก็ต่าม เคร้�องด้�มคาราบาวแดง
ของบริษัทฯ ยั่งสามารถืครองต่ลาดเป็ีนอันดับสอง ด้วย่ส่วนแบ่งทางการต่ลาดเชิื้งปีริมาณที�ร้อย่ละ 21.4 โดย่บริษัทฯ ยั่งคงมุ่งมั�นที�จะเป็ีนผ้่นำาในต่ลาด
เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในปีระเทศ ด้วย่กลยุ่ทธ์การจัดจำาหน่าย่ที�คลอบคลุมพ้�นที�การค้าสำาคัญทั�วปีระเทศ และการพัฒนาระบบการติ่ดต่ามข้อม่ลงานขาย่
ต่ลอดสาย่นำ�าตั่�งแต่่ร้านค้าขนาดใหญ่ไปีจนถึืงผ้่บริโภค เพ้�อนำามาใช้ื้ในการวิเคราะห์ บริหารและพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย่ทั�งกับเคร้อข่าย่
ร้านค้าและผ้่บริโภคให้มีปีระสิทธิภาพอย่่างต่่อเน่�อง 

บริษัทฯ ยั่งได้ให้ความสำาคัญกับการสร้างปัีจจัย่พ้�นฐานที�ดีและจำาเป็ีนต่่อการสร้างอัต่ราการเติ่บโต่ทางธุรกิจในระย่ะย่าว หนึ�งในนั�น ค้อ การขย่าย่
ฐานกลุ่มผ้่บริโภคให้เข้าถึืงคนรุ่นใหม่มากขึ�น ด้วย่การจับม้อกับคุณวุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรและเจ้าของราย่การที�มีจุดเด่นด้านการปีระชื้าสัมพันธ์ทาง
ส้�อสังคมออนไลน์ เพ้�อลงทุนถ้ือหุ้นในบริษัท A Woody Drink จำากัด ในสัดส่วนร้อย่ละ 85.0 และร้อย่ละ 15.0 ต่ามลำาดับ เพ้�อปีระกอบธุรกิจพัฒนา
ผลิต่ภัณฑ์์เคร้�องด้�มฟัื้งก์ชัื้นนอล โดย่มุ่งเน้นการร่วมพัฒนาเคร้�องด้�มที�มีคุณภาพ เพ้�อต่อบโจทย์่ความต้่องการของคนยุ่คใหม่ที�ใส่ใจในการด่แลสุขภาพ
ของต่นเองมากขึ�น และได้เริ�มจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ใหม่ ค้อ เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำภาย่ใต้่ต่ราสินค้า Woody C+ Lock เป็ีนครั�งแรกในเด้อนมีนาคม 2563 
ซึ้ำ�งต่่อมาในเด้อนธันวาคม 2563 ได้รับการทดสอบโดย่ม่ลนิธิเพ้�อผ้่บริโภคว่า Woody C+ Lock เป็ีนเคร้�องด้�มที�มีปีริมาณวิต่ามินซี้ำในขวดส่งสุด จากการ
ทดสอบผลิต่ภัณฑ์์เคร้�องด้�มผสมวิต่ามินจำานวน 47 ตั่วอย่่างที�วางจำาหน่าย่ในท้องต่ลาด ต่อกย่ำ�าความมุ่งมั�นของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิต่ภัณฑ์์ที�มี
คุณภาพระดับโลก นอกจากนั�น ในเด้อนธันวาคม 2563 เคร้�องด้�ม Woody C+ Lock ขยั่บมาเป็ีนผ้่เล่นอันดับ 2 มีส่วนแบ่งการต่ลาดเชิื้งปีริมาณอย่่่ที�
ร้อย่ละ 10 ในกลุ่มผลิต่ภัณฑ์์ Vitamin-C healthy shot อ้างอิงข้อม่ลการสำารวจต่ลาดของน้ลเส็น (ปีระเทศไทย่) 

อนึ�ง บริษัทฯ ยั่งมุ่งมั�นในการบรหิารจัดการห่วงโซ่้ำการผลิต่ให้ได้ผลิต่ภัณฑ์์ที�มีคุณภาพระดบัโลกต่ามวสัิย่ทัศน์องค์กร และเพิ�มขีดความสามารถื
ในการบริหารจัดการต้่นทุนการผลิต่ให้มีปีระสิทธิภาพส่งสุดอย่่างต่่อเน่�อง อาทิเช่ื้น การจัดตั่�งโรงงานผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มซึ้ำ�งเริ�มดำาเนินการผลิต่ตั่�งแต่่
เด้อนพฤศจิกาย่น 2561 ซึ้ำ�งส่งผลให้ต้่นทุนผลิต่ภัณฑ์์เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังคาราบาวแบบบรรจุกระป๋ีองสำาหรับต่ลาดต่่างปีระเทศลดลงอย่่างมากในช่ื้วงปีี 
2562 และต่่อเน่�องมาจนถึืงปีี 2563 การพัฒนากระบวนการจัดซ้้ำ�อมุ่งส่่เชิื้งกลยุ่ทธ์มากขึ�น ต่ลอดจนการจัดตั่�งโรงงานผลิต่ชิื้�นส่วนบรรจุภัณฑ์์อ้�น กล่าว
ค้อ ฉีลาก กล่องล่กฟ่ื้ก และชื้ริ�งค์ฟิื้ล์ม ซึ้ำ�งอย่่่ระหว่างการติ่ดตั่�งเคร้�องจักรและคาดว่าจะเริ�มดำาเนินการผลิต่เชิื้งพาณิชื้ย์่ได้ภาย่ในไต่รมาส 2/2564 เพ้�อ
ปีรับภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์์เคร้�องด้�มของบริษัทฯ ให้ทันสมัย่ยิ่�งขึ�น 

บริษัทฯ ยั่งได้ร่วมเป็ีนส่วนหนึ�งในการช่ื้วย่เหล้อสังคมผ่านการนำาผลิต่ภัณฑ์์ของบริษัทฯ ไปีมอบให้แก่หน่วย่งานต่่างๆ ที�ส้่ภัย่ COVID-19 และ
บริจาคเงินให้แก่กองทุนชัื้ย่พัฒนาส้่ภัย่โควิด 19 (และโรคต่่างๆ) จำานวน  50 ล้านบาท เพ้�อช่ื้วย่เหล้อโรงพย่าบาลและบุคลากรทางการแพทย์่ในการ
จัดซ้้ำ�อวัสดุอุปีกรณ์ที�มีความจำาเป็ีนต่่อการรักษาผ้่ป่ีวย่ COVID-19 ต่ลอดจนริเริ�มโครงการอ้�นที�มุ่งส่่แนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่่างยั่�งย้่นภาย่ใต้่แนวคิด
ใส่ใจสิ�งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) อาทิเช่ื้น การลงทุนระบบไฟื้ฟ้ื้าพลังงานแสงอาทิต่ย์่บนหลังคาของโรงงาน ด้วย่ขนาดกำาลังการ
ผลิต่ติ่ดตั่�ง 5 เมกะวัต่ต์่ซึ้ำ�งคาดว่าจะเริ�มทย่อย่ผลิต่ไฟื้ฟ้ื้าได้ภาย่ในปีี 2564 

กลยุ่ทธ์การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านปัีจจัย่พ้�นฐานต่่าง ๆ เป็ีนผลให้ความสามารถืในการทำากำาไร และกระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในปีี 2563 ยั่งคงเพิ�มขึ�น ต่ลอดจนมีฐานะการเงินที�แข็งแกร่งเพีย่งพอต่่อการรองรับการเติ่บโต่ในอนาคต่ อีกทั�งยั่งเป็ีนผลให้อัต่ราส่วน
ผลต่อบแทนต่่อผ้่ถ้ือหุ้นในปีี 2563 ปีรับตั่วเพิ�มขึ�น 700 basis points มาอย่่่ที�ร้อย่ละ 37.7 
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ข้อม้ีลสิำาคั้ญทัางการเงิน
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CARABAO CUP
2560 สนับสนุนการแขงขัน EFL 
โดยเปล่ียนช่ือเปน CARABAO 
CUP

CARABAO
2560 วางตลาดท่ีประเทศจีน

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

จัดต้ัง DCM
ต้ังบริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม 
เปนบริษัทจัดจําหนายสินคา

จัดต้ัง APG
ต้ังบริษัท 

ผลิตและจัดจําหนายขวดแกว CHELSEA OFFICIAL 
PARTNER
2559 เปนผูสนับสนุน PRINCIPAL 
PARTNER ทีมฟุตบอล CHELSEA

จัดต้ัง ACM
มีนาคม 2560 ต้ังบริษัทผลิต
กระปอง อลูมิเน�ยม โดยรวมทุนกับ 
SHOWA DENKO Group

วู้ดด้ี ซี+ ล็อค
มีนาคม 2563 
วางตลาด วูดด้ี ซี+ ล็อค 
ในประเทศไทย

CBG 
ร่วมทุน
ICUK
2559 วางตลาด
เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง
ชนิดอัดกาซ
ท่ีอังกฤษ

เคร่ืองด่ืมผสมซิงค์
เคร่ืองด่ืมผสมซิงค Start Plus
วางตลาดเปล่ียนช่ือเปน 
Carabao Sport ในป 2561

เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
พฤศจิกายน 2557 
คาราบาวกรุปเขาสู 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

นํ้าด่ืมคาราบาว
วางตลาดน้ําด่ืมคาราบาว

เร่ิมวางตลาด
ตุลาคม 2545 
คาราบาวแดงวางตลาดคร้ังแรกใน
ประเทศไทย

ส่งออก
เริ�มสงออกตางประเทศ 15 ประเทศ

ผู้ท้าชิงเบอร์ 1
18 เดือนตอมา 
ข้ึนเปนผูทาชิงอันดับ 1 
ในตลาดเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง

เปิดตัว 
ศูนย์กระจายสินค้า
และหน่วยรถเงินสด
2558 เปดศูนยกระจายสินคา 
และหนวยรถเงินสด 
เปาหมายครอบคลุม 300,000 รานคา
ทั�วประเทศ

กาแฟคาราบาว
2559 วางตลาดกาแฟกระปอง
และ 3 in 1
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จัดต้ัง APM
มีนาคม 2563 
ต้ังบริษัทผลิตและจัดหา
หีบหอและบรรจุภัณฑ
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พััฒนาการทีั�สิำาคั้ญ

CBD
ธุรกิจผลิต่ทำาการต่ลาดและจำาหน่าย่

เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นๆ

APG
ธุรกิจผลิต่และจัดหาขวดแก้ว

ACM
ธุรกิจผลิต่และจัดหากระป๋ีองอล่มิเน้ย่ม

APM
ธุรกิจผลิต่และจัดหาหีบห่อบรรจุภัณฑ์์

รายงานประจำำาปี 256318



ปี้ 2545 
 z จัดตั่�ง CBD โดย่เปี็นการร่วมทุนระหว่างนาย่เสถืีย่ร เศรษฐสิทธิ� นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ และนาย่ย้่นย่ง โอภากุล 

(แอ๊ด คาราบาว) เพ้�อดำาเนินธุรกิจผลิต่ ทำาการต่ลาดและจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง

 z ผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง โดย่โรงงานตั่�งอย่่่ที� อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปีราการ เปิีดดำาเนินการเชิื้งพาณิชื้ย์่ด้วย่กำาลังผลิต่ติ่ดตั่�ง
ปีระมาณ 275 ล้านขวดต่่อปีีและเปิีดตั่วเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้า “คาราบาวแดง” ในปีระเทศ

ปี้ 2555
 z จัดตั่�ง DCM เพ้�อปีระกอบธุรกิจบริหารจัดการช่ื้องทางการจัดจำาหน่าย่สำาหรับผลิต่ภัณฑ์์ของ CBD ในปีระเทศ

 z จัดตั่�ง APG เพ้�อปีระกอบธุรกิจผลิต่และจัดหาขวดแก้วที�ใช้ื้เป็ีนบรรจุภัณฑ์์

ปี้ 2556
 z ขย่าย่กำาลังผลิต่ติ่ดตั่�งภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ CBD มาอย่่่ที�ปีระมาณ 850 ล้านขวดต่่อปีี

 z โรงผลิต่ขวดแก้วภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ APG เข้าส่่กระบวนการผลิต่เชิื้งพาณิชื้ย์่ ด้วย่กำาลังผลิต่ติ่ดตั่�งปีระมาณ 310 ตั่นนำ�าแก้ว
ต่่อวันหร้อเทีย่บเท่าขวดแก้วสีชื้าที�ใช้ื้เป็ีนบรรจุภัณฑ์์เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวแดงอย่่่ที�ปีระมาณ 650 
ล้านขวดต่่อปีี ตั่�งอย่่่ที�อำาเภอบางปีะกง จังหวัดฉีะเชิื้งเทรา

 z จัดตั่�ง CBG เพ้�อปีระกอบธุรกิจโดย่การถ้ือหุ้นในบริษัทอ้�น (Holding Company) และปีรับโครงสร้างการถ้ือหุ้นเพ้�อให้ CBG 
เข้าลงทุนโดย่การถ้ือหุ้นในบริษัทย่่อย่ทั�ง 3 แห่ง

ปี้ 2557
 z เปิีดตั่วเคร้�องด้�มเกล้อแร่ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้า “สต่าร์ท พลัส” ในปีระเทศ

 z แปีรสภาพ CBG เป็ีนบริษัทมหาชื้น จำากัด โดย่เปีลี�ย่นช้ื้�อมาเป็ีน “บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)”

 z หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าซ้้ำ�อขาย่ในต่ลาดหลักทรัพย์่ฯ เป็ีนวันแรกภาย่ใต้่ช้ื้�อ “CBG” เม้�อวันที� 21 พฤศจิกาย่น โดย่เป็ีนการเสนอ
ขาย่หุ้นสามัญต่่อปีระชื้าชื้นทั�วไปีจำานวน 250 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 28 บาท คิดเป็ีนม่ลค่า 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

ปี้ 2558
 z หุ้นสามัญของบรษัิทฯ รวมในการคำานวณดัชื้น้ MSCI GLOBAL SMALL CAP INDEXES และดชัื้น้ SET50 โดย่ Morgan Stanley 

Capital International (MSCI) และต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่เป็ีนครั�งแรก

 z เข้าทำาสัญญาเป็ีนพันธมิต่รหลักของสโมสรฟื้ตุ่บอลเชื้ลซ้ำ ีซึ้ำ�งเป็ีน 1 ใน 3 พันธมิต่รหลักร่วมกับเคร้�องหมาย่การคา้อุปีกรณ์กีฬาและ
ย่างรถืย่นต์่ชัื้�นนำาอย่่าง ADIDAS และ YOKOHAMA เป็ีนระย่ะเวลา 3 ฤด่กาลแข่งขัน ตั่�งแต่่ปีี 2559/2560 - 2561/2562 ส่งผล
ให้เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวเป็ีนที�ร้่จักไปีทั�วโลก

 z เริ�มจัดตั่�งศ่นย์่กระจาย่สินค้าและหน่วย่รถืเงินสดภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ DCM โดย่ทย่อย่ดำาเนินการต่ามพ้�นที�การค้าสำาคัญและ
จัดตั่�งแล้วเสร็จจำานวน 9 แห่ง ณ สิ�นปีี 2558

ปี้ 2559
 z เริ�มพัฒนาโครงการขย่าย่กำาลังผลิต่โรงบรรจุกระป๋ีองภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ CBD โดย่เป็ีนการก่อสร้างโรงงาน พร้อมลงทุน

ติ่ดตั่�งเคร้�องจักรใหม่จำานวน 2 สาย่การผลิต่ที�อำาเภอบางปีะกง จังหวัดฉีะเชิื้งเทราต่ามมติ่อนุมัติ่ของที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทฯ 
เม้�อวันที� 11 สิงหาคม 2559

 z เริ�มพัฒนาโครงการขย่าย่กำาลังผลิต่ขวดแก้วภาย่ใต่้การดำาเนินงานของ APG โดย่เปี็นการก่อสร้างโรงงาน พร้อมลงทุนติ่ดตั่�ง
เต่าหลอมใหม่จำานวน 1 เต่า ต่ามมติ่อนุมัติ่ของที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทฯ เม้�อวันที� 11 สิงหาคม 2559

 z CBG เข้าทำาสัญญาร่วมทุนกับ ICSG ต่ามมติ่อนุมัติ่ของที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทฯ เม้�อวันที� 11 สิงหาคม 2559 เพ้�อเข้าถ้ือ
หุ้นใน ICUK โดย่มีวัต่ถุืปีระสงค์ในการปีระกอบธุรกิจการต่ลาด ขาย่และจัดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้า
คาราบาวสำาหรับต่ลาดในปีระเทศอังกฤษและปีระเทศอ้�นนอกทวีปีเอเชีื้ย่ ด้วย่สัดส่วนการถ้ือหุ้นทั�งทางต่รงและทางอ้อมรวมกัน
ร้อย่ละ 51.0 และร้อย่ละ 49.0 ต่ามลำาดับ โดย่ CBG ลงทุนโดย่การถ้ือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่่อย่ที�จัดตั่�งใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ 
CHHK และ CVHLUX

 z เข้าทำาสัญญาเป็ีนผ้่สนับสนุนการแข่งขัน EFL (English Football League) ในปีระเทศอังกฤษเป็ีนระย่ะเวลา 3 ฤด่กาลแข่งขัน 
ตั่�งแต่่ปีี 2560/2561 - 2562/2563 ซึ้ำ�งเป็ีนกลยุ่ทธ์การต่ลาดที�มุ่งเน้นให้เกิดการต่่อย่อดความสำาเร็จของการสร้างความเช้ื้�อมโย่งจาก
ผลิต่ภัณฑ์์ทั�งในด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ไปีส่่การแข่งขันและสโมสรทีมฟุื้ต่บอลชัื้�นนำาในระดับสากล

 z ศ่นย์่กระจาย่สินค้าและหน่วย่รถืเงินสดได้ดำาเนินการจัดตั่�งแล้วจำานวน 30 แห่งและมีหน่วย่รถืเงินสดจำานวน 337 คัน ณ วันสิ�นปีี 2559
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ปี้ 2560
 z เริ�มพัฒนาโครงการขย่าย่กำาลังผลิต่โรงบรรจุขวดภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ CBD โดย่เป็ีนการก่อสร้างโรงงาน พร้อมลงทุนติ่ดตั่�ง

เคร้�องจักรใหม่จำานวน 2 สาย่การผลิต่ที�อำาเภอบางปีะกง จังหวัดฉีะเชื้ิงเทรา ต่ามมต่ิอนุมัติ่ของที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทฯ 
เม้�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2560

 z CBG เข้าทำาสัญญาร่วมทุนกับ DAI GROUP ต่ามมติ่ที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทฯ เม้�อวันที� 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพ้�อจัดตั่�ง
บริษัทร่วมทุนใหม่หลาย่แห่งในต่่างปีระเทศ โดย่มีวัต่ถุืปีระสงค์ในการปีระกอบธุรกิจการต่ลาด ขาย่และจัดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุง
กำาลังและเคร้�องด้�มปีระเภทอ้�นภาย่ใต้่ต่ราสินค้าคาราบาว และ/หร้อต่ราสินค้าอ้�นใดที�พัฒนาขึ�นหร้อได้มาโดย่บริษัทร่วมทุนสำาหรับ
ต่ลาดในกลุ่มปีระเทศ Greater China ปีระกอบไปีด้วย่ ปีระเทศฮ่่องกง มาเก๊า ไต้่หวันและจีน ด้วย่สัดส่วนการถ้ือหุ้นร้อย่ละ 47 
และร้อย่ละ 48 ต่ามลำาดับ ทั�งน้� สัดส่วนการถ้ือหุ้นที�เหล้ออีกร้อย่ละ 5 ในกลุ่มบริษัทร่วมทุนฯ ภาย่ใต้่โครงการลงทุนเพ้�อปีระกอบ
ธุรกิจในกลุ่มปีระเทศ Greater China เป็ีนของกลุ่มผ้่บริหารชื้าวจีนซึ้ำ�งมีความร้่ ความสามารถืและปีระสบการณ์ในด้านการบริหาร
จัดการ การต่ลาด ขาย่และจัดจำาหน่าย่ให้แก่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต้่ต่ราสินค้าที�เป็ีนผ้่นำาต่ลาดในปีระเทศจีนมาย่าวนานกว่า 20 
ปีี (“โครงการลงทุนเพ้�อปีระกอบธุรกิจในกลุ่มปีระเทศ Greater China”)

 z แผนธุรกิจและปีระมาณการผลการดำาเนินงานต่ามโครงการได้รับการปีรับปีรุงอย่่างมีสาระสำาคัญ กล่าวค้อ ได้รับการย่กระดับจาก
นโย่บาย่การต่ลาดที�มีขอบเขต่จำากัดอย่่่แค่เพีย่งกลุ่มล่กค้าเป้ีาหมาย่ในเม้องที�กำาหนด (Focused marketing) มาส่่นโย่บาย่การ
ต่ลาดเชิื้งรุกในกลุ่มล่กค้าเป้ีาหมาย่อย่่างกว้างขวางพร้อมกันทั�วปีระเทศจีน (Mass marketing) ซึ้ำ�งมีความจำาเป็ีนต้่องใช้ื้งบปีระมาณ
ค่าใช้ื้จ่าย่การต่ลาดและส่งเสริมการขาย่เป็ีนจำานวนมาก บริษัทฯ เช้ื้�อว่าแผนธุรกิจต่ามที�ได้รับการปีรับปีรุงใหม่ดังกล่าวสามารถืเพิ�ม
โอกาสความสำาเร็จทางธุรกิจในการสร้างย่อดขาย่ที�มีอัต่ราการขย่าย่ตั่วและก่อให้เกิดผลต่อบแทนจากเงินลงทุนที�ดีในระย่ะย่าว แต่่
ในกรณ้ที�บริษัทฯ ตั่ดสินใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการ บริษัทฯ จะเผชิื้ญกับความเสี�ย่งที�ต้่องรับร้่ผลขาดทุนต่ามสัดส่วนการถ้ือหุ้น
ในบริษัทร่วมทุนเป็ีนจำานวนมาก ซึ้ำ�งอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่่างมีสาระสำาคัญต่่อผลปีระกอบการและฐานะการเงินในภาพรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่่อย่ในช่ื้วง 4-5 ปีีแรกของการดำาเนินงานภาย่ใต้่โครงการ

 z ดังนั�น ที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทฯ เม้�อวันที� 25 เมษาย่น 2560 มีมติ่อนุมัติ่ให้ย่กเลิกการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ ในขณะ
เดีย่วกันผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ นาย่ย้่นย่ง โอภากุล และผ้่
ที�เกี�ย่วข้อง (เรีย่กรวมกันว่า “กลุ่มผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่”) แจ้งความปีระสงค์ที�จะจัดตั่�งบริษัทใหม่เพ้�อเข้าลงทุนโดย่การถ้ือหุ้นในโครงการ
แทน (“HOLDING SPV”) โดย่กลุ่มผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่จะมีสัดส่วนการถื้อหุ้นไม่น้อย่กว่ากึ�งหนึ�งของทุนจดทะเบีย่นใน HOLDING 
SPV ทั�งน้� บริษัทฯ และบริษัทย่่อย่ยั่งคงไว้ซึ้ำ�งปีระโย่ชื้น์ในเชิื้งธุรกิจจากโครงการ สามารถืสรุปีได้ดังน้�

• CBD ได้รับปีระโย่ชื้น์จากการผลิต่และส่งออกขาย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวไปียั่งบริษัทร่วมทุน 
เพ้�อทำาการต่ลาด ขาย่และจัดจำาหน่าย่ให้แก่ผ้่บริโภคในกลุ่มปีระเทศ Greater China จากการที� CBD ทำาสัญญาที�เกี�ย่วข้อง
กับบริษัทร่วมทุน ซึ้ำ�งระบุถึืงขอบเขต่หน้าที�และสิทธิของบริษัทร่วมทุนในการขาย่และจัดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต้่
เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวแต่่เพีย่งผ้่เดีย่วสำาหรับต่ลาดในกลุ่มปีระเทศ Greater China

• บริษัทฯ สามารถืพิจารณาเข้าลงทุนโดย่การถ้ือหุ้นในบริษัทร่วมทุนภาย่ใต้่โครงการได้ในอนาคต่ จากการที�บริษัทฯ ได้รับสิทธิ
ในการซ้้ำ�อหุ้นทั�งหมดใน HOLDING SPV (“หุ้นที�เกี�ย่วข้อง”) ต่ามเง้�อนไขการซ้้ำ�อขาย่หุ้นที�ต่กลงร่วมกันภาย่ใต้่สัญญาได้สิทธิ
ในการซ้้ำ�อขาย่หุ้นที�เกี�ย่วข้อง (Right to Purchase Agreement) รวมถึืงแต่่ไม่จำากัดเฉีพาะ (1) การใช้ื้สิทธิซ้้ำ�อหุ้นที�เกี�ย่วข้อง
ในเวลาใดก็ได้ หากบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทร่วมทุนมีผลการดำาเนินงานที�เหมาะสม โดย่บริษัทฯ อาจพิจารณาจากหลาย่ปัีจจัย่ที�
เกี�ย่วข้อง อาทิเช่ื้น ความสามารถืในการบรรลุเป้ีาหมาย่ต่ามงบปีระมาณปีระจำาปีี การขย่าย่ตั่วของปีริมาณขาย่และผลกำาไรก่อน
ดอกเบี�ย่จ่าย่ ภาษีเงินได้ ค่าเส้�อมราคาและค่าตั่ดจำาหน่าย่ (EBITDA) ต่ลอดจนแผนธุรกิจและสภาวะการแข่งขันในขณะนั�นและ
ทิศทางในอนาคต่ และ (2) การกำาหนดราคาซ้้ำ�อขาย่หุ้นที�เกี�ย่วข้องบนพ้�นฐานของม่ลค่ายุ่ติ่ธรรมที�ปีระเมินโดย่ผ้่ปีระเมินอิสระ
ต่ามบัญชีื้ราย่ช้ื้�อผ้่ได้รับอนุญาต่ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์่และต่ลาดหลักทรัพย์่

 z การเข้าทำาราย่การต่่างๆเหลา่น้�เป็ีนราย่การธุรกิจปีกติ่ภาย่ใต้่เง้�อนไขการค้าทั�วไปีเสม้อนราคาและเง้�อนไขที�ผ้่ปีระกอบธุรกิจในลักษณะ
ทำานองเดีย่วกันให้กับบุคคลทั�วไปี (Arm’s length basis) นอกจากน้� บริษัทฯ และบริษัทย่่อย่ไม่ต้่องแบกรับความเสี�ย่งจากผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทร่วมทุนภาย่ใต้่โครงการ

 z CBG เข้าทำาสัญญาร่วมทุนกับ SHOWA DENKO Group ต่ามมติ่ที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทฯ เม้�อวันที� 29 มีนาคม 2560 
เพ้�อจัดตั่�งบริษัท เอเชีื้ย่แปีซิ้ำฟิื้กแคน จำากัด (“APC”) โดย่มีวัต่ถุืปีระสงค์ในการปีระกอบธุรกิจการผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มที�ใช้ื้เป็ีน
บรรจุภัณฑ์์ ที�อำาเภอบางปีะกง จังหวัดฉีะเชิื้งเทรา ด้วย่กำาลังผลิต่ติ่ดตั่�งปีระมาณ 1,000 ล้านกระป๋ีองต่่อปีี ด้วย่สัดส่วนการถ้ือหุ้น
ร้อย่ละ 74 และ 26 ต่ามลำาดับ ในเด้อนกรกฎาคม 2560 โดย่ต่่อมาในเด้อนธันวาคม 2560 ได้เปีลี�ย่นช้ื้�อเป็ีนบริษัท เอเชีื้ย่ แคน 
แมน่แฟื้คเจอริ�ง จำากัด (“ACM”)

 z เข้าทำาสัญญาแกไ้ขเพิ�มเติ่มเกี�ย่วกบัสิทธิและค่าสนับสนุนในการเผย่แพรป่ีระชื้าสมัพันธ์ของสโมสรฟื้ตุ่บอลเชื้ลซ้ำ ีโดย่ไดรั้บเง้�อนไข
พิเศษในการปีรับเพิ�มระย่ะเวลาการเป็ีนผ้่สนับสนุนจากเดิม 3 ปีีสิ�นสุด วันที� 30 มิถุืนาย่น 2562 มาเป็ีน 5 ปีีสิ�นสุดวันที� 30 มิถุืนาย่น 
2564 โดย่บรษัิทฯ จะมค่ีาธรรมเน้ย่มสนบัสนุนเพิ�มเติ่มจำานวน 3.0 ล้านปีอนดต์่ลอดอาย่สัุญญาแกไ้ขเพิ�มเติ่มใหม่น้� อย่่างไรกต็่าม 
สิทธิในการเผย่แพร่ส้�อปีระชื้าสัมพันธ์และเคร้�องหมาย่การค้าที�เกี�ย่วข้องจะถ่ืกปีรับลดลงจาก Principal Partner เม้�อครบกำาหนด
ระย่ะเวลา 3 ปีีแรกมาเป็ีน Global Partner ในปีีที� 4-5 ต่ามลำาดับ

รายงานประจำำาปี 256320



ปี้ 2560
 z ลงทุนติ่ดตั่�งเคร้�องจักรสาย่การบรรจุกระป๋ีองใหม่เพิ�มอีกจำานวน 2 สาย่การผลิต่ ต่ามมติ่อนุมัติ่ของที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริหาร

เม้�อวันที� 18 กรกฎาคม 2560 

 z วันที� 14 พฤศจกิาย่น 2560 ที�ปีระชื้มุคณะกรรมการของบรษัิทฯ มีมติ่อนุมัติ่เข้าทำาราย่การปีรบัโครงสรา้งเงินทุนของบรษัิทย่่อย่ใน
ต่่างปีระเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ และ ICSG มีสัดส่วนการถ้ือหุ้นใน ICUK ทางอ้อมผ่าน CVHLUX เปีลี�ย่นจากเดิมที�ร้อย่ละ 51.00 
และร้อย่ละ 49.00 มาอย่่่ที�ร้อย่ละ 84.31 และร้อย่ละ 15.69 ในเด้อนมกราคม 2561 โดย่หลังจากนั�น NIHK เข้าซ้้ำ�อและรับโอนหุ้น
ที� ICSG ถ้ืออย่่่ใน CVHLUX จำานวน 6 ล้านหุ้น ส่งผลให้ NIHK และ ICSG มีสัดส่วนการถ้ือหุ้นภาย่หลังเข้าทำาราย่การร้อย่ละ 
9.6 และร้อย่ละ 6.1 ของทุนจดทะเบีย่นที�ออกและชื้ำาระแล้ว ต่ามลำาดับ

 z ได้รับผลการจัดอันดับเครดิต่องค์กรที�จัดทำาโดย่ บริษัท ทริสเรทติ่�ง จำากัด ที�ระดับ “A-” และมีแนวโน้ม “คงที�” สำาหรับบริษัทฯ

 z กำาลังผลิต่ส่วนเพิ�มจากการลงทุนในโรงบรรจุกระป๋ีองของ CBD ทย่อย่เข้าส่่การผลิต่เชิื้งพาณิชื้ย์่ในเด้อนกรกฎาคม 2560 ในขณะ
ที�กำาลังผลิต่ส่วนเพิ�มจากการลงทุนในโรงผลิต่ขวดแก้วของ APG เข้าส่่การผลิต่เชิื้งพาณิชื้ย์่ในเด้อนธันวาคม 2560

 z ศ่นย์่กระจาย่สินค้าและหน่วย่รถืเงินสด ได้ดำาเนินการจัดตั่�งแล้วทั�งหมดจำานวน 31 แห่งและมีหน่วย่รถืกระจาย่สินค้า 333 คัน ณ 
วันสิ�นปีี 2560

ปี้ 2561
 z เปีลี�ย่นช้ื้�อเคร้�องหมาย่การค้าเคร้�องด้�มเกล้อแร่ จาก สต่าร์ท พลัส เป็ีนคาราบาว สปีอร์ต่ ภาย่ใต้่กลยุ่ทธ์ส้�อสารการต่ลาด One 

Brand Strategy

 z ได้รับรางวัล Superior Taste Award 2018 จากสถืาบันรับรองด้านรสชื้าติ่และคุณภาพอาหารนานาชื้าติ่  (International Taste & 
Quality Institute หร้อ iTQi) สำาหรับเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังชื้นิดอัดก๊าซ้ำส่ต่รต้่นต่ำารับ (Original) กลิ�นกรีนแอปีเปิี�ล (Green Apple) 
และกลิ�นกรีนแอปีเปิี�ลส่ต่รไม่มีนำ�าต่าล (Green Apple Sugar Free)

 z เปิีดตั่วเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังชื้นิดอัดก๊าซ้ำกลิ�นกรีนแอปีเปิี�ลภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้า “คาราบาว” ในปีระเทศ 

 z หุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมในการคำานวณดัชื้น้ SET CLMV Exposure โดย่ต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่เป็ีนครั�งแรก

 z ออกและเสนอขาย่หุ้นก้่ปีระเภทไม่ด้อย่สิทธิ ไม่มีปีระกันม่ลค่ารวม 2,790 ล้านบาท โดย่มีอันดับความน่าเช้ื้�อถ้ือของหุ้นก้่ที� “A-“ 
แนวโน้ม “คงที�” โดย่บริษัท ทริสเรทติ่�ง จำากัด

• หุ้นก้่ครั�งที� 1/2561 ม่ลค่า 2,420 ล้านบาท ปีระกอบไปีด้วย่หุ้นก้่ 2 ชุื้ด โดย่หุ้นก้่ชุื้ดที� 1 ครบกำาหนดไถ่ืถือนปีี พ.ศ. 2563 
ม่ลค่า 1,700 ล้านบาท และหุ้นก้่ชุื้ดที� 2 ครบกำาหนดไถ่ืถือนปีี พ.ศ. 2564 ม่ลค่า 720 ล้านบาท

• หุ้นก้่ครั�งที� 2/2561 ม่ลค่า 370 ล้านบาท ครบกำาหนดไถ่ืถือนปีี พ.ศ. 2564

• กำาลังผลิต่จากการลงทุนทั�งหมดเข้าส่่กระบวนการผลิต่เชื้ิงพาณิชื้ย์่แล้ว รวมถืึงกำาลังผลิต่โรงบรรจุกระปี๋องและโรงบรรจุขวด
ของ CBD ในเด้อนเมษาย่น 2561 และโรงผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ ACM ในเด้อนพฤศจิกาย่น 2561

ปี้ 2562
 z เข้าทำาสัญญาแก้ไขเพิ�มเติ่มเกี�ย่วกับระย่ะเวลาในการเป็ีนผ้่สนับสนุนการแข่งขันอีเอฟื้แอลลีคคัพ (English Football League) 

ในปีระเทศอังกฤษ โดย่ได้รับเง้�อนไขพิเศษในการขย่าย่ระย่ะเวลาการเป็ีนผ้่สนับสนุนจากเดิม 3 ฤด่กาลแข่งขัน (ปีี 2560/2561-
2562/2563) สิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 2563 มาเป็ีน 5 ฤด่กาลแข่งขัน (ปีี 2563/2564-2564/2565) สิ�นสุดวันที� 31 พฤษภาคม 
2565 โดย่มีค่าธรรมเน้ย่มสนับสนุนคงที�จำานวน 6.0 ล้านปีอนด์ต่่อปีี

 z ได้รับมาต่รฐานสากลด้านการจัดทำาระบบการบริหารจัดการด้านอาชีื้วอนามัย่ และความปีลอดภัย่ (ISO 45001:2018) และระบบ
การจัดการสิ�งแวดล้อม (ISO 14001:2015) จากบริษัท บ่โร เวอริทัส (ปีระเทศไทย่) จำากัด ซึ้ำ�งนับเป็ีนผ้่ผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง
ราย่แรกของปีระเทศไทย่ ที�ได้รับ ISO 45001:2018 ต่ามวัต่ถุืปีระสงค์ของการดำาเนินธุรกิจอย่่างรับผิดชื้อบต่่อสิ�งแวดล้อม และ
ห่วงใย่ต่่อคุณภาพชีื้วิต่ของพนักงาน 

 z ปีรับโฉีมเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังชื้นิดอัดก๊าซ้ำกลิ�นกรีนแอปีเปิี�ลภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้า “คาราบาว” ในปีระเทศ จากขนาดบรรจุเดิม 
330 มิลลิลิต่ร เป็ีนขนาดบรรจุใหม่ 180 มิลลิลิต่ร เพ้�อขย่าย่ฐานล่กค้าไปีส่่กลุ่มคนรุ่นใหม่ และยั่งเป็ีนปัีจจัย่บวกต่่อการย่กระดับ
ภาพลักษณ์เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวในปีระเทศให้ด่ทันสมัย่ภาย่ใต้่วิสัย่ทัศน์ สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก

 z เปิีดตั่วเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังชื้นิดอัดก๊าซ้ำกลิ�นกรีนแอปีเปิี�ลภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้า “คาราบาว” ขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิต่ร ใน
ปีระเทศในกลุ่ม CLMV เป็ีนครั�งแรก 
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ปี้ 2563
 z อย่่่ระหว่างลงทุนติ่ดตั่�ง solar roof กำาลังการผลิต่ 5 เมกะวัต่ต์่บริเวณหลังคาของโรงงาน เพ้�อปีรับมาใช้ื้พลังงานสะอาด ลดการ

สร้างมลภาวะต่่อสิ�งแวดล้อม

 z CBG จัดตั่�งบริษัท เอเชีื้ย่ แพ็คเกจจิ�ง แมน่แฟื้คเจอริ�ง จำากัด (“APM”) เพ้�อปีระกอบธุรกิจผลิต่และจัดหาหีบห่อและบรรจุภัณฑ์์ 
เพ้�อพัฒนาภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์์ของผลิต่ภัณฑ์์ในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย่ และรองรับการเติ่บโต่ของธุรกิจในอนาคต่ โดย่
คาดว่าจะเริ�มผลิต่เชิื้งพาณิชื้ย์่ภาย่ในไต่รมาส 2/2564

 z  CBG ร่วมกับพิธีกรแถืวหน้าของเม้องไทย่ คุณวุฒิธร มิลินทจินดา (ว้่ดดี�) ลงทุนในบริษัท เอ ว้่ดดี� ดริงค์ จำากัด (“AWD”) ด้วย่
สัดส่วนการถ้ือหุ้นร้อย่ละ 85 และ 15 ต่ามลำาดับ เพ้�อออกผลิต่ภัณฑ์์เคร้�องด้�มปีระเภท Functional Drinks 

 z AWD ได้เปิีดตั่วผลิต่ภัณฑ์์เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำ “ว้่ดดี� ซี้ำ+ ล็อค” รสเลมอน เป็ีนครั�งแรกในเด้อนมีนาคม 2563 และต่่อมาเปิีดตั่ว
เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำ “ว้่ดดี� ซี้ำ+ ล็อค” รสส้ม ในเด้อนมิถุืนาย่น 2563 ซึ้ำ�งเป็ีนเคร้�องด้�มเพ้�อสุขภาพสำาหรับคนรุ่นใหม่ พร้อมนวัต่กรรม
ซี้ำ+ล็อค ช่ื้วย่เก็บรักษาและคงคุณค่าวิต่ามินซี้ำ

 z ลงทุนติ่ดตั่�งเคร้�องจักรสาย่การบรรจุขวด (Bottling) และสาย่การบรรจุกระป๋ีอง (Canning) จำานวนอย่่างละ 1 สาย่การผลิต่ ต่ามมติ่
อนุมัติ่ของที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทเม้�อวันที� 8 พฤษภาคม 2563 ซึ้ำ�งจะส่งผลให้กำาลังการผลิต่สาย่การบรรจุขวดเพิ�มขึ�น 40% 
เป็ีน 4.2 ล้านขวดต่่อวัน และสาย่การบรรจุกระป๋ีองเพิ�มขึ�น 30% เป็ีน 5.7 ล้านกระป๋ีองต่่อวัน

 z ได้รับการปีรับเพิ�มอันดับเครดิต่องค์กรจากบริษัท ทริสเรทติ่�ง จำากัด เป็ีนระดับ “A” จาก “A-” และมแีนวโน้ม “คงที�” สำาหรับบริษัทฯ 
ในเด้อนตุ่ลาคม 2563

 z CBG ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2020 ในหมวดธุรกิจอาหารและเคร้�องด้�ม ซึ้ำ�งเป็ีนรางวัลที�มอบให้กับองค์กร
ที�มีม่ลค่าแบรนด์องค์กรส่งสุดในปีระเทศไทย่ปีระจำาปีี 2563 จัดโดย่คณะพาณิชื้ย่ศาสต่ร์และการบัญชีื้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย่ 
ร่วมกับต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่

 z ได้รับ 2 รางวัลจาก SET AWARDS 2020 โดย่คุณเสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร CBG ได้รับรางวัล Best CEO 
สำาหรับบริษัทจดทะเบีย่นในดัชื้น้ SET และ CBG ได้รับรางวัลผลการดำาเนินงานย่อดเยี่�ย่ม (Company Performance Awards) 
สำาหรับบริษัทจดทะเบีย่นในต่ลาดหลักทรัพย์่ที�มีม่ลค่าหลักทรัพย์่ต่ามราคาต่ลาดส่งกว่า 30,000 ล้านบาท แต่่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

 z เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำ “ว้่ดดี� ซี้ำ+ ล็อค” รสเลมอนและรสส้ม ได้รับผลการทดสอบว่ามีวิต่ามินส่งสุดต่ามลำาดับ จากการทดสอบ
เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำจำานวน 47 ตั่วอย่่างที�วางจำาหน่าย่ทั�วไปีต่ามท้องต่ลาดโดย่ม่ลนิธิผ้่บริโภคในเด้อนธันวาคม 2563

 z กำาลังผลิต่ส่วนเพิ�มจากการลงทุนสาย่การบรรจุขวด และสาย่การบรรจุกระปี๋องทั�งหมดเข้าส่่กระบวนการผลิต่เชิื้งพาณิชื้ย์่แล้วใน
เด้อนธันวาคม 2563

รายงานประจำำาปี 256322
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ลักษณะ 
การป้ระกอบธุรกิจ

รายงานประจำำาปี 256324



 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจโดย่การลงทุนในบริษัทอ้�น (Holding Company) โดย่ในปัีจจุบันลงทุนในบริษัทย่่อย่ภาย่ใต้่โครงสร้างการลงทุนดังน้�

Operating SubsidiariesHolding Subsidiaries

CHHK CTHK

CVHLUX

ICUK

100% 100%

100%

84%

THAILAND

CARABAO GROUP

OUTSIDE 
THAILAND

100%100% 100% 100%* 100%

85%

100%

ASIA CARABAO VENTURE CO., LTD.
บร�ษัท เอเช�ย คาราบาว เวนเจอร จำกัด

Remark * CBG’s shareholding in ACM increased to 100% from 74% on 1st March 2021 
by shares acquired from SHOWA DENKO Group, with reference to resolutions 
of the Board of Director's Meeting No.1/2021 on 19 February 2021
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ลักษณะการป้ระกอบธุรกิจของบริษัทัฯ
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจอย่่างครบวงจรตั่�งแต่่การผลิต่ การต่ลาด ขาย่และจัดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นๆ โดย่ครอบคลุมธุรกิจ

ต้่นนำ�า ได้แก่ การผลิต่ขวดแก้ว กระป๋ีองอล่มิเน้ย่ม และบรรจุภัณฑ์์อ้�นเพ้�อใช้ื้เป็ีนบรรจุภัณฑ์์สำาหรับโรงบรรจุสินค้าสำาเร็จร่ปี และต่่อเน่�องไปีจนถึืงการ
บริหารจัดการช่ื้องทางกระจาย่ผ่านเคร้อข่าย่ร้านค้าและพันธมิต่รทางธุรกิจสำาหรับธุรกิจในปีระเทศและต่่างปีระเทศภาย่ใต้่วิสัย่ทัศน์ สินค้าระดับโลก 
แบรนด์ระดับโลก  

 1. ธุรกิจผิลิติและจัดัห้าขวดัแก้ว
APG ปีระกอบธุรกิจผลิต่และจัดหาขวดแก้วเพ้�อใช้ื้เป็ีนบรรจุภัณฑ์์เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นๆ โรงผลิต่ขวดแก้วภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ 

APG สามารถืรองรับปีริมาณนำ�าแก้วส่งสุดปีระมาณ 640 ตั่นต่่อวัน เพิ�มขึ�นจากปีระมาณ 310 ตั่นต่่อวันจากการลงทุนขย่าย่กำาลังผลิต่ โดย่กำาลังผลิต่
ส่วนเพิ�มจากการลงทุนดังกล่าวเข้าส่่การผลิต่เชิื้งพาณิชื้ย์่ตั่�งแต่่เด้อนธันวาคม 2560

APG ใช้ื้กำาลังผลิต่ส่วนใหญ่ในการผลิต่ขวดแก้วสีชื้าที�ใช้ื้เป็ีนบรรจุภัณฑ์์เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังของบริษัทฯ ในขณะที�ขวดแก้วสีใสที�ใช้ื้เป็ีนบรรจุ
ภัณฑ์์เคร้�องด้�มผสมซิ้ำงค์เป็ีนการจัดหาจากบริษัทค่่ค้าในปีระเทศทั�งหมด โดย่ APG ได้เริ�มมีการใช้ื้กำาลังผลิต่ส่วนเกิน ในการผลิต่และจำาหน่าย่ขวดแก้ว
ให้แก่บุคคลภาย่นอก เพ้�อปีระโย่ชื้น์ในด้านบริหารต้่นทุนและทรัพย่ากรที�มีอย่่่ให้เกิดปีระโย่ขน์ส่งสุดในภาพรวมของบริษัทฯ อีกทั�ง APG ยั่งอย่่่ระหว่าง
ลงทุนติ่ดตั่�งระบบไฟื้ฟ้ื้าพลังงานแสงอาทิต่ย์่บนหลังคาของโรงงาน โดย่มีขนาดกำาลังการผลิต่ติ่ดตั่�งอย่่่ที� 5 เมกะวัต่ต์่ซึ้ำ�งคาดว่าจะเริ�มทย่อย่ผลิต่ไฟื้ฟ้ื้า
ได้ภาย่ในปีี 2564 เพ้�อผลิต่ไฟื้ฟ้ื้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวีย่น อันเป็ีนส่วนหนึ�งของการดำาเนินธุรกิจต่ามแนวทางใส่ใจสิ�งแวดล้อม สังคม และหลัก
ธรรมาภิบาล (ESG)

 2. ธุรกิจผิลิติกระป๋้องอล้มิีเนียมี
ACM ซึ้ำ�งเป็ีนบริษัทร่วมทุน ปีระกอบธุรกิจผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มเพ้�อใช้ื้เป็ีนบรรจุภัณฑ์์เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นฯ โรงผลิต่

กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ ACM ตั่�งอย่่่บนพ้�นที�ขนาด 31 ไร่ เอ้�ออำานวย่ต่่อการติ่ดตั่�งเคร้�องจักร 2 สาย่การผลิต่ โดย่ในปัีจจุบัน ACM 
ติ่ดตั่�งเคร้�องจักรจำานวน 1 สาย่การผลิต่ รองรับปีริมาณผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มส่งสุดปีระมาณ 1,000 ล้านกระป๋ีองต่่อปีี และได้เข้าส่่การผลิต่เชิื้งพาณิชื้ย์่
ในเด้อนพฤศจิกาย่น 2561

 3. ธุรกิจผิลิติและจัดัห้าบรรจุภัณฑ์์
 APM ปีระกอบธุรกิจผลิต่และจัดหาบรรจุภัณฑ์์ 3 ปีระเภท ค้อ กล่องกระดาษล่กฟ่ื้ก ฉีลากพลาสติ่กชื้นิด OPP และแผ่นฟิื้ล์มหด เพ้�อใช้ื้เป็ีน

บรรจุภัณฑ์์เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�น ซึ้ำ�งปัีจจุบัน APM อย่่่ระหว่างการติ่ดตั่�งเคร้�องจักร คาดว่าจะรองรับปีริมาณการผลิต่กล่องกระดาษ 100.0 
ล้านชิื้�นต่่อปีี ฉีลากพลาสติ่กชื้นิด OPP 28.6 ล้านต่ารางเมต่รต่่อปีี และแผ่นฟิื้ล์มหด 4.4 พันตั่นต่่อปีี และคาดว่าจะทย่อย่เข้าส่่การผลิต่เชิื้งพาณิชื้ย์่ใน
ไต่รมาส 2/2564 

APM จะใช้ื้กำาลังการผลิต่ส่วนใหญ่ในการผลิต่ชิื้�นส่วนบรรจุภัณฑ์์ที�ใช้ื้เป็ีนบรรจุภัณฑ์์สำาหรับเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นของบริษัทฯ 
โดย่ APM มีแผนจะใช้ื้กำาลังการผลิต่ส่วนเกิน ในการผลิต่และจำาหน่าย่ชิื้�นส่วนบรรจุภัณฑ์์ให้แก่บุคคลภาย่นอก เพ้�อปีระโย่ชื้น์ในด้านบริหารต้่นทุนและ
ทรัพย่ากรที�มีอย่่่ให้เกิดปีระโย่ขนส่์งสุดในภาพรวมของบรษัิทฯ นอกจากน้� บริษัทฯ จะนำาฟิื้ล์มที�ผ่านการใชื้ง้านแลว้กลับมาเขา้ส่่กระบวนการแปีรร่ปีเปีน็
วัต่ถุืดิบสำาหรับใช้ื้ในกระบวนการผลิต่ของ APM อันเป็ีนส่วนหนึ�งในแนวทางการดำาเนินธุรกิจอย่่างยั่�งย้่นภาย่ใต้่แนวคิดใส่ใจสิ�งแวดล้อม สังคม และหลัก
ธรรมาภิบาล (ESG)

 4. ธุรกิจผิลิติ การติลาดั ขายและจัดัจำาห้น�ายผิลิติภัณฑ์์ภายใต้ิเค้รื�องห้มีายการค้้า
ของบริษัทัฯ

CBD ปีระกอบธุรกิจผลิต่ การต่ลาด ขาย่และจัดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง เคร้�องด้�มผสมซิ้ำงค์และเคร้�องด้�มอ้�นๆ ที�บริษัทฯ จะดำาเนินการ
ผลิต่เพ้�อจัดจำาหน่าย่ในอนาคต่ทั�งสำาหรับธุรกิจในปีระเทศและต่่างปีระเทศ โรงผลิต่ภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ CBD สามารถืรองรับปีริมาณบรรจุสินค้า
สำาเร็จร่ปีส่งสุดปีระมาณ 1,560 ล้านกระป๋ีองและ 1,800 ล้านขวดต่่อปีี โดย่ยั่งไม่รวมกำาลังผลิต่ส่วนเพิ�มจากการลงทุนขย่าย่สาย่การผลิต่ซึ้ำ�งติ่ดตั่�งแล้ว
เสร็จในเด้อนธันวาคม 2563 อนึ�ง CBD ดำาเนินการย้่าย่เคร้�องจักร อุปีกรณ์และกิจกรรมที�เกี�ย่วเน่�องกับการผลิต่ทั�งหมดจากโรงงานเดิมที�อำาเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปีราการซึ้ำ�งมีข้อจำากัดในด้านขนาดพ้�นที�ต่่อการปีรับปีรุงและติ่ดตั่�งสาย่การผลิต่เพิ�มเติ่ม มาอยุ่่โรงงานแห่งใหม่ที�อำาเภอบางปีะกง จังหวัด
ฉีะเชิื้งเทราซึ้ำ�งเป็ีนสถืานที�ตั่�งเดีย่วกับโรงผลิต่ขวดแก้วและกระป๋ีองอล่มิเน้ย่มตั่�งแต่่เด้อนสิงหาคม 2561

CBD ในปัีจจุบันดำาเนินการผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังหลาย่ร่ปีแบบทั�งในด้านบรรจุภัณฑ์์และส่วนผสมเพ้�อให้ได้รสชื้าติ่และคุณสมบัติ่เฉีพาะเพ้�อ
ต่อบสนองความต้่องการของกลุ่มผ้่บริโภคที�ต่่างกันในแต่่ละปีระเทศ กล่าวค้อ เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังสำาหรับธุรกิจในปีระเทศจะอย่่่ในร่ปีแบบขวดชื้นิดไม่
อัดก๊าซ้ำเป็ีนส่วนใหญ่ แต่่จะอย่่่ในร่ปีแบบกระป๋ีองชื้นิดไม่อัดก๊าซ้ำสำาหรับธุรกิจต่่างปีระเทศโดย่เฉีพาะอย่่างยิ่�งในทวีปีเอเชีื้ย่ นอกเหน่อไปีจากเคร้�องด้�มบำารุง
กำาลังที�เป็ีนผลิต่ภัณฑ์์สร้างราย่ได้จากการขาย่หลักให้แก่บริษัทฯ CBD ยั่งปีระยุ่กต์่ใช้ื้กำาลังผลิต่ที�มีอย่่่ในการผลิต่เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำ ว้่ดดี� ซี้ำ + ล็อค และ
เคร้�องด้�มผสมซิ้ำงค์ ในขณะที�นำ�าด้�ม กาแฟื้ปีรุงสำาเร็จชื้นิดผงและกาแฟื้ปีรุงสำาเร็จพร้อมด้�มดำาเนินการผลิต่โดย่บุคคลภาย่นอกต่ามข้อต่กลงในสัญญาว่าจ้าง 
โดย่คำานึงถึืงแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบค่่ไปีกับพฤติ่กรรมและปีริมาณความต้่องการสินค้าต่ามสภาวะเศรษฐกิจและอุต่สาหกรรมที�เกี�ย่วข้องในแต่่ละช่ื้วงเวลา

รายงานประจำำาปี 256326



เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวค้อผลิต่ภัณฑ์์ที�สร้างราย่ได้จากการขาย่หลักสำาหรับธุรกิจต่่างปีระเทศ โดย่ CBD ดำาเนิน
การผลิต่และส่งออกสินค้าสำาเร็จร่ปีจากปีระเทศไทย่ไปีย่ังบริษัทค่่ค้าต่่างปีระเทศที�เป็ีนตั่วแทนทำาหน้าที�นำาเข้าและจัดจำาหน่าย่ต่่อไปีย่ังกลุ่มผ้่บริโภค 
(Distributorship) 

การมส่ีวนร่วมในภาคอุต๊สาหกรรมการผลิิตบรรจ๊ำภณัฑ์์ไม่เพีียงแต่ช่วยส่งเสริมการควบค๊มค๊ณภาพีผลิิตภัณฑ์์แลิะสร้างความยืดหย่๊นในการผลิิต 
ยังลิดการพ่ี�งพิีงการจัำดหาขวดแก้วแลิะกระป๋อุงอุลูิมิเนียมจำากบ๊คคลิภายนอุก ในขณะที�เครื�อุงจัำกร อุ๊ปกรณ์แลิะระบบสนับสน๊นที�ใช้เทคโนโลิยีทันสมัย 
รวมถ่ีงทำาเลิที�ตั�งเดียวกันในลัิกษณะกล่๊ิมอุ๊ตสาหกรรมต่อุเน่�อุงเอืุ�อุอุำานวยต่อุการบริหารจัำดการลิดต้นท๊นการผลิิตแลิะประโยชน์จำากการประหยัดต่อุขนาด
ตั�งแต่กิจำกรรมต้นนำ�าจำากโรงผลิิตขวดแก้วสีชาแลิะกระป๋อุงอุลูิมิเนียมไปจำนถ่ีงโรงบรรจ๊ำขวดแลิะกระป๋อุงสินค้าสำาเร็จำรูป

 5. ธุรกิจบริห้ารจัดัการช�องทัางการจัดัจำาห้น�ายสิำาห้รับธุรกิจในป้ระเทัศ 
 DCM ปีระกอบธุรกิจบริหารจัดการช่ื้องทางการจัดจำาหน่าย่สำาหรับธุรกิจในปีระเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิต่ภัณฑ์์ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าที�

บริษัทฯ เป็ีนเจ้าของ ปีระกอบไปีดว้ย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มผสมซิ้ำงค์ที�บริษัทฯ ดำาเนินการผลิต่ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การคา้ของต่นเอง (Branded 
products by our own manufacturer) และนำ�าด้�ม กาแฟื้ปีรุงสำาเร็จชื้นิดผงและกาแฟื้ปีรุงสำาเร็จพร้อมด้�มที�บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภาย่นอกดำาเนินการ
ผลิต่ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาว (Branded products by 3rd party manufacturer) และเคร้�องด้�มอ้�นๆ ที�บริษัทฯ ทำาการต่ลาด ขาย่และจัด
จำาหน่าย่ในอนาคต่ นอกจากน้� DCM ยั่งรับจ้างจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ทั�งปีระเภทอาหารและปีระเภททั�วไปีที�ไม่ใช่ื้อาหารให้แก่บุคคลภาย่นอก (3rd party 
products for distribution) โดย่ช่ื้องทางการจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ DCM ปีระกอบไปีด้วย่ ก.) ร้านค้าดั�งเดิม (Traditional 
trade) ทั�งในส่วนการกระจาย่ผ่านตั่วแทน (Multi tiered agent) และการกระจาย่ผ่านศ่นย์่กระจาย่สินค้าและหน่วย่รถืเงินสดของต่นเอง (Cash van) และ 
ข.) ร้านค้าสมัย่ใหม่ (Modern trade)

ศ่นย์่กระจาย่สินค้าและหน่วย่รถืเงินสดช่ื้วย่ย่กระดับขีดความสามารถืในการกระจาย่ผลิต่ภัณฑ์์เข้าส่่จุดขาย่ต่ามร้านค้าโดย่ต่รง โดย่ DCM ใน
ปัีจจุบันได้พัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ล่กค้า โดย่มีวัต่ถุืปีระสงค์ในการสร้างฐานข้อม่ลใชื้้สำาหรับการจัดกลุ่ม ระบุความมีตั่วต่น อีกทั�ง
วิเคราะห์ขนาดธุรกิจ ร่ปีแบบการสั�งซ้้ำ�อและพฤติ่กรรมการชื้ำาระเงิน เพ้�อนำาข้อม่ลดังกล่าวมาใข้ปีระโย่ชื้น์เชิื้งกลยุ่ทธ์ต่่อการพัฒนาเคร้อข่าย่ร้านค้า และ
การจัดทำาแผนการต่ลาดและส่งเสริมการขาย่ให้มีปีระสิทธิภาพ ทั�งน้� DCM มีศ่นย์่กระจาย่สินค้าและหน่วย่รถืเงินสดจำานวน 31 แห่งและ 326 คัน ปีฏิิบัติ่
การครอบคลุมร้านค้าจำานวนรวมทั�งสิ�นปีระมาณ 180,000 ทั�วปีระเทศ

นโยบายขายแลิะการตลิาดสำาหรับธ๊ิ์รกิจำในประเทศม่๊งเน้นให้เกิดการสอุดประสานระหว่างระบบงานส่งเสริมการขาย การใช้สื�อุโฆษณาประชาสัมพัีนธ์ิ์
ทั�งในร๊ปแบบอุอุนไลิน์แลิะอุอุฟไลิน์ การจัำดกิจำกรรมการตลิาดภาคสนามโดยตรงกับกล่๊ิมลูิกค้าแบบเฉพีาะเจำาะจำง แลิะการพัีฒนาเครือุข่ายร้านค้าทั�งใน
ระดับค้าส่งแลิะค้าปลีิกสำาหรับแต่ลิะจัำงหวัด ด้วยบ๊คลิากรปฏิิบัติการภาคสนามแลิะหน่วยรถีเงินสดที�มีอุยู่รวมกันมากกว่า 1,500 คน ครอุบคล๊ิมพืี�นที�
การค้าสำาคัญทั�วประเทศ

 6. ธุรกิจพััฒนาผิลิติภัณฑ์์เค้รื�องดืั�มีป้ระเภทั Functional Drinks 
AWD ซึ้ำ�งเป็ีนบริษัทร่วมทุนโดย่การถ้ือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่่อย่ในปีระเทศ ได้แก่ ACV ปีระกอบธุรกิจพัฒนาผลิต่ภัณฑ์์และทำาการต่ลาด

เคร้�องด้�มปีระเภท Functional Drinks และเคร้�องด้�มอ้�นในอนาคต่ภาย่ใต้่ต่ราสินค้าของบริษัทร่วมทุน เพ้�อขย่าย่ฐานล่กค้าไปียั่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ภาย่ใน
ปีระเทศ โดย่อาศัย่ภาพลักษณ์การด่แลต่นเองและใส่ใจในสุขภาพ และจุดเด่นในการเป็ีนผ้่ที�มีอิทธิพลทางส้�อสังคมออนไลน์ของคุณวุฒิธร มิลินทจินดา 
(ว้่ดดี�) พิธีกรแถืวหน้าของเม้องไทย่ ซึ้ำ�งถ้ือหุ้นใน AWD สัดส่วนร้อย่ละ 15

บริษัทฯ ได้พัฒนาและเริ�มวางจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำภาย่ใต้่ต่ราสินค้า ว้่ดดี� ซี้ำ+ ล็อค รสมะนาวและรสส้ม ในปีระเทศในเด้อน
มีนาคม 2563 และเด้อนมิถุืนาย่น 2563 ต่ามลำาดับ และได้เริ�มทดลองส่งออกไปียั่งต่ลาดต่่างปีระเทศ อาทิเช่ื้น เมีย่นมาร์ และลาว 

ความร่วมม้อทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับคุณวุฒิธร มิลินทจินดา เปี็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในการออกผลิต่ภัณฑ์์ที�ต่อบสนองต่่อความ
ต้่องการของผ้่บริโภครุ่นใหม่ซึ้ำ�งใส่ใจในการด่แลสุขภาพ และนิย่มส้�อสารผ่านช่ื้องทางส้�อสังคมออนไลน์ เป็ีนการผสานจุดเด่นทางการต่ลาดของ 
คุณวุฒิธร มิลินทจินดา เข้ากับการเปี็นผ้่ผลิต่สินค้าเคร้�องด้�มที�มีคุณภาพระดับโลก และมีช่ื้องทางการจัดจำาหน่าย่ที�คลอบคลุมพ้�นที�การค้าสำาคัญฯ  
ในปีระเทศของบริษัทฯ ได้อย่่างลงตั่ว

 7. ธุรกิจการติลาดั ขายและจัดัจำาห้น�ายผิลิติภัณฑ์์ภายใต้ิเค้รื�องห้มีายการค้้า
ของบริษัทัฯ ในป้ระเทัศอังกฤษและป้ระเทัศอื�นนอกทัวีป้เอเชีย

ICUK ซึ้ำ�งเป็ีนบริษัทร่วมทุนโดย่การถ้ือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่่อย่ต่่างปีระเทศ 2 แห่ง ได้แก่ CHHK และ CVHLUX ปีระกอบธุรกิจการต่ลาด 
ขาย่และจัดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าของบริษัทฯ ในปีระเทศอังกฤษและปีระเทศอ้�นนอกทวีปีเอเชีื้ย่ โดย่สินค้าสำาเร็จร่ปีที�
ใช้ื้ในการปีระกอบธุรกิจได้เปีลี�ย่นมาดำาเนินการผลิต่โดย่บริษัทฯ ทดแทนการว่าจ้างบุคคลภาย่นอก เพ้�อสร้างความย้่ดหยุ่่นในด้านปีริมาณการผลิต่ต่ามให้
เหมาะสมกบัความต้่องการทางการต่ลาดและขนาดธรุกิจ ทั�งน้� ICUK ได้เริ�มขย่าย่ช่ื้องทางการจัดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้า
คาราบาวในปีระเทศอังกฤษโดย่มุ่งเน้นแพลต่ฟื้อร์มออนไลน์มากขึ�น เช่ื้น Amazon UK นอกเหน่อไปีจากการขาย่ผ่านร้านค้าสมัย่ใหม่ ท่ามกลาง
สถืานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปีระเทศอังกฤษและการเริ�มใช้ื้มาต่รการจำากัดการเดินทางภาย่ในปีระเทศในเด้อนมีนาคม 2563 โดย่
ในปีี 2563 มีสัดส่วนย่อดขาย่จากช่ื้องทางออนไลน์อย่่่ที�ปีระมาณร้อย่ละ 15.0 ของปีริมาณขาย่ในปีระเทศอังกฤษ

บริษัทฯ ดำาเนินนโย่บาย่การต่ลาดต่่างปีระเทศเชิื้งรุกโดย่กำาหนดแผนธุรกิจร่วมกับบริษัทค่่ค้าและให้การสนับสนุนด้านกิจกรรมการต่ลาดและ
ส่งเสริมการขาย่ที�จำาเป็ีนต่่อการสร้างปีระสบการณ์และการรับร้่ในตั่วผลิต่ภัณฑ์์ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวที�มีจุดแข็งจากภาพลักษณ์การเป็ีนผ้่
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สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุื้ต่บอลชัื้�นนำาระดับโลก ได้แก่ Chelsea Football Club Limited (CFC) และ English Football League (EFL) เป็ีน
เคร้�องม้อส้�อสารทางการต่ลาด เพ้�อปีระโย่ชื้น์ในการขย่าย่กลุ่มผ้่บริโภคและเพิ�มจุดขาย่ในแต่่ละปีระเทศ ไม่จำากัดเฉีพาะต่ลาดส่งออกหลักเดิมแต่่ยั่ง
หมาย่รวมถึืงต่ลาดส่งออกใหม่ที�มีศักย่ภาพการเติ่บโต่ในอนาคต่อย่่างเป็ีนระบบ

โค้รงสิร้างรายได้ั
โครงสร้างราย่ได้ของบริษัทฯ แบ่งต่ามผลิต่ภัณฑ์์ได้เป็ีน 3 ปีระเภทหลัก ปีระกอบไปีด้วย่ผลิต่ภัณฑ์์ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าของบริษัทฯ 

ผลิต่ภัณฑ์์รับจ้างจัดจำาหน่าย่ให้แก่บุคคลภาย่นอก และผลิต่ภัณฑ์์อ้�น ทั�งน้� ผลิต่ภัณฑ์์ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าของบริษัทฯ มีทั�งในส่วนที�ดำาเนินการ
ผลิต่ด้วย่ต่นเองและว่าจ้างบุคคลภาย่นอกให้ดำาเนินการผลิต่ โครงสร้างราย่ได้จากการขาย่ จำาแนกต่ามผลิต่ภัณฑ์์สามารถืสรุปีได้ดังต่่อไปีน้�

โครงสี่ร้างรายได้จ้ากการขาย 
2561 (ปรับปรุงใหม่) 2562 2563

ล้ิานบาที่ สัี่ดส่ี่วน ล้ิานบาที่ สัี่ดส่ี่วน ล้ิานบาที่ สัี่ดส่ี่วน

ผู้ลิิตภััณฑ์์ภัายใต้เคร่�องหมายการค้าของบริษััที่ฯ

ผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ดำาเนินการผลิต่ 12,538 86.9 12,881 86.3 14,082 81.7

ผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภาย่นอกดำาเนินการผลิต่ 806 5.6 532 3.6 443 2.6

รวม ผลิิตภัณฑ์์ภายใต้เครื�อุงหมายการค้าขอุงบริษัทฯ 13,344 92.5 13,412 89.8 14,525 84.3

ธุรกิจ้รับจ้้างจั้ดจ้ำาหน่ายผู้ลิิตภััณฑ์์ให้แก่บุคคลิภัายนอก

กลุ่มอุปีโภคบริโภคทั�วไปี 420 2.9 248 1.7 260 1.5

กลุ่มเคร้�องด้�มแอลกอฮ่อล์ 599 4.1 1,161 7.8 2,153 12.5

รวม ผลิิตภัณฑ์์รับจ้ำางจัำดจำำาหน่ายให้แก่บ๊คคลิภายนอุก 1,020 7.1 1,409 9.4 2,413 14.0

รายได้จ้ากการขายผู้ลิิตภััณฑ์์อ่�น

รวม รายได้จำากการขายผลิิตภัณฑ์์อืุ�น 59 0.4 111 0.7 292 1.7

รวม รายได้จ้ากการขายทัี่�งหมด 14,422 100.0 14,933 100.0 17,231 100.0

รายงานประจำำาปี 256328



น้ําด่ืมบรรจุขวด
ขนาด 600 และ 1,500 มิลลิลิตร

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว 

ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์

กาแฟปรุงสําเร็จพร้อมด่ืม
ขนาด 180 มิลลิลิตร

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว

เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง
บรรจุขวดขนาด 150 มิลลิลิตร

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดงและ Carabao

เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังชนิดอัดก๊าซ 
บรรจุกระปอ๋งขนาด 330 มิลลิลิตร
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Carabao

เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังชนิดอัดก๊าซ
บรรจุกระปอ๋งขนาด 180 และ 250 มิลลิลิตร

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Carabao

เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังชนิดไม่อัดก๊าซ
บรรจุกระป๋องขนาด 250 มิลลิลิตร 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Carabao

เคร่ืองด่ืมผสมซิงค์
บรรจุขวดขนาด 250 มิลลิลิตร

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว สปอร์ต

3 4

5 6

7

กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง
ขนาด 19 กรัมต่อซอง

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว

8

9 10

ผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจําหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง บริษัทฯ ยังดําเนินการรับจ้าง

จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลภายนอกหลายรายการท้ังประเภทอาหาร
และประเภทท่ัวไปท่ีไม่ใช่อาหาร

เคร่ืองด่ืมวิตามินซี
บรรจุขวดแก้วสีเขียวขนาด 140 มิลลิลิตร
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าวู้ดด้ี ซี+ ล็อค

1 2
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การพััฒนานวัติกรรมีธุรกิจ
กลุ่มบริษัทฯ ได้เปิีดตั่วผลิต่ภัณฑ์์เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำ “ว้่ดดี� ซี้ำ+ ล็อค” ผลิต่ด้วย่นวัต่กรรมซี้ำ+ ล็อค ที�ช่ื้วย่กักเก็บคุณภาพ และสามารถืคงคุณค่า

วิต่ามินซี้ำ ไว้ภาย่ในบรรจุภัณฑ์์ให้ถึืงม้อผ้่บริโภคอย่่างครบครัน มีวิต่ามินซี้ำส่ง 200% (ของปีริมาณที�แนะนำาให้บริโภคต่่อวัน (Thai RDI) ) ส่ต่รนำ�าต่าลน้อย่ 
และมีส่วนผสมจากโรสฮิ่ปี หร้อผลกุหลาบป่ีา ที�อุดมไปีด้วย่วิต่ามินซี้ำจากธรรมชื้าติ่ ช่ื้วย่เร้�องผิวพรรณให้กระจ่างใสจากภาย่ในส่่ภาย่นอก

องค์ปีระกอบของนวัต่กรรม ซี้ำ+ ล็อค มีดังน้�
 1) บรรจุในขวดแก้วสีเขีย่ว ช่ื้วย่ป้ีองกันแสงแดด และความร้อนที�จะทำาลาย่คุณภาพของวิต่ามินซี้ำ 
 2) เติ่มก๊าซ้ำไนโต่รเจน เพ้�อช่ื้วย่ป้ีองกันการส่ญเสีย่ของวิต่ามินซี้ำในเคร้�องด้�มจากออกซิ้ำเจนภาย่นอก (Oxidation) ซึ้ำ�งเป็ีนสาเหตุ่หลักของการ

เส้�อมคุณภาพ
 3) ใช้ื้ฝาล็อคชื้นิดพิเศษ เพ้�อรักษาก๊าซ้ำไนโต่รเจนในขวดที�มีแรงดันส่ง ช่ื้วย่คงคุณภาพของวิต่ามินซี้ำไว้จนกว่าจะเปิีด

สิภาพัการติลาดัและการแข�งขัน

 1. กลุ�มีล้กค้้าเป้้าห้มีาย
 กลุ่มล่กค้าเป้ีาหมาย่สำาหรับผลิต่ภัณฑ์์ต่่างๆ ของบริษัท สามารถืสรุปีได้ ดังน้�

ผู้ลิิตภััณฑ์์ ลัิกษัณะกลุ่ิมล้ิกค้า

เคร่�องด่�มบำารุงกำาลัิง  z สำาหรับต่ลาดในปีระเทศ บริษัทฯ มีกลุ่มล่กค้าเป้ีาหมาย่เป็ีนผ้่บริโภควัย่ทำางานทุกกลุ่มอาชีื้พที�ต้่องการพลังงานและ
ความสดช้ื้�นระหว่างการทำางาน กลุ่มเปี้าหมาย่ที�ได้จากเดิมเป็ีนกลุ่มผ้่มีราย่ได้ระดับขั�นต่้น ได้ขย่าย่กว้างขึ�นและส่ง
ขึ�นหลังจากมีการออกสินค้าในร่ปีแบบกระป๋ีอง 

 z สำาหรับต่ลาดต่่างปีระเทศ บริษัทฯ มีกลุ่มล่กค้าเป้ีาหมาย่ที�แต่กต่่างกันในแต่่ละปีระเทศที�บริษัทฯ ปีระกอบธุรกิจ

เคร่�องด่�มผู้สี่มซิิงค์  z เคร้�องด้�มผสมซ้ำิงค์เปีิดต่ัวครั�งแรกในปีี 2557 ภาย่ใต่้ชื้้ �อต่ราสินค้า สต่าร์ท พลัส ก่อนที�จะเปีลี�ย่นชื้้�อมาเปี็น
คาราบาว สปีอร์ต่ในปีี 2561 เพ้�อให้เข้าถืึงกลุ่มผ่้บริโภคทั�วไปีเชื้่นเดีย่วกับเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและมั�นใจใน
สินค้าคุณภาพภาย่ใต่้เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาว

 z กลุ่มล่กค้าเป้ีาหมาย่ของคาราบาว สปีอร์ต่ในปัีจจุบันเป็ีนล่กค้าในปีระเทศ

นำ�าด่�ม  z ต่ลาดนำ�าด้�มภาย่ในปีระเทศมีกลุ่มล่กค้าที�กว้างค้อกลุ่มบุคคลทั�วไปีที�ให้ความสำาคัญกับความเป็ีนนำ�าด้�มที�มเีคร้�องหมาย่การค้า
และคุณภาพความสะอาดได้มาต่รฐาน

 z กลุ่มล่กค้าเป้ีาหมาย่ของนำ�าด้�มคาราบาวในปัีจจุบันเป็ีนล่กค้าในปีระเทศ

กาแฟ  z บริษัทฯ วางกลุ่มเป้ีาหมาย่หลักเป็ีนกลุ่มเดีย่วกับเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังต่ลาดภาย่ในปีระเทศ โดย่ส่วนใหญ่จะเป็ีนกลุ่ม
ผ้่มีราย่ได้ระดับขั�นต้่นถึืงปีานกลาง

 z กลุ่มล่กค้าเป้ีาหมาย่ของกาแฟื้ในปัีจจุบันเป็ีนล่กค้าในปีระเทศ

เคร่�องด่�มวิตามินซ่ิ  z สำาหรับต่ลาดในปีระเทศ บริษัทฯ มีกลุ่มเป้ีาหมาย่หลัก ค้อ ผ้่บริโภคทั�วไปี ช่ื้วงอายุ่ 18-40 ปีี ที�สนใจในสุขภาพ และ
การด่แลต่นเอง โดย่ส่วนใหญ่เป็ีนกลุ่มผ้่มีราย่ได้ระดับปีานกลางขึ�นไปี ซึ้ำ�งเป็ีนกลุ่มเป้ีาหมาย่ที�แต่กต่่างไปีจากต่ลาด
เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง

 z กลุ่มล่กค้าเป้ีาหมาย่ในปัีจจุบันเป็ีนล่กค้าทั�งในปีระเทศ และต่่างปีระเทศ

 2. นโยบายการติลาดัและการสิ�งเสิริมีการขาย 
 สำาหรบัต่ลาดในปีระเทศ บรษัิทฯ จะทำาการต่ลาดกบัผ้่บริโภคเป้ีาหมาย่โดย่มวัีต่ถุืปีระสงคเ์พ้�อสร้างความต่อ้งการบรโิภคผลิต่ภัณฑ์์ของบรษัิทฯ 

ภาย่ใต้่แนวคิด สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก เพ้�อช่ื้ภาพความทันสมัย่ นวัต่กรรมเคร้�องด้�มระดับโลกผ่านช่ื้องทางส้�อต่่างๆ ในร่ปีแบบของ Above 
the Line (การต่ลาดผ่านส้�อที�เข้าถึืงกลุ่มผ้่บริโภคในวงกว้าง), Below the Line (การต่ลาดที�เข้าถึืงกลุ่มผ้่บริโภคเป้ีาหมาย่แบบเฉีพาะเจาะจง) รวมถึืง 
การต่ลาดแบบ Digital (การต่ลาดดิจิทัล)
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Above the Line 
(การตลาดผ่านส่ือท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง)

Below the Line
(การตลาดท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

เป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง)

Digital Marketing
(การตลาดดิจิทัล) 
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 (ก) การตลิาดแบบ Above the Line (การตลิาดผู่้านส่ี่�อท่ี่�เข้าถึึงกลุ่ิมผู้้้บริโภัคในวงกว้าง)
 บริษัทฯ ได้กำาหนดวิสัย่ทัศน์สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก และปีระชื้าสัมพันธ์ผ่านส้�อในวงกว้างที�หลากหลาย่ อาทิเช่ื้น โทรทัศน์ วิทยุ่

และป้ีาย่โฆษณา เป็ีนต้่น

 (ข) การตลิาดแบบ Below the Line (การตลิาดท่ี่�เข้าถึึงกลุ่ิมผู้้้บริโภัคเป้าหมายแบบเฉพาะเจ้าะจ้ง)
 บริษัทฯ มีทีมปีฏิิบัติ่การทางการต่ลาด (ทีมสาวบาวแดง) เป็ีนกลยุ่ทธ์หลักที�สำาคัญ ปีฏิิบัติ่งานทั�วภ่มิภาคในปีระเทศไทย่ เพ้�อทำาหน้าที�พบปีะ

ผ้่บริโภค ร้านค้าปีลีก ตั่วแทนจำาหน่าย่ ไม่ใช่ื้แค่ร่วมกิจกรรม เล่นเกม แจกรางวัล หร้อให้ข้อม่ลสินค้า แต่่เสน่ห์ของสาวบาวแดงที�มีความเป็ีนกันเอง
สร้างความผ่กพัน เสม้อนเป็ีนคนใกล้ชิื้ดกับผ้่บริโภค ปัีจจุบันมีทั�งสิ�น 32 ทีม และมีพนักงาน 450 คน ทำางานในพ้�นที�เป้ีาหมาย่ที�ทรงปีระสิทธิภาพ โดย่
กำาหนดกลยุ่ทธ์ พ้�นที�เป้ีาหมาย่ แผนการทำางานอย่่างถ่ืกต้่องแม่นย่ำา ถ้ือเป็ีนองค์ความร้่ที�สั�งสมปีระสบการณ์มากว่า 18 ปีี ต่ลอดจนการนำาเทคโนโลยี่
มาพัฒนาร่ปีแบบการทำางาน (OA : Operation App) เช่ื้น การบันทึการเข้าเยี่�ย่มร้านค้าโดย่ใช้ื้แท็บเล็ต่ โดย่วิธีสแกน QR Code รวมทั�งการระบุพิกัด
การจัดกิจกรรมการทางการต่ลาด การวัดผลสัมฤทธิ�ผลอย่่างมีปีระสิทธิภาพ ต่ลอดจนการต่รวจสอบการทำางาน  การบริหารจัดการข้อม่ลด้วย่เทคโนโลยี่
อย่่างถ่ืกต้่องแม่นย่ำา

 (ค) การตลิาดแบบ Digital (การตลิาดดิจิ้ทัี่ลิ) 
 เพ้�อต่อกย่ำ�าความเปี็นสินค้าระดับโลกแบรนด์ระดับโลก ชื้่ภาพลักษณ์ที�ทันสมัย่ โดย่ส้�อสารผ่านชื้่องทางเข้าถืึงบริโภคยุ่คใหม่ โดย่

การนำาเสนอเน่�อหา การทำาโฆษณา และทำากิจกรรมทางการต่ลาดกับผ่้บริโภคบนส้�อดิจิต่อลต่่างๆ  เชื้่น Website, Facebook, YouTube และ 
Line Official Account 

 สำาหรับการทำาการต่ลาดในต่่างปีระเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหาบริษัทค่่ค้าที�มีความชื้ำานาญและปีระสบการณ์ในสินค้าอุปีโภค
บริโภค อีกทั�งมีความสามารถืในการกระจาย่ผลิต่ภัณฑ์์ครอบคลุมพ้�นที�ในปีระเทศนั�นๆ เพ้�อจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ของบริษัทฯ เปี็นสำาคัญ ทั�งน้� 
กลยุ่ทธ์การต่ลาดและกิจกรรมการส่งเสริมการขาย่จะปีรับเปีลี�ย่นต่ามความเหมาะสมในแต่่ละปีระเทศ 

 บริษัทฯ และต่ัวแทนจำาหน่าย่มุ่งเน้นการทำากิจกรรมการต่ลาดเพ้�อสร้างความต่้องการบริโภคผลิต่ภัณฑ์์ โดย่ที�ผ่านมาบริษัทฯ 
ร่วมม้อกับต่ัวแทนจำาหน่าย่ทำาการต่ลาดในปีระเทศกัมพ่ชื้าและเมีย่นมาร์ โดย่นำาร่ปีแบบการทำากิจกรรมการต่ลาด ต่ลอดจนความร่้ในการ
บริหารจัดการเคร้อข่าย่ร้านค้าในปีระเทศไทย่ไปีปีระยุ่กต่์ใชื้้ เชื้่น การจัดแคมเปีญส่งเสริมการขาย่ การจัด Co-Promotion ร่วมกับ PubG 
เพ้�อเปีิดต่ัวผลิต่ภัณฑ์์คาราบาว Green Apple ในปีระเทศเมีย่นมาร์ การสนับสนุนการแข่งขันมวย่ การจัดคอนเสิร์ต่สัญจรของวงดนต่รีคารา
บาวพร้อมกับแจกผลิต่ภัณฑ์์ต่ัวอย่่างของบริษัทฯ ให้ผ่้บริโภคได้ทดลองด้�ม นอกจากน้�ย่ังมีการถื่าย่ทอดคอนเสิร์ต่ดังกล่าวทางโทรทัศน์เพ้�อ
โฆษณาผลิต่ภัณฑ์์ของบริษัทฯ และวงดนต่รีคาราบาวในแบบทางอ้อมได้อีกด้วย่   

 สำาหรับในต่ลาดปีระเทศอังกฤษ บริษัทฯ วางกลยุ่ทธ์การสร้างความแต่กต่่างจากเคร้ �องด้�มบำารุงกำาลังอ้�นในต่ลาด อาทิเชื้่น การ
สร้างความเชื้้�อมโย่งจากต่ัวผลิต่ภัณฑ์์ทั�งด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ไปีส่่กีฬาฟืุ้ต่บอล มุ่งเน้นการใชื้้ฟืุ้ต่บอลเปี็นส้�อกลางในการเข้าถืึงกลุ่ม
ล่กค้าเปี้าหมาย่ โดย่มีการจัดทำาส้�อโฆษณาผ่าน โปีสเต่อร์และ Social media ในร่ปีแบบต่่างๆ  อีกทั�งย่ังต่ิดโลโก้บนเส้�อนักฟืุ้ต่บอลและบน
ผลิต่ภัณฑ์์ ซ้ำึ�งเปี็นการสร้างการรับร่้และต่อกย่ำ�าเคร้�องหมาย่การค้าของ Carabao 

 ปัจ้จุ้บันบริษััที่ฯ ได้ร่วมเป็นค่้สัี่ญญากับสี่โมสี่รแลิะการแข่งขันฟุตบอลิดังน่�
(1) สโมสรฟุื้ต่บอลเชื้ลซี้ำ สำาหรับการแข่งขันฟุื้ต่บอล 5 ฤด่กาล ตั่�งแต่่ 2559/2560 – 2563/2564 แบ่งออกเป็ีน 3 ฤด่กาลแรกในฐานะ 

Principal Partner ตั่�งแต่่ 2559/2560 – 2561/2562 เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวจะปีรากฏิบนเส้�อซ้้ำอม รวมถึืงส้�อต่่างๆ ในสนาม 
เช่ื้น ต่รงพนักที�นั�งของนักเต่ะหร้อป้ีาย่ LED รอบสนาม มากกว่านั�นบริษัทฯ สามารถืใช้ื้เคร้�องหมาย่และนักเต่ะสโมสรฟุื้ต่บอลเชื้ลซี้ำบน
ผลิต่ภัณฑ์์ของบริษัทฯ ทั�วโลกได้ และ 2 ฤด่กาลที�เหล้อในฐานะ Global Partner ตั่�งแต่่ 2562/2563 – 2563/2564 เคร้�องหมาย่การค้า
คาราบาวจะปีรากฏิบนป้ีาย่ LED รอบสนามลดลงเหล้อเป็ีนเวลา 5 นาที รวมถึืงบริษัทฯ ยั่งสามารถืใช้ื้เคร้�องหมาย่และนักเต่ะสโมสร
ฟุื้ต่บอลเชื้ลซี้ำบนผลิต่ภัณฑ์์ของบริษัทฯ ทั�วโลกได้

(2)  อิงลิชื้ฟุื้ต่บอลลีก (EFL) สำาหรับการแข่งขันฟุื้ต่บอล 5 ฤด่กาล ตั่�งแต่่ฤด่กาลแข่งขันปีี 2560/2561 – 2564/2565 โดย่บริษัทฯ ยั่งมีสิทธิ
ที�จะขย่าย่ระย่ะเวลาการเป็ีนผ้สนับสนุน EFL อีก 2 ปีีด้วย่อัต่ราค่าธรรมเน้ย่มคงที�เท่าเดิม เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวเป็ีนผ้่สนับสนุน
หลักการแข่งขันอิงลิชื้ฟุื้ต่บอลลีกที�เป็ีนหนึ�งในการแข่งขันฟุื้ต่บอลราย่การใหญ่ในปีระเทศอังกฤษและมีสโมสรฟุื้ต่บอลเข้าร่วมมากกว่า 
90 แห่งจากทั�วปีระเทศ โดย่ใช้ื้ช้ื้�อ Carabao Cup และเคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวจะปีรากฏิบนเส้�อนักเต่ะและส้�อต่่างๆ ในสนามการ
แข่งขันต่ลอดอายุ่สัญญา
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กลุ่มบริษัทได้ร่วมเปน็คู่สัญญากับสโมสร
และการแข่งขันฟุตบอลดังน้ี

CHELSEA FC.
2559/2560 
– 
2563/2564 

EFL - CARABAO CUP
2560/2561 – 2564/2565
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 3. ช�องทัางการจัดัจำาห้น�าย
 บริษัทฯ มีช่ื้องทางการจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์สำาหรับธุรกิจในปีระเทศและต่่างปีระเทศ ดังต่่อไปีน้�

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

รายงานประจำำาปี 256334



ติลาดัในป้ระเทัศ
 บริษัทฯ ขาย่และจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ผ่านช่ื้องทางร้านค้า

ดั�งเดิม (Traditional trade) ทั�งในส่วนการกระจาย่ผ่านตั่วแทน (Multi tiered 
agent) และการกระจาย่ผ่านศ่นย์่กระจาย่สินค้าและหน่วย่รถืเงินสดของ
ต่นเอง (Cash van) และร้านค้าสมัย่ใหม่ (Modern trade)

 z ช่ื้องทางร้านค้าดั�งเดิม (Traditional trade) เป็ีนช่ื้องทางการขาย่
และจัดจำาหน่าย่หลักผ่านตั่วแทนที�ทำางานเช้ื้�อมโย่งกันในลักษณะ
เคร้อข่าย่ กล่าวค้อ บริษัทฯ ดำาเนินการหาและแต่่งตั่�งตั่วแทน
จำาหน่าย่หลัก (Agent) ที�มศีกัย่ภาพในด้านการจัดเก็บและขนส่ง
ทั�วถึืงในระดับจังหวัด จากนั�นทำางานร่วมกันอย่่างใกล้ชิื้ดเพ้�อ
หาตั่วแทนจำาหน่าย่ย่่อย่หร้อร้านค้าส่งขนาดใหญ่ (Sub-Agent 
หร้อ ยี่�ปัี�ว) ในระดับอำาเภอเพ้�อให้ผลิต่ภัณฑ์์สามารถืกระจาย่
เข้าส่่ร้านค้าส่งขนาดกลางและขนาดเล็กในวงกว้าง และต่่อไปียั่ง
ร้านค้าปีลีกต่ามพ้�นที�ชุื้มชื้นทั�วปีระเทศ บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ
ต่่อการพัฒนาเคร้อข่าย่ร้านค้าที�เข้มแข็ง สนับสนุนโดย่บุคลากร
ปีฏิิบัติ่การภาคสนามและหนว่ย่รถืเงนิสดที�มีอย่่่รวมกนัมากกว่า 
1,500 คน ครอบคลุมพ้�นที�การค้าสำาคัญทั�วปีระเทศ 

 z นอกจากการกระจาย่ผ่านระบบตั่วแทน บริษัทฯ ยั่งดำาเนิน
กลยุ่ทธ์หน่วย่รถืเงินสดเพ้�อช่ื้วย่กระจาย่ผลิต่ภัณฑ์์เข้าส่่จุดขาย่
ต่ามร้านค้าโดย่ต่รง ด้วย่ศ่นย์่กระจาย่สินค้าและหน่วย่รถืเงินสด
จำานวน 31 ศ่นย์่และ 326 คัน ปีฎิบัติ่การครอบคลุมร้านค้าจำานวน
รวมทั�งสิ�นปีระมาณ 180,000 แห่ง

 z ช่ื้องทางร้านค้าสมัย่ใหม่ (Modern trade)ได้แก่ ร้านสะดวก
ซ้้ำ�อ ซ่้ำเปีอร์มาร์เก็ต่และไฮ่เปีอร์มาร์เก็ต่ ซึ้ำ�งส่งคำาสั�งซ้้ำ�อและรับ
ผลิต่ภัณฑ์์จากบริษัทฯ โดย่ต่รง เพ้�อวางจำาหน่าย่ในสาขาที�เปิีด
ให้บริการของต่น

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

ติลาดัติ�างป้ระเทัศ
 CBD ดำาเนินการผลิต่และส่งออกสินค้าสำาเร็จร่ปีจาก

ปีระเทศไทย่ไปีย่ังบริษัทค่่ค้าต่่างปีระเทศที� เปี็นต่ัวแทนทำาหน้าที�
นำาเข้าและจัดจำาหน่าย่ต่่อไปีย่ังกลุ่มผ่้บริโภค (Distributorship) ราคา
ขาย่และเง้�อนไขการค้าแต่กต่่างกันไปีในแต่่ละปีระเทศขึ�นอย่่่กับ
ข้อต่กลงระหว่าง CBD และบริษัทค่่ค้าต่่างปีระเทศแต่่ละราย่ โดย่
คำานึงถืึงผลปีระโย่ชื้น์ส่งสุดที�พึงมีร่วมกันระหว่างบริษัทฯ ในฐานะ
เจ้าของผลิต่ภัณฑ์์ภาย่ใต่้เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวและบริษัทค่่ค้า
ในฐานะพันธมิต่รทางธุรกิจที�สำาคัญ 

ICUK ทำาหน้าที�เปี็นต่ัวแทนจัดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง
ภาย่ใต่้เคร้�องหมาย่การค้าของบริษัทฯ ในปีระเทศอังกฤษและบาง
ปีระเทศนอกทวีปีเอเชื้ีย่ โดย่ต่ลาดในปีระเทศอังกฤษเปี็นการขาย่
และจัดส่งผลิต่ภัณฑ์์โดย่ต่รงให้แก่ร้านค้าเพ้�อวางจำาหน่าย่ในสาขาที�
เปีิดให้บริการของต่น

THAILAND’S
TOP
CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 35



 4. ภาพัรวมีของติลาดัเค้รื�องดืั�มีบำารุงกำาลังและติลาดัเค้รื�องดืั�มีฟังัก์ชันนอล
 ติลาดัเค้รื�องดืั�มีบำารุงกำาลังในป้ระเทัศ

จากข้อม่ลทางการต่ลาดของ Nielsen ต่ลาดเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในปีระเทศไทย่มีปีริมาณขาย่รวมทอดสุดท้าย่ส่่ผ้่บริโภคที�เติ่บโต่ในอัต่ราเฉีลี�ย่ต่่อ
ปีีเท่ากับร้อย่ละ 3.3 ระหว่างปีี 2560 ถึืงปีี 2562 ในขณะที�ในปีี 2563 ปีริมาณขาย่รวมหดตั่วในอัต่ราร้อย่ละ 6.8 เม้�อเทีย่บกับปีีก่อนหน้า หากพิจารณา
ราย่ช่ื้องทางการจัดจำาหน่าย่ เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในปีระเทศไทย่จะมีการกระจาย่ผ่านช่ื้องทางการค้าหลัก 2 ช่ื้องทาง ค้อ ช่ื้องทางการจัดจำาหน่าย่ทาง
ร้านค้าแบบดั�งเดิม (Traditional Trade) ซึ้ำ�งเป็ีนช่ื้องทางที�ใหญ่ที�สุด มีสัดส่วนปีริมาณการจำาหน่าย่ผ่านช่ื้องทางดังกล่าวเท่ากับร้อย่ละ 71 ของปีริมาณ
การขาย่ทั�งหมดในปีี 2563 และส่วนที�เหล้อร้อย่ละ 29 มาจากช่ื้องทางร้านค้าแบบสมัย่ใหม่ (Modern Trade) โดย่ในปีี 2563 ร้านค้าแบบดั�งเดิมมีอัต่รา
การหดตั่วที�ร้อย่ละ 4.3 น้อย่กว่าในช่ื้องทางร้านค้าแบบสมัย่ใหม่ที�มีอัต่ราการหดตั่วอย่่่ที�ร้อย่ละ 13.0 ทั�งน้� บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการต่ลาดในเชิื้งปีริมาณ
การขาย่เป็ีนอันดับ 2 อย่่่ที�ปีระมาณร้อย่ละ 21.4

  ลักษณะของกลุ่มผ้่บริโภคเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในปีระเทศไทย่มีความโดดเด่นชัื้ดเจนและมีแนวโน้มเป็ีนผ้่มีราย่ได้ระดับต้่นถึืง
ปีานกลาง โดย่อย่่่ในวัย่ทำางานทีมีช่ื้วงอายุ่ระหว่าง 26-45 ปีี ที�นิย่มบริโภคเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังชื้นิดไม่อัดก๊าซ้ำฯ และมีรสหวานเม้�อเทีย่บกับเคร้�องด้�ม
บำารุงกำาลังที�วางขาย่อย่่่ในต่่างปีระเทศ ผลสำารวจพบว่าพฤติ่กรรมการบริโภคเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในปีระเทศไทย่แบบขวดแก้วได้รับความนิย่มจากกลุ่ม
ผ้่บริโภคมากกว่าแบบกระป๋ีอง เพราะฉีะนั�นกลุ่มบริษัทจึงมีความเช้ื้�อมั�นว่าด้วย่เหตุ่ผลดังกล่าวผ้่ปีระกอบการต่่างชื้าติ่มีโอกาสน้อย่มากที�จะแข่งขันใน
ต่ลาดเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในปีระเทศไทย่เน่�องจากผลติ่ภัณฑ์์เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต่เ้คร้�องหมาย่การคา้จากต่่างปีระเทศลว้นบรรจใุนร่ปีแบบกระปีอ๋ง
อัดก๊าซ้ำฯ ลักษณะข้างต้่นเป็ีนสิ�งสะท้อนถึืงส่วนแบ่งทางการต่ลาดที�ผ้่ปีระกอบการในปีระเทศถ้ือครองเก้อบทั�งหมด

  หากเปีรยี่บเทยี่บกับค่่แข่งทางการคา้ที�ถ้ือครองสว่นแบ่งทางการต่ลาดอนัดับต้่นๆ ในต่ลาดเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในปีระเทศแลว้ จะ
เห็นได้ว่าบริษัทฯ เป็ีนผ้่เล่นที�เข้าส่่ต่ลาดในฐานะผ้่ผลิต่และทำาการต่ลาดอายุ่น้อย่ที�สุด นับตั่�งแต่่ปีี 2545 ทั�งน้�เคร้�องหมาย่การค้าของบริษัทฯ ได้รับการ
ย่อมรับจากกลุ่มผ้่บริโภคอย่่างรวดเร็วและล้มหลาม ทำาให้เป็ีนที�ร้่จักอย่่างแพร่หลาย่ในฐานะกลุ่มผ้่นำาเคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง ในต่ลาดภาย่ในปีระเทศไทย่ 
ซึ้ำ�งต่อกย่ำ�าด้วย่ส่วนแบ่งทางการต่ลาดเป็ีนอันดับ 2 ในระดับปีระเทศ และเป็ีนผ้่นำาในต่ลาดเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในภาคกลาง

 ติลาดัเค้รื�องดืั�มีบำารุงกำาลังติ�างป้ระเทัศ
ต่ลาดเคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง (ย่กเว้นต่ลาดของเอเชีื้ย่ต่ะวันออกเฉ้ีย่งใต้่) ถ่ืกพิจารณาว่าเป็ีนผลิต่ภัณฑ์์พรีเมี�ย่ม เน่�องจากราคาขาย่โดย่เฉีลี�ย่ต่่อ

มิลลิลิต่รที�ส่งเม้�อพิจารณาเปีรีย่บเทีย่บกับเคร้�องด้�มอ้�นในกลุ่ม Soft drink กลุ่มล่กค้าผ้่บริโภคเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังส่วนใหญ่ค้อ วัย่รุ่นระดับมัธย่มศึกษา
และมหาวิทย่าลัย่ และเป็ีนผ้่ชื้าย่มากกว่าผ้่หญิง

  ต่ลาดเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังที�มีขนาดใหญ่ 5 อันดับแรกของโลก ค้อปีระเทศอเมริกา จีน ญี�ปุ่ีน อังกฤษ และ บราซิ้ำล โดย่บริษัท
ผ้่ผลิต่ให้ความสนใจต่ลาดในปีระเทศจีน เน่�องจากฐานจำานวนปีระชื้ากรที�ใหญ่และมีการบริโภคเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในอัต่ราเติ่บโต่ก้าวกระโดดอย่่าง
ต่่อเน่�อง อีกทั�งยั่งให้ความสนใจในด้านการนำาเสนอความหลากหลาย่ทั�งในด้านรสชื้าต่ิจากกลิ�นและส่วนผสมที�ให้คุณสมบัติ่เฉีพาะและในด้านระดับค่า
ความหวานจากปีริมาณนำ�าต่าล สอดคล้องกับพฤติ่กรรมผ้่บริโภคที�หันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ�น และหน่วย่งานภาครัฐหลาย่ปีระเทศเริ�มปีระกาศใช้ื้
มาต่รการภาษีเพ้�อลดการบริโภคนำ�าต่าลและอัต่ราการเกิดโรคภัย่ที�เกี�ย่วข้องของปีระชื้าชื้น เช่ื้น ไทย่ อังกฤษ ฝรั�งเศส โปีรตุ่เกส แอฟื้ริกาใต้่และหลาย่
พ้�นที�ระดับรัฐในปีระเทศสหรัฐฯ

 ติลาดัเค้รื�องดืั�มีฟังัก์ชันนอลในป้ระเทัศ
 จากข้อม่ลทางการต่ลาดของ Nielsen ต่ลาดเคร้�องด้�มฟัื้งก์ชัื้นนอลในปีระเทศไทย่ในปีี 2563 มีม่ลค่าต่ลาดรวม 9,124 ล้านบาท มีอัต่รา

การเติ่บโต่เชิื้งม่ลค่าที�เท่ากับร้อย่ละ 9.0 และอัต่ราการเติ่บโต่เชิื้งปีริมาณที�เท่ากับร้อย่ละ 16.3 เม้�อเทีย่บกับปีีก่อนหน้า ซึ้ำ�งปีระกอบไปีด้วย่ผลิต่ภัณฑ์์ 3 
กลุ่ม ค้อ Healthy Shot, Casual Healthy Drink, และ Other Essence โดย่ปีริมาณการขาย่ส่วนใหญ่ของต่ลาดเคร้�องด้�มฟัื้งก์ชัื้นนอลเป็ีนผลิต่ภัณฑ์์
กลุ่ม Healthy Shot ซึ้ำ�งมีสัดส่วนปีระมาณร้อย่ละ 75.0 เคร้�องด้�มฟัื้งก์ชัื้นนอลในปีระเทศจะมีการกระจาย่ผ่านช่ื้องทางการค้าหลัก ค้อ ช่ื้องทางร้านค้า
แบบสมัย่ใหม่ (Modern Trade) ปีระมาณร้อย่ละ 77 ของปีริมาณการขาย่ทั�งหมดในปีี 2563  ขณะที�สัดส่วนปีริมาณการจัดจำาหน่าย่ผ่านทางร้านค้าแบบ
ดั�งเดิม (Traditional  Trade) อย่่่ที�ร้อย่ละ 23 ทั�งน้� เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำว้่ดดี� ซี้ำ+ ล็อคมีส่วนแบ่งทางการต่ลาดเชิื้งปีริมาณขยั่บขึ�นมาอย่่่ที�อันดับ 2 เป็ีน
ครั�งแรกในเด้อนธันวาคม 2563 อย่่่ที�ปีระมาณร้อย่ละ 7.9 ของกลุ่มผลิต่ภัณฑ์์ Healthy Shot ดังกล่าว 

รายงานประจำำาปี 256336



การจัดัห้าผิลิติภัณฑ์์ห้รือบริการ

OCENIA
Australia
Tonga
Papua New Guinea

ASIA
Afghanistan
Yemen
Israel
China
Cambodia
Myanmar
Vietnam
Laos

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
Belgium

NORTH AMERICA
USA
Mexico
Costa Rica

SOUTH AMERICA
Brazil
Trinidad
Uruguay
Bolivia
Peru
Venezuela

จากข้อมูลทางการตลาดของ Nielsen ตลาดเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังในประเทศไทยมีปริมาณขายรวมทอดสุดท้ายสู่ผู้บริโภคท่ีเติบโตในอัตราเฉล่ียต่อ
ปเีท่ากับร้อยละ 3.3 ระหว่างป ี2560 ถึงป ี2562 ในขณะท่ีในป ี2563 ปริมาณขายรวมหดตัวในอัตราร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกับปก่ีอนหน้า 

2560-2562

+3.3%
2563

-6.8%

ช่องทางการจัดจําหน่าย

ตลาดเคร่ืองด่ืมฟงัก์ชันนอล
ในประเทศปี 2563

ร้านค้าแบบด้ังเดิม

71%

มูลค่าตลาดรวม 

9,124
ล้านบาท 
อัตราการเติบโต
เชิงปริมาณ

16.3%

กลุ่มผู้บริโภค
อายุ 26 - 45 ปี 
รายได้ปานกลาง

นิยมแบบขวดแก้ว
มากกว่ากระปอ๋ง

นําเสนอ
ความหลากหลาย
รสชาติ และ ส่วนผสม

สอดคล้องกับ
พฤติกรรมใส่ใจสุขภาพ

ส่วนแบ่งการตลาด

21.4%

ร้านค้าแบบสมัยใหม่

29%

ตลาดในประเทศ

ตลาดต่างประเทศ

ได้รับความนิยมในประเทศ
อย่างรวดเร็วและล้นหลาม
ภายในระยะเวลาอันส้ัน

ตลาดเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง
(ยกเว้นตลาดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)  ถูก
พิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์พรีเม่ียม เน่ืองจากราคาขาย
โดยเฉล่ียต่อมิลลิลิตรท่ีสูงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับ
เคร่ืองด่ืมอ่ืนในกลุ่ม Soft drink กลุ่มลูกค้าผู้บริโภค
เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังส่วนใหญ่คือ 
วัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิง

ตลาดเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลังท่ีมี
ขนาดใหญ่ 5 อันดับแรกของโลก 
คือประเทศอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น 
อังกฤษ และ บราซิล โดย
บริษัทผู้ผลิตให้ความ
สนใจตลาดในประเทศ
จีน เน่ืองจากฐานจํานวนประชากร
ท่ีใหญ่และมีการบริโภคเคร่ืองด่ืม
บํารุงกําลังในอัตราเติบโตก้าว
กระโดดอย่างต่อเน่ือง 

Premium
Product

ตลาด 5 อันดับแรกของโลก

Brunei
South Korea
Malaysia
United Arab Emirates
India
Iran
Uzbekistan

THAILAND’S
TOP
CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 37



การจัดัห้าผิลิติภัณฑ์์ห้รือบริการ

 โรงงานผิลิติและกำาลังผิลิติ
 บริษัทฯ ดำาเนินการต่ามโครงการลงทุนขย่าย่กำาลังผลิต่เชื้ิงบ่รณาการแนวดิ�งต่ั�งแต่่กิจกรรมต่้นนำ�าจากโรงผลิต่ขวดแก้วสีชื้าและ

กระปี๋องอล่มิเน้ย่มไปีจนถืึงโรงบรรจุขวดและกระปี๋องสินค้าสำาเร็จร่ปี จนบัดน้�โรงงานดังกล่าวที�มีทำาเลที�ต่ั �งเดีย่วกันในอำาเภอบางปีะกง จังหวัด
ฉีะเชื้ิงเทรา ในลักษณะกลุ่มอุต่สาหกรรมต่่อเน่�องได้เข้าส่่กระบวนการผลิต่เชื้ิงพาณิชื้ย่์ทั�งหมดแล้ว ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561

โรงบรรจุขวดและโรงบรรจุกระปี๋อง ซ้ำึ�งเปี็นโรงงานผลิต่สินค้าสำาเร็จร่ปีภาย่ใต่้การดำาเนินงานของ CBD มีกำาลังผลิต่ต่ิดต่ั�งและปีริมาณ
ผลิต่จริงสำาหรับรอบปีีบัญชื้ีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ดังต่่อไปีน้� 

สี่ำาหรับรอบปีบัญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 31 ธันวาคม

2561 2562 2563

โรงบรรจุ้ขวด
กำาลังผลิต่ติ่ดตั่�งส่งสุด (ล้านขวดต่่อปีี) 1,800 1,800 1,800

ปีริมาณผลิต่จริง (ล้านขวดต่่อปีี) 864 870 868

อัต่ราการใช้ื้กำาลังผลิต่ (ร้อย่ละ) 48 48 48

โรงบรรจุ้กระปอ๋ง
กำาลังผลิต่ติ่ดตั่�งส่งสุด (ล้านกระป๋ีองต่่อปีี) 1,560 1,560 1,560

ปีริมาณผลิต่จริง (ล้านกระป๋ีองต่่อปีี) 844 943 1,140

อัต่ราการใช้ื้กำาลังผลิต่ (ร้อย่ละ) 54 60 73

หมาย่เหตุ่  - ณ สิ�นปีี 2563 กำาลังการผลิต่ใหม่จากโครงการขย่าย่สาย่การผลิต่บรรจุขวดและสาย่การผลิต่บรรจุกระปี๋อง ได้ต่ิดต่ั�งแล้วเสร็จ โดย่กำาลังการผลิต่โรงบรรจุขวดและโรงบรรจุกระปี๋องที�อำาเภอบางปีะกง จังหวัดฉีะเฉีิงเทรา จะเพิ�มขึ�นมาอย่่่ที�ปีระมาณ 

4.2 ล้านขวดต่่อวัน และ 5.7 ล้านกระปี๋องต่่อวันต่ามลำาดับ 

 - โรงบรรจุขวดไม่รวมเคร้�องจักร 2 สาย่การผลิต่ที�ใชื้้ผลิต่เคร้�องด้�มผสมซ้ำิงค์ปีระมาณ 100 ล้านขวดต่่อปีี

การจัดัห้าวัติถุดิับ
 บริษัทฯ มีนโย่บาย่ในการจัดหาวัต่ถุืดิบหลักจากผ้่จำาหน่าย่อย่่างน้อย่ 2-3 ราย่ เน่�องจากกลุ่มบริษัทฯ ไม่ต้่องการพึ�งพิงผ้่จำาหน่าย่วัต่ถุืดิบ

ราย่ใดราย่หนึ�งมากเกินไปี รวมทั�งเป็ีนการสร้างอำานาจต่่อรองให้แก่บริษัทฯ โดย่บริษัทฯ มีการวางแผนการสั�งซ้้ำ�อวัต่ถุืดิบต่ามแผนการขาย่และการผลิต่
ปีระจำาปีี ซึ้ำ�งฝ่าย่จัดซ้้ำ�อส่วนกลางจะทำาหน้าที�ติ่ดต่่อกับผ้่จำาหน่าย่วัต่ถุืดิบ เพ้�อจัดซ้้ำ�อวัต่ถุืดิบสำาหรับการผลิต่ โดย่ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะทำาสัญญาระย่ะสั�น 
โดย่มีอายุ่สัญญาส่วนใหญ่ปีระมาณ 12 เด้อน นอกจากน้�บริษัทฯ จะเข้าไปีเยี่�ย่มชื้มกระบวนการผลิต่วัต่ถุืดิบของผ้่จำาหน่าย่วัต่ถุืดิบหลักเป็ีนปีระจำาทุกปีี 
เพ้�อให้มั�นใจว่าบริษัทฯ ได้รับวัต่ถุืดิบที�มีคุณภาพต่รงต่ามที�บริษัทฯ กำาหนดไว้ 

 วัติถุดิับทีั�ใช้ในการผิลิติเค้รื�องดืั�มีบำารุงกำาลัง เค้รื�องดืั�มีผิสิมีซิีงค์้ และเค้รื�องดืั�มีวิติามิีนซีี
วัต่ถุืดิบหลักที�ใช้ื้ในกระบวนการผลิต่ มีดังน้�

1. นิำ�าตาลทราย
 นำ�าต่าลทราย่เป็ีนวัต่ถุืดิบหลักสำาหรับการผลิต่ โดย่บริษัทฯ จะวางแผนการสั�งซ้้ำ�อนำ�าต่าลทราย่จากผ้่จำาหน่าย่ในปีระเทศเป็ีนราย่ปีีต่ามแผนการ

ผลิต่ปีระจำาปีี และเข้าทำาสัญญาระย่ะสั�นที�มีอายุ่สัญญาปีระมาณ 1 ปีีโดย่ระบุปีริมาณที�สั�งซ้้ำ�อ และราคาซ้้ำ�อขาย่เป็ีนสกุลเงินบาทเบ้�องต้่นไว้ในสัญญา ซึ้ำ�ง
ราคาซ้้ำ�อขาย่สามารถืปีรับเปีลี�ย่นได้หากทางราชื้การปีรับราคานำ�าต่าลเพิ�มขึ�นหร้อลดลง ทั�งน้� บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที�ดีและย่าวนานกับผ้่จำาหน่าย่
นำ�าต่าลทราย่ จึงทำาให้ที�ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคย่ปีระสบปัีญหาขาดแคลนวัต่ถุืดิบดังกล่าว

2. ขวดำแก้ว
ขวดแก้วเป็ีนบรรจุภัณฑ์์หลัก ปีระกอบไปีด้วย่ ขวดแก้วสีชื้าขนาด 150 มิลลิลิต่รสำาหรับเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังแบบบรรจุขวด และขวดแก้วสีใส

ขนาด 250 มิลลิลิต่รสำาหรับเคร้�องด้�มผสมซิ้ำงค์ บริษัทฯ มีโรงงานสำาหรับผลิต่ขวดแก้วสีชื้าด้วย่ต่นเอง แต่่จะดำาเนินการสั�งซ้้ำ�อขวดแก้วสีใสจากบุคคล
ภาย่นอก โดย่วางแผนสั�งซ้้ำ�อขวดแก้วเป็ีนราย่ปีี โดย่สั�งซ้้ำ�อจากผ้่ผลิต่ในปีระเทศจำานวน 3 ราย่ และจัดทำาสัญญาระย่ะสั�นที�มีอายุ่สัญญา 1 ปีี ซึ้ำ�งระบุ
จำานวนสั�งซ้้ำ�อและราคาซ้้ำ�อขาย่เป็ีนสกุลเงินบาทที�แน่นอน

โรงผลิต่ขวดแก้วสีชื้าภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ APG วางแผนสั�งซ้้ำ�อวัต่ถุืดิบและใช้ื้กำาลังผลิต่ส่วนใหญ่ในการผลิต่ขวดแก้วสีชื้า ซึ้ำ�งเพีย่งพอ
ต่่อปีริมาณความต้่องการใช้ื้และเป็ีนไปีต่ามแผนผลิต่สินค้าสำาเร็จร่ปีปีระจำาปีีของ CBD ในปัีจจุบัน โดย่ APG จะสั�งซ้้ำ�อวัต่ถุืดิบผ่านฝ่าย่จัดซ้้ำ�อส่วนกลาง
ของบริษัทฯ และสำารองวัต่ถุืดิบหลักไว้สำาหรับการผลิต่ปีระมาณ 7-10 วัน ในขณะที�ขวดแก้วสีใสที�ใช้ื้เป็ีนบรรจุภัณฑ์์เคร้�องด้�มผสมซิ้ำงค์เป็ีนการจัดหา
จากบริษัทค่่ค้าในปีระเทศทั�งหมด วัต่ถุืดิบหลักที�ใช้ื้ในกระบวนการผลิต่ขวดแก้วมีดังน้�
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 เศษัแก้ว 
เศษแก้วเป็ีนวัต่ถุืดิบหลักสำาหรับการผลิต่ขวดแก้วสีชื้า โดย่ส่วนใหญ่บริษัทฯ สามารถืซ้้ำ�อเศษแก้วจากโรงแย่กเศษแก้วในปีระเทศ ซึ้ำ�งเป็ีนผ้่

รวบรวมบรรจุภัณฑ์์แก้วที�ใช้ื้แล้ว จากนั�นนำามาบดให้เป็ีนเศษแก้ว คัดแย่กสิ�งปีนเป้ี�อนออก และนำามาส่งให้กับผ้่ผลิต่ขวดแก้ว APG สั�งซ้้ำ�อเศษแก้วจาก
ผ้่จัดจำาหน่าย่เศษแก้ว โดย่จัดทำาสัญญาระย่ะสั�นที�มีอายุ่สัญญา 1 ปีี 

 ที่รายแก้ว 
ทราย่แก้วเป็ีนวัต่ถุืดิบสำาคัญ รองจากเศษแก้วในการผลิต่ขวดแก้วสีชื้า โดย่เม้�อทราย่แก้วผ่านกระบวนการหลอมจะกลาย่สภาพเป็ีนโครงสร้าง

หลักของเน่�อแก้ว ทั�งน้� APG สั�งซ้้ำ�อทราย่แก้วส่วนใหญ่จากผ้่จำาหน่าย่ทราย่แก้วในจังหวัดระย่องโดย่ใช้ื้ใบสั�งซ้้ำ�อ (Purchase Order)  ซึ้ำ�งระบุราคาซ้้ำ�อ
ขาย่และปีริมาณการสั�งซ้้ำ�อที�แน่นอนล่วงหน้าเป็ีนระย่ะเวลาปีระมาณ 6 เด้อน

 โซิดาแอชี
โซ้ำดาแอชื้เป็ีนวัต่ถุืดิบหลักในการผลิต่ขวดแก้วสีชื้า โดย่มีคุณสมบัติ่ช่ื้วย่ลดอุณหภ่มิในกระบวนการหลอมแก้ว โดย่โซ้ำดาแอชื้ส่วนใหญ่พบมาก

ในปีระเทศเคนย่าและจีน ทั�งน้�  APG สั�งซ้้ำ�อวัต่ถุืดิบดังกล่าวผ่านผ้่นำาเข้าหลาย่ราย่ โดย่ใช้ื้ใบสั�งซ้้ำ�อ (Purchase Order) ซึ้ำ�งเป็ีนไปีต่ามหลักปีฏิิบัติ่ของ
ต่ลาดโดย่ทั�วไปี

 ก๊าซิธรรมชีาติ
ก๊าซ้ำธรรมชื้าติ่เป็ีนเช้ื้�อเพลิงหลักสำาหรับการผลิต่ขวดแก้วสีชื้าของ APG โดย่จดัทำาสัญญาซ้้ำ�อขาย่ก๊าซ้ำธรรมชื้าติ่ระย่ะย่าวกับบริษัท ปีต่ท. จำากัด 

(มหาชื้น)

 วัตถุึดิบอ่�น
วัต่ถุืดิบอ้�นที�ใช้ื้สำาหรับการผลิต่ขวดแก้วสีชื้า ได้แก่ หินป่ีน หินฟัื้นม้า โซ้ำเดีย่มซั้ำลเฟื้ต่ ผงถ่ืาน ซิ้ำลิเน้ย่ม สนิมเหล็กและอ้�นๆ โดย่ส่วนใหญ่จะ

สั�งซ้้ำ�อจากผ้่จำาหน่าย่ในปีระเทศ ซึ้ำ�งฝ่าย่จัดซ้้ำ�อของ APG มีนโย่บาย่สั�งซ้้ำ�อวัต่ถุืดิบจากผ้่จำาหน่าย่วัต่ถุืดิบแต่่ละชื้นิดอย่่างน้อย่ 2-3 ราย่ เน่�องจากไม่ต้่องการ
พึ�งพิงผ้่จัดจำาหน่าย่ราย่ใดราย่หนึ�ง รวมถึืงเป็ีนการเพิ�มอำานาจการต่่อรองทั�งในเร้�องของราคาและคุณภาพของวัต่ถุืดิบ

ทั�งน้� สัดส่วนวัต่ถุืดิบสำาหรับการผลิต่ขวดแก้วสีชื้าสามารถืปีรับเปีลี�ย่นและใช้ื้แทนกันได้ต่ามความเหมาะสม ขึ�นอย่่่กับปีริมาณและราคาวัต่ถุืดิบ
ในแต่่ละช่ื้วงเวลา

3. กระปอ๋งอลูมิเน่ิยม
กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มเป็ีนบรรจุภัณฑ์์หลัก ปีระกอบไปีด้วย่ กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มขนาด 180 มิลลิลิต่ร ขนาด 250 มิลลิลิต่ร และขนาด 330 มิลลิลิต่ร

สำาหรับเคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง บริษัทฯ วางแผนสั�งซ้้ำ�อกระป๋ีองอล่มิเน้ย่มเป็ีนราย่ปีี โดย่สั�งซ้้ำ�อจากผ้่ผลิต่ในปีระเทศจำานวน 2-3 ราย่ โดย่ใช้ื้ใบสั�งซ้้ำ�อซึ้ำ�งมี
การระบุราคาซ้้ำ�อขาย่และจำานวนกระป๋ีองที�แน่นอนล่วงหน้าเป็ีนระย่ะเวลา 1 ปีี

โรงผลติ่กระป๋ีองอล่มเิน้ย่มภาย่ใต่ก้ารดำาเนนิงานของ ACM วางแผนสั�งซ้้ำ�อวัต่ถุืดิบและใชื้ก้ำาลังผลิต่ทั�งหมดสำาหรบักระปีอ๋งอล่มเิน้ย่มขนาด 250 
มิลลิลิต่ร เป็ีนไปีต่ามแผนผลิต่สินค้าสำาเร็จร่ปีปีระจำาปีีของ CBD โดย่ ACM จะสั�งซ้้ำ�อวัต่ถุืดิบผ่านฝ่าย่จัดซ้้ำ�อส่วนกลางของบริษัทฯ และสำารองวัต่ถุืดิบ
หลักไว้สำาหรับการผลิต่ปีระมาณ 7-10 วัน ทั�งน้� สำาหรับปีริมาณความต้่องการใช้ื้กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มขนาด 250 มิลลิลิต่รในส่วนที�เกินกำาลังผลิต่ของ ACM 
และปีริมาณความต้่องการใช้ื้กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มขนาด 330 มิลลิลิต่รทั�งหมด CBD จะดำาเนินการสั�งซ้้ำ�อโดย่ต่รงจากผ้่ผลิต่ราย่อ้�นในปีระเทศ วัต่ถุืดิบหลัก
ที�ใช้ื้ในกระบวนการผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มมีดังน้�

 อล้ิมิเน่ยมคอยล์ิ (อล้ิมิเน่ยมแผู่้นบาง) 
อล่มิเน้ย่มคอย่ล์เป็ีนวัต่ถุืดิบหลักสำาหรับการผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่ม โดย่บริษัท ACM สั�งซ้้ำ�ออล่มิเน้ย่มคอย่ล์จากบริษัทผ้่ผลิต่ในปีระเทศที�ได้

มาต่รฐาน 

 ก๊าซิธรรมชีาติ
ก๊าซ้ำธรรมชื้าติ่เป็ีนเช้ื้�อเพลิงหลักสำาหรับการผลิต่ของ ACM โดย่จัดทำาสัญญาซ้้ำ�อขาย่ระย่ะย่าวกับบริษัท ปีต่ท. จำากัด (มหาชื้น) 

 วัตถุึดิบอ่�น
วัต่ถุืดิบอ้�นที�ใช้ื้สำาหรับการผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่ม เช่ื้น สารเคล้อบภาย่ในกระป๋ีอง หมึกพิมพ์ลาย่กระป๋ีอง บริษัทฯ เล้อกใช้ื้สารที�มีคุณสมสบัติ่

เป็ีนมิต่รต่่อสิ�งแวดล้อม โดย่จะใช้ื้ใบสั�งซ้้ำ�อซึ้ำ�งมีการระบุราคาซ้้ำ�อขาย่และจำานวนที�แน่นอนล่วงหน้าเป็ีนระย่ะเวลา 1 ปีี

4. วัตถุ่ดิำบอ่�นิ
วัต่ถุืดิบอ้�นสำาหรับการผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังปีระกอบด้วย่ ทอรีน แคฟื้เฟื้อีน อินโนสิทอล นิโคติ่นาไมด์ เด็กซ์้ำแพนทีนอล  วิต่ามินบี 6 

และวิต่ามินบี 12 เป็ีนต้่น วัต่ถุืดิบอ้�นสำาหรับการผลิต่เคร้�องด้�มผสมซิ้ำงค์ปีระกอบด้วย่ โซ้ำเดีย่มคลอไรด์ โพแทสเซี้ำย่มคลอไรด์ และซิ้ำงค์กล่โคเนท และ
วัต่ถุืดิบอ้�นสำาหรับการผลิต่เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำปีระกอบด้วย่ วิต่ามินซี้ำ  สารสกัดจากผลโรสฮิ่ปีหร้อกุกลาบป่ีา เป็ีนต้่น ซึ้ำ�งโดย่ส่วนใหญ่จะมีวางแผนการ
สั�งซ้้ำ�อร่วมกับผ้่จัดจำาหน่าย่วัต่ถุืดิบต่ามแผนผลิต่ปีระจำาปีีของ CBD เพ้�อกำาหนดปีริมาณความต้่องการใช้ื้ในเบ้�องต้่น จากนั�นเม้�อฝ่าย่ผลิต่จัดทำาแผนผลิต่
ราย่เด้อนแล้วเสร็จ ฝ่าย่จัดซ้้ำ�อจะดำาเนินการสั�งซ้้ำ�อเป็ีนราย่เด้อน โดย่ใช้ื้ใบสั�งซ้้ำ�อ ซึ้ำ�งมีการระบุราคาซ้้ำ�อขาย่และจำานวนที�แน่นอน
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 ขั�นตอนท่ี่� 1 กระบวนการเตร่ยมวัตถุึดิบ การชัี�ง ตวง แลิะลิำาเล่ิยง
วัตถุึดิบด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation Weighing System)

 วัต่ถุืดิบหลักปีระกอบด้วย่ นำ�าต่าลทราย่ ทอรีน แคฟื้เฟื้อีน อินโนสิทอล นิโคติ่นาไมด์ 
เด็กซ์้ำแพนทีนอล วิต่ามินบี6 และวิต่ามินบี 12 ที�ผ่านการต่รวจสอบด้านคุณภาพ โดย่ส่วนปีระกอบที�
ใช้ื้ปีริมาณมาก อย่่างเช่ื้น นำ�าต่าลทราย่ ถ่ืกจัดเก็บในระบบไซ้ำโล (Sugar silo) ที�เป็ีนระบบปิีด วัต่ถุืดิบ
ทุกชื้นิดเข้าส่่ระบบชัื้�ง ต่วง และลำาเลีย่งวัต่ถุืดิบด้วย่ระบบอัต่โนมัติ่ วัต่ถุืดิบที�เป็ีนผง ชัื้�งนำ�าหนักการ
อย่่างแม่นย่ำาด้วย่ Load cell และวัต่ถุืดิบที�เป็ีนสาระลาย่ ต่วงปีริมาต่รอย่่างแม่นย่ำาด้วย่ Flow meter 
ที�ผ่านการทวนสอบ และสอบเทีย่บก่อนการใช้ื้งานอย่่างสมำ�าเสมอ โดย่ปีริมาณที�ใช้ื้ในแต่่ละส่ต่ร 
(Recipe) จะกำาหนดไว้ในระบบโปีรแกรมคอมพิวเต่อร์ 

 ขั�นตอนท่ี่� 2 กระบวนการผู้สี่มอัตโนมัติ (Automation Mixing System)
 นำ�าที�ใช้ื้ในการผลิต่ เป็ีนนำ�าที�ผ่านการกรองด้วย่ระบบ Reverse Osmosis เป็ีน นำ�า R.O 

จากนั�นลำาเลยี่งเขา้ส่่ถัืงผสม ผสมกบันำ�าต่าลทราย่ และวตั่ถุืดิบอ้�นๆ ที�ถ่ืกลำาเลีย่งจากระบบการชัื้�งเข้าส่่
ถัืงผสม ทำาการปัี�นผสมลำาดับการผสม (Order of mixing) โดย่แต่่ละส่ต่รการผลิต่ (Recipe) จะกำาหนด
ไว้ในระบบโปีรแกรมคอมพิวเต่อร์ เพ้�อให้ทุกล็อต่การผสมมีคุณภาพมาต่รฐานเดีย่วกัน จากนั�นทำาการ
ต่รวจสอบคุณภาพ เพ้�อต่รวจสอบรสชื้าติ่ และข้อกำาหนดทางด้านคุณภาพ เม้�อเคร้�องด้�มผ่านการ
ต่รวจสอบคุณภาพต่ามที�กำาหนดแล้ว จึงนำาไปีผ่านกระบวนการกรอง และลำาเลีย่งไปีเคร้�องบรรจุใน
ระบบปิีด 

 ขั�นตอนท่ี่� 3 การเตร่ยมบรรจุ้ภััณฑ์์ 
 ขวดหร้อกระป๋ีองสำาหรับบรรจุเคร้�องด้�ม จะถ่ืกลำาเลีย่งเข้าส่่สาย่พานการผลิต่โดย่เคร้�อง

ป้ีอนขวดหร้อกระป๋ีอง (De-palletizer) และผ่านเคร้�องต่รวจสอบขวดหร้อกระป๋ีอง (Empty Bottle/
Can Inspection) เพ้�อต่รวจสอบคุณภาพก่อนลำาเลีย่งด้วย่สาย่พานเข้าเคร้�องล้างระบบอัต่โนมัติ่ ด้วย่
นำ�าร้อนที�อุณหภ่มิ 80 องศาเซ้ำลเซ้ำยี่ส จากนั�นขวดหร้อกระป๋ีอง ลำาเลยี่งดว้ย่สาย่พานเขา้เคร้�องบรรจุ
เคร้�องด้�มต่่อไปี

 ขั�นตอนท่ี่� 4 การบรรจุ้ขวดหร่อกระปอ๋ง
 ขวดหร้อกระป๋ีองที�ผ่านการล้างในขั�นต่อนที� 3 ถ่ืกลำาเลีย่งเข้าเคร้�องบรรจุระบบอัต่โนมัติ่ 

เพ้�อบรรจุเคร้�องด้�มที�ได้จากการผสมในชัื้�นต่อนที� 2และทำาการปิีดฝาขวดหร้อกระป๋ีองด้วย่เคร้�อง
อัต่โนมัติ่ (Capper หร้อ Seamer) ชัื้�นต่อนน้�ทำาในห้องที�มีการควบคุมความสะอาดและสภาพแวดล้อม
ที�เหมาะสม (Clean room class 100,000 ) ต่ามหลักเกณฑ์์วิธีการที�ดีในการผลิต่ (GMP) เม้�อบรรจุ
เคร้�องด้�มเรีย่บร้อย่แล้ว จะถ่ืกลำาเลีย่งมาต่ามสาย่พาน ผ่านเคร้�องต่รวจสอบคุณภาพ (Full Bottle/
Can Inspection) เข้าเคร้�องพิมพ์ล็อต่ที�ขวดหร้อกระป๋ีอง 

 ขั�นตอนท่ี่� 5 การบรรจุ้ห่บห่อ
 เคร้�องด้�มที�บรรจุใส่ขวดหร้อกระปี๋องเรีย่บร้อย่แล้วจะถ่ืกลำาเลีย่งบนสาย่พานเข้าเคร้�อง

แพ็คฟิื้ล์ม และแพ็คกล่อง ซึ้ำ�งทางโรงงานมีเคร้�องจักรที�สามารถืบรรจุได้แบบ Wrap around และ 
Half tray เคร้�องด้�มบรรจุในกล่องกระดาษแล้ว เข้าเคร้�องพิมพ์ล็อต่ที�กล่อง จากนั�นถ่ืกจัดเรีย่งบน
พาเลทด้วย่เคร้�องอัต่โนมัติ่ (Palletizer ) เพ้�อเข้าคลังสินค้าสำาเร็จร่ปี 

กระบวนการผิลิติ
 กระบวนการผลิต่ผลิต่ภัณฑ์์ของบริษัทฯ สามารถืสรุปีได้ ดังน้�

 (ก) กระบวนการผิลิติเค้รื�องดืั�มี (ขวดั และกระป๋้อง) 
      ภายใต้ิการดัำาเนินงานของ CBD

รายงานประจำำาปี 256340



 (ข) กระบวนการผิลิติขวดัแก้ว
      ภายใต้ิการดัำาเนินงานของ APG

 ขั�นตอนท่ี่� 1 การเตร่ยมวัตถุึดิบแลิะผู้สี่มวัตถุึดิบ 
 วัต่ถุืดิบหลักของการผลิต่ขวดแก้ว ได้แก่ เศษแก้ว ทราย่ หินป่ีน โซ้ำดาแอส เฟื้ลด์สปีาร์ และมี

วัต่ถุืดิบรองที�ทำาหน้าที�ช่ื้วย่ในการหลอมและให้สี เช่ื้น ผงคาร์บอน ฝุ่นเหล็ก ซ้ำอล์ทเค้ก วัต่ถุืดิบเหล่าน้�จะ
ถ่ืกต่รวจคุณภาพก่อนที�จะนำาเข้ามาเก็บในพ้�นที�จัดเก็บ และหลังจากนั�นจะถ่ืกชัื้�งต่ามนำ�าหนักในส่ต่รการผลิต่
แต่่ละ Batch โดย่เคร้�องชัื้�ง (Load cell) และถ่ืกนำามาผสมกัน โดย่เคร้�องผสม (Mixer) และถ่ืกลำาเลีย่งไปีเก็บ
ยั่ง Furnace hopper 

 ขั�นตอนท่ี่� 2 การหลิอม 
 วัต่ถุืดิบที�ผสมแล้วจะถ่ืกป้ีอนอย่่างต่่อเน่�องเข้าไปียั่งเต่าหลอม ซึ้ำ�งความร้อนในเต่าหลอมจะได้มา

จากก๊าสธรรมชื้าต่ิและกระแสไฟื้ฟื้้า ทำาให้อุณหภ่มิในการหลอมอย่่่ปีระมาณ 1550-1600 องศาเซ้ำลเซ้ำีย่ส 
ปีฏิิกิริย่าจากการหลอมจะทำาให้เกิดฟื้องก๊าส CO2 และ SO2 ขึ�นและจะลอย่ขึ�นออกไปีบนผิวนำ�าแก้ว จน
กระทั�งฟื้องก๊าสเหล้ออย่่่น้อย่ จนได้นำ�าแก้วที�คุณภาพและความร้อนที�เหมาะกับการขึ�นร่ปี

 ขั�นตอนท่ี่� 3 การขึ�นร้ป 
 นำ�าแก้วที�ได้จากการหลอมจะถ่ืกส่งไปียั่งรางลำาเลีย่งนำ�าแก้ว และมีการปีรับอุณหภ่มิให้เหมาะสม 

นำ�าแก้วจะไหลผ่านร่จานนำ�าแก้ว (Orifice Ring) และถ่ืกใบกรรไกร (Shear blade) ตั่ดเป็ีนก้อนแก้ว (Gob) ที�
มีร่ปีร่าง ขนาดและนำ�าหนักต่ามแต่่ละชื้นิดของขวดที�ผลิต่ หลังจากนั�นจะถ่ืกลำาเลีย่งผ่านรางลำาเลีย่งก้อนแก้ว 
ไปียั่ง แบบหย่อด (Blank mold) และทำาการขึ�นร่ปีปีากขวดและเป่ีาขวดครั�งแรกเรีย่กว่า พาริสัน (Parison) 
หลังจากนั�นพาริสันจะถ่ืกส่งไปีเป่ีาที� แบบเป่ีา (Blow mold) เพ้�อเป่ีาเป็ีนร่ปีขวด ขวดที�ได้จะถ่ืกทำาให้เย็่นด้วย่
ลมเป่ีา และถ่ืกลำาเลีย่งไปียั่งเต่าอบขวด

 ขั�นตอนท่ี่� 4 การอบขวด 
 ขวดแก้วที�ผ่านการขึ�นร่ปีจะถ่ืกลำาเลีย่งไปียั่งเต่าอบ (Annealing Lehr) เพ้�อปีรับลดอุณหภ่มิของ

ขวดลงอย่่างช้ื้า เป็ีนการลดความเครีย่ดภาย่ในขวดซึ้ำ�งเป็ีนสาเหตุ่ให้ขวดแต่ก โดย่ลดอุณหภ่มิขวดจาก 570 
องศาเซ้ำลเซี้ำย่สจนถึืงอุณหภ่มิปีระมาณ 200 องศาเซ้ำลเซี้ำย่ส ขวดจะถ่ืกเคล้อบด้วย่นำ�าย่า Cold end coating 
เพ้�อป้ีองกันผิวไม่ให้มีรอย่เวลาเกิดการเสีย่ดสีกัน

 ขั�นตอนท่ี่� 5 การตรวจ้สี่อบขวด 100%  
 ขวดทุกใบจะถ่ืกการต่รวจสอบข้อบกพร่องต่่างๆ (Defect) โดย่การผ่านเคร้�องต่รวจสอบขวด 

(Inspection Machine) ซึ้ำ�งแต่่ละเคร้�องต่รวจสอบจะต่รวจสอบข้อบกพร่องที�ต่่างกัน เช่ื้น ต่รวจบริเวณ ปีากขวด 
ลำาตั่วขวด ก้นขวด ต่รวจขนาดขวด ต่รวจร้าว เป็ีนต้่น

 ขั�นตอนท่ี่� 6 การจั้ดลิงกระบะแลิะบรรจุ้ 
 ขวดแก้วทั�งหมดจะถ่ืกบรรจุลงกระบะด้วย่เคร้�อง Palletizer และนำาไปีเก็บในโกดัง
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 (ค้) กระบวนการผิลิติกระป๋้องอล้มิีเนียมี
      ภายใต้ิการดัำาเนินงานของ ACM
 ขั�นตอนท่ี่� 1 การจั้ดเตร่ยมวัตถุึดิบ

 กระบวนการทำากระป๋ีองเริ�มจากวัสดุคอย่ล์อล่มิเน้ย่มรีดเรีย่บแผ่นบาง โดย่คอย่ลอ์ล่มิเน้ย่ม
จะถ่ืกวางลงบนเคร้�องพลิกคอย่ล์ แกะหีบห่อและบรรจุภัณฑ์์ออก แล้วจึงถ่ืกพลิก 90 องศาเพ้�อเซ็้ำท
เข้าในแกนของเคร้�องจ่าย่คอย่ล์ในแนวนอน คอย่ล์อล่มิเน้ย่มแผ่นบางจะถ่ืกป้ีอนเข้าเคร้�องขึ�นร่ปี 
ทำาการขึ�นร่ปีเป็ีนร่ปีถ้ืวย่ด้วย่การตั่ดและพับขอบขึ�นในการขึ�นร่ปีขั�นต่อนเดีย่ว ขนาดของถ้ืวย่ได้ถ่ืก
ออกแบบมาแล้วให้เหมาะสมสำาหรับการถ่ืกย้่ดออกเป็ีนกระป๋ีองในขั�นต่อนต่่อไปี

 ขั�นตอนท่ี่� 2 การขึ�นร้ปกระปอ๋ง
 ถ้ืวย่อล่มิเน้ย่มจะถ่ืกย้่ดออกด้วย่ตั่วพันซ์้ำขึ�นร่ปี ดาย่ที�ปีระกบรับอย่่่อีกฝั�งจะเป็ีนตั่วขึ�นทรง

ก้นกระป๋ีอง ความส่งของกระป๋ีองทุกใบจะถ่ืกตั่ดให้เรีย่บเสมอ เท่ากันทุกใบด้วย่ใบมีดของเคร้�องตั่ด
ขอบกระป๋ีอง ล้างสิ�งสกปีรก และนำ�ามันหล่อล้�นแม่แบบที�ติ่ดมากับตั่วกระป๋ีองให้สะอาด หลงัจากล้าง
สิ�งสกปีรกออกแล้ว กระป๋ีองจะถ่ืกเต่รีย่มผิว และอบให้แห้งเพ้�อให้พร้อมที�จะถ่ืกพิมพ์ลาย่ต่่อไปี

 ขั�นตอนท่ี่� 3 การพิมพ์ลิายแลิะเคล่ิอบกระปอ๋ง
 กระป๋ีองจะถ่ืกพิมพ์ลาย่ด้วย่เคร้�องพิมพ์ลาย่กระป๋ีองความเร็วส่ง 8 หัวพิมพ์ ซึ้ำ�งจะทำางาน

อย่่างต่่อเน่�องเพ้�อพิมพ์ลาย่ที�ต้่องการลงบนตั่วกระป๋ีอง สำาหรับก้นกระป๋ีองอล่มิเน้ย่มจะถ่ืกเคล้อบ
ไว้ด้วย่ฟิื้ล์มบางๆ เพ้�อให้สามารถืไถืลไปีบนสาย่พานการผลิต่ของโรงบรรจุเคร้�องด้�มของล่กค้า
ปีลาย่ทางได้ จากนั�นสารเคล้อบจะถ่ืกพ่นเคล้อบเป็ีนฟิื้ล์มบางๆเกาะอย่่่ที�ผิวภาย่ในกระป๋ีอง เพ้�อทำา
หน้าที�ปีอ้งกันไม่ให้เคร้�องด้�มทำาปีฏิิกริย่ากับผิวอล่มเิน้ย่ม และช่ื้วย่รักษารสชื้าดของผลิต่ภัณฑ์์ต่ลอด
อายุ่ของผลิต่ภัณฑ์์

 ขั�นตอนท่ี่� 4 การขึ�นร้ปคอกระปอ๋ง
 คอกระป๋ีองจะถ่ืกขึ�นร่ปีเป็ีนขั�นต่อนท้าย่สุด แม่พิมพ์ในแต่่ละเสต็่ปีจะค่อย่ๆบีบขอบกระป๋ีอง

ลงแล้วค่อย่ๆแผ่ออกเป็ีนหน้าแปีลน

 ขั�นตอนท่ี่� 5 การตรวจ้สี่อบภัายในแลิะฉลิาก
 เพ้�อป้ีองกันการปีนเปี้�อนของสิ�งแปีลกปีลอม และการปีนเปี้�อนของผลติ่ภัณฑ์์ต่่างชื้นดิกัน 

ไลน์การผลิต่ของเราจะต่รวจสอบความสะอาดภาย่ในกระป๋ีอง และความถ่ืกต้่องของฉีลากในขั�นต่อน
สุดท้าย่ กล้องความละเอีย่ดส่งจะจับภาพภาย่ในกระป๋ีอง และ ฉีลากกระป๋ีอง

 ขั�นตอนท่ี่� 6 การจั้ดลิงถึาดบรรจุ้
 กระป๋ีองที�สมบ่รณ์ และผ่านการต่รวจสอบคุณภาพที�ขั�นต่อนสุดท้าย่แล้วจะถ่ืกจัดเรีย่งขึ�น

บนพาเลทด้วย่เคร้�องจัดเรีย่งอัต่โนมัติ่ หลังจากนั�นจะถ่ืกพันทับด้วย่พลาสติ่กใสอีกชัื้�นเพ้�อป้ีองกันการ
ปีนเป้ี�อน พาเลทที�บรรจุกระป๋ีองเรีย่บร้อย่แล้วจะถ่ืกลำาเลีย่งไปีเก็บที�สโต่ร์เพ้�อรอการจัดส่งต่่อไปี
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 การบริห้ารจัดัการคุ้ณภาพั 
การบริหารจั้ดการคุณภัาพของโรงงานผู้ลิิตเคร่�องด่�มของ CBD

CBD มีการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพในแต่่ละขั�นต่อนการผลิต่ โดย่เป็ีนไปีต่ามหลักเกณฑ์์วิธีการที�ดีในการผลิต่ (GMP หร้อ Good 
Manufacturing Practice) ที�รับรองโดย่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและย่า โดย่ CBD ได้รับการรับรองขั�นต่อนการผลิต่และการควบคุมคุณภาพต่าม
มาต่รฐานระบบบริหารงานคุณภาพต่่างๆ โดย่สรุปี ดังน้�

(1) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็ีนการรับรองจากสำานักงานมาต่รฐานผลิต่ภัณฑ์์อุต่สาหกรรม และสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและย่า ซึ้ำ�งเป็ีนระบบการจัดการคุณภาพด้านความปีลอดภัย่ โดย่มีการควบคุมกระบวนการผลิต่อาหารที�ปีราศจากอันต่ราย่จากเช้ื้�อ
จุลินทรีย์่ สารเคมี และสิ�งแปีลกปีลอมต่่างๆ

(2) ฮ่าลาล (Halal) เป็ีนการรับรองจากสำานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งปีระเทศไทย่ว่าได้ดำาเนินการต่ามกรรมวิธีอย่่างถ่ืกต้่องต่าม
หลักศาสนาอิสลาม

(3) ISO 22000:2005 (E) เป็ีนการรับรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited ซึ้ำ�งเป็ีนระบบการจัดการความปีลอดภัย่ของ
อาหารต่ามมาต่รฐานสากล

(4) ISO 14000 และ ISO 45001:2018 เป็ีนรับรองระบบการจัดการความสิ�งแวดล้อม ความปีลอดภัย่ และอาชีื้วอนามัย่

การบริหารจั้ดการคุณภัาพของโรงงานผู้ลิิตขวดแก้วของ APG
APG มีการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพในแต่่ละขั�นต่อนการผลิต่ โดย่ได้รับการรับรองขั�นต่อนการผลิต่และการควบคุมคุณภาพต่าม

มาต่รฐานระบบบริหารงานคุณภาพต่่าง ๆ โดย่สรุปี ดังน้�
(1) GMP/HACCP เป็ีนการรับรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited 
(2) ISO 9001:2015 เป็ีนการรับรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited ซึ้ำ�งเป็ีนระบบการจัดการความปีลอดภัย่ของอาหาร

ต่ามมาต่รฐานสากล 

การบริหารจั้ดการคุณภัาพของโรงงานผู้ลิิตกระป๋องอล้ิมิเน่ยมของ ACM
บริษัท ACM มีการดำาเนินงาน และบริหารจัดการด้านความปีลอดภัย่และควบคุมคุณภาพผลิต่ภัณฑ์์ในแต่่ละขั�นต่อนของกระบวนการผลิต่  ให้

สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ GMP บรรจุภัณฑ์์ และควบคุมการผลิต่ให้ปีราศจากสารเคมี สิ�งแปีลกปีลอมต่่างๆ และเช้ื้�อจุลินทรีย์่ก่อโรค ต่ามข้อกำาหนด 
HACCP เพ้�อเต่รีย่มพร้อมสำาหรับการขอการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ เพ้�อย่กระดับและคงไว้ซึ้ำ�งมาต่รฐานการผลิต่ระดับสากลต่ลอดไปี

 ผิลกระทับสิิ�งแวดัล้อมี 
การผลิต่เคร้�องด้�มภาย่ใต้่การดำาเนินงาน CBD และการผลิต่ขวดแก้วและกระป๋ีองอล่มิเน้ย่มภาย่ใต้่การดำาเนินงานของ APG และ ACM อย่่่

ภาย่ใต้่บังคับของกฎหมาย่ กฎระเบีย่บและข้อกำาหนดด้านสิ�งแวดล้อมที�ใช้ื้ในระดับปีระเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิื�น กฎหมาย่ กฎระเบีย่บ และ
ข้อกำาหนดด้านสิ�งแวดล้อมที�ใช้ื้บังคับกับบริษัทผ้่ผลิต่เคร้�องด้�มและบรรจุภัณฑ์์ดังกล่าว ปีระกอบด้วย่บทบัญญัติ่เกี�ย่วกับการควบคุมการปีล่อย่มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางนำ�า การป้ีองกัน และการบำาบัดนำ�าเสีย่ และไอเสีย่ รวมทั�งการบริหารจัดการ และการกำาจัดสารและของเสีย่ที�เป็ีนอันต่ราย่ อย่่างไรก็ดี 
ปีริมาณไอเสีย่ นำ�าเสีย่ และของเสีย่อ้�นๆ ซึ้ำ�งเกิดจากกระบวนการผลิต่เคร้�องด้�มและบรรจุภัณฑ์์ดังกล่าว อย่่่ในเกณฑ์์มาต่รฐาน และเป็ีนไปีต่ามกฎหมาย่ 
กฎระเบีย่บ และข้อกำาหนดด้านสิ�งแวดล้อมที�เกี�ย่วข้องทั�งหมด

บริษัทฯ เช้ื้�อว่าโรงผลติ่ทั�งหมดในปีจัจุบันได้ปีฏิิบัติ่ต่ามกฎหมาย่ กฎระเบยี่บ และขอ้กำาหนดดา้นสิ�งแวดลอ้มที�ใช้ื้บังคับทั�งในระดบัปีระเทศ ระดบั
จังหวัด และระดับท้องถิื�นในส่วนที�เกี�ย่วข้อง ซึ้ำ�งจนถึืงปัีจจุบันไม่เคย่ถ่ืกฟ้ื้องร้องดำาเนินคดีใดๆ เกี�ย่วกับการไม่ปีฏิิบัติ่ต่ามกฎหมาย่ว่าด้วย่สิ�งแวดล้อม 
อย่่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถืคาดการณ์ได้ว่าจะได้รับผลกระทบของเหตุ่การณ์ด้านสิ�งแวดล้อมที�อาจเกิดขึ�นโดย่ไม่อาจคาดการณ์ได้ หร้อมีกฎหมาย่ 
กฎระเบีย่บ และข้อกำาหนดฉีบับใหม่หร้อที�แก้ไขเพิ�มเติ่มใหม่ในอนาคต่ที�อาจส่งผลกระทบต่่อบริษัทฯ และโรงงานผลิต่ทั�งหมดต่ามข้างต้่นในอนาคต่ได้

 งานทีั�ยังไมี�ได้ัสิ�งมีอบ
- ไม่มี -
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นโยบายการจ�ายเงินปั้นผิล

1. นโยบายการจ�ายเงินปั้นผิลของบริษัทัฯ
 บริษัทฯ มีนโย่บาย่การจ่าย่เงินปัีนผลในอัต่ราไม่น้อย่กว่าร้อย่ละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภาย่หลังการ

จัดสรรทุนสำารองต่ามกฎหมาย่ ทั�งน้�อัต่ราการจ่าย่เงินปีันผลขึ�นอย่่่กับแผนการลงทุน เง้ �อนไขและข้อจำากัดต่ามที�กำาหนดไว้ในสัญญาก้่ย้่มเงิน
หร้อสัญญาต่่าง ๆ  ที�เกี�ย่วข้อง (ถ้ืามี) ฐานะการเงินและผลดำาเนินงาน และปัีจจัย่ที�เกี�ย่วข้องอ้�น ๆ  ของบริษัทฯ และบริษัทย่่อย่ โดย่คณะกรรมการบริษัท 
อาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโย่บาย่การจ่าย่เงินปัีนผลเป็ีนครั�งคราว เพ้�อให้เป็ีนไปีต่ามแผนการเติ่บโต่ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่่อย่ใน
อนาคต่ ความต้่องการใช้ื้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวีย่น รวมถึืงปัีจจัย่ด้านอ้�น ๆ ที�เห็นสมควร ทั�งน้� การจ่าย่เงินปัีนผลดังกล่าวจะไม่เกินกำาไรสะสมที�
ปีรากฏิอย่่่ในงบการเงินเฉีพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็ีนไปีต่ามกฎหมาย่ที�เกี�ย่วข้อง

 เน่�องจากบริษัทฯ ปีระกอบกิจการโดย่การถ้ือหุ้นในกิจการอ้�น (Holding Company) โดย่มีสินทรัพย์่หลักค้อเงินลงทุนในบริษัทย่่อย่ ดังนั�น
ความสามารถืในการจ่าย่เงินปัีนผลของบริษัทฯ จึงขึ�นอย่่่กับผลการดำาเนินงานและการจ่าย่เงินปัีนผลของบริษัทย่่อย่เป็ีนหลัก

2.  นโยบายการจ�ายเงินปั้นผิลของบริษัทัย�อย 
 บริษัทย่่อย่ของบริษัทฯ มีนโย่บาย่จ่าย่เงินปัีนผลให้แก่ผ้่ถ้ือหุ้นในอัต่ราไม่น้อย่กว่าร้อย่ละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงิน

เฉีพาะกิจการของบริษัทย่่อย่ และภาย่หลังการจัดสรรทุนสำารองต่ามกฎหมาย่ ทั�งน้� อัต่ราการจ่าย่เงินปัีนผลขึ�นอย่่่กับผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน 
สภาพคล่อง ความจำาเป็ีนในการลงทุนหมุนเวีย่น การลงทุนเพิ�มเติ่ม การขย่าย่ธุรกิจเง้�อนไขและข้อจำากัดต่ามที�กำาหนดไว้ในสัญญาเงินก้่ย้่ม และปัีจจัย่
อ้�น ๆ ที�เกี�ย่วข้องในการบริหารงานต่ามที�คณะกรรมการและ/หร้อผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดย่จะต้่องเป็ีนไปีต่ามนโย่บาย่ของบริษัทฯ ทั�งน้� การ
จ่าย่เงินปัีนผลดังกล่าวจะไม่เกินกำาไรสะสมที�ปีรากฏิอย่่่ในงบการเงินเฉีพาะกิจการของบริษัทย่่อย่ และเป็ีนไปีต่ามกฎหมาย่ที�เกี�ย่วข้อง
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การบริห้ารค้วามีเสีิ�ยง
บริษัทฯต่ระหนักถึืงความสำาคัญของการบริหารความเสี�ย่ง และเช้ื้�อมั�นว่าการบริหารจัดการความเสี�ย่งเป็ีนพ้�นฐาน

สำาคัญที�ช่ื้วย่ให้บริษัทฯสามารถืบรรลุเป้ีาหมาย่ในการดำาเนินธุรกิจ โดย่การระบุและจัดการความเสี�ย่ง จะช่ื้วย่สนับสนุนให้บริษัท
มีการตั่ดสินใจที�ดีขึ�น ช่ื้วย่ให้มองเห็นโอกาส ต่ลอดจนสามารถืลดความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุ่การณ์ความเสี�ย่งต่่างๆที�
อาจทำาให้บริษัทไม่สามารถืบรรลุเป้ีาหมาย่ที�ตั่�งไว้ได้ ดังนั�น เพ้�อสร้างความเช้ื้�อมั�นให้กับผ้่มีส่วนได้เสีย่ว่า บริษัทฯจะสามารถื
ดำาเนินธุรกิจภาย่ใต้่สถืาวะแวดล้อมที�เปีลี�ย่นแปีลงอย่่างต่่อเน่�องและรวดเร็วในปัีจจุบัน บริษัทฯ จึงได้นำากรอบการบริหารความ
เสี�ย่งเข้ามาปีระยุ่กต์่ใช้ื้ในองค์กร โดย่มีการนำามาต่รฐาน COSO ERM ซึ้ำ�งเป็ีนมาต่รฐานสากลในเร้�องการบริหารความเสี�ย่ง 
โดย่ถ้ือว่าการบริหารความเสี�ย่งเป็ีนองค์ปีระกอบที�สำาคัญของทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร และต้่องมีความ
เช้ื้�อมโย่งกันทุกระดับ ดังนั�น บริษัทฯจึงได้กำาหนดนโย่บาย่บริหารความเสี�ย่งทั�วองค์กร ที�พนักงานทุกคนต้่องถ้ือปีฏิิบัติ่และ
ได้จัดตั่�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ย่ง เพ้�อทำาหน้าที�กำากับด่แล การบริหารความเสี�ย่งในภาพรวมให้เกิดปีระสิทธิผลส่งสุด  

 1. กรอบการบริห้ารจัดัการค้วามีเสีิ�ยง
เพ้�อให้การบริหารจัดการความเสี�ย่งมีปีระสิทธิภาพและมีปีระสิทธิผล สนับสนุนการดำาเนินงานต่ามเป้ีาหมาย่และกลยุ่ทธ์

ขององค์กร บริษัทฯได้กำาหนดโครงสร้างและความรับผิดชื้อบในการบริหารความเสี�ย่ง ต่ามแผนภาพด้านล่างน้� 

 

สํานัก ส่วนงาน ฝ่ายงานต่างๆและพนักงานทุกระดับ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะทํางานบริหารความเส่ียง
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คณะกรรมการตรวจ้สี่อบ / สี่ำานักตรวจ้สี่อบภัายใน
คณะกรรมการต่รวจสอบ เปีน็ตั่วแทนของคณะกรรมบรษัิท ทำาหน้าที�ปีระเมนิความเพยี่งพอ 

ความมปีีระสิทธิภาพและปีระสทิธิผลในการบรหิารจดัการความเสี�ย่งขององคก์ร รวมถืงึการสอบทาน
กรอบการบริหารจัดการความเสี�ย่งขององค์กรว่าเป็ีนไปีต่ามมาต่รฐานสากล  ทั�งน้� ได้มอบหมาย่ให้
สำานักต่รวจสอบภาย่ใน ทำาหน้าที�ต่รวจสอบและให้ความเช้ื้�อมั�นว่าบริษัทฯมีการบริหารจัดการความ
เสี�ย่งที�เหมาะสม และราย่งานผลการต่รวจสอบแก่คณะกรรมการต่รวจสอบทุกไต่รมาส
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คณะกรรมการบริหารความเส่ี่�ยง 
ปีระกอบดว้ย่ กรรมการบรษัิทและผ้่บริหารระดบัส่งจากหนว่ย่งานต่่างๆที�เกี�ย่วขอ้ง โดย่มหีน้าที�ความรับผิดชื้อบหลกั ดังน้�

1. กำาหนดนโย่บาย่และกรอบการบริหารความเสี�ย่ง กำาหนดโครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี�ย่งขององค์กร 
ต่ลอดจนส้�อสารนโย่บาย่และกรอบการบริหารจัดการความเสี�ย่งแก่ทุกคนในองค์กร

2. กำาหนดเกณฑ์์การวัดระดับความเสี�ย่ง ระดับความเสี�ย่งที�องค์กรย่อมรับได้ แนวทางการในติ่ดต่ามและราย่งาน
ความเสี�ย่ง

3. สนับสนุนผ้่บริหารในการปีระเมินความเสี�ย่ง ปีระเมินความเพีย่งพอ เหมาะสมของแผนการจัดการความเสี�ย่ง 
และติ่ดต่ามความก้าวหน้า ต่ลอดจนให้คำาแนะนำาในการดำาเนินการจัดการความเสี�ย่ง

คณะที่ำางานบริหารความเส่ี่�ยง 
ปีระกอบด้วย่ ผ้่บริหารของแต่่ละฝ่าย่งาน ครอบคลุมทุกส่วนงานที�สำาคัญขององค์กร โดย่มีหน้าที�ระบุความเสี�ย่งที�

อาจจะส่งผลกระทบต่่อเป้ีาหมาย่ขององค์กร และบริหารจัดการความเสี�ย่งดังกล่าวให้อย่่่ในระดับที�ย่อมรับได้ นอกจากน้� คณะ
ทำางานบริหารความเสี�ย่ง ยั่งมีหน้าที�ในการติ่ดต่ามความค้บหน้าในการดำาเนินการต่ามแผนจัดการความเสี�ย่ง ต่ลอดจนทบทวน
ความเสี�ย่งที�อาจจะเกิดขึ�นใหม่ และราย่งานแก่คณะกรรมการบริหารความเสี�ย่งทุกไต่รมาส

 2. กระบวนการบริห้ารค้วามีเสีิ�ยง
บริษัทฯ ได้จัดทำาค่่ม้อการบริหารความเสี�ย่ง โดย่อ้างอิงกรอบการบริหารจัดการความเสี�ย่งต่ามมาต่รฐานสากล เพ้�อใช้ื้

เป็ีนแนวทางในการบรหิารจัดการความเสี�ย่งสำาหรับผ้่บริหารและพนกังานทั�วทั�งองค์กร  โดย่ค่ม้่อฯไดก้ำาหนดกรอบการปีระเมนิ
ความเสี�ย่ง ครอบคลุมความเสี�ย่งหลัก 4 ปีระเภท ดังน้�

1. ความเสี�ยงด้านกลิย๊ทธ์ิ์ (Strategic Risk) ความเสี�ย่งที�เกิดจากการกำาหนดแผนกลยุ่ทธ์ แผนดำาเนินงาน และ
การนำาไปีปีฏิิบัติ่ที�ไม่เหมาะสมหร้อไมส่อดคลอ้งกับปีระเดน็ยุ่ทธศาสต่ร ์/ วิสัย่ทัศน์ ซึ้ำ�งส่งผลกระทบต่่อการบรรลุ
วิสัย่ทัศน์หร้อวัต่ถุืปีระสงค์ขององค์กร

2. ความเสี�ยงด้านการปฏิิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี�ย่งที�เกี�ย่วข้องกับปีระสิทธิภาพ ปีระสิทธิผล หร้อการ
ปีฏิิบัติ่งาน โดย่อาจเกี�ย่วข้องกับ กระบวนการปีฏิิบัติ่งานภาย่ใน บุคลากร ระบบงาน หร้อเหตุ่การณ์ภาย่นอก
ซึ้ำ�งส่งผลกระทบต่่อการดำาเนินงาน

3. ความเสี�ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี�ย่งที�เกี�ย่วข้องกับการบริหารจัดการทางการเงินโดย่อาจเป็ีน
ความเสี�ย่งที�เกิดจากปัีจจัย่ภาย่ใน เช่ื้น การบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต่ ด้านเงินลงทุน หร้อ
จากปัีจจัย่ภาย่นอก เช่ื้น อัต่ราดอกเบี�ย่ อัต่ราแลกเปีลี�ย่น ต่ลอดจนความเสี�ย่งที�เกี�ย่วข้องกับความน่าเช้ื้�อถ้ือ
ของราย่งานทางการเงิน

4. ความเสี�ยงด้านการปฏิิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี�ย่งที�เกี�ย่วข้องกับการปีฏิิบัติ่ต่ามกฎหมาย่ 
ระเบีย่บ และข้อบังคับต่่างๆ  ที�กำาหนดขึ�นทั�งจากภาย่ใน และภาย่นอกองค์กร

นอกจากน้� ค่่ม้อการบริหารความเสี�ย่ง ได้แบ่งกระบวนการบริหารความเสี�ย่งออกเป็ีนขั�นต่อนหลักๆ ค้อ 1) การระบุ
ความเสี�ย่งหร้อเหตุ่การณ์ที�อาจเกิดขึ�นทั�งจากปัีจจัย่ภาย่ในและภาย่นอก ที�อาจจะส่งผลกระทบต่่อการบรรลุวัต่ถุืปีระสงค์หร้อ
เป้ีาหมาย่ที�วางไว้  2) การวิเคราะห์หาสาเหตุ่หร้อแหล่งที�มาของความเสี�ย่ง รวมถึืงผลกระทบที�อาจเกิดขึ�น 3) การวิเคราะห์และ
ปีระเมนิความเสี�ย่ง เพ้�อกำาหนดมาต่รการจดัการความเสี�ย่งที�เหมาะสม เพ้�อลดระดับความเสี�ย่งให้อย่่่ในระดบัที�องค์กรย่อมรับได้  
4) ติ่ดต่ามและราย่งานความค้บหน้าของแผนจัดการความเสี�ย่ง ต่ลอดจนการทบทวนความเสี�ย่งที�เกิดขึ�นใหม่อย่่างเป็ีนระย่ะ
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 3. ปั้จจัยค้วามีเสีิ�ยง
บริษัทฯ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั�งจากภาย่ในและภาย่นอก รวมถึืงแนวโน้มทั�งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเม้อง เทคโนโลยี่ อุต่สาหกรรม ค่่แข่ง 

และอ้�นๆที�เกี�ย่วข้อง เพ้�อระบุปัีจจัย่ความเสี�ย่งที�สำาคัญของบริษัทฯ โดย่มีราย่ละเอีย่ด ดังน้�

1) ค้วามีเสีิ�ยงติ�อการดัำาเนินธุรกิจ
ความเส่ี่�ยง คำาอธิบายความเส่ี่�ยง การบริหารความเส่ี่�ยงของบริษััที่

ความเส่ี่�ยงด้านกลิยุที่ธ์ (Strategic Risk) 

ความเสี�ย่งจากการรบัร้่ Brand ไมส่อดคล้อง
กับภาพลักษณ์ Brand ระดับโลก

บริษัทฯ อาจมีความเสี�ย่งที�กลุ่มผ้่บริโภค อาจยั่งคงมีความเข้าใจ
และยึ่ดติ่ดกับภาพลักษณ์ของเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังที�เป็ีนเคร้�องด้�ม
ของผ้่ใช้ื้แรงงาน ต่ลอดจนภาพลักษณ์ของต่ราสินค้าที�มีความ
เช้ื้�อมโย่งกับวงดนต่รีเพ้�อชีื้วิต่ ซึ้ำ�งอาจส่งผลกระทบต่่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ระดับโลกได้ 

ต่ลอดระย่ะเวลาที�ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั�นในการสร้าง แบรนด์
คาราบาวให้เป็ีนที�ร้่จักและย่อมรับทั�งภาย่ในและภาย่นอกปีระเทศ 
ภาย่ใต้่วิสัย่ทัศน์  World Class Product, World Class Brand 
ด้วย่เหตุ่น้� บริษัทฯจึงให้ความสำาคัญกับกลยุ่ทธ์ทางการต่ลาดและ
การส่งเสริมการขาย่ที�สร้างการรับร้่ของ Brand ในระดบัสากล อาทิ
เช่ื้น การให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุื้ต่บอล Carabao 
Cup ของปีระเทศอังกฤษ การสนับสนุนทีมฟุื้ต่บอลระดับโลก  
การสร้างภาพย่นต่ร์โฆษณาที�เน้นภาพลักษณ์ “สินค้าระดับโลก 
แบรนด์ระดับโลก” เป็ีนต้่น

ความเสี�ย่งจากการแข่งขันในธุรกิจเคร้�อง
ด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�น

เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นๆ เป็ีนผลิต่ภัณฑ์์ที�มีการ
แข่งขันส่งทั�งจากผ้่ปีระกอบการที�มีอย่่่ในปัีจจุบันและผ้่ปีระกอบ
การใหม่ที�อาจเข้ามาแข่งขันในต่ลาด การแข่งขันระดับส่งในธุรกิจ
เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในปีระเทศไทย่ส่งผลให้ที�ผ่านมาผ้่ปีระกอบ
การมิได้ปีรับราคาขาย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังอย่่างมีนัย่สำาคัญ 
โดย่ในปีัจจุบัน เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังแบบขวดซึ้ำ�งมีขนาดบรรจุ 
150 มิลลิลิต่ร ยั่งคงราคาขาย่ปีลีกในปีระเทศไทย่โดย่ทั�วไปีอย่่่
ที�ขวดละ 10 บาท 

เพ้�อคงหร้อเพิ�มส่วนแบ่งทางการต่ลาดสำาหรับผลิต่ภัณฑ์์
เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง บริษัทฯได้มีการจัดทำากิจกรรมทางการต่ลาด 
และส่งเสริมการขาย่อย่่างสมำ�าเสมอและต่่อเน่�อง ต่ลอดจน มุ่งเน้น
การบรหิารจดัการหว่งโซ้ำอุ่ปีทานอย่่างมปีีระสทิธิภาพเพ้�อสามารถื
ลดต้่นทุนการผลิต่ ซึ้ำ�งเป็ีนส่วนสำาคัญในการเพิ�มความสามารถืใน
การทำากำาไรของบริษัทฯ

ความเสี�ย่งจากการนำาผลิต่ภัณฑ์์ใหม่
เข้าส่่ต่ลาด

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญในการนำาผลิต่ภัณฑ์์ใหม่เข้าส่่ต่ลาด โดย่
ในการออกผลิต่ภัณฑ์์ใหม่แต่่ละครั�ง ต้่องใช้ื้เงินลงทุนค่อนข้างส่ง ทั�ง
ในด้านการคิดค้น การออกแบบผลิต่ภัณฑ์์ การผลิต่ การต่ลาดซึ้ำ�ง
รวมถึืงการทำาโฆษณาปีระชื้าสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย่เพ้�อ
ให้สินค้าเป็ีนที�ร้่จักได้รับการต่อบรับที�ดีจากผ้่บริโภคและสามารถื
สร้างราย่ได้จากการขาย่ในระดับที�น่าพอใจให้กับผลิต่ภัณฑ์์ใหม่ 
ดังนั�น บริษัทฯจึงอาจมีความเสี�ย่งจากการลงทุนในผลิต่ภัณฑ์์
ใหม่ที�อาจไม่ได้รับการต่อบรับหร้อเป็ีนที�ช้ื้�นชื้อบของผ้่บริโภค โดย่
เฉีพาะในสภาวะที�มีการแข่งขันส่งในธุรกิจ ดังนั�น หากบริษัทฯไม่
ปีระสบความสำาเร็จในการนำาผลิต่ภัณฑ์์ใหม่เข้าส่่ต่ลาด จึงอาจ
ส่งผลกระทบต่่อธุรกิจอย่่างมีนัย่สำาคัญได้

ก่อนการนำาผลิต่ภัณฑ์์ใหม่เข้าส่่ต่ลาด บริษัทฯได้มีการกำาหนด
เป้ีาหมาย่ กลยุ่ทธ์ และแผนการดำาเนินการ ตั่�งแต่่การออกแบบ 
การผลิต่ การกำาหนดกิจกรรมทางการต่ลาดและส่งเสริมการ
ขาย่  นอกจากน้� ยั่งมีการกำาหนดตั่วชีื้�วัดต่่างๆ เพ้�อใช้ื้สำาหรับ
ติ่ดต่ามและวัดผลความสำาเร็จในการออกผลิต่ภัณฑ์์ใหม่ โดย่มีการ
ราย่งานผลความค้บหน้าแก่คณะกรรมการบริหารอย่่างสมำ�าเสมอ 
เพ้�อทบทวนความเหมาะสมของแผนกลยุ่ทธ์ และพิจารณาปีรับ
เปีลี�ย่นต่ามความเหมาะสม เพ้�อให้บริษัทฯสามารถืบรรลุได้ต่าม
เป้ีาหมาย่ที�กำาหนด
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ความเส่ี่�ยง คำาอธิบายความเส่ี่�ยง การบริหารความเส่ี่�ยงของบริษััที่

ความเสี�ย่งจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
หยุ่ดชื้ะงัก

ด้วย่สถืานการณ์ปัีจจุบันการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯต้่องเผชิื้ญ
กับความเสี�ย่งที�สำาคัญในหลาย่ๆ ด้าน ถึืงแม้ว่าบริษัทฯจะมีการ
บริหารจัดการความเสี�ย่งอย่่างเป็ีนระบบแล้วก็ต่ามแต่่ก็มีปัีจจัย่
เสี�ย่งบางปีระการที�ไม่สามารถืปี้องกันได้ เช่ื้น ปัีจจัย่เสี�ย่งจาก
ภัย่คุกคามจากธรรมชื้าติ่และสิ�งแวดล้อมที�เปีลี�ย่นแปีลงไปี ปัีจจัย่
เสี�ย่งจากการก่อการร้าย่ วินาศกรรม การโจมตี่ทางไซ้ำเบอร์ การ
เกิดโรคระบาด และเหตุ่การณ์ไม่คาดคิด อาทิ การขาดแคลนนำ�า
ปีระปีา การขดัข้องของระบบไฟื้ฟื้า้ เปีน็ต้่น ซึ้ำ�งปัีจจัย่เสี�ย่งเหลา่น้� 
อาจส่งผลกระทบต่่อโรงงานผลิต่และคลังสินค้า การดำาเนินธุรกิจ 
ช้ื้�อเสีย่ง ต่ลอดจนความเช้ื้�อมั�นต่่อองค์กรได้

บริษัทฯต่ระหนักถึืงความสำาคัญของการบริหารความต่่อเน่�อง
ทางธุรกิจ รวมถืึงการจัดทำาแผนการบริหารความต่่อเน่�องทาง
ธุรกิจ เพ้�อให้มั�นใจได้ว่าหากเกิดเหตุ่การณ์วิกฤต่ต่่างๆ บริษัท
จะสามารถืดำาเนินการได้อย่่างต่่อเน่�องหร้อกลับมาดำาเนินธุรกิจ
ได้ในเวลาที�เหมาะสม ดังนั�น บริษัทฯจึงได้จัดทำาค่่ม้อการบริหาร
ความต่่อเน่�องทางธุรกิจ เพ้�อให้แต่่ละหน่วย่งาน นำาไปีใช้ื้ในการ
จัดทำาแผนรับม้อเพ้�อต่อบสนองและปีฏิิบัติ่งานในสภาวะวิกฤต่หร้อ
เหตุ่การณ์ฉุีกเฉิีนต่่างๆ โดย่ไม่ให้สภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่่อ
การดำาเนินธุรกิจ โดย่ค่่ม้อฯได้กำาหนดกลยุ่ทธ์ในการบริหารความ
ต่่อเน่�องออกเป็ีน 5 ด้านที�สำาคัญ ดังน้� 
1) ด้านอาคาร/สถืานที�ปีฏิิบัติ่งานหลัก 
2) ด้านเคร้�องจักร หร้อวัสดุอุปีกรณ์ที�สำาคัญ / การจัดหา
จัดส่งเคร้�องจักร หร้อวัสดุอุปีกรณ์ที�สำาคัญ 
3) ด้านเทคโนโลยี่สารสนเทศและข้อม่ลที�สำาคัญ 
4) ด้านบุคลากรหลัก 
5) ด้านภาคีเคร้อข่าย่ที�สำาคัญ 
ผ้่บริหารในทกุส่วนงาน มีหน้าที�วิเคราะหแ์ละปีระเมนิผลกระทบทาง
ธุรกิจ ระบุกระบวนการที�ต้่องให้ความสำาคัญและจำาเป็ีนต้่องกลับมา
ดำาเนินงานหร้อฟ้ื้�นค้นสภาพให้ได้ภาย่ในระย่ะเวลาที�กำาหนด เพ้�อ
เต่รีย่มการรับม้อเม้�อเกิดเหตุ่การณ์วิกฤต่ได้อย่่างมีปีระสิทธิภาพ 
นอกจากน้� บริษัทฯ ยั่งได้จัดทำาปีระกันภัย่เพ้�อชื้ดเชื้ย่ความเสีย่
หาย่ที�อาจเกิดขึ�น ทั�งในส่วนของโรงงานผลิต่ คลังสินค้า ศ่นย์่
กระจาย่สินค้า และบริษัทย่่อย่ เพ้�อบรรเทาความเสีย่หาย่ทาง
ม่ลค่าที�อาจเกิดขึ�นต่่อบริษัทฯ ในอนาคต่

ความเส่ี่�ยงด้านการปฏิิบัติงาน (Operational Risk) 

ความเสี�ย่งจากการที� CBD พึ�งพิงผ้่นำาเข้า 
ตั่วแทนจำาหน่าย่ และ/หร้อผ้่จัดจำาหน่าย่
ท้องถิื�นในการจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ของ 
CBD ในต่่างปีระเทศ

การดำาเนินธุรกิจส่งออกในต่่างปีระเทศนั�น CBD ต้่องอาศัย่ผ้่นำา
เข้า ตั่วแทนจำาหน่าย่ และ/หร้อผ้่จัดจำาหน่าย่ท้องถิื�นในแต่่ละ
ปีระเทศที� CBD ดำาเนินธุรกิจ ทั�งน้� CBD ไม่มีนโย่บาย่ที�จะเข้า
ทำาสัญญาระย่ะย่าวกับผ้่นำาเข้า/ตั่วแทนจำาหน่าย่ดังกล่าวแม้จะมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที�ย่าวนาน ดังนั�น CBD อาจมีความเสี�ย่ง
ที�ผ้่นำาเข้า ตั่วแทนจำาหน่าย่ และ/หร้อผ้่จัดจำาหน่าย่ท้องถิื�นอาจ
ตั่ดสินใจที�จะยุ่ติ่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ CBD หร้ออาจปีฏิิบตั่ิ
งานได้ไม่ต่รงต่ามเป้ีาหมาย่ ซึ้ำ�งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้ื้าใน
การที� CBD ต้่องเข้าเจรจาทำาข้อต่กลงการจัดจำาหน่าย่สินค้ากับ
ผ้่นำาเข้า ตั่วแทนจำาหน่าย่ และ/หร้อผ้่จัดจำาหน่าย่ท้องถิื�นราย่อ้�น
แทน ซึ้ำ�งอาจมีอุปีสรรคในการเข้าไปีปีระกอบธุรกิจหร้อจำาหน่าย่
ผลิต่ภัณฑ์์ในต่่างปีระเทศได้ นอกจากน้� CBD อาจเผชิื้ญกับความ
เสี�ย่งเฉีพาะตั่วของแต่่ละปีระเทศ จากปัีจจัย่ความไม่แน่นอนและ
สถืาณการณ์ไม่คาดคิดของปีระเทศค่ค้่า  เช่ื้น ปัีจจัย่เสี�ย่งจากภยั่
คุกคามจากธรรมชื้าติ่และสิ�งแวดล้อมที�เปีลี�ย่นแปีลงไปี และความ
ไม่แน่นอนทางการเม้อง เป็ีนต้่น ซึ้ำ�งอาจสร้างข้อจำากัดในการทำา
ธุรกิจระหว่างปีระเทศ ต่ลอดจนสง่ผลกระทบต่่อการดำาเนินธุรกิจ 
ช้ื้�อเสีย่ง ต่ลอดจนความเช้ื้�อมั�นต่่อองค์กรได้

บริษัทฯ ได้จัดตั่�งสำานักธุรกิจต่่างปีระเทศ ทำาหน้าที�ปีระสานงาน 
จัดทำาแผนการทำางานร่วมกับผ้่นำาเข้า ตั่วแทนจำาหน่าย่ และ/หร้อ
ผ้่จัดจำาหน่าย่ในท้องถิื�นอย่่างใกล้ชิื้ด เพ้�อให้การสนุบสนุน ต่ลอด
จนติ่ดต่ามสถืานการณ์ต่่างๆ ไม่ว่าจะเป็ีนสภาพต่ลาด การแข่งขัน 
ต่ลอดจนการเปีลี�ย่นแปีลงข้อกำาหนดกฎระเบีย่บต่่างๆในปีระเทศค่่
ค้า นอกจากน้� ยั่งได้ส่งทีมงานที�มีความเชีื้�ย่วชื้าญไปีทำางานร่วมกับ
ผ้่นำาเข้า ตั่วแทนจำาหน่าย่ และ/หร้อผ้่จัดจำาหน่าย่ท้องถิื�นอย่่างใกล้
ชิื้ด เพ้�อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจและสร้างความไว้วางใจในระย่ะ
ย่าว เพ้�อร่วมพัฒนาและสร้างการเติ่บโต่ของย่อดขาย่ไปีด้วย่กัน

รายงานประจำำาปี 256350
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ความเสี�ย่งจากความผันผวนของราคา
วัต่ถุืดิบและภาวะขาดแคลนวัต่ถุืดิบ

นำ�าตาลิที่ราย
นำ�าต่าลทราย่เปีน็สินค้าโภคภัณฑ์์ (Commodity Product) ที�มีราคา
ขึ�นลงต่ามอุปีสงค์และอุปีทานในต่ลาด และนโย่บาย่ของรัฐบาล 
หากราคาปีรับตั่วส่งขึ�น CBD ไม่สามารถืรับรองว่าจะสามารถื
ผลักภาระต้่นทุนที�เพิ�มขึ�นให้แก่ผ้่บริโภคได้ ซึ้ำ�งอาจส่งผลกระทบ
ทางลบต่่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบ
ริษัทฯ อย่่างมีนัย่สำาคัญ อนึ�ง นำ�าต่าลทราย่ที�ใช้ื้สำาหรับผลิต่ภัณฑ์์
ขาย่ในปีระเทศถ่ืกกำาหนดโดย่สำานักงานคณะกรรมการอ้อย่และ
นำ�าต่าลทราย่ ขณะที�นำ�าต่าลทราย่ที�ใช้ื้สำาหรับผลิต่ภัณฑ์์เพ้�อการ
ส่งออกเป็ีนไปีต่ามกลไกราคาในต่ลาดโลก ซึ้ำ�งเป็ีนผลของปัีจจัย่
ต่่างๆ ที�เกี�ย่วข้อง รวมถึืงแต่่ไม่จำากัดเฉีพาะสภาพภ่มิอากาศที�
เอ้�ออำานวย่หร้อเป็ีนอุปีสรรคต่่อการเพาะปีล่กในแต่่ละปีระเทศ 
นโย่บาย่ส่งเสริมการนำาเข้าและส่งออกของภาครัฐโดย่เฉีพาะ
ในกลุ่มปีระเทศพัฒนาแล้ว นอกจากน้� ราคานำ�าต่าลทราย่ย่ังมี
ความสัมพันธ์กับความเคล้�อนไหวของสกุลเงินเรีย่ลบราซิ้ำล (BRL) 
จากการที�บราซิ้ำลเป็ีนปีระเทศผ้่ส่งออกนำ�าต่าลราย่ใหญ่ของโลก 
นอกจากน้� ยั่งมีความสัมพันธ์กับราคานำ�ามันเช้ื้�อเพลิง เน่�องจาก
นำ�าอ้อย่รวมถึืงกากนำ�าต่าลสามารถืนำาไปีผลิต่เป็ีนเอทานอล โดย่
ผสมกับนำ�ามันเพ้�อใช้ื้เป็ีนเช้ื้�อเพลิงรถืย่นต์่ 

เศษัแก้ว
เศษแก้วเป็ีนวัต่ถุืดิบหลักในการผลิต่ขวดแก้วสีชื้าของ APG ซึ้ำ�ง
จัดซ้้ำ�อโดย่การทำาสัญญาระย่ะสั�นอายุ่ปีระมาณ 1 ปีี เพ้�อจัดหาเศษ
แก้วจากบริษัทผ้่ค้าและ APG ยั่งคงมีแผนที�จะออกใบสั�งซ้้ำ�อเพ้�อ
สั�งซ้้ำ�อเศษแก้วจากผ้่ค้าเศษแก้วจำานวนอย่่างน้อย่ 2-3 ราย่ ซึ้ำ�งการ
ทำาสัญญาระย่ะสั�นเพ้�อจัดหาเศษแก้วและการออกใบสั�งซ้้ำ�อดังกล่าว
เป็ีนไปีต่ามหลักปีฏิิบัติ่ของต่ลาดโดย่ทั�วไปี อย่่างไรก็ดี APG ไม่
สามารถืรับรองได้ว่าผ้่ค้าเศษแก้วจะสามารถืจัดหาเศษแก้วให้แก่ 
APG ได้ในปีริมาณที�เพีย่งพอและในราคาที�เหมาะสม หากมกีรณ้
ดังกล่าว APG อาจมีต้่นทุนในการผลิต่ขวดแก้วส่งขึ�น เน่�องจาก 
APG ต้่องปีรับส่ต่รการผลิต่โดย่การใช้ื้วัต่ถุืดิบอ้�นที�มีต้่นทุนส่ง
กว่าเศษแก้วเพิ�มมากขึ�น เช่ื้น เพิ�มปีริมาณการใช้ื้ทราย่แก้ว และ
โซ้ำดาแอชื้ เป็ีนต้่น ซึ้ำ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่่อธุรกิจ ผลการ
ดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่่างมีนัย่สำาคัญ

อล้ิมิเน่ยมชีนิดแผู่้น
อล่มิเน้ย่มชื้นิดแผ่นเป็ีนวัต่ถุืดิบหลักในการผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มซึ้ำ�ง 
ACM จัดซ้้ำ�อจากบริษัทโรงหลอมและขึ�นร่ปีอล่มิเน้ย่มขนาดใหญ่ใน
ปีระเทศที�มีคุณภาพและมาต่รฐานในระดบัสากล โดย่การทำาสัญญา
ระย่ะสั�นที�ระบุราคาและจำานวนที�แน่นอน นอกจากน้� อล่มิเน้ย่มชื้นิด
แผ่นเป็ีนสินค้าโภคภัณฑ์์ที�มีราคาอ้างอิงกับต่ลาดซ้้ำ�อขาย่ล่วงหน้า
โลหะในกรุงลอนดอน (London Metal Exchange: LME) ซึ้ำ�งมีราคา
ซ้้ำ�อขาย่เป็ีนไปีต่ามระดับอุปีสงค์และอุปีทานในต่ลาด หากมีกรณ้
ดังกล่าว ACM อาจมีต้่นทุนในการผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มส่งขึ�น 
ซึ้ำ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่่างมีนัย่สำาคัญ

LDPE
เม็ดพลาสต่กิชื้นิด LDPE (Low density polyethylene)เปีน็วัต่ถุืดิบ
หลักในการผลิต่ฟิื้ล์มหด (Shrink film) ของ APM สำาหรับใช้ื้ผลิต่
เป็ีนบรรจุภัณฑ์์ เพ้�อช่ื้วย่ในการปิีดผนึกและป้ีองกันไอนำ�า 
เม็ดพลาสต่กิมีลักษณะเปีน็สินค้าโภคภณัฑ์์ที�มีราคาผนัผวนต่าม
ราคานำ�ามันดิบ อีกทั�ง บริษัทฯ ยั่งมีความเสี�ย่งจากการขาดแคลน
วัต่ถุืดิบ (เม็ดพลาสติ่ก) อันเน่�องมาจากการมีผ้่ผลิต่ภาย่ในปีระเทศ
น้อย่ราย่ ซึ้ำ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน 
โดย่บรษัิทฯ มีแผนจะสั�งซ้้ำ�อวัต่ถุืดิบจากแหลง่ในปีระเทศเปีน็ส่วน
ใหญ่ ณ ราคาต่ลาด (Spot price) และต่ดิต่ามบรหิารสินค้าคงคลัง
ให้เพีย่งพอต่่อปีริมาณความต้่องการใช้ื้ของบริษัทฯ อย่่างใกล้ชิื้ด 

บริษัทฯมีนโย่บาย่ในการจัดหาวัต่ถุืดิบจากผ้่ขาย่อย่่างน้อย่ 2-3 
ราย่ เพ้�อลดการพึ�งพิงผ้่ขาย่ราย่ใดราย่หนึ�ง รวมทั�งเป็ีนการสร้าง
อำานาจการต่่อรองให้แก่บริษัทฯ  โดย่บริษัทฯจะมีการวางแผนการ
สั�งซ้้ำ�อวัต่ถุืดิบล่วงหน้าต่ามแผนการขาย่และการผลิต่ และมีการ
ทบทวนแผนอย่่างสมำ�าเสมอ เพ้�อพิจารณาความจำาเป็ีนในการ
ปีรับเปีลี�ย่นต่ามความเหมาะสม โดย่ส่วนใหญ่บริษัทฯจะมีการ
ทำาสัญญาล่วงหน้ากับผ้่ขาย่ เพ้�อระบุปีริมาณการซ้้ำ�อขาย่ และ
ราคาที�แน่นอน นอกจากน้� หากวัต่ถุืดิบที�มีความผันผวนของ
ราคา บริษัทฯอาจพิจารณากำาหนดเง้�อนไขในการปีรับราคาไว้ใน
สัญญาซ้้ำ�อขาย่ เพ้�อป้ีองกันความเสี�ย่งที�ต้่นทุนอาจจะส่งขึ�นจาก
ความผันผวนของราคา  
นอกจากน้�  บ ริ ษัทฯยั่งได้พัฒนากระบวนการจัดหาเชื้ิง 
กลยุ่ทธ์ โดย่มีวัต่ถุืปีระสงค์เพ้�อ

 z วางแผนการจัดหาในระย่ะย่าว เพ้�อให้แน่ใจว่าบริษัทสามารถื

จัดหาวัต่ถุืดิบได้อย่่างต่่อเน่�อง ทันต่่อความต้่องการและ

สอดคล้องกับกลยุ่ทธ์ของบริษัทฯ

 z มุ่งหาแนวทางในการลดต้่นทุน รวมถึืงการเพิ�มม่ลค่าต่ลอด

ห่วงโซ่้ำอุปีทาน เพ้�อเพิ�มขีดความสามารถืในการแข่งขัน

 z สร้างความสัมพันธ์ระย่ะย่าว เพ้�อบริหารจัดการความ

เสี�ย่งด้าน Supply 

นอกจากกลยุ่ทธ์ในด้านการจัดหา บริษัทฯยั่งเต่รีย่มแผนรับม้อ 
หากเกิดภาวะการขาดแคลนของวัต่ถุืดิบหลัก เช่ื้น การสำารอง
วัต่ถุืดิบ (Buffer Stock)  การปีระเมินความเพีย่งพอของแผน
ฉุีกเฉิีนของผ้่ขาย่ที�สำาคัญ  เป็ีนต้่น
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กระดาษัคราฟท์ี่
กระดาษคราฟื้ท์เป็ีนวัต่ถุืดิบหลักในการผลิต่เป็ีนแผ่นกระดาษล่กฟ่ื้ก 
(Sheetboard) อันเป็ีนองค์ปีระกอบในการทำาบรรจุภัณฑ์์กล่อง
ล่กฟ่ื้กของ APM ถ้ือเป็ีนสินค้าโภคภัณฑ์์ที�หาได้ง่าย่ซึ้ำ�งราคาขาย่
จะขึ�นอย่่่กับอุปีสงค์และอุปีทานของเศษกระดาษ (waste paper) 
ในท้องต่ลาด โดย่บริษัทฯ มีแผนจะจัดซ้้ำ�อจากผ้่ค้ากระดาษคราฟื้ท์ 
1-2 ราย่ เปีน็สัญญาซ้้ำ�อขาย่ทันที (Spot Contract) และเปีน็สัญญา
ระย่ะสั�น เพ้�อป้ีองกันการพึ�งพิงค่่ค้าราย่ใดราย่หนึ�งมากเกินไปี

แผู่้นฟล์ิิม BOPP 
แผ่นฟิื้ล์ม BOPP (Biaxially-oriented polypropylene) เป็ีน
วัต่ถุืดิบหลักในการผลิต่ฉีลาก OPP ของ APM มีคุณสมบัติ่เป็ีน
เน่�อฟิื้ล์มใสและย้่ดหยุ่่น 
บริษัทฯ อาจมีความเสี�ย่งจากการขาดแคลนวัต่ถุืดิบ อันเน่�องมา
จากการมผ้่ีผลิต่ภาย่ในปีระเทศนอ้ย่ราย่ และอาจต่อ้งพึ�งพาแหลง่
วัต่ถุืดิบจากต่่างปีระเทศเป็ีนหลัก ซึ้ำ�งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่่อธุรกิจ ผลการดำาเนนิงาน โดย่บรษัิทฯ มีแผนจัดหาและทดสอบ
คุณภาพวัต่ถุืดิบจากแหล่งต่่างปีระเทศ 2-3 ราย่ เพ้�อป้ีองกันความ
เสี�ย่งจากการพึ�งพิงค่่ค้าราย่ใดราย่หนึ�งมากเกินไปี

ก๊าซิธรรมชีาติ
ก๊าซ้ำธรรมชื้าติ่เป็ีนหนึ�งในต้่นทุนพลังงานหลักในการผลิต่ โดย่
บริษัทฯ เข้าทำาสัญญาซ้้ำ�อขาย่ระย่ะย่าวก๊าซ้ำธรรมชื้าติ่กับบริษัท 
ปีต่ท. จำากัด (มหาชื้น) หร้อ “ปีต่ท.” ในฐานะที�บริษัทฯ เป็ีน
ผ้่ใช้ื้ก๊าซ้ำธรรมชื้าติ่เพ้�อการอุต่สาหกรรมในปีระเทศไทย่ โดย่มี
โครงสร้างราคาปีระกอบไปีด้วย่ (1) ราคาก๊าซ้ำซึ้ำ�งผันแปีรต่าม
ราคานำ�ามันเต่าในปีระเทศสิงคโปีร์ อัต่ราแลกเปีลี�ย่นเงินบาท
ต่่อดอลลาร์สหรัฐ ปีริมาณการใช้ื้ก๊าซ้ำธรรมชื้าติ่เฉีลี�ย่ต่่อวันและ
ปัีจจัย่ที�เกี�ย่วข้องอ้�น และ (2) Demand Charge ซึ้ำ�งเป็ีนค่าใช้ื้
จ่าย่คงที�กำาหนดต่ามปีริมาณการใช้ื้ก๊าซ้ำธรรมชื้าติ่ต่ามที�ได้ต่กลง
ไว้ในสัญญา จึงมีความเสี�ย่งที�ราคากา๊ซ้ำต่ามสญัญาดังกล่าวจะปีรบั
ตั่วส่งขึ�นต่ามความผันแปีรของราคาและอัต่ราแลกเปีลี�ย่นอ้างอิง 
รวมทั�งปีริมาณการใช้ื้ก๊าซ้ำธรรมชื้าติ่เฉีลี�ย่ต่่อวัน และมีผลกระทบ
ต่่อต้่นทุนการผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นๆ ในภาพ
รวมของบริษัทฯ นอกจากน้� หากมีการจัดส่งก๊าซ้ำไม่เพีย่งพอต่่อ
ปีริมาณความต้่องการใช้ื้งานต่ามแผนผลิต่ อาจส่งผลกระทบใน
ทางลบต่่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของ 
บริษัทฯ อย่่างมีนัย่สำาคัญ

รายงานประจำำาปี 256352
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ความเสี�ย่งเกี�ย่วกับความปีลอดภัย่ใน
การบริโภคและความน่าเช้ื้�อถ้ือของ
ผลิต่ภัณฑ์์ของบริษัทฯ

การผลิต่ การบรรจุหีบห่อ และการจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ของ CBD 
อาจก่อให้เกิดความเสี�ย่งต่่อความปีลอดภัย่ในการบริโภค โดย่อาจ
เกิดมาจาก (1) ผลิต่ภัณฑ์์ที�ไม่มีคุณภาพ (2) ผลิต่ภัณฑ์์ที�ชื้ำารุด
บกพร่อง (3) ผลิต่ภัณฑ์์ที�มีการปีนเป้ี�อน หร้อ (4) การติ่ดฉีลากและ
คำาเต้่อนเกี�ย่วกับผลิต่ภัณฑ์์ที�ไม่เพีย่งพอหร้อไม่ถ่ืกต้่อง หร้อ แม้ว่า 
CBD จะจดัให้มีข้อความคำาเต้่อนถ่ืกต้่องต่ามที�กำาหนดในปีระกาศ
ของกระทรวงสาธารณสุข เช่ื้น คาราบาวแดงได้ระบุข้อความ “ห้าม
ด้�มเกินวันละ 2 ขวด เพราะอาจทำาให้ใจสั�น นอนไม่หลับ เด็กและ
สต่รีมีครรภ์ไม่ควรด้�ม ผ้่มีโรคปีระจำาตั่วหร้อผ้่ป่ีวย่ปีรึกษาแพทย์่
ก่อน” ไว้บนฉีลาก  แต่่ CBD ก็ยั่งมีความเสี�ย่งที�ผลิต่ภัณฑ์์ของ 
CBD จะก่อให้เกิดอันต่ราย่ต่่อสุขภาพของผ้่บริโภค หากผ้่บริโภคไม่
ปีฏิิบัติ่ต่ามคำาเต้่อนในฉีลาก  ปัีจจัย่เสี�ย่งเหล่าน้� ส่งผลให้ผ้่บริโภค
อาจได้รบัความเสีย่หาย่และเรีย่กร้องให้ CBD รับผิดชื้อบต่่อความ
เสีย่หาย่ที�เกิดขึ�น หร้ออาจมีการเรีย่กค้นผลิต่ภัณฑ์์ของ CBD 
จากต่ลาด รวมทั�งหน่วย่งานราชื้การที�เกี�ย่วข้องอาจสั�งให้ CBD 
ระงับหร้อหยุ่ดการปีระกอบกิจการได้ ซึ้ำ�งส่งผลกระทบทางลบต่่อ
ความน่าเช้ื้�อถ้ือของผลิต่ภัณฑ์์ของ บริษัทฯ โอกาสทางธุรกิจ 
ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่่างมีนัย่
สำาคัญ นอกจากน้� การโดนข้อกล่าวหาว่าผลิต่ภัณฑ์์ของ CBD 
เป็ีนอันต่ราย่ แม้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวจะไม่ได้อย่่่บนพ้�นฐาน
ของความเป็ีนจริง อาจส่งผลต่่อความต้่องการผลิต่ภัณฑ์์ภาย่ใต้่
เคร้�องหมาย่การค้าของ CBD ลดน้อย่ลงได้เช่ื้นกัน

บริษัทฯมุ่งมั�นในการผลติ่สินค้า เพ้�อต่อบสนองความต่อ้งการของ
ผ้่บริโภคทั�งในด้านรสชื้าด คุณภาพ ความปีลอดภัย่และคุณค่า
ทางโภชื้นาการ ภาย่ใต้่ข้อกำาหนด กฎระเบีย่บที�เกี�ย่วข้อง โดย่
บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงงานผลติ่ 
เพ้�อให้การควบคุมคุณภาพในแต่่ละขั�นต่อนการผลิต่ เป็ีนไปีต่าม
หลักเกณฑ์์วิธีการที�ดีในการผลิต่ (GMP - Good Manufacturing 
Practice) ที�รับรองโดย่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและย่า  
โดย่ CBD ได้รับการรับรองขั�นต่อนการผลิต่และการควบคุม
คุณภาพต่ามมาต่รฐานระบบบริหารงานคุณภาพต่่างๆ อาทิเช่ื้น 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Halal  
ISO 22000:2005 (E) ISO 14000 และ ISO 45001:2018  
นอกจากน้� บริษัทฯยั่งมีระบบการต่รวจสอบย้่อนกลับผลิต่ภัณฑ์์ 
การส้�อสารข้อม่ลผลิต่ภัณฑ์์ที�ชัื้ดเจนและเป็ีนไปีต่ามข้อกำาหนด
ของหน่วย่งานที�เกี�ย่วข้อง ต่ลอดจนระบบการรับเร้�องร้องเรีย่น
จากล่กค้าเกี�ย่วกับปัีญหาด้านผลิต่ภัณฑ์์

การพึ�งพิงบุคลากร โดย่เฉีพาะอย่่างยิ่�ง
เจ้าหน้าที�บริหารระดับส่งที�มีความสำาคัญ

การปีระกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต้่องอาศัย่ความร้่ ความสามารถื 
ความเชีื้�ย่วชื้าญและปีระสบการณ์ของบุคลากร โดย่เฉีพาะอย่่าง
ยิ่�งเจ้าหน้าที�บริหารระดับส่ง หากบริษัทฯ ไม่สามารถืรักษา
บุคลากรที�สำาคัญดังกล่าว หร้อไม่สามารถืสรรหาผ้่มีคุณสมบัติ่
เหมาะสมในระดับเดีย่วกับเจ้าหน้าที�บริหารระดับส่ง เพ้�อดำารง
ต่ำาแหน่งแทนบุคลากรที�สำาคัญน้�ได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่่อการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทฯได้จัดทำาแผนส้บทอดต่ำาแหน่งที�ครอบคลุมต่ำาแหน่ง 
ผ้่บริหารระดับส่ง รวมถึืงได้มีการติ่ดต่ามความค้บหน้าของแผน
ส้บทอดดังกล่าว เพ้�อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีผ้่บริหารที�มีความร้่ 
ความสามารถืและปีระสบการณที์�สามารถืส้บทอดต่ำาแหนง่ที�สำาคัญ
ได้ในอนาคต่ นอกจากน้� ยั่งจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสม
ของแผนอย่่างเปีน็ระย่ะ  เพ้�อส่งเสรมิและเต่รยี่มความพรอ้มแกผ้่่
บริหารระดับส่งในการส้บทอดงานหร้อต่ำาแหน่งที�สำาคัญของบริษัทฯ

ความเส่ี่�ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี�ย่งจากความผันผวนของอัต่รา
แลกเปีลี�ย่นและอัต่ราดอกเบี�ย่

ความผันผวนของอัต่ราแลกเปีลี�ย่นเป็ีนหนึ�งในปัีจจัย่เสี�ย่งที�อาจส่ง
ผลกระทบต่่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน เน่�องจากบริษัทฯ 
มีการลงทุนโดย่การถื้อหุ้นในบริษัทย่่อย่ที�ปีระกอบธุรกิจทั�งใน
ปีระเทศและต่่างปีระเทศ และบริษัทย่่อย่ดังกล่าวมีราย่รับและ
ราย่จ่าย่ดำาเนินงานปีกติ่ที�เกี�ย่วข้องกับสกุลเงินต่ราอ้�นที�มิใช่ื้สกุล
เงินต่ราหลักในปีระเทศของต่นเอง อีกทั�งการเติ่บโต่อย่่างรวดเร็ว
ของขนาดธุรกิจต่่างปีระเทศในช่ื้วงระย่ะเวลาที�ผ่านมา โดย่สำาหรับ
รอบปีีบัญชีื้สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีราย่ได้จาก
การขาย่ต่่างปีระเทศ 8,098 ล้านบาท โดย่ในจำานวนน้�มีธุรกรรม
ที�อย่่่ในร่ปีสกุลเงินไทย่บาทและสกุลเงินต่ราอ้�นในอัต่ราส่วน
ปีระมาณร้อย่ละ 69:31 และมีสกุลเงินต่ราต่่างปีระเทศที�สำาคัญ
ค้อเหรีย่ญสหรัฐฯ 
นอกจากน้� ต่ามที�ปีรากฏิในงบการเงินรวมสิ�นสุด ณ วันที� 31 
ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหน้�สินที�ก่อให้เกิดภาระดอกเบี�ย่จ่าย่
จำานวน 4,794ลา้นบาท คิดเป็ีนอัต่ราสว่นหน้�สินที�ก่อให้เกิดภาระ
ดอกเบี�ย่จ่าย่ต่่อส่วนของผ้่ถ้ือหุ้น 0.5 เท่า ดังนั�น การปีรับตั่วส่งขึ�น
ของอัต่ราดอกเบี�ย่ในอนาคต่อาจส่งผลให้บริษัทฯ มีต้่นทุนทางการ
เงินเพิ�มส่งขึ�นและอาจส่งผลกระทบในทางลบต่่อผลปีระกอบการ
และฐานะทางการเงินอย่่างมีนัย่สำาคัญ

บริษัทฯบริหารความเสี�ย่งด้านอัต่ราแลกเปีลี�ย่นด้วย่การเจรจา
ต่่อรองเง้�อนไขการค้าและราคาซ้้ำ�อขาย่ให้เป็ีนสกุลเงินต่ราหลัก
ในปีระเทศของต่นเองและรับชื้ำาระค่าสินค้าล่วงหน้าเป็ีนหลัก 
รวมถึืงมีการปีระย่กุต์่ใช้ื้เคร้�องม้อการเงนิ (Derivatives) เปีน็ราย่
กรณ้ต่ามความเหมาะสมในแต่่ละชื้ว่งเวลา โดย่ไมแ่สวงหาผลกำาไร
แต่่มุ่งเน้นให้เกิดเสถีืย่รภาพของการเข้าทำาธุรกรรมเกี�ย่วข้องกับ
สกุลเงินต่ราต่่างปีระเทศให้อย่่่ในเกณฑ์์ที�สามารถืบริหารจัดการได้
สำาหรับความผันผวนของอัต่ราดอกเบี�ย่ บริษัทฯ ต่ระหนักถึืง
ผลกระทบที�อาจเกิดจากความเสี�ย่งดังกล่าว จึงได้เต่รีย่มวงเงิน
ในการออกและเสนอขาย่หุ้นก้่ โดย่เม้�อคำานวณรวมกับหุ้นก้่ของ
บริษัทที�ยั่งไม่ได้ไถ่ืถือนทั�งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ�ง จะมีม่ลค่า
รวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ต่ามที�ได้รับอนุมัติ่จากมติ่ที�ปีระชุื้ม
สามัญผ้่ถ้ือหุ้นปีระจำาปีี 2563  เพ้�อปีรับโครงสร้างทุนโดย่คำานึง
ถึืงการบริหารสภาพคล่อง ความสมดุลของแหล่งที�มาและใช้ื้
ไปีของแหล่งเงินทุน ต่ลอดจนต้่นทุนทางการเงินและค่าใช้ื้จ่าย่
ที�เกี�ย่วข้อง รวมถึืงอัต่ราผลต่อบแทนผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทฯ ใน
ภาพรวมเป็ีนสำาคัญ
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ความเส่ี่�ยง คำาอธิบายความเส่ี่�ยง การบริหารความเส่ี่�ยงของบริษััที่

ความเส่ี่�ยงด้านการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบ (Compliance Risk)

ความเสี�ย่งจากการเปีลี�ย่นแปีลงนโย่บาย่ 
กฎเกณฑ์์ และระเบีย่บต่่างๆที�เกี�ย่วข้อง
กับการปีระกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ลักษณะการปีระกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตั่�งแต่่การผลิต่ การ
ทำาการต่ลาด การจัดจำาหน่าย่ จำาเป็ีนต้่องดำาเนินการภาย่ใต้่การ
กำากับด่แลต่ามหลักเกณฑ์์ทางกฎหมาย่และระเบีย่บของหน่วย่
งานต่่างๆที�เกี�ย่วข้อง อาทิเช่ื้น พระราชื้บัญญัติ่อาหาร พ.ศ. 2522 
(ต่ามที�ได้แก้ไขเพิ�มเติ่ม) ปีระกาศและกฎเกณฑ์์ที�เกี�ย่วข้องของ
กระทรวงสาธารณสขุซึ้ำ�งกำาหนดขอ้จำากัดเกี�ย่วกับฉีลากการโฆษณา
และการทำาการต่ลาดเคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง เช่ื้น ข้อจำากัดในการ
โฆษณาสรรพคุณของสินค้า ข้อจำากัดในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย่ ข้อกำาหนดให้ผ้่ผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังต้่องแสดงคำา
เต้่อนบนฉีลากถึืงปีริมาณการบริโภคในแต่่ละวนั เป็ีนต้่น นอกจาก
น้�ธุรกิจการผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังของ CBD ยั่งอย่่่ภาย่ใต้่ข้อ
กำาหนดและหลักเกณฑ์์ทางกฎหมาย่ที�เกี�ย่วข้องกับสิ�งแวดล้อม เช่ื้น 
พระราชื้บัญญัติ่โรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชื้บัญญัติ่ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม พ.ศ. 2535  รวมถึืงพระราชื้บัญญัติ่
ภาษีสรรพสามิต่ พ.ศ. 2560 ซึ้ำ�งอาจทำาให้บริษัทฯ มีภาระต่้อง
จ่าย่ภาษีเพิ�มขึ�น ในส่วนของภาระภาษีต่ามค่าความหวานต่่อ
ลิต่ร ที�กฎหมาย่กำาหนดให้มีการปีรับขึ�นเป็ีนขั�นบันไดทุก 2 ปีี 
จนถึืงปีี พ.ศ. 2566
อย่่างไรก็ต่าม ความซั้ำบซ้้ำอนของบทบัญญัติ่ทางกฎหมาย่ที�
เกี�ย่วข้องข้างต้่น รวมถึืงการเปีลี�ย่นแปีลง ของนโย่บาย่ กฎหมาย่ 
ต่ลอดจนปัีญหาการตี่ความที�ไม่ชัื้ดเจน และความเข้าใจวิธีปีฏิิบัติ่ 
ที�คลาดเคล้�อนไปี อาจส่งผลกระทบต่่อการดำาเนินธุรกิจ ทำาให้
บริษัทฯต้่องมีความรับผิดต่ามกฎหมาย่ และย่งัอาจส่งผลกระทบ
ต่่อภาพลักษณ์ช้ื้�อเสีย่งของบริษัทฯ

บริษัทฯกำาหนดกระบวนการเพ้�อรองรับความเสี�ย่งด้านกฎหมาย่ล่วง
หน้าผ่านการต่ดิต่ามการออกร่างกฎหมาย่ และกฎเกณฑ์์ใหมต่่่าง ๆ  
เพ้�อวิเคราะหป์ีระเดน็และผลกระทบต่่างๆที�อาจสง่ผลต่่อการดำาเนนิ
ธุรกิจ ต่ลอดจนการเต่รีย่มแนวทางในการรับม้อผลกระทบจาก
การเปีลี�ย่นแปีลงดงักล่าว นอกจากน้� บริษัทฯยั่งเข้าไปีมส่ีวนร่วม
กับสมาคม หร้อองค์กรต่่างๆที�เกี�ย่วข้องกับธุรกิจ เพ้�อรับทราบ
ข้อม่ลข่าวสารการเปีลี�ย่นแปีลง รวมถึืงหาร้อร่วมกับภาครัฐ ใน
กรณ้ที�มีความไม่ชัื้ดเจนของหลักเกณฑ์์ เพ้�อให้การดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำาหนดกฎหมาย่และกฎเกณฑ์์ใหม่ 
หร้อที�จะมีการเปีลี�ย่นแปีลงในอนาคต่ 

ความเสี�ย่งจากการละเมิดข้อม่ลส่วนบุคคล 
(Data Privacy)

ในโลกยุ่คดิจิทัล ข้อม่ลกลาย่เป็ีนเคร้�องม้อที�สำาคัญในการสร้างความ
ได้เปีรีย่บทางธุรกิจ  บริษัทต่่างๆสามารถืนำาข้อม่ลมาวิเคราะห์และ
เพิ�มม่ลค่าให้กับธุรกิจ ส่งผลให้หลาย่ธุรกิจพย่าย่ามเก็บข้อม่ลทุก
อย่่าง เพ้�อนำามาต่่อย่อดและสร้างปีระโย่ชื้น์แก่ธรุกิจในอนาคต่ จน
บางครั�งอาจละเมิดความเป็ีนส่วนบุคคลของผ้่บริโภค ซึ้ำ�งอาจเข้า
ข่าย่ความผิดต่าม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อม่ลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที�
อาจส่งผลกระทบต่่อภาพลักษณ์ ช้ื้�อเสีย่งของบริษัทฯได้

บริษัทฯ ต่ระหนักถึืงความสำาคัญของการคุ้มครองข้อม่ลส่วนบุคคล 
โดย่มุ่งเน้นในการให้ความเคารพและความสำาคัญถึืงสิทธิ ข้อม่ลส่วน
บุคคลและการคุ้มครองข้อม่ลส่วนบุคคล ซึ้ำ�งเป็ีนสิทธิขั�นพ้�นฐานใน
ความเป็ีนส่วนตั่ว ที�ต้่องได้รับความคุ้มครองต่ามพ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อม่ลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ด้วย่เหตุ่น้� บริษัทจึงได้กำาหนดนโย่บาย่
เพ้�อเป็ีนหลักในการคุ้มครองข้อม่ลส่วนบุคคล และเป็ีนแนวทาง
ปีฏิิบัติ่สำาหรับผ้่บริหารและพนักงานทุกระดับในการนำาข้อม่ลส่วน
บุคคลไปีใช้ื้  โดย่ครอบคลุม ตั่�งแต่่การเก็บรวมรวมข้อม่ลส่วน
บุคคล การใช้ื้หร้อการเปิีดเผย่ข้อม่ลส่วนบุคคล คุณภาพของ
ข้อม่ลส่วนบุคคล  มาต่รการการรักษาความมั�นคงปีลอดภัย่ของ
ข้อม่ลส่วนบุคคล และสิทธิต่่างๆของเจ้าของข้อม่ล  เพ้�อให้การ
นำาข้อม่ลส่วนบุคคลไปีใช้ื้ เป็ีนไปีอย่่างเหมาะสม ไม่ละเมิดความ
เป็ีนส่วนบุคคล และเป็ีนไปีต่ามที� พ.ร.บ.คุ้มครองข้อม่ลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 กำาหนดไว้
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2) ค้วามีเสีิ�ยงทีั�อาจจะเกิดัข้�นให้มี� (New Emerging Risks)
ความเส่ี่�ยง คำาอธิบายความเส่ี่�ยง การบริหารความเส่ี่�ยงของบริษััที่

ความเสี�ย่งจากการระบาดของโรค
ติ่ดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถืานการณ์การระบาด COVID-19 ซึ้ำ�งได้แพร่ระบาดในหลาย่
ปีระเทศทั�วโลกตั่�งแต่่ปีลาย่ปีี 2562 รวมถึืงปีระเทศไทย่ตั่�งแต่่
เด้อนมกราคม 2563 และได้ส่งผลต่่อสุขภาพ ภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคมทั�งทางต่รงและทางอ้อม หลาย่ปีระเทศได้ใช้ื้มาต่รการ
จำากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางจนกระทบต่่อห่วงโซ่้ำ
อุปีทานในหลาย่ปีระเทศเป็ีนวงกว้าง ซึ้ำ�งอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่่อธุรกิจ ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
อย่่างมีนัย่สำาคัญ อย่่างไรก็ต่ามสถืานการณ์ดังกล่าวเริ�มมีทิศทาง
ที�ดีขึ�นหลังจากที�วัคซี้ำนป้ีองกันโรค COVID-19 เริ�มถ่ืกแจกจ่าย่
ให้แก่ปีระชื้าชื้นในหลาย่ๆ ปีระเทศ
สำาหรับรอบปีีบัญชีื้สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบจากสถืานการณ์แพร่ระบาดของโรคติ่ดเช้ื้�อ COVID-19 
ทั�งในปีระเทศและปีระเทศค่่ค้าอย่่างจำากัดเป็ีนบางช่ื้วงเวลา จาก
มาต่รการต่่างๆ ของภาครฐั อาทิเช่ื้น มาต่รการจำากัดการเดนิทาง
และปีดิสถืานที�บางแห่ง  มาต่รการงดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มแอลกอฮ่อล์
ในปีระเทศในชื้ว่งเด้อนเมษาย่น 2563 การปีดิด่านขนสง่สินค้าทาง
บกระหว่างปีระเทศเพ้�อวางมาต่รการปีอ้งกันเช้ื้�อ COVID-19 ทั�งน้� 
เม้�อมีการผ่อนคลาย่มาต่รการดงักล่าว ย่อดขาย่กก็ลับมามีทิศทาง
ที�ดีขึ�น ขณะที�โรงงานผลิต่ อำาเภอบางปีะกง จังหวัดฉีะเชิื้งเทรา 
ยั่งดำาเนินการผลิต่ได้ต่ามปีกติ่ ไม่ได้มีการปิีดชัื้�วคราว ท่ามกลาง
มาต่รรักษาความสะอาดและการรักษาระย่ะห่างอย่่างเข้มงวด โดย่
ในปีี 2563 บริษัทฯ ยั่งสามารถืราย่งานย่อดขาย่และกำาไรเติ่บโต่
ได้อย่่างต่่อเน่�อง เป็ีนผลจากบริษัทมีราย่ได้ที�ค่อนข้างกระจาย่ตั่ว
เชิื้งภ่มิศาสต่ร์ โดย่สัดส่วนย่อดขาย่ของผลิต่ภัณฑ์์เคร้�องด้�มบำารุง
กำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นที�บริษัทฯ ดำาเนินการผลิต่เองในปีระเทศ
ต่่อต่่างปีระเทศในปีี 2563 อย่่่ที� 42:58 กอรปีกับกลยุ่ทธ์องค์กร
ที�มุ่งเน้นการเติ่บโต่อย่่างยั่�งย้่น 

บริษัทฯต่ระหนักถึืงความสำาคัญในการเต่รีย่มความพร้อมเพ้�อ
รองรับสถืานการณ์การระบาดที�อาจเกิดขึ�นได้อย่่างมีปีระสิทธิภาพ 
ทั�งน้� เพ้�อให้กระบวนการที�สำาคัญ (Critical Business Process) 
ยั่งคงสามารถืดำาเนินการต่่อไปีได้อย่่างต่่อเน่�อง บุคลากรในองค์กร
ปีลอดภัย่จากการเจ็บป่ีวย่ และสามารถืฟ้ื้�นตั่วได้ภาย่หลังการระบาด 
ดังนั�น บริษัทฯจึงได้จัดตั่�งคณะผ้่บริหารส้่วิกฤต่ ซึ้ำ�งปีระกอบด้วย่ 
ผ้่บริหารระดับส่งขององค์กร ทำาหน้าที�เป็ีนผ้่สั�งการและกำาหนด
นโย่บาย่และแนวทาง/แผนการบริหารความต่่อเน่�องทางธุรกิจใน
ช่ื้วงสถืานการณ์ดังกล่าว นอกจากน้� ได้แต่่งตั่�งให้มีคณะทำางาน 
ซึ้ำ�งปีระกอบด้วย่ ตั่วแทนหร้อผ้่บริหารจากส่วนงานที�สำาคัญต่่างๆ
ขององคก์ร ทำาหน้าที�ขับเคล้�อนนโย่บาย่ต่่างๆใหด้ำาเนนิการไปีใน
แนวทางที�กำาหนด รวมถืงึติ่ดต่ามการปีฏิิบัติ่งาน และก้่ค้นเหต่กุารณ์
ในฝ่าย่ของต่น ให้สามารถืบริหารความต่่อเน่�องและกลับส่่ภาวะ
ปีกติ่โดย่เร็ว  โดย่ในการเต่รีย่มการรับม้อผลกระทบที�อาจจะเกิด
ขึ�นต่่อธุรกิจ ผ้่บริหารในแต่่ละส่วนงาน จำาเป็ีนต้่องปีระเมินความ
เสี�ย่งเพ้�อระบุผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นต่่อธุรกิจในแต่่ละดา้น รวมทั�ง
จัดเต่รีย่มแผนการรับม้อที�เหมาะสม และครอบคลุมในทุกด้านที�
สำาคัญ อาทิเช่ื้น ห่วงโซ่้ำอุปีทานและการดำาเนินงาน ผลกระทบต่่อ
การดำาเนินธุรกิจ ปัีจจัย่ทางการเงินและปัีจจัย่ภาย่นอก เป็ีนต้่น

ความเสี�ย่งจากการเปีลี�ย่นแปีลงของ
สภาพภ่มิอากาศ

จากแนวโน้มอุณหภ่มิของโลกที�เพิ�มส่งขึ�น สภาพภ่มิอากาศที�มีความ
แปีรปีรวน รวมถึืงภัย่พิบัติ่ต่่างๆที�เกิดขึ�นในปัีจจุบัน เช่ื้น ไฟื้ป่ีา 
นำ�าท่วม ภัย่แล้ง ล้วนแต่่มีที�มาจากปัีญหาภาวะโลกร้อนที�ทวีความ
รุนแรงมากขึ�นเร้�อย่ๆ และส่งผลกระทบการดำาเนินงานทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ต่ระหนักถึืงความสำาคัญของปัีญหาโลกร้อนที�
ส่งผลกระทบต่่อการดำาเนนิธุรกิจและการสรา้งความยั่�งย้่นของบรษัิทฯ 
ดังนั�น บริษัทฯมุ่งเน้นการบริหารจัดการแนวทางการดำาเนินธุรกิจ 
เพ้�อลดผลกระทบต่่อภาวะโลกร้อน อาทิเช่ื้น

• การนำาพลังงานแสงอาทิต่ย์่มาใช้ื้ในกระบวนการผลิต่ และนำา
ก๊าซ้ำธรรมชื้าต่มิาใช้ื้เป็ีนเช้ื้�อเพลงิหลัก  ในการผลติ่ ทดแทนการ
ใช้ื้นำ�ามันเต่า เพ้�อลดการปีล่อย่ก๊าซ้ำเร้อนกระจกส่่ชัื้�นบรรย่ากาศ

• การเก็บข้อม่ลการใช้ื้นำ�าที�เป็ีนระบบ การกำาหนดตั่วชีื้�วัด 
เป้ีาหมาย่เพ้�อลดปีริมาณการใช้ื้นำ�า

• การพัฒนาหร้อปีรับปีรุงกระบวนการผลิต่เพ้�อให้มีการใช้ื้
ทรัพย่ากรที�เกิดปีระโย่ชื้น์ส่งสุดภาย่ใต้่มาต่รฐานความปีลอดภัย่
อาชีื้วอนามัย่และสิ�งแวดล้อม และมีการติ่ดต่ามผลการดำาเนิน
งานผ่านตั่วชีื้�วัดต่่างๆ เช่ื้น การใช้ื้เศษแก้ว รวมถึืงการนำาเศษ
แก้วกลับมาใชื้ใ้หม่เพ้�อลดปีรมิาณการใชื้ท้ราย่จากธรรมชื้าต่ิใน
กระบวนการผลิต่ขวด 

• สร้างวัฒนธรรมในการด่แลสิ�งแวดล้อมและสังคมในองค์กร 
โดย่มุ่งเน้นการปีระหยั่ดพลังงานและการด่แลสิ�งแวดล้อม เช่ื้น 
รณรงค์งดการใช้ื้ภาชื้นะบรรจุอาหารที�ทำาจากพลาสต่ิก ลด
ปีริมาณการพิมพ์ และการใช้ื้กระดาษ ปีรับเปีลี�ย่นร่ปีแบบการ
ติ่ดต่่อหร้อปีระสานงานทางธุรกิจผ่านช่ื้องทาง Online มากขึ�น 
เพ้�อลดการเผาผลาญนำ�ามันจากการเดินทาง เป็ีนต้่น
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ความเส่ี่�ยง คำาอธิบายความเส่ี่�ยง การบริหารความเส่ี่�ยงของบริษััที่

ความเสี�ย่งจากการเปีลี�ย่นแปีลงด้าน
เทคโนโลยี่ดิจิตั่ล

การเปีลี�ย่นแปีลงของเทคโนโลย่ดิีจิตั่ลที�มีการพัฒนาและเปีลี�ย่นแปีลง
อย่่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ซึ้ำ�งส่งผลกระทบต่่อการเปีลี�ย่นแปีลง
ของพฤติ่กรรมมุมมอง และการใช้ื้ชีื้วิต่ของผ้่คนทั�วโลก รวมทั�ง
การดำาเนินธุรกิจและความสามารถืในการแข่งขันของบริษัทฯ 

บริษัทฯไดใ้ห้ความสำาคัญต่่อการพฒันาเทคโนโลย่ ีเพ้�อเพิ�มขีดความ
สามารถืในการแข่งขัน เพิ�มปีระสิทธิภาพในการดำาเนินงาน และ
การสร้างความหลากหลาย่ในสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ 
ดัวย่เหตุ่น้� บริษัทฯจึงได้จัดตั่�งทีมงาน ทำาหน้าที�วางแผน ติ่ดต่าม
เทรนด์เทคโนโลยี่ดิจิทัล และเต่รีย่มความพร้อมรองรับกับการ
เปีลี�ย่นแปีลงดังกล่าว อาทิเช่ื้น

• การพัฒนาช่ื้องทางการขาย่บน Online Platform 

• การพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อม่ลล่กค้า Customer 
Data Platform (CDP) เพ้�อต่อบสนองความต้่องการของล่กค้า
ได้อย่่างมีปีระสิทธิภาพ

• การใช้ื้ RPA (Robotic Process Automation) และ Technology 
การผลิต่ใหม่ๆ เพ้�อเพิ�มปีระสิทธิภาพในการทำางาน
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3) ค้วามีเสีิ�ยงติ�อการลงทุันของผ้้ิถือห้ลักทัรัพัย์
ความเส่ี่�ยง คำาอธิบายความเส่ี่�ยง การบริหารความเส่ี่�ยงของบริษััที่

ความเสี�ย่งจากการเป็ีนบริษัทที�ปีระกอบ
ธุรกิจโดย่การถ้ือหุ้นในบริษัทอ้�น 
(Holding Company)

บริษัทฯ มีลักษณะการปีระกอบธุรกิจในร่ปีแบบบริษัทโฮ่
ลดิ�ง (Holding Company) ค้อเป็ีนบริษัทที�มีราย่ได้จากการถ้ือ
หุ้นในบริษัทอ้�นเป็ีนหลักและไม่มีการดำาเนินธุรกิจของตั่วเองที�
ก่อให้เกิดราย่ได้อย่่างมีนัย่สำาคัญ ดังนั�น ผลปีระกอบการของ
งบการเงินเฉีพาะกิจการของบริษัทฯ จึงขึ�นอย่่่กับผลการดำาเนิน
งานและความสามารถืในการจ่าย่เงินปัีนผลของบริษัทย่่อย่ 
ในขณะที�บริษัทฯ มีนโย่บาย่การจา่ย่เงินปัีนผลในอัต่ราไม่น้อย่กว่า
ร้อย่ละ 40 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ 
ดังนั�น การจะจ่าย่เงินปัีนผลของบริษัทฯ ให้แก่ผ้่ถ้ือหุ้นของบรษัิทฯ 
จะจา่ย่จากกำาไรสทุธิที�ปีรากฏิในงบการเงนิเฉีพาะกจิการของบรษัิทฯ 
ซึ้ำ�งขึ�นอย่่่กับความสามารถืในการจ่าย่เงินปัีนผลของบริษัทฯ ย่่อย่
นอกจากน้� บริษัทฯได้มีการลงทุนทั�งในปีระเทศและต่่างปีระเทศ 
ตั่�งแต่่ต้่นนำ�าไปีจนถืงึปีลาย่นำ�า เพ้�อส่งเสริมธุรกิจให้สร้างการเต่บิโต่
ในระย่ะย่าว ส่งผลให้ผลปีระกอบการของบริษัทฯ มีความเสี�ย่ง
ที�เกี�ย่วกับการลงทุน อาทิเช่ื้น การเปีลี�ย่นแปีลงม่ลค่าของเงิน
ลงทุน ผลต่อบแทนจากการลงทุนไม่เป็ีนไปีต่ามที�คาดการณ์ไว้ 
การขอใบอนุญาต่และกฎหมาย่ที�เกี�ย่วข้อง ต่ลอดจนความเสี�ย่ง
โดย่ทั�วไปีในแต่่ละปีระเทศ

เพ้�อให้การปีฏิิบัติ่งานของบริษัทย่่อย่เป็ีนไปีต่ามเป้ีาหมาย่ที�
บริษัทฯกำาหนด บริษัทฯมีการกำาหนดเป้ีาหมาย่ในการปีฏิิบัติ่
งาน และมาต่รฐานการปีฏิิบัติ่งาน (SOPs) เพ้�อเป็ีนแนวทาง
ในการปีฏิิบัติ่งานของบริษัทย่่อย่และบริษัทร่วม รวมถึืงแต่่ง
ตั่�งบุคคลให้เป็ีนกรรมการและผ้่บริหารของแต่่ละบริษัท โดย่มี
กระบวนการติ่ดต่ามเป็ีนปีระจำาทุกเด้อน และมีการราย่งานผล
การดำาเนินงานแก่คณะกรรมการต่รวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทในทุกไต่รมาส
ปัีจจุบัน บริษัทย่่อย่ มีนโย่บาย่การจา่ย่เงินปัีนผลในอัต่ราไมน้่อย่
กว่าร้อย่ละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงิน
เฉีพาะกิจการของบริษัทย่่อย่ และภาย่หลังการจัดสรรทุนสำารอง
ต่ามกฎหมาย่ แต่่จะไม่เกินกำาไรสะสมที�ปีรากฎอย่่่ในงบการเงิน
เฉีพาะของบริษัทย่่อย่และต่ามเกณฑ์์กฎหมาย่ที�เกี�ย่วข้อง เพ้�อ
ให้บริษัทฯ มีกำาไรสะสมเพีย่งพอที�จะรองรับนโย่บาย่การจ่าย่
เงินปัีนผลของบรษัิทฯ ต่ามที�ระบุ ทั�งน้� อัต่ราการจ่าย่เงินปัีนผล
ขึ�นอย่่่กับแผนการลงทุน เง้�อนไขและข้อจำากัดต่ามที�กำาหนดไว้
ในสัญญาก้่ย้่มเงินหร้อสัญญาต่่างๆ ที�เกี�ย่วข้อง (ถ้ืามี) ฐานะ
การเงินและผลการดำาเนินงานและปัีจจัย่ที�เกี�ย่วข้องอ้�นๆ แต่่จะ
ไม่เกินกำาไรสะสมที�ปีรากฏิอย่่่ในงบการเงินเฉีพาะของบริษัทฯ 
ต่ามกฎหมาย่ที�เกี�ย่วข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.บริษัทมหาชื้น โดย่คณะ
กรรมการบริษทัอาจจะพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโย่บาย่การจ่าย่
เงินปัีนผลเป็ีนครั�งคราว เพ้�อให้เป็ีนไปีต่ามแผนการเติ่บโต่ทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต่ ความต้่องการใช้ื้เงินลงทุนและเงิน
ทุนหมุนเวีย่นรวมถึืงปัีจจัย่ด้านอ้�นๆ ที�เห็นสมควร 

ความเสี�ย่งจากการถ่ืกผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่
ควบคุมเสีย่งของที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น

ณ 24 สิงหาคม 2563 กลุ่มนาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� กลุ่ม
นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ และกลุ่มนาย่ย้่นย่ง โอภากุล 
ถ้ือหุ้นอย่่่ในบริษัทฯ ปีระมาณร้อย่ละ 32.1 ร้อย่ละ 22.2 และ
ร้อย่ละ 14.2 ของจำานวนหุ้นที�จำาหน่าย่ได้แล้วทั�งหมดของบริษัทฯ 
ต่ามลำาดับ นอกจากน้� นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� นางสาวณัฐชื้ไม 
ถืนอมบ่รณ์เจริญ และนาย่ย้่นย่ง โอภากุล ยั่งดำารงต่ำาแหน่งเป็ีน
ผ้่บริหารและกรรมการผ้่มีอำานาจลงนามของบริษัทฯ ด้วย่ จึงทำาให้
ผ้่ถ้ือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอำานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ 
รวมถืงึสามารถืควบคมุเสีย่งของที�ปีระชื้มุผ้่ถ้ือหุ้นได้เก้อบทั�งหมด
ไม่ว่าจะเป็ีนเร้�องการแต่่งตั่�งกรรมการ หร้อการขอมติ่ในเร้�องอ้�น
ที�ต้่องใช้ื้เสีย่งส่วนใหญ่ของที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น นอกจากน้� สัดส่วน
การถ้ือหุ้นของกลุ่มนาย่เสถืีย่ร เศรษฐสิทธิ� หร้อของกลุ่มนาง
สาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ ยั่งสามารถืคัดค้านมติ่ที�สำาคัญใน
ที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้นสำาหรับเร้�องที�กฎหมาย่หร้อข้อบังคับบริษัทฯ 
กำาหนดให้ต้่องได้รับเสีย่งไม่น้อย่กว่าสามในสี�จากผ้่ถ้ือหุ้นที�มา
ปีระชุื้มและมีสิทธิออกเสีย่ง

บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัทยึ่ดมั�นการปีฏิิบัติ่ต่่อผ้่ถ้ือหุ้น
ทุกราย่อย่่างเท่าเทีย่มกัน เป็ีนธรรม และคำานึงถึืงผลปีระโย่ชื้น์
ต่่อบริษัทฯและผ้่ถ้ือหุ้นต่ามที�กำาหนดในนโย่บาย่การกำากับ
ด่แลกิจการที�ดี ที�ได้ปีระกาศใช้ื้ ต่ลอดจนกำาหนดขั�นต่อนการ
ปีฏิิบัติ่งาน ระดับอำานาจอนุมัติ่ดำาเนินการต่่างๆของบริษัทฯ  
การกลั�นกรองโดย่ผ้่บริหารระดับส่งและคณะกรรมการบริษัท
สำาหรับโครงการที�สำาคัญ  โดย่ในหนังส้อเชิื้ญปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น
จะระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่่างเพีย่งพอและ
เหมาะสม เพ้�อให้ผ้่ถ้ือหุ้นได้รับทราบความเห็นของกรรมการ
ต่่อราย่การดังกล่าวและใช้ื้เป็ีนข้อม่ลพ้�นฐานในการตั่ดสินใจต่่อ
ไปี นอกจากน้� กรณ้บริษัทฯมีการเข้าทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกันที�
ต้่องขออนุมัติ่จากที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น  ผ้่ถ้ือหุ้นที�มีส่วนได้เสีย่กับ
ราย่การที�เกี�ย่วโย่งดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสีย่งในวาระดงักล่าว
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การขับเค้ลื�อนธุรกิจ
เพืั�อค้วามียั�งยืน
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นโยบายด้ัานค้วามียั�งยืน

ต่ามที�ผมได้กำาหนดวิสัย่ทัศน์ของบริษัทไว้ว่า 
“World Class Product World Class Brand สินค้า
ระดับโลก แบรนด์ระดับโลก” เพ้�อเป็ีนเป้ีาหมาย่
ในการพัฒนาบริษัทให้เป็ีนบริษัทชัื้�นแนวหน้าของ
ปีระเทศไทย่ และกา้วไปีส่่การเป็ีนบริษัทระดับโลก
นั�น นอกเหน่อจากเป้ีาหมาย่ในเชิื้งธุรกิจ ทั�งการ
สร้างราย่ได้ เพิ�มย่อดขาย่ ขย่าย่การลงทุน และ
การพัฒนาการปีฏิิบัติ่งานแล้ว
สิ�งหนึ�งที�ผมคาดหวังไว้ ค้อ ผมอย่ากเห็นผ้่บริหาร 
และพนักงานทุกระดับต่ระหนักในทุกๆ วันว่า 
ไม่เพีย่งการปีฏิิบัติ่งานในหน้าที�ของต่นให้เต็่มที� 
แต่่จะต้่องรวมไปีถึืงการปีฏิิบัติ่งาน ที�มุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาธุรกิจที�ยั่�งย้่น
ซึ้ำ�ง “การพัฒนาธุรกิจที�ยั่�งย้่น” น้� ก็ควรจะครอบคลุม
ผ้่มีส่วนได้เสีย่ให้ได้มากที�สุด ทั�งภาย่ใน และ
ภาย่นอกบริษัท เช่ื้น พนักงาน ผ้่ถ้ือหุ้น ค่่ค้า 
ล่กค้า ชุื้มชื้น สังคม และสิ�งแวดล้อม

ต่ามที�บริษัทฯ กำาหนดวิสัย่ทัศน์ และนโย่บาย่
การพัฒนาธุรกิจอย่่างยั่�งย้่นเพ้�อเป็ีนแนวทาง
ในการดำาเนินงานให้กับผ้่บริหาร และพนักงาน
ทุกคนในบริษัท
รวมถึืงทางต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ ยั่ง
ให้ความสำาคัญในเร้�องดังกล่าวอีกด้วย่ โดย่ได้
กำาหนดกจิกรรมที�จะส่งเสริม และพัฒนาความร้่
ความเข้าใจด้านความยั่�งย้่นให้แก่บริษัทจดทะเบีย่น
อย่่างต่่อเน่�องมาตั่�งแต่่ปีี 2555 เพ้�อสนับสนุนให้
บริษัทจดทะเบีย่นสามารถืนำาหลักการและแนว
ปีฏิิบัติ่ด้านความยั่�งย้่นไปีใช้ื้บ่รณาการร่วมกับ
การบริหารจัดการองคก์ร ส่งผลใหเ้กิดการพฒันา
ธุรกิจเป็ีนไปีต่ามเป้ีาหมาย่ วิสัย่ทัศน์ของบริษัท 
และเติ่บโต่ไปีอย่่างยั่�งย้่น
นอกเหน่อจากมุมมองในเร้�องของการพัฒนาธุรกิจ
ให้เกิดความยั่�งย้่น ซึ้ำ�งส่งผลปีระโย่ชื้น์โดย่ต่รง
ต่่อบริษัทอย่่างมากมาย่ ไม่มีที�สิ�นสุด การให้
ความสำาคัญในเร้�องน้� ยั่งได้รับความสนใจจากผ้่มี
ส่วนได้เสีย่ภาย่นอกทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็ีนผ้่ถ้ือหุ้น 
ล่กค้า ค่่ค้า  เจ้าหน้� ล่กหน้� ชุื้มชื้น และสังคม 
การที�บริษัทพัฒนาธุรกิจให้เติ่บโต่ควบค่่ไปีกับ
การด่แลผ้่มีส่วนได้เสีย่ จะทำาให้ภาพลักษณ์ของ
บริษัทเป็ีนที�ย่อมรับ และได้รับความน่าเช้ื้�อถ้ือ 
ส่งผลให้ทั�งผ้่บริโภค ค่่ค้า ผ้่ถ้ือหุ้น ชุื้มชื้น สังคม 
ย่่อมจะให้ความสนใจ และสนับสนุนธุรกิจของ
บริษัทอย่่างต่่อเน่�อง
ดังนั�น จึงอย่ากขอให้ผ้่บริหารและพนักงาน
ทุกคนให้ความสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่่าง
ยั่�งย้่น รวมถืึงส่งเสริมให้พนักงานระดับปีฏิิบัติ่
การร่วมกิจกรรมต่่างๆที�จะเกิดขึ�นด้วย่

สิ�งหน่ิ�งท่�ผู้มคาดำหวังไว้	ค่อ	ผู้ม
อยากเห็นิผูู้้บริหาร	และพื่นัิกงานิ
ท่กระดัำบตระหนัิกในิท่กๆ	วันิว�าไม� 
เพ่ื่ยงการปฎิิบัติงานิในิหนิ้าท่�
ของตนิให้เต็มท่�	 แต�จัะต้องรวม
ไปถุ่งการปฎิิบัติงานิ	ท่�ม่�งเน้ินิให้
เกิดำการพัื่ฒนิาธุ่รกิจัท่�ยั�งย่นิ

การให้ความสำาคัญในิเร่�องน่ิ�	
ยังได้ำรับความสนิใจัจัากผูู้้ม่
ส�วนิได้ำเส่ยภายนิอกท่กส�วนิ	
ไม�ว�าจัะเป็นิผูู้้ถุ่อห้่นิ	ลูกค้า	คู�ค้า	 
เจ้ัาหน่ิ�	ลูกหน่ิ�	ชุ่มชุนิ	และสังคม	 
การท่�บริษััทพัื่ฒนิาธุ่รกิจัให้ 
เติบโตควบคู�ไปกับการดำูแลผูู้้ 
ม่ส�วนิได้ำเส่ย	
จัะทำาให้ภาพื่ลักษัณ์ของบริษััท
เปน็ิท่�ยอมรับ	 และได้ำรับความ
เชุ่�อถุ่อ
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รายงานการพััฒนาทีั�ยั�งยืน
 คาราบาวกร๊�ป ดำาเนินธุรกิจโดย่มุ่งหวังส่งมอบสิ�งที�มีคุณค่าค้นส่่สังคม ต่ลอดจนดำาเนินโครงการสร้างสรรค์สังคม เพ้�อถ่ืาย่ทอดและสร้างรากฐาน

คุณค่าชีื้วิต่ที�ดีส่่สาธารณชื้นอย่่างยั่�งย้่น 

นโยบายด้ัานค้วามียั�งยืน
 บริษัทฯ มุ่งดำาเนินธุรกิจภาย่ใต้่วิสัย่ทัศน์ ภารกิจ พันธสัญญา กลยุ่ทธ์ และนโย่บาย่ เพ้�อการเติ่บโต่อย่่างมั�งคั�ง มั�นคง และยั่�งย้่น โดย่

คำานึงถึืงผลกระทบต่่อผ้่มีส่วนได้เสีย่ทุกกลุ่ม ควบค่่ไปีกับความรับผิดชื้อบต่่อสังคม และสิ�งแวดล้อม 

โค้รงสิร้างการบริห้ารด้ัานค้วามียั�งยืน
 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่่งตั่�งคณะกรรมการพัฒนาความยั่�งย้่นของคาราบาวกรุ๊ปี ซึ้ำ�งเป็ีนตั่วแทนระดับผ้่บริหารจากสาย่งานต่่างๆ ของบริษัทฯ 

มีบทบาทหน้าที�ในการกำาหนดกลยุ่ทธ์การพัฒนาความยั่�งย้่น และนโย่บาย่ต่่างๆ ที�เกี�ย่วข้อง ปีระเมินสาระสำาคัญ กำาหนดขอบเขต่และจัดทำาราย่งานการ
พัฒนาอย่่างยั่�งย้่น โดย่แต่่งตั่�งคณะทำางานพัฒนาความยั่�งย้่นของคาราบาวกรุ๊ปีขึ�น เพ้�อศึกษาและกำาหนดโครงการที�จะดำาเนินการภาย่ใต้่กลยุ่ทธ์การพัฒนา
ความยั่�งย้่นของบริษัท

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุป

คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนของคาราบาวกรุป

ผ้้ิมีีสิ�วนได้ัเสีิยในห้�วงโซี�คุ้ณค้�าของบริษัทั
ผู้้้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ย ประเด็นท่ี่�ผู้้้ม่ส่ี่วนได้เส่ี่ยให้ความสี่นใจ้หร่อคาดหวัง

1. พนักงาน โอกาสก้าวหน้าในสาย่อาชีื้พและสวัสดิการที�ดี

2. ค่่ค้า Supplier การดำาเนินธุรกิจอย่่างเป็ีนธรรม

3. ล่กค้า ได้รับสินค้าคุณภาพในราคาที�เข้าถึืงได้

4. ผ้่ถ้ือหุ้น / นักลงทุน ผลดำาเนินงาน การเติ่บโต่ทางธุรกิจ และความโปีร่งใส

5. เจ้าหน้� ล่กหน้� รักษาคำามั�นสัญญาและเช้ื้�อถ้ือได้

6. ชุื้มชื้น การพัฒนาชุื้มชื้นให้เติ่บโต่ไปีพร้อมกับธุรกิจ

7. สิ�งแวดล้อม การแก้ไขปัีญหาที�อาจเกิดจากการดำาเนินงานของบริษัท

รายงานประจำำาปี 256360



การติอบสินองติ�อผ้้ิมีีสิ�วนได้ัเสีิย

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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ด้ัานบริห้ารและพััฒนาศักยภาพัของบุค้ลากรเพืั�อค้วามียั�งยืน
 เพ้�อเสริมสร้างความสามารถืในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ  การเต่รีย่มความพร้อมต่่อการเปีลี�ย่นแปีลงในอนาคต่ท่ามกลางโอกาสทาง

ธุรกิจ และการก้าวไปีส่่วิสัย่ทัศน์สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก บริษัทให้ความสำาคัญในการเต่รีย่มความพร้อมของบุคลากร ให้เป็ีนทั�งคนที�ร้่แจ้ง ทำาจริง 
ถ่ืกต้่อง แม่นย่ำา ต่ามค่านิย่มองค์กร ต่ลอดจนการสรรหาบุคลากรที�มีความเชีื้�ย่วชื้าญ ความสามารถืที�หลากหลาย่มาร่วมงาน เพ้�อมุ่งส่่การเป็ีนองค์กร
คุณภาพ ที�มีปีระสิทธิภาพการบริหารจัดการส่งสุดและมีสุขภาพองค์กรที�ดีอย่่างยั่�งย้่น

วงล้อการขับเค้ลื�อนนโยบายค้วามีป้ลอดัภัยอาชีวอนามัียและสิิ�งแวดัล้อมีเพืั�อให้้บรรลุวัติถุป้ระสิงค์้
ขององค์้กร

บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น) ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการด่แลด้านความปีลอดภัย่ อาชีื้วอนามัย่ สภาพแวดล้อมการทำางาน และ
การจัดการด้านสิ�งแวดล้อม จึงได้ปีระกาศนโย่บาย่ความปีลอดภัย่ อาชีื้วอนามัย่และสิ�งแวดล้อมขึ�น โดย่มีความมุ่งมั�นในการดำาเนินการควบค่่กับการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัท และให้ผ้่บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึ่ดถ้ือและปีฏิิบัติ่อย่่างเคร่งครัด ดังน้�

1. มุ่งมั�นให้มีสภาพการทำางานที�ปีลอดภัย่ ปีราศจากอันต่ราย่และความเสี�ย่งเพ้�อสุขภาพอนามัย่ที�ดี ป้ีองกันการบาดเจ็บและเจ็บป่ีวย่ที�
เกี�ย่วกับการทำางาน รวมถึืงการป้ีองกันผลกระทบสิ�งแวดล้อมที�เกิดจากกิจกรรม ผลิต่ภัณฑ์์และบริการขององค์กร

2. มุ่งมั�นพัฒนาระบบการจัดการ ความปีลอดภัย่ อาชีื้วอนามัย่และสิ�งแวดล้อมให้สอดคล้องต่ามกฎหมาย่ กฎระเบีย่บบข้อกำาหนดต่่างๆ รวม
ถึืงข้อต่กลงร่วมกันของผ้่มีส่วนเกี�ย่วข้อง

3. มุ่งมั�นในการดำาเนินธุรกิจด้วย่ความรับผิดชื้อบ ปีกป้ีองสิ�งแวดล้อม รวมถึืงการใช้ื้ทรัพย่ากรอย่่างยั่�งย้่น ร้่คุณค่า บรรเทาและปีรับตั่วต่่อการ
เปีลี�ย่นแปีลงของสภาพภ่มิอากาศ ความหลากหลาย่ทางชีื้วภาพ ระบบนิเวศ ที�อาจเกิดขึ�นในอนาคต่ ทั�งต่่อชุื้มชื้นและสังคม

4. บริษัทจัดให้มีการติ่ดต่าม ทบทวนวัต่ถุืปีระสงค์ เป้ีาหมาย่ แผนการดำาเนินงานและให้การสนับสนุนทรัพย่ากร ในการบริหารจัดการด้าน
ความปีลอดภัย่อาชีื้วอนามัย่และสิ�งแวดล้อมอย่่างต่่อเน่�อง เพ้�อให้เกิดปีระสิทธิภาพส่งสุด

บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมและถ้ือว่าการบริหารจัดการด้านความปีลอดภัย่ อาชีื้วอนามัย่และสภาพแวดล้อมเป็ีนหน้าที�ของพนักงานทุกระดับ
ที�ต้่องรับผิดชื้อบ ถ้ือปีฏิิบัติ่ และบริษัทฯมีการให้คำาปีรึกษาในการดำาเนินการ

บริษัท  คาราบาวต่ะวันแดง จำากัด ได้รับการรับรอง ISO 45001 : 2018  ราย่แรกของผ้่ปีระกอบการปีระเภทเคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง

รายงานประจำำาปี 256362



ด้ัานการจัดัการสิิ�งแวดัล้อมี ( Environment) 

1. การจัดัการนำ�า (Water) ดำาเนินการเพ้อลดความเสี�ย่งในการขาดแคลนนำ�าที�ใช้ื้ในกระบวนการผลติ่ และเพิ�มปีระสทิธิภาพการใชื้น้ำ�า ใน
หน่วย่งานอันจะส่งผลให้เกิดการใช้ื้ทรัพย่ากรนำ�า ได้คุ้มค่ามากยิ่�งขึ�นต่ลอดจนช่ื้วย่ลดค่าใช้ื้จ่าย่จากการใช้ื้นำ�าในกระบวนการผลิต่

2. การจัดัการนำ�าเสีิย (Wastewater) ดำาเนินการเพิ�มปีระสิทธิภาพการจัดการนำ�าเสีย่ในหน่วย่งานเพ้�อลดผลกระทบจากการปีล่อย่
ระบาย่นำ�าทิ�งออกจากหน่วย่งานส่่ระบบนิเวศ และชุื้มชื้น

3. ป้ระสิิทัธิภาพัการใช้พัลังงาน (Energy) ระบุโอกาสในการใช้ื้พลังงานอย่่างมีปีระสิทธิภาพส่งสุดที�ส่งผลต่่อการลดการใช้ื้พลังงาน 
และลดการใช้ื้ทรัพย่ากรธรรมชื้าติ่ ต่ลอดจนลดต้่นทุนให้กับหน่วย่งาน

4. การเป้ลี�ยนแป้ลงสิภาพัภ้มิีอากาศ (Climate Change) ลดการปีล่อย่ก๊าซ้ำเร้อนกระจก ซึ้ำ�งช่ื้วย่ลดผลกระทบต่่อการเปีลี�ย่นแปีลง
สภาพภ่มิอากาศ การเปีลี�ย่นแปีลงผลิต่ภัณฑ์์ หร้อพัฒนาปีระสิทธิภาพของผลิต่ภัณฑ์์เพ้�อลดการใช้ื้วัต่ถุืดิบ การใช้ื้เช้ื้�อเพลิงที�ปีล่อย่สาร
คาร์บอนในปีริมาณน้อย่ การลดการใช้ื้สารเคมีที�มีส่วนปีระกอบของสารเคมีที�ส่งผลต่่อโลกร้อน เช่ื้น ย่กเลิกการใช้ื้สารทำาความเย็่นพวก 
CFC, HCFC มาต่รการการใช้ื้พลังงานทดแทน เป็ีนต้่น

5. การจัดัการของเสีิย (Waste) ทำาให้มั�นใจว่าของเสีย่ที�เกิดขึ�นได้รับการแย่ก การจัดเก็บ การจัดการ การบำาบัด และการกำาจัดอย่่าง
เหมาะสมเพ้�อลดผลกระทบที�เกิดจากของเสีย่ส่่สิ�งแวดล้อม  ลดการก่อเกิดของเสีย่ และเพิ�มโอกาสในการเปีลี�ย่นของเสีย่ไปีเป็ีนผลิต่ภัณฑ์์
พลอย่ได้ที�สามารถืใช้ื้ปีระโย่ชื้น์ได้เพ้�อลดต้่นทุนของการใช้ื้วัต่ถุืดิบ การดำาเนินการ และการกำาจัด

6. การจัดัการวัติถุอันติราย (Hazardous Substance) เพ้�อกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานที�เกี�ย่วข้องกับวัต่ถุือันต่ราย่ ให้สามารถื
ลดผลกระทบต่่อสุขภาพของมนุษย์่และสิ�งแวดล้อมให้มากที�สดุ เพ้�อเต่รีย่มแนวทางการต่อบสนองกรณ้เหตุ่ฉีกุเฉิีนอันเกิดจากสารเคมี และ
วัต่ถุือันต่ราย่อย่่างมปีีระสิทธิภาพ โดย่สามารถืลดผลกระทบต่่อมนุษย์่สิ�งแวดล้อม รวมถึืงชุื้มชื้นที�อาจได้รับผลกระทบดังกล่าว ให้ได้มากที�สุด

การใช้พัลังงาน และการเป้ลี�ยนแป้ลงสิภาพัภ้มิีอากาศ
 การเปีลี�ย่นแปีลงทางธรรมชื้าต่ทีิ�ส่งผลต่่อการดำารงชื้วิีต่ หลาย่ครั�งที�ปีระเทศไทย่ และนานาปีระเทศ ไดรั้บผลกระทบจากการเปีลี�ย่นแปีลง เชื้น่ 
ฝนที�ไม่ต่กต่ามฤด่กาล จนทำาให้เกษต่รกรต้่องเผชิื้ญกับภัย่แล้ง การเกิดอุทกภัย่ในหลาย่พ้�นที�เป็ีนเหตุ่ให้ไร่นาปีระชื้นชื้น เกิดความเสีย่หาย่ ไม่สามารถื
เพาะปีล่ก ค้าขาย่ได้ ปีระชื้ากรอดอย่าก ขาดราย่ได้ เป็ีนต้่น
 คาราบาวกรุ๊ปี ได้เล็งเห็นความสำาคัญของปัีญหาดังกล่าวจึงมีนโย่บาย่ด้านสิ�งแวดล้อมเป็ีนอีกหนึ�งกลยุ่ทธ์หลักขององค์กร เพ้�อสร้างความ
ยั่�งย้่น และมอบหมาย่ให้ บริษัทภาย่ในกลุ่ม และบริษัทย่่อย่นำานโย่บาย่ดังกล่าวไปีขับเคล้�อนให้เห็นผลเป็ีนร่ปีธรรม

ผิลสิำาเร็จในปี้ 2563
การใช้พัลังงานอย�างมีีป้ระสิิทัธิภาพั
 บริษัท เอเชีื้ย่แปีซิ้ำฟิื้กกลาส จำากัด (APG) ซึ้ำ�งปีระกอบกิจการผลิต่และจัดหาขวดแก้ว ได้รับการรับรองอุต่สาหกรรมสีเขีย่ว ระดับ 2 จาก
โครงการดา้นการลดการใชื้ไ้ฟื้ฟ้ื้า และบรษัิท คาราบาวต่ะวนัแดง จำากัด ซึ้ำ�งปีระกอบกจิการผลติ่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง ไดรั้บการรบัรองอตุ่สาหกรรมสเีขีย่ว 
ระดับ 3 และ ISO 14001 : 2015 ด้านการจัดการสิ�งแวดล้อม รวมถึืงการใช้ื้พลังงานทดแทน จากการใช้ื้แผงพลังงานแสงอาทิต่ย์่ บนหลังคาโรงงาน  
( Solar Rooftop) เป็ีนพ้�นที�กว่า 60,000 ต่ารางเมต่ร ไฟื้ฟ้ื้าที�ผลิต่ทดแทน 7,008,000 กิโลวัต่ต์่ชัื้�วโมงต่่อปีี และไม่เคย่ได้รับการร้องเรีย่นเกี�ย่วกับมลพิษ
ทางอากาศเน่�องจากในกระบวนการผลิต่ใชื้้พลังงานสะอาด จึงทำาให้สิ�งแวดล้อมในชืุ้มชื้น และสภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงานน่าอย่่่และ
ปีลอดภัย่ยิ่�งขึ�น
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 แนวทางการจัดการด้านการใช้ื้พลังงานในโรงงานผลิต่เคร้�องด้�มคาราบาวและผลิต่บรรจุภัณฑ์์ โดย่ใช้ื้หลัก 3 R (Reuse - Reduce - Recycle)

No โครงการ/มาตรการ
ปริมาณการใช้ีไฟฟา้ท่ี่�ลิดลิง
( กิโลิวัตต์ชัี�วโมงต่อปี )

1 มาต่รการหยุ่ดการใช้ื้เคร้�องอัดอากาศ 250 kW Air Compressor 724,536

2 Stop Automatic Scraper Machine Energy saving 14,440

3 มาต่รการปิีดไฟื้ฟ้ื้าแสงสว่างห้องนำ�าพนักงานอัต่โนมัติ่เม้�อไม่มีการใช้ื้ห้องนำ�า 6,402

4 ปีรับปีรุงระบบไฟื้ฟ้ื้าติ่ดตั่�งระบบ Inverter Tank Cooling VSD 396,039

รวมปริมาณไฟฟา้ท่ี่�ลิดลิง 1,141,417

ด้ัานการจัดัการค้วามีป้ลอดัภัย อาชีวอนามัียและสิภาพัแวดัล้อมีในการทัำางาน 
(Occupational Health & Safety)
 นโย่บาย่ด้านความปีลอดภัย่ อาชีื้วอนามัย่และสภาพแวดล้อมในการทำางานถ่ืกกำาหนดขึ�นเพ้�อแสดงถึืงความมุ่งมั�นของผ้่บริหาร ที�จะดำาเนิน
ธุรกิจด้วย่ความรบัผิดชื้อบอย่่างยั่�งย้่น มีการปีระกาศนโย่บาย่เปีน็กรอบแนวทางการดำาเนนิงาน กำาหนดผ้่รบัผิดชื้อบอย่่างชื้ดัเจน โดย่ผ้่บริหารและพนกังาน
ทุกระดับต้่องยึ่ดถ้ือและปีฏิิบัติ่ต่ามอย่่างเคร่งครัด โดย่มีราย่ละเอีย่ดดังน้�

 1. มีีแผินงานด้ัานค้วามีป้ลอดัภัย (Safety Program) และโครงการลดความเสี�ย่งที�มีปีระสิทธิภาพสอดคล้องกับกิจกรรมบริการ 
ที�เกิดขึ�นในแต่่ละธุรกิจขององค์กร เพ้�อลดการบาดเจ็บ การเจ็บป่ีวย่ของพนักงาน
 2. มีีการลดัการเจ็บป่้วยทีั�เกิดัจากการทัำางาน (Occupational Health) โดย่จัดให้มีโครงการอย่่างชัื้ดเจน และสอดคล้องกับ
กิจกรรมของพนักงาน สามารถืวัดผลได้
 3. ลดัการส้ิญเสีิยทีั�เกิดัจากยานพัาห้นะ (Vehicle Safety) ซึ้ำ�งเป็ีนปัีจจัย่เสี�ย่งหลักของการขนส่งและกระจาย่สินค้าไปีส่่ผ้่บริโภค 
ภาย่ใต้่โครงการ “บาวแดง ขับขี�ปีลอดภัย่ ใส่ใจทุกคน” เพ้�อกระตุ้่นเต้่อน ให้พนักงานต่ระหนักถึืงความปีลอดปีลอดภัย่ที�เกิดจากการขับขี�ย่านพาหนะ
 4. มีีแผินการจัดัการเห้ตุิฉุุกเฉิุน (Emergency Plan) ที�อาจเกิดขึ�น โดย่รณรงค์และเต่รีย่มความพร้อมเพ้�อต่อบโต้่ทั�งก่อนเกิดเหตุ่ 
ระหว่างเกิดเหตุ่ และหลังเกิดเหตุ่ มีโครงสร้างบทบาทหน้าที�ความรับผิดชื้อบอย่่างชัื้ดเจน

ผิลการดัำาเนินงาน ปี้ 2563
บริษััที่ ตะวันแดง ด่ซ่ิเอ็ม จ้ำากัด (“DCM”)
1. จัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปีลอดภัย่ ปีระจำาศ่นย์่กระจาย่สินค้าทั�ง 31 ศ่นย์่ โดย่มี
 1.1 จปี.บริหาร  จำานวน 31 ราย่
 1.2 จปี.หัวหน้างาน  จำานวน 62 ราย่
 1.3 จปี.เทคนิค  จำานวน 31 ราย่     
2. จัดให้มีการอบรมหลกัส่ต่รการขบัขี�และการบำารุงรักษารถืโฟื้ลค์ลิฟื้ต์่อย่่างถ่ืกวิธีและปีลอดภยั่ จำานวน 67 ราย่ โดย่กำาหนดใหต้่ำาแหนง่ผ้่ช่ื้วย่ผ้่จดัการศ่นย์่ 
และพนักงานคลังสินค้าต้่องผ่านการอบรมหลักส่ต่รดังกล่าวเพ้�อใช้ื้ในการขับขี�ได้อย่่างปีลอดภัย่
3. ดำาเนินการวางระบบงานด้านความปีลอดภัย่ จำานวน 31 ศ่นย์่ 
 3.1 จัดอุปีกรณ์ต่อบโต้่ภาวะฉุีกเฉิีน ให้ครอบคลุมพ้�นที�เสี�ย่งและมีการต่รวจความพร้อมการใช้ื้งานอย่่่เสมอ
 3.2 กำาหนดให้มีการต่รวจความปีลอดภัย่ โดย่เจ้าหน้าที�ความปีลอดภัย่ระดับเทคนิค เพ้�อป้ีองกันการเกิดเหตุ่อันไม่พึงปีระสงค์อันก่อให้เกิด
ความส่ญเสีย่ต่่อพนักงานและบริษัทฯ
 3.3 กำาหนดโครงสร้างการต่อบโต้่กรณ้เกิดอัคคีภัย่ภาย่ในศ่นย์่กระจาย่สินค้า
 3.4 กำาหนดระบบการราย่งานกรณ้เกิดอุบัติ่เหตุ่และเจ็บป่ีวย่ของพนักงาน
 3.5 จัดให้มีการอบรมดา้นความปีลอดภยั่อาชีื้วอนามัย่และสภาพแวดลอ้มในการทำางานของพนกังานทั�วไปี พนักงานใหม่ และพนักงานเปีลี�ย่น
ย้่าย่ต่ำาแหน่งงาน เพ้�อให้พนักงานทราบถึืงอันต่ราย่ ความเสี�ย่งที�จะเกิดขึ�นในการทำางาน และสามารถืรับม้อกับความเสี�ย่งนั�นได้
4. ดำาเนินการอบรมดับเพลิงและซ้้ำอมอพย่พหน้ไฟื้ ร่วมกับหน่วย่งานในพ้�นที� เพ้�อเต่รีย่มความพร้อมเม้�อเกิดเหตุ่ไม่ให้เกิดความรุนแรงหร้อลดผลกระทบจาก
การเกิดอัคคีภัย่ให้น้อย่ที�สุด  
 จากการดำาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความชัื้ดเจนในการลดอุบัติ่เหตุ่จากการทำางาน โดย่ ปีี 2563 ไม่พบผ้่พิการและเสีย่ชีื้วิต่ที�เกิดจาก
อุบัติ่เหตุ่การทำางาน

รายงานประจำำาปี 256364



บริษััที่ คาราบาวตะวันแดง จ้ำากัด (“CBD”)
บริษััที่ เอเช่ีย แคน แมน้แฟคเจ้อริ�ง จ้ำากัด (“ACM”)
บริษััที่ เอเช่ียแปซิิฟกิกลิาสี่ จ้ำากัด (“APG”)

 บริษัทฯ จัดตั่�งหน่วย่งานความปีลอดภัย่อาชีื้วอนามัย่และสิ�งแวดล้อม (Safety, Occupation Health and Environment - SHE) ปีระจำาที�
โรงงานผลิต่ทั�ง 3 โรง โดย่มีวัต่ถุืปีระสงค์ในการทำางานเพ้�อสร้างคุณภาพชีื้วิต่ที�ดี เพิ�มความปีลอดภัย่ และลดอุบัติ่เหตุ่ที�ในการทำางาน เป็ีนผลให้ในปีีที� 
2563 จำานวนอุบัติ่เหตุ่ ถึืงขั�นหยุ่ดงาน ลดลงจากปีีที�ผ่านมา ไม่พบผ้่พิการหร้อเสีย่ชีื้วิต่จากการทำางาน
ด้วย่กระบวนการที�เน้นในเร้�องของความปีลอดภัย่ และความใส่ใจต่่อสิ�งแวดล้อม จึงทำาให้ บริษัท คาราบาว กรุ๊ปี เติ่บโต่ได้อย่่างแข็งแรงและยั่�งย้่น

โค้รงการสิามีเห้ลี�ยมีป้ฏิิร้ป้องค์้กร (Organization Transformation)

 ผ้่นำาระดบัส่งใหค้วามสำาคัญเร้�องการส้�อสาร ถ่ืาย่ทอดวิสัย่ทัศน์และค่านิย่มไปีส่ก่ารปีฏิิบัติ่ผ่านการนำาองคก์ร การบรหิารจัดการที�ใช้ื้ยุ่ทธศาสต่ร์
สามเหลี�ย่มปีฏิิร่ปีองค์กร ของบริษัทคาราบาว  ผลักดันให้เกิดการปีฎิร่ปีองค์กรเพ้�อให้ทุกสำานักเดินไปีส่่เป้ีาหมาย่บริษัทต่ามที�ได้รับมอบหมาย่อย่่างมี
ปีระสิทธิภาพ ผ่านแนวคิดของ OKR เพ้�อใช้ื้เป็ีนแกนหลักในการบริหารจัดการขององค์กร ทีมงาน อีกทั�งช่ื้วย่ให้เกิดการมุ่งเน้นปีระเด็น Objectives 
and Key Results ที�สำาคัญ และช่ื้วย่ให้ทีมงานทุกคนมุ่งส่่เป้ีาหมาย่เดีย่วกันเกิดผลดีได้แก่
 1. เกิดนวัต่กรรมใหม่การบริหารจัดการให้กับบริษัทฯ จากการปีฏิิร่ปีความคิดเดิมๆ ให้มีการพัฒนาขึ�น
 2. เกิดไอเดีย่ใหม่ๆ จากการปีฏิิร่ปีให้ทันยุ่คทันเหตุ่การณ์ภาย่ใน ภาย่นอกที�เปีลี�ย่นแปีลง และไม่ล้าสมัย่
 3. เกิดกระบวนวิธีการแก้ปัีญหาสิ�งเดิมๆ อย่่างสร้างสรรค์ ปัีญหาอุปีสรรคจะน้อย่ลง
 4. เกิดคล้�นล่กใหม่จากการปีฏิิร่ปีจะก่อให้เกิดการบ่มเพาะ และเปิีดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสแสดงผลงานมากขึ�น
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ผิลลัพัธ์การพััฒนาผ้้ินำาด้ัานการบริห้ารจัดัการผิ�านแนวคิ้ดั OKRs
 การพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร โดย่มุ่งเน้นในการสร้างผ้่นำาไปียั่งต่ำาแหน่งถัืดไปี ผ่านแผนการทำางานจริงต่ามโครงการ OKRs ที�ได้รับมอบหมาย่และ
พัฒนาทักษะการส้�อสารที�จำาเป็ีนสำาหรับผ้่บริหาร โดย่การเรีย่นร้่ผ่านวิสัย่ทัศน์และปีระสบการณ์ต่รงของผ้่บริหารระดับส่ง 
 การจัด Workshop  กับผ้่บริหารระดับรองผ้่อำานวย่การขึ�นไปี เพ้�อรับทราบเป้ีาหมาย่ขององค์กร และสามารถืกำาหนดเป้ีาหมาย่ (Objective) และ
ผลลัพธ์สำาคัญ (Key Results) ของสำานักที�รับผิดชื้อบได้  เพ้�อสอดคล้องกับการนำา OKRs มาใช้ื้ในองค์กร โดย่นำานโย่บาย่ส่่การปีฎิบัติ่

ผิลลัพัธ์ด้ัานการ Cascade Goal, KPI ไป้ส้ิ�การป้ฏิิบัติิ และเชื�อมีโยงระบบการป้ระเมิีนผิลงานรายบุค้ค้ล 
• ผลงานในปีี 2560 พบว่าทุกฝ่าย่มีการนำาโครงการไปีส้�อส่ารและปีฏิิบัติ่จนถึืงระดับพนักงานร้อย่ละ 100  โดย่แผนงานต่ามโครงการที�กำาหนด
มีการดำาเนินงานและสำาเร็จต่ามรอบเวลา ปีระมาณร้อย่ละ 80 และมีผลการเรีย่นร้่จากการทำาโครงการ มาพัฒนาการทำาแผนกลยุ่ทธ์ปีระจำาปีี 
2561 และทบทวน Vision Mission Core Values และเช้ื้�อมไปีกับ Core competency ของพนักงานเม้�อปีลาย่ปีี 2560

• ผลงานในปีี 2561 ทุกสำานักมีการนำาเสนอ OKRs ที�เช้ื้�อมโย่งกับบริษัท และดำาเนินการเสร็จล่วงหน้า 1  เด้อนก่อนปิีดไต่รมาส และผลงาน
ของ OKR ราย่ไต่รมาสมีการนำาเสนอในที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริหารบริษัททุกเด้อนได้ทุกสำานัก 100%

• ผลงานในปีี 2562 ส่งต่่อการจัดทำา OKR ระดับบริษัท ระดับฝ่าย่ กระจาย่ส่่การทำา OKR ระดับบุคคล

• ผลงานในปีี 2563 การนำาหลักการกำาหนด OKR ระดับบริษัท ฝ่าย่ มาปีระเมินผลการทำางาน เพ้�อพิจารณาโบนัส และการปีรับเงินเด้อน 
 
โค้รงการ “ร้้แจ้งทัำาจริง ถ้กต้ิองแมี�นยำา” 

การสะท้อนความเขา้ใจถึืงค่านิย่มองค์กร โดย่การจดักิจกรรมใหพ้นักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบอกเลา่ปีระสบการณแ์ละความเขา้ใจของต่นเองที�
มีต่่อค่านิย่มองค์กร “ร้่แจ้งทำาจริง ถ่ืกต้่องแม่นย่ำา” เพ้�อเป็ีนบริษัทที�ให้โอกาสกับคนทุกคน ทางบริษัทมีการพัฒนาการสรรหา เขา้ถึืงทุกคนผ่านหลาย่ช่ื้องทาง 
Website Carabao Career Opportunities และลงพ้�นที�ชุื้มชื้นต่่างๆ 

โค้รงการบ�มีเพัาะเมีล็ดัพัันธ์ุค้นค้าราบาว
เพ้�อบ่มเพาะและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความพร้อม และเติ่บโต่กับบริษัท ด้วย่วิสัย่ทัศน์ “สินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก” การพัฒนา

บุคลากรจึงมุ่งเน้นให้พนักงานมีสมรรถืนะ ความสามารถืในการทำางาน

• มุ่งเน้นให้เป็ีนบุคลากรมีทัศนคติ่ที�ดี พร้อมที�จะเรีย่นร้่ สร้างสรรค์ มีความรับผิดชื้อบ และยึ่ดถ้ือในค่านิย่มองค์กรทำางานอย่่าง “ร้่แจ้งทำาจริง 
ถ่ืกต้่องแม่นย่ำา”

• ติ่ดต่าม และปีระเมินผล การพัฒนาบุคลากร ต่ามต่ำาแหน่งงาน  ผ่าน Buddy Program หร้อ โปีรแกรมพี�เลี�ย่งพนักงานใหม่

การจั้ดอบรมจ้ริงตามแผู้นฝึ่กอบรมประจ้ำาป ี2563 

บริษััที่

จ้ำานวนหลัิกส้ี่ตร (ครั�ง) จ้ำานวนคนแลิะชัี�วโมงท่ี่�อบรมจ้ริง งบประมาณ (บาที่)

แผู้น อบรม
จ้ริง

คิดเป็น
%

จ้ำานวน
พนักงาน
ท่ี่�เข้าอบรม

จ้ำานวน
ชัี�วโมงท่ี่�
พนักงาน
อบรมจ้ริง

เฉล่ิ�ยชีม.อบรม
คนลิะ ตามแผู้น ใช้ีจ้ริง คงเหล่ิอ %

CBG 3 1 33% 6 39 4 30,000 16,050 13,950 54%

CBG (สนญ.) 30 35 117% 447 4,368 5 500,000 817,322 317,322 163%

DCM 30 32 107% 270 8,937 8 1,010,000 591,667 418,333 59%

CBD (โรงงาน) 156 100 64% 1,967 12,429 19 2,706,480 647,686 2,058,794 24%

APG (โรงงาน) 78 57 73% 256 8,952 35 554,521 231,385 323,136 42%

ACM (โรงงาน) 71 43 61% 161 3,396 21 644,700 384,596 260,104 60%

APM (โรงงาน) 0 1 - 1 30 1 - 3,556 3,556 -

Grand total 368 269 73% 3,108 38,150 15 5,445,701 2,692,261 2,756,995 49%

รายงานประจำำาปี 256366



โค้รงการบาวแดังขับขี�ป้ลอดัภัย ใสิ�ใจทุักค้น
ต่ามที�ต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศ เริ�มส้�อสาร และให้การสนับสนุนในการจัดทำาโครงการพัฒนาธุรกิจอย่่างยั่�งย้่น (Sustainable Development) 

ให้แก่บริษัทจดทะเบีย่นในต่ลาดหลักทรัพย์่ ตั่�งแต่่ปีี 2556 บริษัทฯ เริ�มต่ระหนักถึืงการพัฒนาผ้่มีส่วนได้เสีย่ในทุกๆด้านของบริษัทฯ โดย่เริ�มจากผ้่มีส่วน
ได้เสีย่ ซึ้ำ�งเป็ีนกำาลังสำาคัญในการพฒันาธุรกิจไปีอย่่างยั่�งย้่น นั�นค้อ “พนกังาน” จึงเกิดเป็ีนโครงการ “บาวแดงขบัขี�ปีลอดภยั่ ใส่ใจทุกคน” เพ้�อลดอุบัติ่เหตุ่
ที�เกิดขึ�นกับพนักงาน ทั�งน้� ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในเคร้อ ได้แก่ การเป็ีนผ้่บริการจัดจำาหน่าย่ (DCM) ซึ้ำ�งจะต้่องใช้ื้รถืปีระเภทต่่างๆ ในการขนส่ง
สินค้า บริษัทฯ คำานึงถึืงความปีลอดภัย่ในการขับขี�ของพนักงาน รวมถึืงบุคคลภาย่นอกผ้่ใช้ื้รถืใช้ื้ถืนนร่วมกัน

เน่�องจากบริษัทในเคร้อ ปีระกอบธุรกิจบริหารจัดการการจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ของบริษัทฯ (DCM) ซึ้ำ�งต้่องใช้ื้รถื ใช้ื้ถืนน ในการขนส่งสินค้าเป็ีน
หลัก รวมถึืงการเดินทางของพนักงานบริษัทฯ จึงต่ระหนักเร้�องความปีลอดภัย่ในชีื้วิต่และทรัพย์่สินของพนักงานทุกคน ชุื้มชื้นใกล้เคีย่ง และผ้่ร่วมทาง 
เพ้�อลดการเกิดอุบัติ่เหตุ่ จึงเกิดโครงการบาวแดง ขับขี�ปีลอดภัย่ ใส่ใจทุกคน 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ต่ระหนักถึืงความปีลอดภัย่ของพนักงานทุกๆคน จึงมีดำาริห์ให้จัดทำาโครงการ “บาวแดงขับขี�ปีลอดภัย่ ใส่ใจ
ทุกคน” ซึ้ำ�งเปิีดโครงการครั�งแรกเม้�อวันที� 4 เมษาย่น 2559 โดย่ คุณณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ กรรมการผ้่จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น) 
เป็ีนตั่วแทนผ้่บริหารเปิีดตั่ว และปีระชื้าสัมพันธ์ โครงการทั�งที�โรงงาน สำานักงานใหญ่ และศ่นย์่กระจาย่สินค้าทั�วปีระเทศ รวมถึืงร่วมทำากิจกรรมเพ้�อ
กระตุ้่นความสนใจ เช่ื้น การจัดปีระกวดคำาขวัญ โดย่ให้พนักงานร่วมส่งคำาขวัญเกี�ย่วกับการขับขี�ปีลอดภัย่ คำาขวัญที�ได้รางวัล ค้อ “ครอบครัวอย่่่เบ้�องหลัง 
ขับขี�อย่่างระวัง ชีื้วิต่ไม่พัง รอบข้างปีลอดภัย่”

ขั�นตอนการดำาเนินโครงการ ดังน่�
1. จัดอบรมหลักส่ต่รขับขี�ปีลอดภัย่ ให้ความร้่ปีล่กจิต่สำานึกขับขี�ปีลอดภัย่ แก่พนักงานทุกคน และจัดอบรมพนักงานอย่่างต่่อเน่�อง ทั�งพนักงาน

เดิมและพนักงานใหม่ เพ้�อป้ีองกันการเกิดอุบัติ่เหตุ่
2. ทดสอบพนักงานทุกคนในต่ำาแหน่งที�ต้่องขับขี�ย่านพาหนะ เพ้�อให้มั�นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้รับพนักงานที�มีทักษะในการขับขี�ที�ดี และไม่ก่อให้

เกิดอุบัติ่เหตุ่ได้โดย่ง่าย่
3. กำาหนดหลักเกณฑ์์ และมาต่รฐานการด่แลรักษา รวมถึืงการซ่้ำอมบำารุงย่านพาหนะ ให้อย่่่ในสภาพที�พร้อมใช้ื้งาน
4. จัดหาระบบที�ดีในการสอดสอ่งด่แลการใช้ื้ย่านพาหนะของพนกังาน ได้แก่ ระบบ NOSTRA บรษัิทฯ ลงทุนระบบดังกล่าว เป็ีนจำานวนเงินกว่า 

2 ล้านบาท เพ้�อใช้ื้ในการพัฒนาการดำาเนินธุรกิจ ได้แก่ การกำาหนดต่ำาแหน่งร้านค้า เพ้�อเก็บเป็ีนฐานข้อม่ลร้านค้าของบริษัทฯ ทั�วปีระเทศ นอกจาก
น้�ระบบดังกล่าวใช้ื้ปีระโย่ชื้น์ในการต่รวจจับความเร็วของย่านพาหนะ เม้�อพนักงานขับรถืเร็วเกินกว่าที�กำาหนด ระบบจะส่งสัญญาณเต้่อนมาที�ส่วนกลาง

 นอกจากน้� เพิ�มอุปีกรณ์ป้ีองกันเกิดอุบัติ่เหตุ่ เช่ื้น เซ็้ำนเซ้ำอร์ถือย่หลัง กล้องมองหลัง และกล้องบันทึกหน้ารถื จัดการอบรมหลักส่ต่รขับขี�
ปีลอดภัย่ และมีการรวบรวมข้อม่ลความเร็วเกินกำาหนด การติ่ดต่ามราย่งานอย่่างสมำ�าเสมอ
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บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการทำาปีระโย่ชื้น์เพ้�อสังคม และชุื้มชื้นมาโดย่ต่ลอด ตั่�งแต่่เริ�มก่อตั่�งบริษัทฯ ในปีี 2545 ด้วย่โครงการ “ต่ำาบลของหน่” 
ซึ้ำ�งโครงการดังกล่าวเป็ีนโครงการที�ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทย่ร้่จักการอนุรักษ์ธรรมชื้าต่ิและสิ�งแวดล้อมที�ดีในท้องถิื�นของต่นเอง โดย่กำาหนดให้
นักเรีย่นในระดับปีระถืมศึกษา เข้าร่วมเขีย่นเรีย่งความ 

และในปีี 2557 บริษัทฯ เล็งเห็นถึืงความสำาคัญของเย่าวชื้น โดย่เปิีดโอกาสให้เย่าวชื้น ระดับนักเรีย่น-นักศึกษา ได้แสดงความสามารถืด้าน
ดนต่รีผ่านบทเพลงคาราบาวในแบบของตั่วเอง เพ้�อใช้ื้เวลาว่างให้เกิดปีระโย่ชื้น์ด้วย่การพัฒนาทักษะทางดนต่รี นั�นค้อ โครงการ “ดนต่รีสร้างคุณค่า
ชีื้วิต่” (BAO YOUNG BLOOD)

โค้รงกา รกิจกรรมีเพืั�อสัิงค้มี
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการทำาปีระโย่ชื้น์เพ้�อสังคม และชุื้มชื้นมาโดย่ต่ลอด ตั่�งแต่่เริ�มก่อตั่�งบริษัทฯ ด้วย่โครงการ “ต่ำาบลของหน่” ซึ้ำ�งโครงการ

ดังกล่าวเป็ีนโครงการที�ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทย่ร้่จักการอนุรักษ์ธรรมชื้าติ่และสิ�งแวดล้อมที�ดีในท้องถิื�นของต่นเอง โดย่กำาหนดให้นักเรีย่นใน
ระดับปีระถืมศึกษา เข้าร่วมเขีย่นเรีย่งความ  

ต่่อมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึืงความสำาคัญของเย่าวชื้น โดย่เปิีดโอกาสให้เย่าวชื้น ระดับนักเรีย่น-นักศึกษา ได้แสดงความสามารถืด้านดนต่รี
ผ่านบทเพลงคาราบาวในแบบของตั่วเอง เพ้�อใช้ื้เวลาว่างให้เกิดปีระโย่ชื้น์ด้วย่การพัฒนาทักษะทางดนต่รี ผ่านโครงการ “ดนต่รีสร้างคุณค่าชีื้วิต่” (BAO 
YOUNG BLOOD) 

 ในปีี2563 ที�ผ่านมามีอีกหนึ�งกิจกรรมเพ้�อสังคม ค้อโครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรีย่นที�ตั่�งอย่่่รอบข้างโรงงานของคาราบาว 
ในอำาเภอบางปีะกง จังหวัดฉีะเชิื้งเทรา โดย่มอบทุนสนับสนุนการศึกษาในครั�งน้�รวม 700,000 บาท  มอบให้ 14 โรงเรีย่น ๆละ 50,000 บาท  จากน้�จะ
เห็นโครงการต่่างๆ เพิ�มขึ�น ครอบคลุมด้านการศึกษา ดนต่รี และกีฬา   

โค้รงกา รติำาบลของห้น้
โครงการ “ต่ำาบลของหน่” ริเริ�มตั่�งแต่่ปีี พ.ศ. 2547 เร้�อย่มาจนถึืงปัีจจุบัน เพ้�อปีลุกจิต่สำานึก ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทย่ร้่จักการอนุรักษ์

ธรรมชื้าต่แิละสิ�งแวดลอ้มที�ดีในท้องถิื�นของต่นเอง โดย่เปีดิโอกาสใหน้้องนักเรีย่นระดบัชัื้�นปีระถืมศกึษาเขยี่นเรีย่งความถืงึลุงแอ๊ด คาราบาว เม้�อปีลาย่ปีี 
2559 ที�ผ่านมา ได้เปีลี�ย่นหัวข้อเป็ีน “ของดีปีระจำาต่ำาบลของหน่ ”   โดย่เป็ีนการเล่าเร้�องราวของดีปีระจำาต่ำาบลที�มีช้ื้�อเสีย่ง  หร้อ สร้างคุณค่าในต่ำาบล
ของต่นเอง เพ้�อเผย่แพร่ให้เป็ีนที�ร้่จักของคนทั�วไปี  ทั�งยั่งเป็ีนการส่งเสริมการอนุรักษ์ และการใช้ื้ภาษาไทย่ให้ถ่ืกต้่องผ่านการเขีย่นเรีย่งความ ต่ลอด
จนช่ื้วย่สร้างคุณค่าชีื้วิต่และเสริมสร้างความสามัคคีภาย่ในต่ำาบลที�น้องเขีย่นถึืง และปีระการสำาคัญ โครงการน้�จะช่ื้วย่จุดปีระกาย่ความคิดและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับเด็กไทย่ในการอนุรักษ์ธรรมชื้าติ่และสิ�งแวดล้อมที�ดีในต่ำาบลของตั่วเอง

ทั�งน้� คณะกรรมการจะคัดเล้อกเรีย่งความดีเด่นปีระจำาเด้อนทุกเด้อน ซึ้ำ�งนักเรีย่นเจ้าของเรีย่งความดีเด่นจะได้รับทุนการศึกษาจำานวน 5,000 
บาท พร้อมปีระกาศน้ย่บัต่ร อีกทั�งต่ำาบลที�เขีย่นถึืงจะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชื้าติ่และสิ�งแวดล้อมอีกจำานวนต่ำาบลละ 10,000 บาท และ
ผลงานเรีย่งความจากโครงการน้�จะได้รับการเผย่แพร่ปีระสัมพันธ์ผ่านส้�อต่่างๆ ทั�งส้�อออนไลน์ และส้�อราย่การโทรทัศน์ โดย่จัดทำาสก๊่ปี ความย่าว 2 นาที 
ออกอากาศทางราย่การโทรทัศน์ทุกสัปีดาห์ เพ้�อเผย่แพร่ผลงานเรีย่งความของนักเรีย่นที�ชื้นะการปีระกวดออกส่่สาธารณชื้น

ในปีี 2563 ที�ผ่านมา บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุน ทั�งสิ�น  450,000  บาท แบ่งเป็ีน ทุนการศึกษาจำานวน 150,000 บาท และทุนพัฒนาต่ำาบล 
300,000 บาท
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โค้รงการดันติรีสิร้างคุ้ณค้�าชีวิติ 
ม่ลนิธิคาราบาว และ บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น) ก่อตั่�งโครงการ “ดนต่รีสร้างคุณค่าชีื้วิต่” ดำาเนินการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ้�อสังคม

อย่่างต่่อเน่�อง  และเคย่ได้ร่วมม้อกับสถืาน้โทรทัศน์ช่ื้องเวิร์คพอย่ท์ จัดราย่การปีระกวดวงดนต่รีผ่านทางโทรทัศน์ในช้ื้�อราย่การ “Bao Young Blood 
ดนต่รีสร้างคุณค่าชีื้วิต่” ซึ้ำ�งได้ดำาเนินการมาถึืง Season 4 ในปีี 2561

วงดนต่รีที�ชื้นะจะได้รับทุนการศึกษาจำานวน 1,000,000 บาท และโล่เกีย่รติ่ย่ศ จากม่ลนิธิคาราบาว พร้อมทั�งโอกาสแสดงความสามารถืบนเวที
คอนเสิร์ต่การกุศลดนต่รีสร้างคุณค่าชีื้วิต่กับวงคาราบาว ทั�งน้�ราย่ได้จากการจัดคอนเสิร์ต่การกุศลทั�งหมด จะมอบเป็ีนทุนสนับสนุนให้กับศิลปิีนอาวุโสที�
ปีระสบปัีญหา 

โค้รงการด้ัานกีฬา
 หลังจากคาราบาวได้ลงนามในสัญญากับสมาคมฟุื้ต่บอลปีระเทศอังกฤษ ในการเป็ีนผ้่สนับสนุน “EFL Cup” ภาย่ใต้่ช้ื้�อ “Carabao Cup” และ

จับม้อเป็ีนพันธมิต่รกับสโมสรฟุื้ต่บอลเชื้ลซ้ำี เพ้�อให้เกิดปีระสิทธิภาพส่งสุด จึงได้มุ่งเน้นพัฒนาฟุื้ต่บอลไทย่ให้ก้าวไกลไปีส่่ระดับโลก ซึ้ำ�งสอดคล้องกับ
นโย่บาย่ของบริษัทและครอบคลุมการพัฒนาสังคมอย่่างยั่�งย้่น โดย่มีมีการจัดทำาโครงการด้านฟุื้ต่บอลหลักๆ 2 ราย่การค้อ

 1 โครงการฝึ่กอบรมผู้้้ฝึ่กสี่อนฟุตบอลิเยาวชีน คาราบาว-เชีลิซ่ิ (Carabao - Chelsea Coach the Coaches)
โครงการ ‘’Carabao Coach the Coaches’’ ปีีที� 2 เป็ีนโครงการที�เกิดจากความร่วมม้อระหว่างบริษัทคาราบาว และ พันธมิต่รทีมฟุื้ต่บอลเชื้ลซี้ำ 

เพ้�อพัฒนาฟุื้ต่บอลไทย่ โดย่นำาผ้่ฝึกสอนจากสโมสรฟุื้ต่บอลเชื้ลซี้ำ ปีระเทศอังกฤษ ที�มีปีระสบการณ์การสอนและพัฒนาเย่าวชื้นในหลาย่ทวีปีทั�วโลก มา
ถ่ืาย่ทอดความร้่ ทักษะ ปีระสบการณ์ฝึกสอนฟุื้ต่บอลระดับเย่าวชื้น และปีรัชื้ญาของสโมสรฟุื้ต่บอลเชื้ลซี้ำให้กับผ้่ฝึกสอนชื้าวไทย่ ซึ้ำ�งทีมผ้่ฝึกสอนจาก
สโมสรฟุื้ต่บอลเชื้ลซี้ำ จากปีระเทศอังกฤษนำาโดย่ ลอว์เร้นซ์้ำ กริฟื้ฟิื้น จากศ่นย์่พัฒนาระหว่างปีระเทศของเชื้ลซี้ำในกรุงเทพฯ ทีมโค้ชื้น้�มีปีระสบการณ์มา
มากกว่า 21 ปีี จากการทำางานใน 31 ปีระเทศ และ 6 ทวีปีทั�วโลก จัดอบรม วันที� 19 พฤศจิกาย่น - 1 ธันวาคม 2561 ที� พัฒนากอล์ฟื้คลับแอนด์
รีสอร์ท จังหวัดชื้ลบุรี โดย่มีการจัดการอบรมทั�งสิ�น 6 รุ่น และมีผ้่เข้าร่วมฝึกอบรม จำานวน 360 ท่าน ซึ้ำ�งมาจากสถืาบันการศึกษาทั�วปีระเทศ ทั�งน้� 
ผ้่เข้าร่วมอบรมเป็ีนผ้่สามารถืผ่านการฝึกอบรมทั�งภาคทฤษฎีและปีฏิิบัติ่ และสามารถืนำาไปีใช้ื้พัฒนาเย่าวชื้นในชุื้มชื้นต่นเองต่่อไปีได้

หลักส่ต่รการอบรมได้มีการแฝงปีรัชื้ญาของสโมสรฟุื้ต่บอลเชื้ลซี้ำและออกแบบมาเพ้�อให้เข้าใจถึืงบทบาทหน้าที�และการเป็ีนผ้่ฝึกสอนฟุื้ต่บอลที�ดี 
เข้าใจถึืงแนวทางการฝึกสอนที�หลากหลาย่ จังหวะ วิธีการ และเหตุ่ผลในการปีรับใช้ื้ รวมถึืงแนวทางการเรีย่นร้่ของเด็กแต่่ละคน การเต่รีย่มพร้อมก่อน
การแข่งขันและการฟ้ื้�นฟ่ื้ร่างกาย่ที�เหมาะสม เน่�อหาครอบคลุมถึืงทักษะการส้�อสาร การวิเคราะห์ การจัดระเบีย่บ ทักษะด้านอารมณ์ วิธีการจัดการทีม 
ความสำาคัญของสารอาหาร และเทคนิคการฝึกซ้้ำอม  นอกจากน้� ทางคณะกรรมการจะคัดเล้อกผ้่ฝึกสอนจำานวน 20 คน จากทั�งหมด 120 คน มาร่วม
เวิร์กช็ื้อปีกับ ''โค้ชื้จุ่น'' อนุรักษ์  ศรีเกิด อดีต่หัวหน้าผ้่ฝึกสอนทีมชื้าติ่ไทย่รุ่นอายุ่ไม่เกิน 19 ปีี เพ้�อร่วมพัฒนาหลักส่ต่รการเรีย่นการสอนทักษะฟุื้ต่บอล 
ซึ้ำ�งเปีรีย่บเสม้อนคัมภีร์ให้สามารถืนำาความร้่ไปีต่่อย่อด และใช้ื้ในการสอนเย่าวชื้นในพ้�นที�ได้จริง

สำาหรับผ้่ฝึกสอนที�เข้าร่วมโรงการ ในปีีน้�จะถ่ืกแบ่งออกเป็ีน 3 ปีระเภท ได้แก่
1.  ผ้่ฝึกสอนนักเรีย่นที�มีอายุ่ระหว่าง 7-10 ปีี
2.  ผ้่ฝึกสอนนักเรีย่นที�มีอายุ่ระหว่าง 11-14 ปีี
3.  ผ้่ฝึกสอนนักเรีย่นที�มีอายุ่ระหว่าง 15-18 ปีี
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 2. โครงการสี่นับสี่นุนกิจ้กรรมฟุตบอลิระดับท้ี่องถิึ�นของเยาวชีนไที่ย (Carabao Grassroots Football)
คาราบาวกรุ๊ปี ร่วมสานต่่อความฝันให้กับนักฟุื้ต่บอลเย่าวชื้นไทย่ จัดโครงการ “Carabao Grassroots Football” สนบัสนุนกิจกรรมฟุื้ต่บอลระดับ

ท้องถิื�นของเย่าวชื้นไทย่ ที�ขาดแคลนอุปีกรณ์ในการฝึกซ้้ำอม พร้อมจับม้อโค้ชื้ “เชื้ลซี้ำ” จัดฟุื้ต่บอลคลินิกให้ความร้่แก่เย่าวชื้น ถ่ืาย่ทอดปีระสบการณ์
และสร้างแรงบันดาลใจการเป็ีนนักเต่ะอาชีื้พ

โครงการ “Carabao Grassroots Football” โครงการที�ให้การสนับสนุนกิจกรรมฟุื้ต่บอลระดับท้องถิื�นของเย่าวชื้นไทย่ ที�ขาดแคลนอุปีกรณ์ใน
การฝึกซ้้ำอม ซึ้ำ�งที�ผ่านมามีโรงเรีย่นที�ได้รับการสนับสนุนไปีแล้วหลาย่โรงเรยี่นในต่่างจงัหวัดทั�วปีระเทศ โดย่บางโรงเรยี่นจะไดรั้บโอกาสพเิศษจากหวัหน้า
โค้ชื้ทีมเชื้ลซี้ำ มร.รอเรนซ์้ำ กริฟื้ฟิื้น ร่วมจัดกิจกรรมกับเย่าวชื้นอย่่างใกล้ชิื้ดอีกด้วย่ 

โค้รงการเยี�ยมีชมีโรงงาน
 ในปีี 2563 บริษัทฯ ต้่อนรับผ้่ที�สนใจเข้าเยี่�ย่มชื้มโรงงาน ทั�งโรงงานผลิต่เคร้�องด้�ม (CBD) โรงงานผลิต่ขวดแก้ว (APG) และโรงงานผลิต่
กระป๋ีอง (ACM) หลาย่ราย่ ได้แก่ ตั่วแทนหน่วย่งานภาครัฐ ผ้่แทนจากสภาอุต่สาหกรรมแห่งปีระเทศไทย่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึืงผ้่บริหารและ
พนักงานใหม่

 นอกจากน้� บริษัทฯ ยั่งได้ร่วมช่ื้วย่เหล้อหน่วย่งานต่่าง ๆ ต่ลอดจนค่่ค้าและล่กค้าของบริษัทฯ ที�ได้รับผลกระทบจากสถืานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติ่ดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปีี 2563 อาทิเช่ื้น
 1. บริษัทฯ ร่วมกับ วปีอ.58 (หม่่เส้อ) มอบเคร้�องด้�มทั�งสิ�นกว่า 8,000 ขวด แบ่งเป็ีนเคร้�องด้�มคาราบาวแดง จำานวน 5,000 ขวด และกาแฟื้
คาราบาวแดง จำานวน 3,000 ขวด ในโครงการต้่่ปัีนนำ�าใจ ปีระจำาจังหวัดสุราษฏิร์ธาน้
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 2. บริษัทฯ สนับสนุนเคร้�องด้�มคาราบาวแดง กาแฟื้ และนำ�าด้�ม มอบให้แก่เจ้าหน้าที�ต่ำารวจท่องเที�ย่ว จังหวัดภ่เก็ต่เพ้�อสนับสนุนภารกิจส้่ภัย่
โควิด 19 

 3. บริษัทฯ ได้ส่งมอบเจอแอลกอฮ่อล์ฆ่าเช้ื้�อ ให้แก่ร้านค้าเพ้�อนบาวแดงทั�วปีระเทศ เพ้�อเป็ีนส่วนหนึ�งในการลดการแพร่ระบาดของเช้ื้�อ
ไวรัสโควิด 19
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การวิเค้ราะห์้และค้ำาอธิบายของฝ่า่ยจัดัการ 
(Management Discussion and Analysis : MD&A)
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ฐานะการเงินและผิลการดัำาเนินงาน

 1. งบการเงิน
 สี่รุปรายงานผู้้้สี่อบบัญช่ี

ราย่งานของผ้่สอบบัญชีื้สำาหรับงบการเงินของบริษัทในปีี 2563 ต่รวจสอบโดย่ นางสาวกมลทิพย์่ เลิศวิทย์่วรเทพ ผ้่สอบบัญชีื้รับอนุญาต่ 
เลขทะเบีย่น 4377 จากบริษัท สำานักงาน อีวาย่ จำากัด ได้แสดงความเห็นในราย่งานของผ้่สอบบัญชีื้แบบไม่มีเง้�อนไขว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีีสิ�นสุดวันเดีย่วกันของบริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น) และบริษัทย่่อย่ 
และเฉีพาะของบริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น) โดย่ถ่ืกต้่องต่ามที�ควรในสาระสำาคัญต่ามมาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน

 2. ค้�าติอบแทันผ้้ิสิอบบัญชี
 ค่าตอบแที่นจ้ากการสี่อบบัญช่ี (Audit Fee)

• บริษัทและบริษัทย่่อย่จ่าย่ค่าต่อบแทนการสอบบัญชีื้ให้แก่ผ้่สอบบัญชีื้ของบริษัทในรอบปีีที�ผ่านมามีจำานวนเงินรวม 5,130,000 บาท
 ค่าบริการอ่�น (Non-Audit Fee) 

• ค่าบริการอ้�นมีจำานวนเงินรวม 380,000 บาท  

 3. ข้อม้ีลทัางการเงินทีั�สิำาคั้ญ

งบแสิดังฐานะการเงินรวมี

หน่วย: พันบาที่
สี่ำาหรับรอบปีบัญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 31 ธันวาคม

2563 2562 2561

สิี่นที่รัพย์

สิี่นที่รัพย์หมุนเว่ยน    

เงินสดและราย่การเทีย่บเท่าเงินสด 946,548 961,954 137,599

เงินลงทุนชัื้�วคราว - - -

ล่กหน้�การค้าและล่กหน้�อ้�น 1,420,363 1,140,321 906,595

สินค้าคงเหล้อ 1,489,401 991,625 887,132

สินทรัพย์่หมุนเวีย่นอ้�น 135,940 103,510 545,859

รวมสิี่นที่รัพย์หมุนเว่ยน 3,992,252 3,197,411 2,477,185

สิี่นที่รัพย์ไม่หมุนเว่ยน    

อสังหาริมทรัพย์่เพ้�อการลงทุน 106,894 103,220 99,968

ที�ดิน อาคารและอุปีกรณ์ 12,031,909 10,872,367 11,090,295

สินทรัพย์่สิทธิการใช้ื้ 303,826 - - 

ค่าความนิย่ม 494,732 481,115 499,923

สินทรัพย์่ไม่มีตั่วต่น 100,277 81,156 77,322

สินทรัพย์่ภาษีเงินได้รอการตั่ดบัญชีื้ 45,208 33,492 63,183

สินทรัพย์่ไม่หมุนเวีย่นอ้�น 11,579 11,275 12,045

รวมสิี่นที่รัพย์ไม่หมุนเว่ยน 13,094,425 11,582,625 11,842,736

รวมสิี่นที่รัพย์ 17,086,677 14,780,036 14,319,921
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หน่วย: พันบาที่
สี่ำาหรับรอบปีบัญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 31 ธันวาคม

2563 2562 2561

หน่�สิี่นแลิะส่ี่วนของผู้้้ถ่ึอหุ้น

หน่�สิี่นหมุนเว่ยน

เงินก้่ย้่มระย่ะสั�นจากสถืาบันการเงิน 2,335,000 6,762 275,000

เจ้าหน้�การค้าและเจ้าหน้�อ้�น 1,572,982 1,446,721 1,809,904

ส่วนของเงินก้่ย้่มระย่ะย่าวที�ถึืงกำาหนดชื้ำาระภาย่ในหนึ�งปีี 169,200 291,000 401,250

ส่วนของหน้�สินต่ามสัญญาเช่ื้าที�ถึืงกำาหนดชื้ำาระภาย่ในหนึ�งปีี 84,885 - - 

ส่วนของหุ้นก้่ที�ถึืงกำาหนดชื้ำาระภาย่ในหนึ�งปีี 1,089,631 1,699,428 -

เงินก้่ย้่มระย่ะสั�นจากผ้่มีส่วนได้เสีย่ที�ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัท
ย่่อย่

 - - -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย่ 395,726 320,547 265,836

หน้�สินหมุนเวีย่นอ้�น 7,780 12,822 12,452

รวมหน่�สิี่นหมุนเว่ยน 5,655,204 3,777,281 2,764,441

หน่�สิี่นไม่หมุนเว่ยน

เงินก้่ย้่มระย่ะย่าว - สุทธิจากส่วนที�ถึืงกำาหนด  
ชื้ำาระภาย่ในหนึ�งปีี

893,850 1,042,750 1,278,700

หน้�สินต่ามสัญญาเช่ื้า - สุทธิจากส่วนที�ถึืงกำาหนดชื้ำาระภาย่ใน
หนึ�งปีี

221,786 - - 

หุ้นก้่ - 1,088,692 2,785,920

สำารองผลปีระโย่ชื้น์ระย่ะย่าวของพนักงาน 152,606 135,780 109,049

หน้�สินภาษีเงินได้รอตั่ดบัญชีื้ - 1,411 1,466

เงินมัดจำาสำาหรับการเช่ื้า 5,945 15,758 15,636

รวมหน่�สิี่นไม่หมุนเว่ยน 1,274,187 2,284,391 4,190,771

รวมหน่�สิี่น 6,929,391 6,061,672 6,955,212

ส่ี่วนของผู้้้ถ่ึอหุ้น

ทุี่นเร่อนหุ้น

ทุนจดทะเบีย่น 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทุนที�ออกและชื้ำาระแล้ว 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ส่วนเกินม่ลค่าหุ้นสามัญ 3,962,980 3,962,980 3,962,980

ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภาย่ใต้่การควบคุมเดีย่วกัน 323,216 323,216 323,216

ส่วนเกินทุนจากการเปีลี�ย่นแปีลงสัดส่วนการถ้ือหุ้น  
ในบริษัทย่่อย่ในปีระเทศ

108,959 108,959 108,959

ส่วนต่ำ�ากว่าทุนจากการเปีลี�ย่นแปีลงสัดส่วนการถ้ือหุ้น
ในบริษัทย่่อย่ในต่่างปีระเทศ

(368,686) (368,686) (368,686)

กำาไร(ขาดทุี่น)สี่ะสี่ม

จัดสรรแล้ว - สำารองต่ามกฎหมาย่ 100,000 100,000 100,000

ยั่งไม่ได้จัดสรร 4,950,865 3,536,648 2,140,042

องค์ปีระกอบอ้�นของส่วนของผ้่ถ้ือหุ้น (121,319)  (97,307) (89,678)

ส่ี่วนของผู้้้ถ่ึอหุ้นของบริษััที่ฯ 9,956,015  8,565,810 7,176,832

ส่วนของผ้่มีส่วนได้เสีย่ที�ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่่อย่ 201,271 152,554 187,877

รวมส่ี่วนของผู้้้ถ่ึอหุ้น 10,157,286 8,718,364 7,364,709

รวมหน่�สิี่นแลิะส่ี่วนของผู้้้ถ่ึอหุ้น 17,086,677 14,780,036 14,319,921

รายงานประจำำาปี 256374



งบกำาไรขาดัทุันรวมี

หน่วย: พันบาที่
สี่ำาหรับรอบปีบัญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 31 ธันวาคม

2563 2562 2561

กำาไรขาดทุี่น

รายได้   

ราย่ได้จากสัญญาที�ทำากับล่กค้า 17,230,640 14,933,012 14,422,062

ราย่ได้อ้�น 151,427 117,218 133,750

รวมรายได้ 17,382,067 15,050,230 14,555,812

ค่าใช้ีจ่้าย    

ต้่นทุนขาย่ 10,172,906 9,122,570 9,813,215

ค่าใช้ื้จ่าย่ในการขาย่และจัดจำาหน่าย่ 1,914,884 1,967,643 2,520,035

ค่าใช้ื้จ่าย่ในการบริหาร 965,097 784,915 772,181

ค่าใช้ื้จ่าย่อ้�น - 11,693 16,083

รวมค่าใช้ีจ่้าย 13,052,887 11,886,821 13,121,514

กำาไรก่อนค่าใช้ีจ่้ายที่างการเงินแลิะค่าใช้ีจ่้ายภัาษ่ัเงินได้ 4,329,180 3,163,409 1,434,298

ราย่ได้ทางการเงิน 4,226 1,585 1,144

ค่าใช้ื้จ่าย่ทางการเงิน (106,796) (132,724) (106,851)

กำาไรก่อนค่าใช้ีจ่้ายภัาษ่ัเงินได้ 4,226,610 3,032,271 1,328,591

ค่าใช้ื้จ่าย่ภาษีเงินได้ (667,449) (564,008) (368,276)

กำาไรสี่ำาหรับปี 3,559,161 2,468,263 960,315

การแบ่งปันกำาไร  

ส่วนที�เป็ีนของผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทฯ 3,525,028 2,506,461 1,158,572

ส่วนที�เป็ีนของผ้่มีส่วนได้เสีย่ที�ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่่อย่ 34,133 (38,199) (198,257)

กำาไรสี่ำาหรับปี 3,559,161 2,468,262 960,315

กำาไรต่อหุ้นขั�นพ่�นฐาน    

กำาไรส่วนที�เป็ีนของผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทฯ 3.53 2.51 1.16

จำานวนหุ้นสามัญถัืวเฉีลี�ย่ถ่ืวงนำ�าหนัก (หุ้น) 1,000,000 1,000,000 1,000,000

งบกระแสิเงินสิดัรวมี

 หน่วย: พันบาที่
สี่ำาหรับรอบปีบัญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 31 ธันวาคม

2563 2562 2561

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน 3,636,426 3,081,498 1,290,209

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ื้ไปีใน)กิจกรรมลงทุน (1,670,170) (432,442) (2,044,619)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ื้ไปีใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (1,933,002) (1,839,098) 776,996

เงินสี่ดแลิะรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสี่ดเพิ�มขึ�น(ลิดลิง)สุี่ที่ธิ (19,330) 823,957 (8,674)
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อัติราสิ�วนการเงินทีั�สิำาคั้ญ

สี่ำาหรับรอบปีบัญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 31 ธันวาคม

2563 2562 2561

อัตราส่ี่วนสี่ภัาพคล่ิอง (Liquidity Ratio)
อัต่ราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.7 0.8 0.9

อัต่ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.4 0.6 0.4

อัต่ราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.8 0.9 0.4

อัต่ราส่วนหมุนเวีย่นล่กหน้�การค้า เท่า 14.8 16.3 18.7

ระย่ะเวลาเก็บหน้�เฉีลี�ย่ วัน 24.7 22.4 19.5

อัต่ราส่วนหมุนเวีย่นสินค้าสำาเร็จร่ปี เท่า 21.1 22.6 26.7

ระย่ะเวลาขาย่สินค้าสำาเร็จร่ปีเฉีลี�ย่ วัน 17.3 16.1 13.7

อัต่ราส่วนหมุนเวีย่นสินค้าคงเหล้อ เท่า 8.2 9.7 12.7

ระย่ะเวลาขาย่สินค้าเฉีลี�ย่ วัน 44.5 37.6 28.7

อัต่ราส่วนหมุนเวีย่นเจ้าหน้�การค้า เท่า 16.6 11.5 10.0

ระย่ะเวลาชื้ำาระหน้�เฉีลี�ย่ วัน 22.0 31.7 36.4

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วัน 47.2 28.3 11.8

อัตราส่ี่วนแสี่ดงความสี่ามารถึในการหากำาไร (Profitability Ratio)
อัต่รากำาไรขั�นต้่น ร้อย่ละ 41.0 38.9 32.0

อัต่รากำาไรจากการดำาเนินงาน ร้อย่ละ 24.2 20.5 9.1

อัต่ราส่วนกำาไรอ้�น ร้อย่ละ 0.9 0.7 0.8

อัต่ราส่วนเงินสดต่่อการทำากำาไร ร้อย่ละ 87.0 100.8 98.0

อัต่รากำาไรสุทธิ ร้อย่ละ 20.5 16.4 6.6

อัต่ราผลต่อบแทนผ้่ถ้ือหุ้น ร้อย่ละ 37.7 30.7 13.4

อัตราส่ี่วนแสี่ดงประสิี่ที่ธิภัาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัต่ราผลต่อบแทนผ้่ถ้ือหุ้นที�เป็ีนของผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทฯ ร้อย่ละ 38.1 31.8 16.2

อัต่ราผลต่อบแทนจากสินทรัพย์่ ร้อย่ละ 22.3 17.0 7.2

อัต่ราผลต่อบแทนจากสินทรัพย์่ถืาวร ร้อย่ละ 36.3 27.2 13.7

อัต่ราหมุนเวีย่นสินทรัพย์่ เท่า 1.1 1.0 1.1

อัตราส่ี่วนวิเคราะห์นโยบายที่างการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัต่ราส่วนหน้�สินต่่อส่วนผ้่ถ้ือหุ้น เท่า 0.7 0.7 0.9

อัต่ราส่วนหน้�สินที�มีภาระดอกเบี�ย่ต่่อส่วนผ้่ถ้ือหุ้น เท่า 0.5 0.5 0.6

อัต่ราส่วนความสามารถืชื้ำาระดอกเบี�ย่ เท่า 46.8 27.9 17.8

อัต่ราส่วนความสามารถืในการชื้ำาระภาระผ่กพัน เท่า 1.4 1.9 2.8 

อัต่ราส่วนหน้�สินสุทธิต่่อกำาไรก่อนดอกเบี�ย่จ่าย่  
ภาษีเงินได้ ค่าเส้�อมราคาและค่าตั่ดจำาหน่าย่

เท่า 1.2 1.4 3.6

อัต่ราส่วนตั่�วเงินจ่าย่ต่่อภาระหน้�สินที�มีภาระดอกเบี�ย่ เท่า 0.4 0.0 0.1

อัต่ราส่วนหน้�สินที�มีภาระดอกเบี�ย่ที�ครบกำาหนด  
ภาย่ใน 1 ปีีต่่อหน้�สินที�มีภาระดอกเบี�ย่ทั�งหมด

เท่า 0.8 0.5 0.1

อัต่ราส่วนเงินก้่ย้่มจากสถืาบันการเงินต่่อหน้�สินรวม เท่า 0.5 0.2 0.3

อัต่ราส่วนหน้�สินที�มีภาระดอกเบี�ย่ต่่อ ส่วนผ้่ถ้ือหุ้น (สุทธิ) เท่า 0.4 0.4 0.6

อัต่ราส่วนหน้�สินที�มีภาระดอกเบี�ย่จ่าย่  
ภาษีเงินได้ ค่าเส้�อมราคาและค่าตั่ดจำาหน่าย่

เท่า 1.0 1.1 2.5

อัต่ราส่วนความสามารถืชื้ำาระภาระผ่กพัน (Cash basis) เท่า 1.0 1.4 1.0

อัต่ราการจ่าย่ปัีนผล ร้อย่ละ 68.1 67.8 69.1

รายงานประจำำาปี 256376



 5. การวิเค้ราะห์้และค้ำาอธิบายของฝ่า่ยจัดัการ (MD&A)
ผลการดำาเนินงานรวมของบริษัทฯ สำาหรับปีีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 เม้�อเปีรีย่บเทีย่บกับช่ื้วงเวลาเดีย่วกันปีีก่อนหน้าสิ�นสุดวันที� 31 

ธันวาคม 2562

รายได้ัจากการขาย
ในปีี 2563 บริษัทฯ สามารถืสร้างราย่ได้จากการขาย่ทำาสถิืติ่ส่งสุดใหม่จำานวน 17,231 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 2,298 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 15.4 จาก

การเติ่บโต่ของราย่ไดก้ลุ่มผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ดำาเนนิการผลติ่ภาย่ใต่เ้คร้�องหมาย่การคา้ของต่นเองและการเต่บิโต่ของราย่ไดรั้บจ้างจัดจำาหนา่ย่สินค้าให้
บุคคลภาย่นอกในปีระเทศ โดย่มีปีจัจัย่สนับสนุนหลักจากทั�งการเติ่บโต่ของย่อดส่งออกเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังไปียั่งต่ลาดต่่างปีระเทศ และการออกผลิต่ภัณฑ์์
ใหม่ในปีระเทศอย่่างเคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำ ว้่ดดี� ซี้ำ + ล็อค ซึ้ำ�งเริ�มจำาหน่าย่ครั�งแรกในเด้อนมีนาคม 2563 

รายได้จ้ากการขาย  
จ้ำาแนกรายกลุ่ิมผู้ลิิตภััณฑ์์
หน่วย : ล้ิานบาที่

รอบปีบัญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 31 ธันวาคม การเปล่ิ�ยนแปลิง

2562 % 2563 % จ้ำานวน ร้อยลิะ

ดำาเนินการผลิต่ ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าของต่นเอง 
1/ 12,881 86% 14,082 82% 1,202 9.3

ว่าจ้างบุคคลภาย่นอกดำาเนินการผลิต่ภาย่ใต้่
เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาว 2/ 532 4% 443 3% (89) (16.7)

รับจ้างจัดจำาหน่าย่ให้แก่บุคคลภาย่นอก 1,409 9% 2,413 14% 1,004 71.3

อ้�น ๆ 111 1% 292 1% 181 162.2

รวม 14,933 100% 17,231 100% 2,298 15.4

หมาย่เหตุ่: 1/ เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มผสมซิ้ำงค์

 2/ นำ�าด้�ม กาแฟื้ปีรุงสำาเร็จชื้นิดผงและกาแฟื้ปีรุงสำาเร็จพร้อมด้�ม

1) ราย่ได้จากผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ดำาเนินการผลิต่ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าของต่นเองจำานวน 14,082 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 1,202 ล้านบาทหร้อ
ร้อย่ละ 9.3 ในจำานวนน้�เป็ีนธุรกิจในปีระเทศและต่่างปีระเทศที�อัต่ราส่วนร้อย่ละ 42:58 ซึ้ำ�งมีอัต่ราการเติ่บโต่ร้อย่ละ 2.8 และร้อย่ละ 14.7 ต่ามลำาดับ 

(1.1) ราย่ได้จากการขาย่ในปีระเทศจำานวน 5,985 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 162 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 2.8 เป็ีนผลจากการออกผลิต่ภัณฑ์์ใหม่ ค้อ 
เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำ ว้่ดดี� ซี้ำ+ ล็อค มีสัดส่วนราย่ได้เป็ีนร้อย่ละ 4.2 ของจำานวนดังกล่าว ซึ้ำ�งช่ื้วย่กระจาย่ความเสี�ย่งธุรกิจและชื้ดเชื้ย่ราย่ได้จากการจำาหน่าย่
เคร้�องด้�มคาราบาวแดงที�อ่อนตั่วลงร้อย่ละ 1.0 ในขณะที�ต่ลาดเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังในปีระเทศเชิื้งปีริมาณหดตั่วในอัต่ราร้อย่ละ 6.8 และเคร้�องด้�มบำารุง
กำาลังแบบบรรจุขวดภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวแดงรักษาส่วนแบ่งการต่ลาดเชิื้งปีริมาณที�ร้อย่ละ 21 เป็ีนอันดับ 2 

ในปีี 2563 ต่ลาดเคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำช็ื้อต่เติ่บโต่ในอัต่ราร้อย่ละ 28.0 และเคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำ ว้่ดดี� ซี้ำ+ ล็อค มีส่วนแบ่งการต่ลาดเชิื้งปีริมาณที�
ร้อย่ละ 10 ขยั่บขึ�นมาเป็ีนเคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำอันดับ 2 ของต่ลาดในเด้อนธันวาคม 2563 ท่ามกลางการแข่งขันที�ส่งขึ�นจากสินค้าที�มีลักษณะใกล้เคีย่งกัน 
(อ้างอิงข้อม่ลปีริมาณขาย่ทอดสุดท้าย่ไปีส่่ผ้่บริโภคของ Nielsen)  การเพิ�มขึ�นของส่วนแบ่งการต่ลาดเคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำสะท้อนให้เห็นกระแสต่อบรับที�
ดีจากกลุ่มล่กค้าเป้ีาหมาย่และสร้างโอกาสการขย่าย่ฐานธุรกิจในปีระเทศของบริษัทฯ อีกทั�ง ในเด้อนธันวาคม 2563 เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำ ว้่ดดี� ซี้ำ + ล็อค 
ทั�งรสเลมอนและรสส้มได้รับการจัดอันดับจากม่ลนิธิเพ้�อผ้่บริโภค ให้เป็ีนเคร้�องด้�มที�พบปีริมาณวิต่ามินซี้ำในขวดส่งสุดเป็ีนสองอันดับแรกต่ามลำาดับ จาก
การทดสอบเคร้�องด้�มผสมวิต่ามินซี้ำจำานวน  47 ตั่วอย่่างในต่ลาด สะท้อนให้เห็นกระบวนการผลิต่ที�ใส่ใจในคุณภาพสินค้า และต่อกย่ำ�าจุดเด่นของเคร้�อง
ด้�มวิต่ามินซี้ำ ว้่ดดี� ซี้ำ+ ล็อค ที�บรรจุในขวดแก้วสีเขีย่ว อัดก๊าซ้ำไนโต่รเจน และใช้ื้ฝาเกลีย่วล็อคชื้นิดพิเศษเพ้�อป้ีองกันแสงและอากาศจากภาย่นอกเข้าไปี
ทำาลาย่คุณภาพวิต่ามินซี้ำ โดย่บริษัทฯ ยั่งคงเดินหน้าจัดกิจกรรมการต่ลาดและส่งเสริมการขาย่เคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำ ว้่ดดี� ซี้ำ+ ล็อค รสเลมอนและรสส้ม
อย่่างต่่อเน่�อง

(1.2) ราย่ได้จากการส่งออกไปียั่งต่ลาดต่่างปีระเทศจำานวน 8,098 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 1,040 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 14.7 โดย่ย่อดส่งออกหลักใน
สัดส่วนร้อย่ละ 85 มาจากกลุ่มปีระเทศ CLMV ร้อย่ละ 5 มาจากปีระเทศจีนและร้อย่ละ 10 มาจากปีระเทศอ้�น ซึ้ำ�งเป็ีนคำาสั�งซ้้ำ�อของปีระเทศเย่เมนและ
อัฟื้กานิสถืานเป็ีนหลัก โดย่ปีริมาณคำาสั�งซ้้ำ�อของปีระเทศเย่เมนยั่งคงทำาสถิืติ่ส่งสุดใหม่สำาหรับปีี 2563

กลุ่มปีระเทศ CLMV ค้อต่ลาดส่งออกเดิมที�เป็ีนฐานธุรกิจต่่างปีระเทศขนาดใหญ่และยั่งมีศักย่ภาพที�จะเติ่บโต่อย่่างต่่อเน่�อง โดย่บริษัทฯ มีราย่ได้
จากการสง่ออกขาย่ไปีย่งักลุ่มปีระเทศ CLMV เพิ�มขึ�น 974 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 16.5 ปัีจจัย่หนุนหลักจากปีรมิาณคำาสั�งซ้้ำ�อที�เพิ�มขึ�นของปีระเทศเมยี่นมาร์ 

ต่ลาดอังกฤษ (UK) ภาย่ใต้่การบริหารจัดการของบริษัทย่่อย่ Intercarabao Company Limited (“ICUK”) มีทิศทางการขาย่ที�ดีขึ�น เป็ีนผลจากการ
ปีรับกลยุ่ทธ์ที�เน้นการเพิ�มอัต่ราการขาย่ในชื้อ่งทางเคร้อข่าย่ร้านค้าปีลีกขนาดใหญแ่ละเพิ�มช่ื้องทางการขาย่ออนไลน์ในช่ื้วงการระบาดของ COVID-19 
ส่งผลให้ปีริมาณขาย่เฉีลี�ย่ต่่อเด้อนปีรับตั่วเพิ�มขึ�นต่ลอดทั�งปีี จากค่าเฉีลี�ย่ที�ปีระมาณ 240,000 กระป๋ีองต่่อเด้อนในไต่รมาส 1/2563 มาอย่่่ที�ค่าเฉีลี�ย่
ปีระมาณ 550,000 กระป๋ีองต่่อเด้อนในไต่รมาส 4/2563 สะท้อนฐานความนิย่มในแบรนด์คาราบาวที�ปีรับตั่วเพิ�มขึ�นอย่่างสมำ�าเสมอ

หากพิจารณาเฉีพาะไต่รมาส 4/2563 ราย่ได้จากผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ดำาเนินการผลิต่ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าของต่นเองจำานวน 3,338 ล้านบาท 
เพิ�มขึ�น 23 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 0.7 โดย่มีปัีจจัย่หนุนจากย่อดขาย่ในปีระเทศจำานวน 1,664 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 225 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 15.6 ฟ้ื้�นตั่ว
แรงจากความสำาเร็จในการจัดกิจกรรมทางการต่ลาดและการส้�อสารกับผ้่บริโภคของเคร้�องด้�มคาราบาวแดงได้อย่่างมีปีระสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาวะต่ลาด
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เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังที�หดตั่วอัต่ราร้อย่ละ 7.7 ซึ้ำ�งช่ื้วย่หักล้างการชื้ะลอตั่วของย่อดขาย่ในต่่างปีระเทศจำานวน 1,674 ล้านบาท ลดลง 202 ล้านบาทหร้อ
ร้อย่ละ 10.8

โดย่ไต่รมาส 4/2563 ราย่ได้จากการขาย่ไปียั่งกลุ่มปีระเทศ CLMV อ่อนตั่วลงร้อย่ละ 15.2 จากช่ื้วงเวลาเดีย่วกันปีีก่อนหน้า และอ่อนตั่วลง
ร้อย่ละ 12.5 จากไต่รมาส 3/2563 มีสาเหตุ่หลักมาจากคำาสั�งซ้้ำ�อของปีระเทศกมัพ่ชื้าที�ได้รับผลกระทบจากสถืานการณ์นำ�าท่วมอันเน่�องมาจากฝนต่กหนกั
ทั�วปีระเทศในช่ื้วงเด้อนตุ่ลาคม 2563 ขณะที�ปีระเทศเมีย่นมาร์ยั่งคงทำาราย่ได้สถิืติ่ส่งสุดใหม่ในช่ื้วงเวลาดังกล่าว

2) ราย่ได้จากการรับจ้างจัดจำาหน่าย่ให้แก่บุคคลภาย่นอกจำานวน 2,413 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 1,004 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 71.3 ยั่งคงขย่าย่ตั่ว
ต่่อเน่�องทุกไต่รมาสในช่ื้วงกว่า 2 ปีีที�ผ่านมา โดย่มีปัีจจัย่เชิื้งบวกจากความหลากหลาย่และคุณภาพในตั่วผลิต่ภัณฑ์์ ปีระกอบกับอาศัย่ผลสำาเร็จของ
ปีระสิทธิภาพการกระจาย่ผ่านหน่วย่รถืเงินสดซึ้ำ�งในปัีจจุบันสามารถืเข้าถึืงร้านค้าปีลีกได้มากกว่า 180,000 ร้านค้าทั�วปีระเทศ 

3) ราย่ได้จากการขาย่ผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภาย่นอกดำาเนินการผลิต่ 443 ล้านบาท ลดลง 89 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 16.7 จาก
ราย่ได้สินค้ากาแฟื้ปีรุงสำาเร็จพร้อมด้�มและกาแฟื้ปีรุงสำาเร็จชื้นิดผงทรีอินวันรวมกันลดลง 93 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 20.0 สอดคล้องกับภาวะการบริโภค
และสภาะวะเศรษฐกิจที�ชื้ะลอตั่วลงจากสถืานการณ์ COVID-19

4) ราย่ได้อ้�นจำานวน 292 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 181 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 162.2 โดย่ส่วนใหญ่เป็ีนราย่ได้จากการผลิต่ขวดให้แก่บุคคลภาย่นอก
ภาย่ใต้่การดำาเนินงานของบริษัท เอเชีื้ย่แปีซิ้ำฟิื้กกลาส จำากัด (“APG”) ซึ้ำ�งไม่เพีย่งแต่่สร้างราย่ได้ส่วนเพิ�ม ยั่งช่ื้วย่ลดต้่นทุนของการผลิต่ขวดที�ใช้ื้บรรจุ
เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มวิต่ามินซี้ำของบริษัทฯ จากการปีระหยั่ดต่่อขนาด

กำาไรขั�นต้ินและอัติรากำาไรขั�นต้ิน
กำาไรขั�นต้่นจำานวน 7,058 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 1,247 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 21.5 คิดเป็ีนอัต่รากำาไรขั�นต้่นร้อย่ละ 41.0 เพิ�มขึ�นจากอัต่รากำาไร

ขั�นต้่นร้อย่ละ 38.9 มีปัีจจัย่หนุนหลักจากกลุ่มผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัท ฯ ดำาเนินการผลิต่ด้วย่ต่นเอง ซึ้ำ�งเป็ีนธุรกิจหลักที�มีสัดส่วนราย่ได้คิดเป็ีนสัดส่วนร้อย่ละ 
82 ของราย่ได้จากการขาย่รวม มีราย่ได้เติ่บโต่และอัต่รากำาไรขั�นต้่นเพิ�มขึ�น  

กลุ่มผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ดำาเนินการผลิต่ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าของต่นเอง โดย่เฉีพาะเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังทั�งแบบบรรจุขวดและกระป๋ีอง
มีการสร้างอัต่รากำาไรขั�นต้่นที�ดีขึ�นจากปีีก่อนหน้า เป็ีนผลของวัต่ถุืดิบและหีบห่อราย่การสำาคัญมีต้่นทุนลดลง ปีระกอบกับปีระสิทธิภาพสาย่การผลิต่
ที�มีเทคโนโลย่ีทันสมัย่ตั่�งแต่่โรงผลิต่ขวดแก้วและกระปี๋องอล่มิเน้ย่มไปีจนถืึงโรงบรรจุสินค้าสำาเร็จร่ปี เอ้�อหนุนต่่อปีระโย่ชื้น์จากการปีระหย่ัดต่่อขนาด 
นอกจากน้� โรงผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มภาย่ใต้่การดำาเนินงานของบริษัท เอเชีื้ย่ แคน แมน่แฟื้คเจอริ�ง จำากัด (“ACM”) มีอัต่ราการใช้ื้กำาลังผลิต่ร้อย่ละ 
100 ตั่�งแต่่ช่ื้วงไต่รมาส 4/2562 หลังจากเริ�มดำาเนินการผลิต่เชิื้งพาณิชื้ย์่ในเด้อนพฤศจิกาย่น 2561 นำาไปีส่่การปีระหยั่ดต้่นทุนเพิ�มเติ่มสำาหรับเคร้�องด้�ม
บำารุงกำาลังแบบบรรจกุระป๋ีองปีระเภทไมอั่ดก๊าซ้ำภาย่ใต่เ้คร้�องหมาย่การคา้คาราบาว อันเป็ีนส่วนหนึ�งของการบรหิารจัดการห่วงโซ่้ำอุปีทานอย่่างเปีน็ระบบ 

หากพิจารณาเฉีพาะไต่รมาส 4/2563 กำาไรขั�นต้่นจำานวน 1,671 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 54 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 3.3 คิดเป็ีนอัต่รากำาไรขั�นต้่นร้อย่
ละ 39.3 ลดลงจากอัต่รากำาไรขั�นต้่นร้อย่ละ 40.9 ในช่ื้วงเดีย่วกันของปีีก่อนหน้า และลดลงจากอัต่รากำาไรขั�นต้่นร้อย่ละ 41.6 ในไต่รมาสก่อนหน้า โดย่
มีสาเหตุ่หลักจากสัดส่วนราย่ได้ในแต่่ละผลิต่ภัณฑ์์ (sales mix) ที�เปีลี�ย่นแปีลงไปี  โดย่ในไต่รมาส 4/2563 มีสัดส่วนราย่ได้จากกลุ่มผลิต่ภัณฑ์์ที�มีอัต่รา
การทำากำาไรขั�นต้่นส่งอย่่่ที�ร้อย่ละ 78 ลดลงจากสัดส่วนราย่ได้ที�ร้อย่ละ 84 ในช่ื้วงเดีย่วกันของปีีก่อนหน้า และลดลงจากสัดส่วนราย่ได้ที�ร้อย่ละ 82 ใน
ไต่รมาสก่อนหน้าด้วย่เหตุ่ผลดังที�กล่าวข้างต้่น

นอกจากน้� บริษัทฯ ยั่งมีแผนเพิ�มปีระสิทธิภาพในแต่่ละส่วนงานที�สำาคัญอีกหลาย่โครงการตั่�งแต่่โรงงานผลิต่หีบห่อและบรรจุภัณฑ์์ภาย่ใต้่การ
ดำาเนินงานของบริษัท เอเชีื้ย่ แพ็คเกจจิ�ง แมน่แฟื้คเจอริ�ง จำากัด (“APM”) ซึ้ำ�งอย่่่ระหว่างทดสอบการผลิต่ และคาดว่าจะเริ�มผลิต่เชิื้งพาณิชื้ย์่ตั่�งแต่่
ไต่รมาส 2/2564 เป็ีนต้่นไปี ซึ้ำ�งจะส่งผลให้อัต่รากำาไรขั�นต้่นของกลุ่มผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ดำาเนินการผลิต่ปีรับตั่วเพิ�มขึ�นอีกเล็กน้อย่ รวมถึืงการพัฒนา
บริหารจัดการห่วงโซ่้ำอุปีทานอย่่างเป็ีนระบบและลดต้่นทุนการปีระกอบธุรกิจในระย่ะย่าว

ค้�าใช้จ�ายขายและบริห้าร
บริษัทฯ มีค่าใช้ื้จ่าย่ขาย่และบริหารจำานวน 2,880 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 127 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 4.6 คิดเป็ีนสัดส่วนต่่อราย่ได้จากการขาย่รวม

ร้อย่ละ 16.7 ลดลงจากสัดส่วนร้อย่ละ 18.4 เม้�อเทีย่บกับช่ื้วงระย่ะเวลาเดีย่วกันปีีก่อนหน้า ค่าใช้ื้จ่าย่ที�เพิ�มขึ�นมีสาเหตุ่หลักเกิดจากค่าใช้ื้จ่าย่บริหารที�เพิ�มขึ�น 
ค่าใช้ื้จ่าย่ขาย่จำานวน 1,915 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 2.7 คิดเป็ีนสัดส่วนต่่อราย่ได้จากการขาย่รวมร้อย่ละ 11.1 ลดลงจาก

สัดส่วนร้อย่ละ 13.2 โดย่ในจำานวนน้�ปีระกอบไปีดว้ย่ (1) ค่าธรรมเน้ย่มการเปีน็ผ้่สนับสนุนสโมสร Chelsea Football Club Limited (CFC) และการแขง่ขัน
ฟุื้ต่บอลต่่างปีระเทศ English Football League (EFL) จำานวนรวม 337 ล้านบาทลดลง 134 ล้านบาท มีปัีจจัย่หนุนหลักจากค่าธรรมเน้ย่มในส่วนของ 
CFC ที�ลดลง สอดคล้องกับการปีรับสถืานะผ้่สนับสนุนจาก Principal partner เป็ีน Global partner ตั่�งแต่่เด้อนกรกฏิาคม 2562 อีกทั�งจากส่วนลดค่า
ธรรมเน้ย่มการเป็ีนผ้่สนับสนุนจาก EFL เป็ีนกรณ้พิเศษสำาหรับฤด่กาลแข่งขันรอบปีี 2563/64 จำานวน 1.5 ล้านปีอนด์ ที�ได้เริ�มรับร้่ในไต่รมาส 4/2563 
เป็ีนครั�งแรก และจะทย่อย่รับร้่จนจบฤด่กาลแข่งขันของรอบดังกล่าวในช่ื้วงไต่รมาส 2/2564 ส้บเน่�องมาจากสถืานการณ์การระบาด COVID-19 ที�ส่ง
ผลใหไ้ม่สามารถืจดัการแข่งขันฟุื้ต่บอลไดต้่ามร่ปีแบบปีกต่ ิและ (2) ค่าใช้ื้จ่าย่ขาย่ (ไมร่วมค่าธรรมเน้ย่มสนบัสนุนกีฬาฟุื้ต่บอลต่่างปีระเทศ) จำานวน 488 
ล้านบาท เพิ�มขึ�น 55 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 12.6 ในจำานวนน้�ส่วนใหญ่หร้อปีระมาณร้อย่ละ 60 เป็ีนค่าใช้ื้จ่าย่คงที�ที�เกี�ย่วข้องกับการทีมกิจกรรมและการก
ระจาย่สินค้าภาย่ในปีระเทศ และส่วนที�เหล้อจะผันแปีรต่ามแผนงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย่สำาหรับธุรกิจในปีระเทศ และสำาหรับต่ลาดในปีระเทศ
อังกฤษภาย่ใต่ก้ารดำาเนนิงานของ ICUK ทั�งน้� อัต่ราสว่นค่าใช้ื้จ่าย่ขาย่ต่่อราย่ไดจ้ากการขาย่รวมลดลงเกดิจากการที�บริษัทฯ มีค่าใช้ื้จ่าย่ขาย่ที�เกี�ย่วขอ้ง
กับแผนงานขาย่และการต่ลาดต่่างปีระเทศในอัต่ราส่วนที�ค่อนข้างน้อย่ เป็ีนผลให้เม้�อย่อดส่งออกเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังปีรับตั่วเร่งขึ�น อัต่ราส่วนค่าใช้ื้จ่าย่
ขาย่ต่่อราย่ได้จากการขาย่รวมจะยิ่�งปีรับตั่วลดลง

รายงานประจำำาปี 256378



อนึ�ง ค่าธรรมเน้ย่มสนับสนุนกีฬาฟุื้ต่บอลต่่างปีระเทศดังกล่าวรับร้่เป็ีนเส้นต่รงต่ามเง้�อนไขการชื้ำาระเงิน ปีระโย่ชื้น์เชิื้งเศรษฐกิจและรอบระย่ะ
เวลาที�บริษัทฯ พึงได้รับอันเป็ีนไปีต่ามเง้�อนไขของสัญญาฉีบับปัีจจุบัน ซึ้ำ�งสัญญาผ้่สนับสนุนสโมสร CFC จะสิ�นสุดในเด้อนมิถุืนาย่น 2564 และสัญญาผ้่
สนับสนุนการแข่งขัน EFL จะสิ�นสุดในเด้อนพฤษภาคม 2565 โดย่บริษัทฯ มีสิทธิที�จะขย่าย่สัญญากับ EFL อีก 2 ปีีในอัต่ราค่าธรรมเน้ย่มต่่อปีีที�เท่าเดิม 

ค่าใช้ื้จ่าย่บริหารจำานวน 965 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 180 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 23.0 คิดเป็ีนสัดส่วนต่่อราย่ได้จากการขาย่รวมร้อย่ละ 5.6 เพิ�มขึ�น
จากสัดส่วนร้อย่ละ 5.3 ในปีีก่อนหน้า จากค่าใช้ื้จ่าย่ที�เกี�ย่วข้องกับพนักงานเพิ�มขึ�นสอดคล้องกับจำานวนพนักงานที�เติ่บโต่ขึ�นต่ามแผนงานการพัฒนา
กำาลังคน และมีค่าใช้ื้จ่าย่พิเศษ ค้อ เงินบริจาคแก่กองทุนชัื้ย่พัฒนาส้่ภัย่ COVID-19 จำานวน 50 ล้านบาทในไต่รมาส 2/2563 

ค้�าใช้จ�ายทัางการเงิน
ค่าใช้ื้จ่าย่ทางการเงินจำานวน 107 ล้านบาท ลดลง 26 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 19.5 จากการไถ่ืถือนค้นหุ้นก้่ม่ลค่า 1,700 ล้านบาทเน่�องจากครบ

กำาหนดชื้ำาระในเด้อนมิถุืนาย่น 2563 และการทย่อย่ค้นเงินก้่ให้แก่สถืาบันการเงินของ ACM  

ค้�าใช้จ�ายภาษีเงินได้ันิติิบุค้ค้ล
ค่าใช้ื้จ่าย่ภาษีเงินได้นิติ่บุคคลจำานวน 667 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 103 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 18.3 คิดเป็ีนอัต่ราภาษีเงินได้นิติ่บุคคลที�แท้จริงร้อย่ละ 

15.8 ลดลงจากร้อย่ละ 18.6 เน่�องจากบริษัทย่่อย่ในปีระเทศมีค่าใช้ื้จ่าย่ภาษีเงินได้นิติ่บุคคลเพิ�มขึ�นต่ามผลกำาไรจากการดำาเนินงานที�ดีขึ�น ขณะที�บริษัท
ย่่อย่ต่่างปีระเทศมีผลขาดทุนจากการดำาเนินงานเป็ีนจำานวนลดลง 

ในจำานวนดังกล่าวรวมถึืงสิทธิปีระโย่ชื้น์ทางภาษีที�บริษัทย่่อย่ในปีระเทศได้รับต่ามพระราชื้กฤษฏีิกาฯ (ฉีบับที� 695) จากราย่จ่าย่เพ้�อการลงทุน
ในทรัพย์่สินที�จำาเป็ีนต่่อการขับเคล้�อนการเติ่บโต่ต่ามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้สามารถืปีระหยั่ดค่าใช้ื้จ่าย่ภาษีเงินได้นิติ่บุคคลจำานวน 48 ล้านบาท
ต่่อปีี เป็ีนระย่ะเวลา 5 ปีี ตั่�งแต่่ปีี 2563-2567 ทั�งน้� หากไม่รวมสิทธิปีระโย่ชื้น์ทางภาษีต่ามพระราชื้กฤษฏีิกาฯ (ฉีบับที� 695) อัต่ราภาษีเงินได้นิติ่บุคคล
ที�แท้จริงในปีี 2563 อย่่่ที�ร้อย่ละ 16.9  

กำาไรสุิทัธิและอัติรากำาไรสุิทัธิ
กำาไรสุทธิทำาสถิืติ่ส่งสุดใหม่จำานวน 3,559 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 1,091 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 44.2 คิดเป็ีนสัดส่วนต่่อราย่ได้จากการขาย่รวมร้อย่ละ 

20.7 เพิ�มขึ�นจากสัดส่วนร้อย่ละ 16.5 การเพิ�มขึ�นดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ�มขึ�นของราย่ได้จากการขาย่และอัต่รากำาไรขั�นต้่นที�ปีรับตั่วดีขึ�น โดย่เฉีพาะ
จากกลุ่มผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ดำาเนินการผลิต่ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าของต่นเอง การบริหารค่าใช้ื้จ่าย่ขาย่และบริหารอย่่างมีปีระสิทธิภาพ และการ
รับร้่กำาไรจากอัต่ราแลกเปีลี�ย่นจำานวน 55 ล้านบาท ซึ้ำ�งช่ื้วย่ชื้ดเชื้ย่ค่าใช้ื้จ่าย่ภาษีเงินได้ที�เพิ�มส่งขึ�น 

กำาไรสุทธิส่วนที�เป็ีนของผ้่ถ้ือหุ้นบริษัทฯ จำานวน 3,525 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 1,019 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 40.6 คิดเป็ีนสัดส่วนต่่อราย่ได้จากการ
ขาย่รวมร้อย่ละ 20.5 เพิ�มขึ�นจากสัดส่วนร้อย่ละ 16.8 ในปีีก่อนหน้า และคิดเป็ีนกำาไรต่่อหุ้นที� 3.53 บาทต่่อหุ้นเพิ�มขึ�นจาก 2.51 บาทต่่อหุ้นในปีีก่อน
หน้า โดย่มีปัีจจัย่หนุนหลักจากราย่ได้และอัต่รากำาไรขั�นต้่นที�ปีรับตั่วดีขึ�นของกลุ่มผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ดำาเนินการผลิต่ ขาย่และจัดจำาหน่าย่ ค่าใช้ื้จ่าย่
ในการสนับสนุนสโมสร CFC ที�ลดลง และการรับร้่ผลขาดทุนจากการดำาเนินงานของ ICUK ที�ลดลงจาก 12.6  ล้านปีอนด์ในปีี 2562 มาอย่่่ที� 3.7  
ล้านปีอนด์ในปีี 2563 จากการควบคุมค่าใช้ื้จ่าย่ได้อย่่างมีปีระสิทธิภาพ โดย่มุ่งเน้นเฉีพาะกิจกรรมและช่ื้องทางการขาย่ที�บริษัทฯ เช้ื้�อว่าจะนำามาซึ้ำ�ง
อัต่ราการขาย่ที�ดีขึ�นในระย่ะย่าว 

เห้ตุิการณ์สิำาคั้ญภายห้ลังวันทีั� 31 ธันวาค้มี 2563
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ่อนุมัติ่ให้บริษัทฯ เข้าทำาสัญญาซ้้ำ�อขาย่หุ้นสามัญของบริษัท เอเชีื้ย่ แคน แมน่แฟื้คเจอริ�ง จำากัด (“ACM”) ในสัดส่วน

ร้อย่ละ 26 ของหุ้นสามัญที�ออกและชื้ำาระแล้วของ ACM จาก Showa Denko Group โดย่ฝ่าย่บริหารคาดว่าจะชื้ำาระเงินและรับโอนหุ้นแล้วเสร็จภาย่ใน
ไต่รมาส 1/2564 ทั�งน้� ราย่การซ้้ำ�อหุ้นดังกล่าวเป็ีนผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถ้ือหุ้นใน ACM เพิ�มขึ�นมาอย่่่ที�ร้อย่ละ 100 โดย่ฝ่าย่บริหารคาดว่ากำาไร
สุทธิในส่วนของผ้่ถ้ือหุ้นบริษัทฯ จะเพิ�มขึ�นปีระมาณ 60-70 ล้านบาทเม้�อเทีย่บกับปีี 2563

ฐานะการเงินรวมีของบริษัทัฯ สิิ�นสุิดัวันทีั� 31 ธันวาค้มี 2563 เมืี�อเทีัยบกับสิิ�นสุิดัวันทีั� 31 ธันวาค้มี 
2562

สิินทัรัพัย์
สินทรัพย์่รวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 17,087 ล้านบาทและ 14,780 ล้านบาท ต่ามลำาดับ เพิ�มขึ�น 2,307 ล้านบาท

หร้อร้อย่ละ 15.6 โดย่มีสาเหตุ่หลักดังต่่อไปีน้�

 เงินสี่ดแลิะรายการเท่ี่ยบเท่ี่าเงินสี่ด
เงินสดและราย่การเทีย่บเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัื้�วคราว ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 947 ล้านบาทและ 962 ล้านบาท 

ลดลง 15 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 1.6 โดย่ในระหวา่งปีีบรษัิทฯ มีกระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมดำาเนนิงานจำานวน 3,636 ล้านบาท  ขณะที�ใช้ื้มีกระแสเงนิสด
จ่าย่ไปีกับกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน 1,670 ล้านบาท และกิจกรรมการลงทุนจำานวน 1,933 ล้านบาท เม้�อรวมกันแล้วรับสุทธิเป็ีนจำานวน 33 ล้านบาท

 ล้ิกหน่�การค้าแลิะล้ิกหน่�อ่�น
ล่กหน้�การค้าและล่กหน้�อ้�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 1,420 ล้านบาทและ 1,140 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 280 ล้านบาทหร้อ

ร้อย่ละ 24.6 จากทั�งธุรกิจในปีระเทศและต่่างปีระเทศ
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 สิี่นค้าคงเหล่ิอ
สินค้าคงเหล้อ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 1,489 ล้านบาทและ 992 ล้านบาท ต่ามลำาดับ เพิ�มขึ�น 498 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 

50.2 เพ้�อรองรับปีริมาณการสั�งซ้้ำ�อจากล่กค้าที�เพิ�มส่งขึ�น

 ท่ี่�ดิน อาคารแลิะอุปกรณ์
ที�ดิน อาคารและอุปีกรณ์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 12,032 ล้านบาทและ 10,872 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 1,160 ล้านบาท

หร้อร้อย่ละ 10.7 โดย่มีสาเหตุ่หลักจากโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงาน APM และโครงการลงทุนขย่าย่กำาลังการผลิต่สาย่การบรรจุขวดและบรรจุกระป๋ีอง  

 ค่าความนิยม
ค่าความนิย่มเกิดจากผลต่่างระหว่างม่ลค่ายุ่ติ่ธรรมของสินทรัพย์่สุทธิที�ได้รับกับต้่นทุนการในการเข้าซ้้ำ�อ ICUK ของ CVHLUX ซึ้ำ�งเป็ีนบริษัท

ย่่อย่ในปีี 2560 ซึ้ำ�งถ้ือเป็ีนค่าความนิย่ม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าความนิย่มจำานวน 495 ล้านบาทและ 481 ล้านบาท เพิ�ม
ขึ�น 14 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 2.8 การเปีลี�ย่นแปีลงดังกล่าวเป็ีนผลต่่างจากอัต่ราแลกเปีลี�ย่น ณ วันที�ราย่งาน

ห้นี�สิิน
บริษัทฯ มีหน้�สินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 6,929 และ 6,062 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 868 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 14.3 

ปีระกอบด้วย่หน้�สินหมุนเวีย่นจำานวน 5,655 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 1,878 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 49.7 และหน้�สินไม่หมุนเวีย่นจำานวน 1,274 ล้านบาท ลดลง 
1,010 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 44.2  

 เงินก้้ย่มระยะสัี่�นจ้ากสี่ถึาบันการเงิน 
เงินก้่ย้่มระย่ะสั�นจากสถืาบันการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 2,335 ล้านบาทและ 7 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 2,328 ล้านบาท 

เป็ีนผลจากการบริหารโครงสร้างเงินทุน โดย่คำานึงถึืงภาวะของต่ลาดต่ราสารหน้� ต่ลอดจนต้่นทุนทางการเงินและค่าใช้ื้จ่าย่ที�เกี�ย่วข้อง

 เจ้้าหน่�การค้าแลิะเจ้้าหน่�อ่�น 
เจ้าหน้�การค้าและเจ้าหน้�อ้�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 1,573 ล้านบาทและ 1,447 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 126 ล้านบาทหร้อ

ร้อย่ละ 8.7 เป็ีนผลจากเจ้าหน้�ค่าซ้้ำ�อสินทรัพย์่ที�เกี�ย่วข้องกับการก่อสร้างโรงงาน APM 

 เงินก้้ย่มระยะยาวจ้ากสี่ถึาบันการเงิน
เงินก้่ย้่มระย่ะย่าวจากสถืาบันการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 1,063 ล้านบาทและ 1,334 ล้านบาท ลดลง 271 ล้าน

บาทหร้อร้อย่ละ 20.3 ปีระกอบไปีด้วย่ส่วนที�ถึืงกำาหนดชื้ำาระภาย่ใน 1 ปีี จำานวน 169 ล้านบาท ลดลง 122 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 41.9 และส่วนที�เหล้อ
จำานวน 894 ล้านบาท ลดลง 149 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 14.3  จากการทย่อย่ค้นเงินก้่ย้่มของโครงการโรงงานผลิต่กระป๋ีองจำานวนหนึ�ง  

 หุ้นก้้ 
หุ้นก้่สุทธิ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 1,090 ล้านบาทและ 2,788 ล้านบาท ลดลง 1,698 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 60.9 เน่�อง

จากบริษัทฯ ได้มีการไถ่ืถือนหุ้นก้่ซึ้ำ�งครบกำาหนดชื้ำาระในเด้อนมิถุืนาย่น 2563 และคงเหล้อส่วนที�ถึืงกำาหนดชื้ำาระภาย่ใน 1 ปีี จำานวน 1,090 ล้านบาท ซึ้ำ�ง
จะครบกำาหนดชื้ำาระในเด้อนมิถุืนาย่น 2564 ทั�งน้� ในระหว่างปีีหุ้นก้่ของบริษัทฯ ได้รับการปีรับเพิ�มอันดับความน่าเช้ื้�อถ้ือ (credit rating) จาก A- เป็ีน 
A ในเด้อนตุ่ลาคม 2563

สิ�วนของผ้้ิถือหุ้้น
ส่วนของผ้่ถ้ือหุ้นรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จำานวน 10,157 ล้านบาทและ 8,718 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 1,439 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 

16.5 สะท้อนกำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีีจำานวน 3,509 ล้านบาทและเงินปัีนผลจ่าย่จำานวน 2,100 ล้านบาท 

อัติราสิ�วนทัางการเงินทีั�สิำาคั้ญ
 อัตราส่ี่วนสี่ภัาพคล่ิอง

อัต่ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากับ 0.7 เท่า และ 0.8 เท่า ต่ามลำาดับ ลดลงเน่�องจากการเพิ�มขึ�นของหน้�สิน
หมุนเวีย่นมากกว่าการเพิ�มขึ�นของสินทรัพย์่หมุนเวีย่น เป็ีนผลจากการที�บริษัทฯ มีเงินก้่ย้่มระย่ะสั�นจากสถืาบันการเงินเพิ�มขึ�น 2,328 ล้านบาท ด้วย่
เหตุ่ผลเดีย่วกันกับที�กล่าวข้างต้่น 

รายงานประจำำาปี 256380



 วงจ้รเงินสี่ด
วงจรเงินสดสำาหรับปีีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากับ 47.2 วัน และ  28.3 วัน ต่ามลำาดับ วงจรเงินสดมีระย่ะเวลานานขึ�น

มีสาเหตุ่จากระย่ะเวลาการขาย่สินค้าที�ช้ื้าลงเป็ีน 44.5 วันจาก 37.6 วัน และระย่ะเวลาการจ่าย่ชื้ำาระเจ้าหน้�เฉีลี�ย่เร็วขึ�นเป็ีน 22 วัน จาก 31.7 วัน 
เน่�องจากปีริมาณเจ้าหน้�การค้าที�ลดลงสอดคล้องกับวัต่ถุืดิบหลาย่ราย่การที�มีราคาลดลง และที�สำาคัญค้อการเริ�มใช้ื้กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มที�ผลิต่เองผ่านการ
ดำาเนินงานของ ACM และลดปีริมาณการจัดซ้้ำ�อจากบุคคลภาย่นอก ขณะที�ระย่ะเวลาเก็บหน้�เฉีลี�ย่ที�ช้ื้าลงเป็ีน 24.7 วัน จาก 22.4 วัน  

 อัตราผู้ลิตอบแที่นผู้้้ถ่ึอหุ้น
อัต่ราผลต่อบแทนผ้่ถ้ือหุ้นสำาหรับปีีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากับร้อย่ละ 37.7 และร้อย่ละ 30.7 ต่ามลำาดับ สอดคล้องกับ

ความสามารถืในการทำากำาไรที�ปีรับตั่วดีขึ�นดังที�กล่าวข้างต้่น   

 อัตราผู้ลิตอบแที่นต่อสิี่นที่รัพย์
อัต่ราผลต่อบแทนต่่อสินทรัพย์่สำาหรับปีีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากับร้อย่ละ 22.3 และร้อย่ละ 11.0 ต่ามลำาดับ สอดคล้อง

กับผลปีระกอบการที�ปีรับตั่วดีขึ�นดังที�กล่าวข้างต้่น   

 อัตราส่ี่วนหน่�สิี่นต่อส่ี่วนของผู้้้ถ่ึอหุ้น
อัต่ราส่วนหน้�สินต่่อส่วนของผ้่ถ้ือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ทรงตั่วที� 0.7 เท่า    

 อัตราส่ี่วนหน่�สิี่นท่ี่�ม่ภัาระดอกเบ่�ยต่อส่ี่วนของผู้้้ถ่ึอหุ้น
อัต่ราส่วนหน้�สินที�มีภาระดอกเบี�ย่ต่่อส่วนของผ้่ถ้ือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ทรงตั่วที� 0.5 เท่า โดย่ในปีี 2563 บริษัทฯได้รับร้่

ภาระหน้�สินต่ามสัญญาเช่ื้าในงบแสดงฐานะทางการเงินจำานวน 307 ล้านบาท จากการเริ�มใช้ื้มาต่รฐานการราย่งานทางการเงิน ฉีบับที� 16  เร้�องสัญญา
เช่ื้า (TFRS 16) ตั่�งแต่่วันที� 1 มกราคม 2563

ทั�งน้� หากไม่รวมผลกระทบจากการปีรับใช้ื้ TFRS 16 อัต่ราส่วนหน้�สินที�มีภาระดอกเบี�ย่ต่่อส่วนของผ้่ถ้ือหุ้น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 เท่ากับ 0.4 เท่า และ 0.5 เท่าต่ามลำาดับ ลดลงเน่�องจากบริษัทฯ มีส่วนของผ้่ถ้ือหุ้นเพิ�มขึ�นจำานวน 1,439 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 16.5 ส่งกว่าอัต่รา
การเพิ�มขึ�นในหน้�สินที�มีภาระดอกเบี�ย่จ่าย่ ซึ้ำ�งเพิ�มขึ�นจำานวน 359 ล้านบาทหร้อร้อย่ละ 8.7

 6. ปั้จจัยและอิทัธิพัลห้ลักทีั�อาจมีีผิลกระทับติ�อการดัำาเนินงานห้รือฐานะการเงินใน
อนาค้ติ

เน่�องจากบริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะก้าวส่่การเป็ีนบริษัทผ้่ผลิต่เคร้�องด้�มชัื้�นนำาในระดับสากล ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาว จึงมีการจัดจำาหน่าย่
เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังทั�งในปีระเทศและต่่างปีระเทศ โดย่สัดส่วนย่อดขาย่ในปีระเทศต่่อต่่างปีระเทศของผลิต่ภัณฑ์์หลักที�บริษัทฯ ผลิต่และจำาหน่าย่ในปีี 
2563 อย่่่ที� 42:58 ส่งผลให้ผลปีระกอบการของบริษัทฯ มีความเสี�ย่งต่ามปัีจจัย่สภาพเศรษฐกิจ สังคม ต่ลอดจนสภาวะทางการเม้องโดย่ทั�วไปีในแต่่ละ
ปีระเทศค่่ค้าที�อาจกระทบต่่อความเช้ื้�อมั�นในการบริโภค การขนส่ง ต่ลอดจนกฎเกณฑ์์หร้อกฎหมาย่ที�อาจเกี�ย่วข้อง อาทิเช่ื้น ความไม่สงบทางการเม้อง
ส่งผลให้เกิดการปีระท้วง และการปิีดสถืานที�สำาคัญบางแห่ง เช่ื้น ชื้าย่แดนขนส่งสินค้า ธนาคาร จนเกิดเป็ีนข้อจำากัดทางการค้าระหว่างปีระเทศในบาง
ช่ื้วงเวลา สถืานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั่�งแต่่ปีลาย่ปีี 2562 ส่งผลให้หลาย่ปีระเทศได้ใช้ื้มาต่รการจำากัดกิจกรรมและการเดินทาง ซึ้ำ�ง
กระทบต่่อห่วงโซ่้ำอุปีทานการผลิต่ และภาวะเศรษฐกิจเป็ีนวงกว้าง อย่่างไรก็ต่ามสถืานการณ์ดังกล่าวเริ�มมีแนวโน้มที�ดีขึ�นจากการเริ�มผลิต่และแจกจ่าย่
วัคซี้ำนในหลาย่ๆ ปีระเทศ เป็ีนต้่น

ทั�งน้� โปีรดศึกษาราย่ละเอีย่ดในแบบแสดงราย่การข้อม่ลปีระจำาปีี ในหัวข้อปัีจจัย่ความเสี�ย่ง
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ข้อม้ีลทัั�วไป้
บริษัทัทีั�ออกห้ลักทัรัพัย์

บริษััที่ คาราบาวกรุ๊ป จ้ำากัด (มหาชีน) (“บริษััที่ฯ” หร่อ “CBG”)

ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจโดย่การถ้ือหุ้นในบริษัทอ้�น (Holding Company) ที�จัดตั่�งอย่่่ในปีระเทศและต่่างปีระเทศ โดย่ดำาเนินธุรกิจ
เกี�ย่วเน่�องกับ (1) การผลิต่ การต่ลาด ขาย่และจัดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวแดง
และคาราบาว เคร้�องด้�มผสมซิ้ำงค์ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาว สปีอร์ต่ และเคร้�องด้�มอ้�นภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้า
คาราบาว ได้แก่ นำ�าด้�ม กาแฟื้ปีรุงสำาเร็จชื้นิดผงทรีอินวัน และกาแฟื้ปีรุงสำาเร็จพร้อมด้�ม ทั�งในปีระเทศและต่่างปีระเทศ 
รวมถึืง (2) การรับจ้างจัดจำาหน่าย่สินค้าอุปีโภคบริโภคในกลุ่มอาหาร ไม่ใช่ื้อาหารและอ้�นๆ  

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ชัื้�นที� 7–10 ถืนนสีลม แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย่นบริษัท 0107557000268

โฮ่มเพจบริษัท www.carabaogroup.com

โทรศัพท์ 02-636-6111

โทรสาร 02-636-7951

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 1,000,000,000 หุ้น ม่ลค่าที�ต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท ณ สิ�นปีี 2563

รายละเอียดับริษัทัย�อยทีั�บริษัทัฯ  
ถือหุ้้นอย้� ณ วันทีั� 31 ธันวาค้มี 2563
1. บริษััที่ คาราบาวตะวันแดง จ้ำากัด (“CBD”)

ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจผลิต่ การต่ลาด ขาย่ และจัดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวแดง และ
คาราบาว รวมถึืงเคร้�องด้�มผสมซิ้ำงค์ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาว สปีอร์ต่ และเคร้�องด้�มอ้�นที�บริษัทฯ จะดำาเนิน
การผลิต่เพ้�อจัดจำาหน่าย่ในอนาคต่

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ชัื้�นที� 7-10 ถืนนสีลม แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย่นบริษัท 0105544081165

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 300,000,000 บาท ณ สิ�นปีี 2563

จำานวนหุ้น 3,000,000 หุ้น

จำานวนหุ้นที�ถ้ือโดย่ CBG 2,999,990 หุ้น

สัดส่วนการถ้ือหุ้น ร้อย่ละ 99.99

2. บริษััที่ ตะวันแดง ด่ซ่ิเอ็ม จ้ำากัด (“DCM”)

ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจบริหารจัดการชื้่องทางการจัดจำาหน่าย่ในปีระเทศสำาหรับผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ดำาเนินการผลิต่ภาย่ใต่้
เคร้�องหมาย่การค้าของต่นเอง (Branded products by our own manufacture) ผลิต่ภัณฑ์์ที�บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคล
ภาย่นอกดำาเนินการผลิต่ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาว (Branded products by 3rd party manufacture) และ
ผลิต่ภัณฑ์์รับจ้างจัดจำาหน่าย่ให้แก่บุคคลภาย่นอก (3rd party products for distribution) โดย่ช่ื้องทางการจัดจำาหน่าย่
ที�สำาคัญปีระกอบไปีด้วย่ร้านค้าดั�งเดิมทั�งในส่วนของการกระจาย่ผา่นตั่วแทน (Multi-tiered agent) และการกระจาย่ผา่น
ศ่นย์่กระจาย่สินค้าและหน่วย่รถืเงินสดของต่นเอง (Cash van) ต่ลอดจนร้านค้าสมัย่ใหม่ (Modern trade)

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ชัื้�นที� 7-10 ถืนนสีลม แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย่นบริษัท 0105555092457

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 100,000,000 บาท ณ สิ�นปีี 2563

จำานวนหุ้น 1,000,000 หุ้น

จำานวนหุ้นที�ถ้ือโดย่ CBG 999,980 หุ้น 

สัดส่วนการถ้ือหุ้น ร้อย่ละ 99.99

รายงานประจำำาปี 256382



3. บริษััที่ เอเช่ียแปซิิฟกิกลิาสี่ จ้ำากัด (“APG”)

ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจผลิต่และจัดหาขวดแก้วเพ้�อใช้ื้เป็ีนบรรจุภัณฑ์์สำาหรับเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นๆ

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ชัื้�นที� 7-10 ถืนนสีลม แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย่นบริษัท 0105548125787

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 1,300,000,000 บาท ณ สิ�นปีี 2563

จำานวนหุ้น 13,000,000 หุ้น

จำานวนหุ้นที�ถ้ือโดย่ CBG 12,999,980 หุ้น 

สัดส่วนการถ้ือหุ้น  ร้อย่ละ 99.99

4. บริษััที่ เอเช่ีย แคน แมน้แฟคเจ้อริ�ง จ้ำากัด (“ACM”)

ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจผลิต่กระป๋ีองอล่มเิน้ย่มเพ้�อใช้ื้เป็ีนบรรจุภณัฑ์์สำาหรับเคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง และเคร้�องด้�มอ้�นๆ ซึ้ำ�งเป็ีนบริษัท
ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ SHOWA DENKO Group พันธมิต่รทางธุรกิจสัญชื้าติ่ญี�ปุ่ีนที�ไม่มีความเกี�ย่วข้องกับบริษัทฯ

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ชัื้�นที� 7-10 ถืนนสีลม แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย่นบริษัท 0105560097232

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 700,000,000 บาท ณ สิ�นปีี 2563

จำานวนหุ้น 7,000,000 หุ้น

จำานวนหุ้นที�ถ้ือโดย่ CBG 6,999,998 หุ้น

สัดส่วนการถ้ือหุ้น ร้อย่ละ 99.99*

ข้อม่ลอ้�นที�สำาคัญ เปีลี�ย่นช้ื้�อจากบริษัท เอเชีื้ย่แปีซิ้ำฟิื้กแคน จำากัด ในเด้อนธันวาคม 2560
* มีสัดส่วนการถ้ือหุ้นเพิ�มขึ�นจากร้อย่ละ 74 เป็ีนร้อย่ละ 100 ตั่�งแต่่วันที� 1 มีนาคม 2564 ผ่านการเข้าซ้้ำ�อหุ้นสามัญ
จาก SHOWA DENKO Group ต่ามที�ได้รับอนุมัติ่จากที�ปีระชุื้มคณะกรรมการของบริษัท ครั�งที� 1/2564 เม้�อวันที� 19 
กุมภาพันธ์ 2564

5. INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”)

ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจการต่ลาด ขาย่และจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้าคาราบาวใน
ปีระเทศอังกฤษและปีระเทศอ้�นนอกทวีปีเอเชีื้ย่

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ Aquis House, Level 1, 49-51 Blagrave Street, Reading, Berkshire, RG1 1PL, United Kingdom

เลขทะเบีย่นบริษัท 09557445

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 80,600,000 ปีอนด์ ณ สิ�นปีี 2563

สัดส่วนการถ้ือหุ้น CVHLUX ถ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อย่ละ 100.00

ข้อม่ลอ้�นที�สำาคัญ เพิ�มทุนจดทะเบีย่นมาอย่่่ที� 80,600,000 ปีอนด์ในเด้อนกุมภาพันธ์ 2563 ต่ามที�ได้รับมติ่อนุมัติ่จากที�ปีระชุื้ม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั�งที� 5/2562 เม้�อวันที� 19 ธันวาคม 2562

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

ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจโดย่การลงทุนถ้ือหุ้นในบริษัทอ้�นต่่างปีระเทศ (Overseas Holding Company)

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG

เลขทะเบีย่นบริษัท 2423613

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 93,558,843 เหรีย่ญสหรัฐ ณ สิ�นปีี 2563

สัดส่วนการถ้ือหุ้น ร้อย่ละ 100.00

ข้อม่ลอ้�นที�สำาคัญ เพิ�มทุนจดทะเบีย่นมาอย่่่ที� 93,558,843 เหรีย่ญสหรัฐในเด้อนมิถุืนาย่น 2563 ต่ามที�ได้รับมติ่อนุมัติ่จากที�ปีระชืุ้ม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั�งที� 5/2562 เม้�อวันที� 19 ธันวาคม 2562
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7. CARABAO VENTURE HOLDINGS (LUXEMBOURG) LIMITED S.À.R.L. (“CVHLUX”)

ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจโดย่การลงทุนถ้ือหุ้นในบริษัทอ้�นต่่างปีระเทศ (Overseas Holding Company) ซึ้ำ�งเป็ีนบริษัทร่วมทุน
ระหว่าง CHHK, Intercarabao Private Limited (“ICSG”) พันธมิต่รทางธุรกิจสัญชื้าติ่สิงคโปีร์ที�ไม่มีความเกี�ย่วข้องกับ
บริษัทฯ และ Northend Investment Limited (“NIHK”) ซึ้ำ�งเป็ีนบริษัทปีระกอบธุรกิจโดย่การถ้ือหุ้นในบริษัทอ้�น (Holding 
Company) โดย่มีผ้่ได้รับปีระโย่ชื้น์ทอดสุดท้าย่ (Ultimate Beneficial Owner) ค้อนาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� โดย่มีสัดส่วน
การถ้ือหุ้นร้อย่ละ 84.31 ร้อย่ละ 6.05 และรอ้ย่ละ 9.64 ของทนุจดทะเบยี่นที�ออกและชื้ำาระแลว้ ต่ามลำาดับ ณ สิ�นปีี 2563

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ 17, boulevard F.W. Raiffeisen - 2nd Floor, L-2411 Luxembourg

เลขทะเบีย่นบริษัท B20952

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 62,308,565 ย่่โร ณ สิ�นปีี 2563 

สัดส่วนการถ้ือหุ้น CHHK ถ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อย่ละ 84.31 

ข้อม่ลอ้�นที�สำาคัญ CHHK มีสัดส่วนการถ้ือหุ้นเพิ�มขึ�นจากร้อย่ละ 51.0 มาอย่่่ที�ร้อย่ละ 84.3 ผ่านการเข้าทำาราย่การปีรับโครงสร้างเงินทุน
ของบริษัทย่่อย่ต่่างปีระเทศในเด้อนมกราคม 2561  

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

ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจการค้าระหว่างปีระเทศ

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG

เลขทะเบีย่นบริษัท 2448031

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 50,000 เหรีย่ญสหรัฐ

สัดส่วนการถ้ือหุ้น ร้อย่ละ 100.00

9. บริษััที่ เอเช่ีย แพ็คเกจ้จิ้�ง แมน้แฟคเจ้อริ�ง จ้ำากัด (“APM”)

ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจผลิต่และจัดจำาหน่าย่บรรจุภัณฑ์์ กล่องกระดาษ พลาสติ่กหุ้มสินค้า และฉีลากพลาสติ่กชื้นิด oriented 
polypropylene (OPP)

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ถืนนสีลม แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย่นบริษัท 0105563039110

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 700,000,000 บาท

สัดส่วนการถ้ือหุ้น ร้อย่ละ 100.00

10. บริษััที่ เอเช่ียคาราบาวเวนเจ้อร์ จ้ำากัด (“ACV”)
ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจโดย่การลงทุนถ้ือหุ้นในบริษัทอ้�น

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ถืนนสีลม แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย่นบริษัท 0105563044091

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 20,000,000 บาท

สัดส่วนการถ้ือหุ้น ร้อย่ละ 100.00

11. บริษััที่ เอ ว้้ดด่� ดริงค์ จ้ำากัด (“AWD”)
ปีระกอบธุรกิจ ปีระกอบธุรกิจการต่ลาดและขาย่เคร้�องด้�มปีระเภท Functional Drinks ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้า ว้่ดดี� ซี้ำ+ ล็อค และ

เคร้�องด้�มปีระเภท Functional Drinks/หร้อผลิต่ภัณฑ์์อ้�นที�จะพัฒนาขึ�นในอนาคต่ ทั�งน้� เป็ีนบริษัทร่วมทุนระหว่าง 
ACV และคุณวุฒิธร มิลินทจินดา พันธมิต่รทางธุรกิจสัญชื้าติ่ไทย่ที�ไม่มีความเกี�ย่วข้องกับบริษัทฯ ซึ้ำ�งเป็ีนพิธีกรและ
ผ้่ผลิต่ราย่การที�มีช้ื้�อเสีย่งทางโทรทัศน์และส้�อสังคมออนไลน์ โดย่มีสัดส่วนการถ้ือหุ้นร้อย่ละ 85 และ 15 ต่ามลำาดับ

ที�ตั่�งสำานักงานใหญ่ 393 อาคาร 393 สีลม ถืนนสีลม แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบีย่นบริษัท 0105563036200

ชื้นิดของหุ้น หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบีย่น 200,000,000 บาท

สัดส่วนการถ้ือหุ้น ACV ถ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อย่ละ 85

รายงานประจำำาปี 256384



ข้อม้ีลอ้างอิง

นายทัะเบียนหุ้้นของกลุ�มีบริษัทั
บริษัท ศ่นย์่รับฝากหลักทรัพย์่ (ปีระเทศไทย่) จำากัด
เลขที� 62 อาคารต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ ชัื้�น 4, 6, 7 ถืนนรัชื้ดาภิเษก แขวงคลองเต่ย่ เขต่คลองเต่ย่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 009 9999

ผ้้ิติรวจสิอบบัญชี
บริษัท สำานักงานอีวาย่ จำากัด
193/136-137 อาคารเลครัชื้ดา ชัื้�น 33 ถืนนรัชื้ดาภิเษก แขวงคลองเต่ย่ เขต่คลองเต่ย่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02 264 9090 

ทีั�ป้ร้กษากฎห้มีาย
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี้ำ� จำากัด
990 อาคารอับดุลราฮิ่ม ชัื้�นที� 5 และชัื้�น 21-25 ถืนนพระราม 4 แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 636 2000

นายทัะเบียนหุ้้นก้้และผ้้ิแทันผ้้ิถือหุ้้นก้้ของบริษัทัฯ
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชื้น)
สำานักงานใหญ่ เลขที� 333 ถืนนสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 230 1478 (นาย่ทะเบีย่นหุ้นก้่)
โทรศัพท์ 02 230 1894 (ผ้่แทนผ้่ถ้ือหุ้นก้่)

นักลงทุันสัิมีพัันธ์
นางสาวศิรินธร พรุพิพัฒน์
393 อาคาร 393 สีลม ชัื้�นที� 7-10 ถืนนสีลม แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02 636 6111 ต่่อ 882
E-mail: IR@carabaogroup.com
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ข้อม้ีลห้ลักทัรัพัย์ และผ้้ิถือหุ้้น

รายงานประจำำาปี 256386



 ห้ลักทัรัพัย์ของบริษัทั
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบีย่น 1,000 ล้านบาท เป็ีนทุนเรีย่กชื้ำาระแล้วจำานวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็ีนหุ้นสามัญจำานวน 

1,000 ล้านหุ้น ม่ลค่าที�ต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั�งน้�หุ้นสามัญทั�งจำานวนของบริษัทจดทะเบีย่นในต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่

 ผ้้ิถือหุ้้น
 ราย่ช้ื้�อและสัดส่วนการถ้ือหุ้นของผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่ 10 ราย่ ณ วันที� 24 สิงหาคม 2563 มีดังน้�

ลิำาดับท่ี่� รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้น จ้ำานวนหุ้น (หุ้น) ร้อยลิะ (%)

1 บริษัท เสถีืย่รธรรมโฮ่ลดิ�ง จำากัด    250,064,500 25.01%

2 นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ    210,000,000 21.00%

3 นาย่ย้่นย่ง โอภากุล      70,480,000 7.05%

4 บริษัท ไทย่เอ็นวีดีอาร์ จำากัด 50,407,209 5.04%

5 UBS AG SINGAPORE BRANCH      45,161,400 4.52%

6 นางสาวจารุณ้ ชิื้นวงศ์วรกุล 30,329,800 3.03%

7 นางลินจง โอภากุล      26,145,800 2.61%

8 นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 25,974,100 2.60%

9 นางวงดาว ถืนอมบ่รณ์เจริญ      18,152,700 1.82%

10 นางสาวณิชื้า โอภากุล 15,000,000 1.50%

10 นางสาวนัชื้ชื้า โอภากุล 15,000,000 1.50%

10 นาย่วรมัน โอภากุล 15,000,000 1.50%

 รายลิะเอ่ยดของกลุ่ิมผู้้้ถ่ึอหุ้นรายใหญ่ท่ี่�ระบุข้างต้น ท่ี่�ม่ลัิกษัณะเป็น Holding Company หร่อโดยพฤติการณ์ม่อิที่ธิพลิต่อการกำาหนดนโยบายการ
จั้ดการหร่อการดำาเนนิงานของบรษัิัที่อย่างม่นยัสี่ำาคัญ ม่ดงัต่อไปน่�

1. โครงสร้างการถ้ือหุ้นของบริษัท เสถีืย่รธรรมโฮ่ลดิ�ง จำากัด สรุปีได้ดังน้� นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� ถ้ือหุ้นร้อย่ละ 55 นางดารารัต่น์ เศรษฐสิทธิ� 
ถ้ือหุ้นร้อย่ละ 15 นาย่วีรธรรม เศรษฐสิทธิ� ถ้ือหุ้นร้อย่ละ 10 นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� ถ้ือหุ้นร้อย่ละ 10 และนางสาวเทีย่นธรรม เศรษฐสิทธิ� ถ้ือหุ้น
ร้อย่ละ 10 ของทุนชื้ำาระแล้วทั�งหมดของบริษัท เสถีืย่รธรรมโฮ่ลดิ�ง จำากัด

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็ีนผ้่ด่แลผลปีระโย่ชื้น์ของ Northend Investment Ltd. ซึ้ำ�ง Northend Investment Ltd. ก่อตั่�งขึ�นภาย่
ใต้่กฎหมาย่ของปีระเทศฮ่่องกง โดย่มีผ้่ถ้ือหุ้นค้อ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� และ Autumn Gold Capital Ltd. ถ้ือหุ้นในสัดส่วนร้อย่ละ 90 และร้อย่ละ 10 
ต่ามลำาดับ ทั�งน้� Autumn Gold Capital Ltd. ก่อตั่�งขึ�นภาย่ใต้่กฎหมาย่ของ British Virgin Islands โดย่มีนาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ�เป็ีนผ้่ได้รับปีระโย่ชื้น์
ทอดสุดท้าย่ (Ultimate Beneficial Owner) 

 สี่รุปการเปล่ิ�ยนแปลิงการถ่ึอครองหุ้นของกรรมการ แลิะผู้้้บริหาร ปี 2563

กรรมการ/ผู้้้บริหาร ความสัี่มพันธ์
จ้ำานวนหุ้น 

(ต้นป)ี
เพิ�ม / (ลิด)

ระหว่างปี
จ้ำานวนหุ้น (ปลิายป)ี

1. กลุ่ิมนายเสี่ถ่ึยร เศรษัฐสิี่ที่ธิ�
 1.1 นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 48,474,100 (22,500,000) 25,974,100

 1.2 บจก.เสถีืย่รธรรมโฮ่ลดิ�ง 250,064,500 - 250,064,500

 1.3 UBS AG SINGAPORE BRANCH 45,161,400 - 45,161,4001

2. กลุ่ิมนางสี่าวณัฐชีไม ถึนอมบ้รณ์เจ้ริญ
 2.1 นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ 210,000,000 - 210,000,000

 2.2 นางวงดาว ถืนอมบ่รณ์เจริญ น้องสาวนางสาวณัฐชื้ไม 18,152,700 - 18,152,700

3. กลุ่ิมนายย่นยง โอภัากุลิ
 3.1 นาย่ย้่นย่ง โอภากุล 70,480,000 - 70,480,000

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

หมาย่เหตุ่  1 UBS AG SINGAPORE BRANCH เป็ีนผ้่ด่แลผลปีระโย่ชื้น์ของ Northend Investment Ltd. 
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 บริษัทัย�อย
ปัีจจุบัน โครงสร้างผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทย่่อย่ของบริษัทฯ สามารถืสรุปีได้ดังน้�

 1. บริษััที่ คาราบาวตะวันแดง จ้ำากัด (CBD)

รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้นใหญ่
จ้ำานวนหุ้น 

(หุ้น)
สัี่ดส่ี่วนการถ่ึอหุ้น 

(ร้อยลิะ)

1. บริษัทฯ 2,999,990 99.9

2. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 5 0.0

3. นาย่วีรธรรม เศรษฐสิทธิ� 5 0.0

รวม 3,000,000 100.0

 2. บริษััที่ ตะวันแดง ด่ซ่ิเอ็ม จ้ำากัด (DCM)

รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้นใหญ่
จ้ำานวนหุ้น 

(หุ้น)
สัี่ดส่ี่วนการถ่ึอหุ้น 

(ร้อยลิะ)

1. บริษัทฯ 999,980 99.9

2. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 10 0.0

3. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ 10 0.0

รวม 1,000,000 100.0

 3. บริษััที่ เอเช่ียแปซิิฟกิกลิาสี่ จ้ำากัด (APG)

รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้นใหญ่
จ้ำานวนหุ้น 

(หุ้น)
สัี่ดส่ี่วนการถ่ึอหุ้น 

(ร้อยลิะ)

1. บริษัทฯ 12,999,980 99.9

2. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 10 0.0

3. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ 10 0.0

รวม 13,000,000 100.0

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

รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้นใหญ่
จ้ำานวนหุ้น 

(หุ้น)
สัี่ดส่ี่วนการถ่ึอหุ้น 

(ร้อยลิะ)

1. บริษัทฯ 50,000 100.0

รวม 50,000 100.0

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

รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้นใหญ่
จ้ำานวนหุ้น 

(หุ้น)
สัี่ดส่ี่วนการถ่ึอหุ้น 

(ร้อยลิะ)

1. บริษัทฯ 93,558,843 100.0

รวม 93,558,843 100

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

รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้นใหญ่
จ้ำานวนหุ้น 

(หุ้น)
สัี่ดส่ี่วนการถ่ึอหุ้น 

(ร้อยลิะ)

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

 7. INTERCARABAO LIMITED (“ICUK”)

รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้นใหญ่
จ้ำานวนหุ้น 

(หุ้น)
สัี่ดส่ี่วนการถ่ึอหุ้น 

(ร้อยลิะ)

1. CVHLUX 80,600,000 100.0

รวม 80,600,000 100.0

รายงานประจำำาปี 256388



 8. บริษััที่ เอเช่ีย แคน แมน้แฟคเจ้อริ�ง จ้ำากัด (“ACM”)

รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้นใหญ่
จ้ำานวนหุ้น 

(หุ้น)
สัี่ดส่ี่วนการถ่ึอหุ้น 

(ร้อยลิะ)

1. บริษัทฯ 6,999,998 99.9

2. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 1 0.0

3. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ 1 0.0

รวม 7,000,000 100.0
หมายเหตุ : บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 จากการเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก SHOWA DENKO Group จำานวน 1,820,000 หุ้น

 9. บริษััที่ เอเช่ียคาราบาวเวนเจ้อร์ จ้ำากัด (“ACV”)

รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้นใหญ่
จ้ำานวนหุ้น 

(หุ้น)
สัี่ดส่ี่วนการถ่ึอหุ้น 

(ร้อยลิะ)

1. บริษัทฯ 199,997 99.9

2. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 1 0.0

3. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ 1 0.0

4. นาย่พงศานติ่� คล่องวัฒนกิจ 1 0.0

รวม 200,000 100.0

 10. บริษััที่ เอ ว้้ดด่� ดริงค์ จ้ำากัด (“AWD”)

รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้นใหญ่
จ้ำานวนหุ้น 

(หุ้น)
สัี่ดส่ี่วนการถ่ึอหุ้น 

(ร้อยลิะ)

1. ACV 1,699,999 85.0

2. นาย่วุฒิธร มิลินทจินดา 300,000 15.0

3. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 1 0.0

รวม 2,000,000 100.0

 11. บริษััที่ เอเช่ีย แพ็คเกจ้จิ้�ง แมน้แฟคเจ้อริ�ง จ้ำากัด (“APM”)

รายช่ี�อผู้้้ถ่ึอหุ้นใหญ่
จ้ำานวนหุ้น 

(หุ้น)
สัี่ดส่ี่วนการถ่ึอหุ้น 

(ร้อยลิะ)

1. บริษัทฯ 6,999,997 99.9

2. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 1 0.0

3. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ 1 0.0

4. นาย่พงศานติ่� คล่องวัฒนกิจ 1 0.0

รวม 7,000,000 100.0

 สัิญญาระห้ว�างผ้้ิถือหุ้้น
- ไม่มี – 

 ยอดัค้งค้้างจากการออกหุ้้นก้้
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหุ้นก้่คงค้างทั�งสิ�น 1,090 ล้านบาท โดย่ราย่ละเอีย่ดสำาคัญสรุปีได้ดังน้�

หุ้นก้้
จ้ำานวน

(ล้ิานบาที่)
อัตราดอกเบ่�ย

(%ต่อปี)
อายุ (ปี) กำาหนดไถ่ึถึอน

CBG216A 720.0 2.42% 3.00 15 มิถุืนาย่น 2564

CBG216B 370.0 2.42% 2.95 15 มิถุืนาย่น 2564

รวม 1,090.0
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สิ�วนทีั� 2สิ�วนทีั� 2

การกำากับด้ัแลกิจการการกำากับด้ัแลกิจการ



6. นโยบายการกำากับด้ัแลกิจการ
7. โค้รงสิร้างการกำากับด้ัแลกิจการ และข้อม้ีลสิำาคั้ญเกี�ยวกับค้ณะกรรมีการ 
   ค้ณะกรรมีการชุดัย�อย ผ้้ิบริห้าร พันักงานและอื�นๆ 
8. รายงานผิลการดัำาเนินงานสิำาคั้ญด้ัานการกำากับด้ัแลกิจการ
9. การค้วบคุ้มีภายในและรายการระห้ว�างกัน



โค้รงสิร้างการกำากับด้ัแลกิจการ
และข้อม้ีลสิำาคั้ญเกี�ยวกับค้ณะกรรมีการ ค้ณะกรรมีการชุดัย�อย  
ผ้้ิบริห้าร พันักงานและอื�นๆ

รายงานประจำำาปี 256392



โค้รงสิร้างการกำากับด้ัแลกิจการ
และข้อม้ีลสิำาคั้ญเกี�ยวกับค้ณะกรรมีการ ค้ณะกรรมีการชุดัย�อย  
ผ้้ิบริห้าร พันักงานและอื�นๆ

 โค้รงสิร้างองค์้กร

ประธานผู้บริหาร
สายงานการผลิต
และโรงงาน

ประธานผู้บริหาร
สายงานขาย

ประธานผู้บริหาร
สายงานการตลาด

ประธานผู้บริหาร
สายงานบัญชี
และการเงิน

ประธานผู้บริหาร
สายงานบริหาร

ประธานผู้บริหาร
สายงานการค้า
ต่างประเทศ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในองค์กร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

 ฝ่ายงานกํากับกิจการองค์กร
   และฝ่ายบริหารความย่ังยืน
 ฝ่ายงานรับผิดชอบต่อสังคม
 ฝ่ายส่ือสารองค์กร
 ฝ่ายกฏหมาย
 เลขานุการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปฎิรูปองค์กร
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 ค้ณะกรรมีการบริษัทั
  คณะกรรมการบริษัท ปีระกอบด้วย่กรรมการรวมทั�งสิ�น 11 ท่าน โดย่มีราย่ละเอีย่ดดังต่่อไปีน้�

รายช่ี�อ ตำาแหน่ง

1. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� ปีระธานคณะกรรมการ / ปีระธานคณะกรรมการบริหาร / ปีระธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน

2. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ รองปีระธานคณะกรรมการ / รองปีระธานคณะกรรมการบริหาร /รองปีระธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ย่ง / 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน

3. นาย่ย้่นย่ง โอภากุล กรรมการ

4. นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ย่ง

5. นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� กรรมการ / กรรมการบริหาร

6. นางเสาวน้ย์่ กมลบุต่ร กรรมการ / ปีระธานคณะกรรมการต่รวจสอบ / ปีระธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ย่ง  
/รองปีระธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน / กรรมการอิสระ

7. นาย่คณิต่ แพทย์่สมาน กรรมการ/ กรรมการต่รวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ย่ง / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน  
/ กรรมการอิสระ

8. นางสาวอุรวี เงารุ่งเร้อง กรรมการ/ กรรมการต่รวจสอบ / กรรมการอิสระ

9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี่ กรรมการ / กรรมการอิสระ

10. นาย่ ณ กาฬ เลาหะวิไลย่

แต่่งตั่�งเม้�อ 22 มิถุืนาย่น 2563

กรรมการ / กรรมการอิสระ

11. นางสาวณัฐชื้นก วงษ์สวัสดิ�

แต่่งตั่�งเม้�อ 22 มิถุืนาย่น 2563 
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี�ย่ง

หมาย่เหตุ่:  นางสาวเรวดี รัศมีแสงเพชื้ร ทำาหน้าที�เป็ีนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระต่่อคณะกรรมการทั�งหมด 5 : 6 เท่ากับร้อย่ละ 45.45 และสัดส่วนกรรมการที�ไม่ใช่ื้ผ้่บริหารต่่อกรรมการทั�งหมด 
6 : 5 เท่ากับร้อย่ละ 54.54

บริษัทฯ มีปีระธานกรรมการ เป็ีนบุคคลเดีย่วกันกับผ้่จัดการ (ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร) และไม่เป็ีนกรรมการอิสระ ทั�งน้� บริษัทฯ อย่่่ระหว่าง
การปีรับสัดส่วนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้มีจำานวนมากกว่ากึ�งหนึ�ง

 (1) กรรมการผู้้้ม่อำานาจ้ลิงนามผู้้กพันบริษััที่ฯ
 กรรมการซึ้ำ�งลงนามผ่กพันบริษัทฯ ค้อ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� หร้อ นาย่ย้่นย่ง โอภากุล หร้อ นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ หร้อ 

นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการสองในสี�คนน้�ลงลาย่ม้อช้ื้�อร่วมกันและปีระทับต่ราสำาคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผ่กพันบริษัทฯ เว้นแต่่การรับรอง
ความถ่ืกต้่องของเอกสารและ/หร้อสำาเนาเอกสารให้กรรมการหนึ�งคนจากสี�คนข้างต้่นลงลาย่ม้อช้ื้�อและปีระทับต่ราสำาคัญของบริษัทฯ

 (2) คณะกรรมการชุีดต่างๆ

รายช่ี�อ กรรมการบริษััที่ กรรมการตรวจ้สี่อบ
กรรมการสี่รรหาแลิะ 
กำาหนดค่าตอบแที่น

กรรมการ
บริหารความเส่ี่�ยง

1.นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� ü ü
2.นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ ü ü ü
3.นาย่ย้่นย่ง โอภากุล ü
4.นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร ü ü
5.นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� ü
6.นางเสาวน้ย์่ กมลบุต่ร ü ü ü ü
7.นาย่คณิต่ แพทย์่สมาน ü ü ü ü
8.นางสาวอุรวี เงารุ่งเร้อง ü ü
9.พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี่ ü
10. นาย่ ณ กาฬ เลาหะวิไลย่ ü
11. นางสาวณัฐชื้นก วงษ์สวัสดิ� ü ü

รายงานประจำำาปี 256394



รายช่ี�อ กรรมการบริษััที่ กรรมการตรวจ้สี่อบ
กรรมการสี่รรหาแลิะ 
กำาหนดค่าตอบแที่น

กรรมการ
บริหารความเส่ี่�ยง

12. นาย่พงศานติ่� คล่องวัฒนกิจ (CFO) ü

13. นาย่อนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ ü
14. นางสันทนา จันทร์เน้ย่ม ü
15.นางสาวเทีย่นธรรม เศรษฐสิทธิ� ü

 (3) การประชุีมคณะกรรมการ

ช่ี�อกรรมการ

การประชุีมประจ้ำาป ี2562 / 2563

กรรมการบริษััที่
(5 ครั�ง/7 ครั�ง)

กรรมการ 
ตรวจ้สี่อบ

(6 ครั�ง/5 ครั�ง)

กรรมการ 
สี่รรหาแลิะกำาหนด 

ค่าตอบแที่น 
(3 ครั�ง/2 ครั�ง)

กรรมการ 
บริหารความเส่ี่�ยง 
(4 ครั�ง/4 ครั�ง)

ประชุีม
ผู้้้ถ่ึอหุ้น

(1 ครั�ง/1 ครั�ง)

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563

1. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 4/5 7/7 - - 2/3 2/2 - - 1/1 1/1

2. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ 5/5 7/7 - - 3/3 2/2 4/4 4/4 1/1 1/1

3. นาย่ย้่นย่ง โอภากุล 4/5 2/7 - - - - - - 0/1 1/1

4. นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร 4/5 7/7 - - - - 4/4 4/4 1/1 1/1

5. นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� 4/5 7/7 - - - - - - 1/1 1/1

6. นางเสาวน้ย์่ กมลบุต่ร 5/5 7/7 6/6 5/5 3/3 2/2 4/4 4/4 1/1 1/1

7. นาย่คณิต่ แพทย์่สมาน 5/5 7/7 6/6 5/5 3/3 2/2 4/4 4/4 1/1 1/1

8. นางสาวอุรวี เงารุ่งเร้อง 2/2 7/7 2/2 5/5 - - - - - 1/1

9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี่ 5/5 6/7 - - - - - - 1/1 1/1

10. นาย่ ณ กาฬ เลาหะวิไลย่ - 3/3 - - - - - - - -

11. นางสาวณัฐชื้นก วงษ์สวัสดิ� - 3/3 - - - - - 1/1 - -

12. นาย่พงศานติ่� คล่องวัฒนกิจ (CFO) - - - - - - 4/4 4/4 1/1 1/1

13. นาย่อนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ - - - - - - 3/4 4/4 1/1 1/1

14. นางสันทนา จันทร์เน้ย่ม - - - - - - 4/4 4/4 - -

15. นางสาวเทีย่นธรรม เศรษฐสิทธิ� - - - - - - 3/4 3/4 - -

 อนุกรรมีการ
 บริษัทฯ มีอนุกรรมการ 3 ชุื้ด ได้แก่ กรรมการต่รวจสอบ กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทน และกรรมการบริหารความเสี�ย่ง โดย่มี

ราย่ละเอีย่ดดังน้�

กรรมการตรวจ้สี่อบ ประกอบด้วยกรรมการอิสี่ระ 3 ท่ี่าน ได้แก่

รายช่ี�อกรรมการ ตำาแหน่ง

1. นางเสาวน้ย์่ กมลบุต่ร ปีระธานกรรมการต่รวจสอบ 

2. นางสาวอุรวี เงารุ่งเร้อง กรรมการต่รวจสอบ

3. นาย่คณิต่ แพทย์่สมาน กรรมการต่รวจสอบ

กรรมการสี่รรหา แลิะกำาหนดค่าตอบแที่น ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่ี่าน ได้แก่

รายช่ี�อกรรมการ ตำาแหน่ง

1. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� ปีระธานกรรมการสรรหาฯ

2. นางเสาวน้ย์่ กมลบุต่ร รองปีระธานกรรมการสรรหาฯ

3. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ กรรมการสรรหาฯ

4. นาย่คณิต่ แพทย์่สมาน กรรมการสรรหาฯ
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กรรมการบริหารความเส่ี่�ยง ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่ี่าน ดังต่อไปน่�

รายช่ี�อกรรมการ ตำาแหน่ง

1. นางเสาวน้ย์่ กมลบุต่ร ปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ย่ง

2. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ รองปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ย่ง

3. นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการบริหารความเสี�ย่ง

4. นาย่คณิต่ แพทย์่สมาน กรรมการบริหารความเสี�ย่ง

5. นาย่พงศานติ่� คล่องวัฒนกิจ กรรมการบริหารความเสี�ย่ง

6. นาย่อนุพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการบริหารความเสี�ย่ง

7. นางสาวเทีย่นธรรม เศรษฐสิทธิ� กรรมการบริหารความเสี�ย่ง

8. นางสันทนา จันทร์เน้ย่ม กรรมการบริหารความเสี�ย่ง

9. นางสาวณัฐชื้นก วงษ์สวัสดิ�* กรรมการบริหารความเสี�ย่ง

*นางสาวณัฐชนก วงษ์สวัสด์ิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2563 วันท่ี 7 สิงหาคม 2563

กรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่ี่าน ดังต่อไปน่�

รายช่ี�อกรรมการ ตำาแหน่ง

1. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� ปีระธานคณะกรรมการบริหาร

2. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ รองปีระธานคณะกรรมการบริหาร

3. นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการบริหาร

4. นางวงดาว ถืนอมบ่รณ์เจริญ กรรมการบริหาร

5. นาย่พงศานติ่� คล่องวัฒนกิจ กรรมการบริหาร

6. นางสาวเทีย่นธรรม เศรษฐสิทธิ� กรรมการบริหาร

7. นางสันทนา จันทร์เน้ย่ม กรรมการบริหาร

 ผ้้ิบริห้าร
โครงสี่ร้างองค์กรของบริษััที่ฯ โดยประกอบด้วยผู้้้บริหาร 7 ท่ี่าน ดังต่อไปน่�

รายช่ี�อ ตำาแหน่ง

1. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร

2. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ กรรมการผ้่จัดการ

3. นาย่ย้่นย่ง โอภากุล รองกรรมการผ้่จัดการอาวุโส

4. นางวงดาว ถืนอมบ่รณ์เจริญ รองกรรมการผ้่จัดการอาวุโส

5. นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผ้่จัดการ สาย่งานผลิต่ และโรงงาน

6. นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� รองกรรมการผ้่จัดการ สาย่งานการค้าต่่างปีระเทศ

7. นาย่พงศานติ่� คล่องวัฒนกิจ ปีระธานผ้่บริหารฝ่าย่การเงิน (CFO)

ขอบเขตอำานาจ้หน้าท่ี่�แลิะความรับผิู้ดชีอบของประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร (CEO) ไว้ดังน่�
1. กำาหนดนโย่บาย่ วิสัย่ทัศน์ วัต่ถุืปีระสงค์ กลยุ่ทธ์ และแผนธุรกิจ และงบปีระมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
2. กำากับด่แล บริหาร จัดการ และปีฏิิบัติ่งานปีระจำาต่ามปีกติ่ธุรกิจ เพ้�อปีระโย่ชื้น์ของบริษัทฯ ให้เป็ีนไปีต่ามนโย่บาย่ วิสัย่ทัศน์ วัต่ถุืปีระสงค์ 

กลยุ่ทธ์ แผนธุรกิจ และงบปีระมาณต่ามที�ได้รับความเห็นชื้อบและอนุมัติ่จากคณะกรรมการบริษัท และ/หร้อที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น
3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ต่ามวิสัย่ทัศน์และพันธกิจที�คณะกรรมการกำาหนดและเป็ีนไปีต่ามแผนธุรกิจ งบปีระมาณ และกลยุ่ทธ์ทาง

ธุรกิจที�ได้รับความเห็นชื้อบและอนุมัติ่จากคณะกรรมการบริษัท และ/หร้อที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น
4. ปีระสานงานกับคณะกรรมการต่รวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี�ย่ง เพ้�อให้การดำาเนินการทางธุรกิจ รวมทั�งการบริหารความเสี�ย่ง

ของบริษัทฯ เป็ีนไปีต่ามวัต่ถุืปีระสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ต่ลอดจนมติ่คณะกรรมการบริษัท และ/หร้อมติ่ที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น
5. กำากับด่แลการบริหารจัดการด้านการเงิน การต่ลาด ทรัพย่ากรบุคคล และด้านการปีฏิิบัติ่งานอ้�นๆ โดย่รวมเพ้�อให้สอดคล้องกับนโย่บาย่และ

แผนธุรกิจของบริษัทฯ ต่ามที�ได้รับความเห็นชื้อบและอนุมัติ่จากคณะกรรมการบริษัท และ/หร้อที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น
6. เจรจาและเข้าทำาสัญญา และ/หร้อธุรกรรมใดๆ ที�เป็ีนธุรกิจปีกติ่ของบริษัทฯ (เช่ื้น การลงทุนในเคร้�องจักรและทรัพย์่สินอ้�นๆ ต่ามงบปีระมาณ

การลงทุนหร้องบปีระมาณอ้�นๆ ที�ได้รับอนุมัติ่จากคณะกรรมการบริษัทฯ การเก็บสินค้าคงคลัง หร้อการขาย่สินค้า) ภาย่ในกำาหนดวงเงินของธุรกรรม
ต่ามที�กำาหนดในต่ารางอำานาจอนุมัติ่ราย่จ่าย่ซึ้ำ�งได้รับมติ่อนุมัติ่จากที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัท

7. สั�งการ ออกระเบีย่บ หลักเกณฑ์์ ปีระกาศ และบันทึกภาย่ในสำาหรับการดำาเนินงานของบริษัทฯ เพ้�อให้สอดคล้องกับนโย่บาย่ของบริษัทฯ 
และเป็ีนไปีเพ้�อปีระโย่ชื้น์ของบริษัทฯ รวมทั�งรักษาระเบีย่บอันดีงามภาย่ในองค์กร

รายงานประจำำาปี 256396



8. ควบคุมด่แลการดำาเนินกิจการ และ/หร้อบริหารงานปีระจำาวันของบริษัทฯ
9. ติ่ดต่าม ต่รวจสอบ และควบคุมผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่่อย่ และ/หร้อบริษัทร่วม เพ้�อให้มีผลปีระกอบการที�ดีต่ามเป้ีาหมาย่ 

และราย่งานต่่อคณะกรรมการบริษัททุกไต่รมาส รวมถึืงหาโอกาสปีรับปีรุงและพัฒนาให้มีผลปีระกอบการที�ดีขึ�น
10. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดำาเนินงานและผลปีระกอบการที�ดี และมีการปีรับปีรุงพัฒนาอย่่างสมำ�าเสมอต่่อเน่�องเพ้�อให้องค์กรเติ่บโต่อย่่างยั่�งย้่น
11. ศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที�ดี โดย่ทำาการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่่างเหมาะสมและครบถ้ืวนเพ้�อปีระกอบ

การตั่ดสินใจ
12. พิจารณาอนุมัติ่การดำาเนินงานที�เป็ีนธุรกรรมปีกติ่ธุรกิจต่ลอดจนการดำาเนินงานที�เป็ีนราย่การสนับสนุนธุรกิจปีกติ่ของบริษัทฯ ซึ้ำ�งมีเง้�อนไข

ทางการค้าทั�วไปี ในวงเงินไม่เกินงบปีระมาณที�ได้รับอนุมัติ่จากคณะกรรมการบริษัทและ/หร้อคณะกรรมการบริหาร ทั�งน้� ภาย่ใต้่บังคับของหลักเกณฑ์์
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์่และต่ลาดหลักทรัพย์่ รวมถึืงต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่เกี�ย่วกับการทำาราย่การที�เกี�ย่วโย่งกันและ
ราย่การได้มาจำาหน่าย่ไปีซึ้ำ�งสินทรัพย์่ รวมต่ลอดจนต่ารางกำาหนดอำานาจอนุมัติ่ (Table of Authority) ที�คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด

13. พิจารณาแต่่งตั่�งที�ปีรึกษาต่่างๆ ที�จำาเป็ีนต่่อการดำาเนินการของบริษัทฯ 
14.  มอบอำานาจช่ื้วง และ/หร้อมอบหมาย่ให้บุคคลหร้อกลุ่มบุคคลอ้�นใดปีฏิิบัติ่งานที�กำาหนดในนามของปีระธานเจ้าหน้าที�บริหารทั�งน้�การมอบ

อำานาจชื้่วง และ/หร้อการมอบหมาย่ดังกล่าวจะต่้องอย่่่ภาย่ใต่้ขอบเขต่อำานาจที�ระบุไว้ในหนังส้อมอบอำานาจของบริษัทฯ และ/หร้อระเบีย่บ กฎเกณฑ์์ 
หร้อมติ่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่่างไรก็ต่ามการมอบหมาย่ภาย่ใต้่ขอบเขต่ของหน้าที�และความรับผิดชื้อบของปีระธานเจ้าหน้าที�บริหารจะต้่องไม่
เป็ีนการมอบอำานาจช่ื้วงหร้อมอบหมาย่ที�ทำาให้ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหารหร้อผ้่ได้รับมอบอำานาจใดๆ ที�มีความขัดแย้่งทางผลปีระโย่ชื้น์ หร้อความขัด
แย้่งไม่ว่าในร่ปีแบบใดๆ กับบริษัทฯ หร้อบริษัทย่่อย่ สามารถือนุมัติ่ธุรกรรมดังกล่าวได้ในกรณ้น้� ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหารจะไม่มีอำานาจในการอนุมัติ่
ธุรกรรมดังกล่าว โดย่ต้่องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หร้อที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น (แล้วแต่่กรณ้) พิจารณาและให้ความเห็นชื้อบ 
เว้นแต่่ธุรกรรมดังกล่าวเป็ีนธุรกรรมปีกติ่ของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์์เดีย่วกับการทำาราย่การกับบุคคลภาย่นอก (arm's length) 

15.  ปีฏิิบัติ่การอ้�นใดต่ามที�ได้รับมอบหมาย่และได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการบริษัท

 เลขานุการบริษัทัฯ
  ที�ปีระชุื้มกรรมการบริษัท ครั�งที� 5/2558 เม้�อวันที� 7 สิงหาคม 2558 มีมติ่แต่่งตั่�งนาย่วรัญชัื้ย่ เจนศิริวณิชื้ย์่ให้ดำารงต่ำาแหน่ง

เป็ีนเลขานุการบริษัทฯ เพ้�อให้เป็ีนไปีต่ามมาต่รา 89/15 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์่ฯ โดย่นาย่วรัญชัื้ย่ เจนศิริวณิชื้ย์่ มีคุณสมบัติ่ของผ้่ดำารงต่ำาแหน่ง
เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที�และความรับผิดชื้อบดังน้�

  (1) จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่่อไปีน้�
   (ก) ทะเบีย่นกรรมการ
   (ข) หนังส้อนัดปีระชุื้มกรรมการ ราย่งานการปีระชุื้มกรรมการ และราย่งานปีระจำาปีีของบริษัทฯ รวมต่ลอดจนจัดทำา

ข้อม่ลและเอกสารปีระกอบการปีระชุื้ม
   (ค) หนังส้อนัดปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น และราย่งานการปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น รวมต่ลอดจนจัดทำาข้อม่ลและเอกสารปีระกอบการปีระชุื้ม
  (2) เก็บรักษาราย่งานการมีส่วนได้ส่วนเสีย่ที�ราย่งานโดย่กรรมการและผ้่บริหาร
  (3) ดำาเนินการอ้�นๆ ต่ามที�กรรมการกำากับต่ลาดทุนปีระกาศกำาหนด
  (4) จัดส่งสำาเนาราย่งานการมีส่วนได้เสีย่ต่ามมาต่รา 89/14 ซึ้ำ�งจัดทำาโดย่กรรมการ และผ้่บริหารของบริษัทฯ ให้กับปีระธานกรรมการ 

และปีระธานกรรมการต่รวจสอบทราบภาย่ใน 7 วันทำาการนับแต่่วันที�บริษัทฯ ได้รับราย่งานนั�น
  ทั�งน้� เลขานุการบริษัทฯ ต้่องปีฏิิบัติ่หน้าที�ข้างต้่นด้วย่ความรับผิดชื้อบ ความระมัดระวัง และความซ้้ำ�อสัต่ย์่สุจริต่ รวมทั�งปีฏิิบัติ่ให้

เป็ีนไปีต่ามกฎหมาย่ วัต่ถุืปีระสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติ่ของกรรมการบริษัท ต่ลอดจนมติ่ที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น

 ค้�าติอบแทันกรรมีการและผ้้ิบริห้าร

  (1) ค่าตอบแที่นกรรมการ
  นโยบายแลิะหลัิกเกณฑ์์การจ่้ายค่าตอบแที่นคณะกรรมการบริษััที่ 

  ค่าต่อบแทนกรรมการแบ่งเป็ีน 2 ร่ปีแบบ ค้อ 
  1) ค่าต่อบแทนที�จ่าย่เป็ีนเบี�ย่ปีระชุื้มต่่อครั�งที�มาปีระชุื้ม โดย่พิจารณาจากผลปีระกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท ความ

รับผิดชื้อบ ความร้่ความสามารถื และปีระสบการณ์ของกรรมการ การปีฏิิบัติ่หน้าที�กรรมการที�ก่อให้เกิดปีระโย่ชื้น์กับบริษัท และส่งเพีย่งพอที�จะด่แล
และรักษากรรมการที�มีคุณสมบัติ่ต่ามที�ต้่องการ 

  2) โบนัสกรรมการปีระจำาปีี พิจารณาจากผลปีระกอบการของบริษัท
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   (ก) ค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวเงิน
ค่าต่อบแทนที�เป็ีนตั่วเงิน ของบริษัทฯ ปีระกอบด้วย่ ค่าต่อบแทนราย่เด้อน ค่าเบี�ย่ปีระชุื้ม และโบนัส
ที�ปีระชุื้มสามัญผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทฯ ปีระจำาปีี 2563 เม้�อวันที� 22 มิถุืนาย่น 2563 มีมติ่กำาหนดค่าต่อบแทนกรรมการ ซึ้ำ�งเป็ีนค่าต่อบแทนเฉีพาะ

กรรมการที�ไม่ได้ดำารงต่ำาแหน่งผ้่บริหาร เป็ีนวงเงินรวมไม่เกินปีีละ 5 ล้านบาท โดย่มีราย่ละเอีย่ด ดังน้�

ค่าตอบแที่น 
รายเด่อน

เบ่�ยประชุีม

ปีระธานกรรมการ หร้อปีระธานกรรมการชุื้ดย่่อย่ 45,000 บาท/คน/เด้อน 20,000 บาท/คน/ครั�ง

กรรมการ 30,000 บาท/คน/เด้อน 20,000 บาท/คน/ครั�ง

ทั�งน้�ในการพิจารณาจ่าย่โบนัสให้กับกรรมการที�ไม่ได้ดำารงต่ำาแหน่งผ้่บริหารนั�น ให้เป็ีนไปีต่ามดุลย่พินิจของปีระธานกรรมการบริษัท โดย่ไม่เกิน
วงเงินที�ผ้่ถ้ือหุ้นอนุมัติ่

กรรมการท่ี่�ไม่ใช่ีผู้้้บริหาร ได้รับค่าตอบแที่น ป ี2563 สี่รุปได้ดังน่�

รายช่ี�อ ตำาแหน่ง
ค่าตอบแที่น 

กรรมการ  
ป ี2563

โบนัสี่ 
กรรมการ

1. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� กรรมการ / ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร

กรรมการบริหารไม่ได้รับค่าต่อบแทน

2. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ กรรมการ / กรรมการผ้่จัดการ

3. นาย่ย้่นย่ง โอภากุล กรรมการ / รองกรรมการผ้่จัดการอาวุโส

4. นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ / รองกรรมการผ้่จัดการ

5. นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� กรรมการ / ผ้่ช่ื้วย่กรรมการผ้่จัดการ

6. นางเสาวน้ย์่ กมลบุต่ร

กรรมการ / ปีระธานคณะกรรมการต่รวจสอบ  
/ ปีระธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ย่ง /
รองปีระธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน  
/ กรรมการอิสระ

920,000 350,000

7. นาย่คณิต่ แพทย์่สมาน
กรรมการ / กรรมการต่รวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ย่ง / 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน 
 / กรรมการอิสระ

740,000 200,000

8. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี่ กรรมการ / กรรมการอิสระ 500,000 150,000

9. นางสาวอุรวี เงารุ่งเร้อง กรรมการ / กรรมการต่รวจสอบ / กรรมการอิสระ 230,000 -

10. นาย่ ณ กาฬ เลาหะวิไลย่ กรรมการ / กรรมการอิสระ 240,000 -

11. นางสาวณัฐชื้นก วงษ์สวัสดิ� กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี�ย่ง 260,000 -

รวม 3,280,000 760,000

  (ข) ค่าตอบแที่นท่ี่�ไม่เป็นตัวเงิน
   - ไม่มี -

 (2) ค่าตอบแที่นผู้้้บริหาร
 นโยบายแลิะหลัิกเกณฑ์์การจ่้ายค่าตอบแที่นผู้้้บริหารระดับส้ี่ง

 คณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทนเปี็นผ้่พิจารณาทบทวนค่าต่อบแทนผ้่บริหารระดับส่งในร่ปีแบบของค่าต่อบแทนราย่เด้อน 
และโบนัส เพ้�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริษัทเพ้�อพิจารณาอนุมัติ่ โดย่ค่าต่อบแทนดังกล่าวได้ผ่านการกลั�นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าต่อบแทน กำาหนดค่าต่อบแทนที�เหมาะสม โดย่พิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัท สถืานะทางการเงิน ทั�งน้� ผลงานของแต่่ละบุคคลที�สอดคล้อง
กับเป้ีาหมาย่และภาระหน้าที�รับผิดชื้อบ (Key Performance Indicator) 

รายงานประจำำาปี 256398



   (ก) ค่าตอบแที่นท่ี่�เป็นตัวเงิน

ประเภัที่ค่าตอบแที่น
สี่ำาหรับปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 31 ธันวาคม 2562 สี่ำาหรับปีบัญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563

จ้ำานวนผู้้้บริหาร ม้ลิค่า (บาที่) จ้ำานวนผู้้้บริหาร ม้ลิค่า (บาที่)

เงินเด้อนและโบนัส 6 172,028,000 7 224,574,000

เงินสนับสนุนกองทุนสำารองเลี�ย่งชีื้พ และกองทุน
ปีระกันสังคม

6 3,537,792 7 4,478,424

รวม 175,565,792 229,052,424

  (ข) ค่าตอบแที่นท่ี่�ไม่เป็นตัวเงิน
   - ไม่มี -

โค้รงสิร้างการจัดัการของบริษัทัย�อย
กรรมการของบริษััที่ย่อย

  (1) กรรมการของบริษััที่ย่อย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 กรรมการของบริษัทย่่อย่ทั�ง 7 บริษัท ซึ้ำ�งได้แก่ CBD APG DCM ACM APM ACV และ AWD กรรมการ และ

ผ้่บริหาร ดำารงต่ำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่่อย่ ดังต่่อไปีน้�

รายช่ี�อ CBD APG DCM ACM* APM ACV AWD

1. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� ü ü ü - - - ü
2. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ ü ü ü ü ü ü -

3. นาย่ย้่นย่ง โอภากุล ü ü ü - - - --

4. นางวงดาว ถืนอมบ่รณ์เจริญ ü ü ü ü ü ü -

5. นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร ü ü ü ü ü ü -

6. นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� ü ü ü - - - -

7. นาย่พงศานติ่� คล่องวัฒนกิจ (CFO) ü ü ü ü ü ü -

8. นาย่กฤษณ์พงษ์ นิลวงษ์ - - - - - - ü
9. นาย่ทรงพล กิต่ติ่เวชื้ - - - - - - ü
10. นาย่วุฒิธร มิลินทจินดา - - - - - - ü
11. นางกัญญลักษณ์ มิลินทจินดา - - - - - - ü

* หมายเหตุ บริษัท ACM เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ACM เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก SHOWA DENKO Group ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

  (2) กรรมการผู้้้ม่อำานาจ้ลิงนามผู้้กพันบริษััที่ย่อย 
กรรมการซึ้ำ�งลงนามผ่กพันบริษัทย่่อย่ทั�ง 6 บริษัท ซึ้ำ�งได้แก่ CBD APG DCM ACM APM และ ACV ค้อ กรรมการสองท่านลงลาย่ม้อช้ื้�อ

ร่วมกันและปีระทับต่ราสำาคัญของบริษัทย่่อย่ดังกล่าว เว้นแต่่การรับรองความถ่ืกต้่องของเอกสารและ/หร้อสำาเนาเอกสาร ให้กรรมการหนึ�งท่านจากหก
ท่านลงลาย่ม้อช้ื้�อและปีระทับต่ราสำาคัญของบริษัท

กรรมการซึ้ำ�งลงนามผ่กพันบริษัทย่่อย่  AWD ค้อ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� ลงลาย่ม้อช้ื้�อและปีระทับต่ราสำาคัญของบริษัท หร้อ นาย่กฤษณ์พงษ์ 
นิลวงษ์ หร้อ นาย่ทรงพล กิต่ติ่เวชื้ ลงลาย่ม้อช้ื้�อร่วมกับนาย่วุฒิธร มิลินทจินดา หร้อ นางกัญญลักษณ์ มิลินทจินดา รวมเป็ีนสองคนและปีระทับต่รา
สำาคัญของบริษัท

THAILAND’S
TOP
CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
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 ผู้้้บริหารของบริษััที่ย่อย
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ผ้่บริหารของบริษัทย่่อย่ทั�ง 6 บริษัทซึ้ำ�งได้แก่ CBD APG DCM ACM APM และ ACV ปีระกอบด้วย่ผ้่บริหาร 

ดังต่่อไปีน้�

รายช่ี�อ ตำาแหน่ง
ดำารงตำาแหน่งในบริษััที่

CBD APG DCM ACM APM ACV

1.นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร ü ü ü - ü ü
2.นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ กรรมการผ้่จัดการ ü ü ü ü ü ü
3.นาย่ย้่นย่ง โอภากุล รองกรรมการผ้่จัดการอาวุโส ü - - - - -
4.นางวงดาว ถืนอมบ่รณ์เจริญ รองกรรมการผ้่จัดการอาวุโส ü - - - - -
5.นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผ้่จัดการสาย่งานผลิต่และโรงงาน ü ü - ü ü ü
6.นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� รองกรรมการผ้่จัดการ ü ü ü ü ü ü
7.นาย่พงศานติ่� คล่องวัฒนกิจ ปีระธานผ้่บริหารฝ่าย่การเงิน ü ü ü ü ü ü

บุค้ลากรของบริษัทัฯ
 จ้ำานวนบุคลิากรแลิะค่าตอบแที่น
สำาหรับปีีบัญชีื้ 2561 / 2562 และ 2563 สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทฯ มีจำานวนบุคลากรทั�งหมด (ไม่รวมผ้่บริหาร) 2,743 คน / 2,896 

คน และ 2,993 คน ต่ามลำาดับ โดย่มีราย่ละเอีย่ดพนักงานแย่กต่ามสาย่งาน และค่าต่อบแทน ดังต่่อไปีน้�

บริษััที่ จ้ำานวนพนักงานปี 2561 จ้ำานวนพนักงานปี 2562 จ้ำานวนพนักงานปี 2563

CBG 9 9 5

CBD 1,251 1,410 1,439

DCM 1,067 1057 1,073

APG 278 260 275

ACM 138 160 158

APM - - 43

รวม 2,743 2,896 2,993

 ค่าตอบแที่นพนักงาน

ประเภัที่ค่า
ตอบแที่น

สี่ำาหรับปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่�  
31 ธันวาคม 2561

สี่ำาหรับปีบัญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่�  
31 ธันวาคม 2562

สี่ำาหรับปีบัญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่�  
31 ธันวาคม 2563

จ้ำานวนพนักงาน 
(คน)

จ้ำานวนเงิน (บาที่)
จ้ำานวนพนักงาน 
(คน)

จ้ำานวนเงิน (บาที่)
จ้ำานวนพนักงาน 
(คน)

จ้ำานวนเงิน (บาที่)

เงินเด้อนและโบนัส 2,743 1,070,102,891 2,896 891,530,773 2,993 1,020,702,991

เงินสนับสนุนกองทุน
สำารองเลี�ย่งชีื้พ และ
กองทุนปีระกันสังคม

2,743 17,037,410 2,896   37,177,589 2,993 33,840,992

รวม 1,087,140,301 928,708,362 1,054,543,983

รายงานประจำำาปี 2563100



 ข้อพิัพัาทัด้ัานแรงงาน
  ในระย่ะเวลา 3 ปีีที�ผ่านมาจนถึืงวันที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที�กลุ่มบริษัทฯ เป็ีนค่่ความหร้อ

ค่่กรณ้ และอาจมีผลกระทบอย่่างมีนัย่สำาคัญต่่อการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 นโยบายการบริห้ารทัรัพัยากรบุค้ค้ล
  เพ้�อให้การบริหารทรัพย่ากรบุคคล ซึ้ำ�งบริษัทฯ ถ้ือเป็ีนทรัพย่ากรที�สำาคัญและมีคุณค่ายิ่�งต่่อความเจริญเติ่บโต่อย่่างยั่�งย้่นของบริษัทฯ 

ดำาเนินไปีอย่่างมีปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผลทั�วทั�งองค์กร รวมทั�งสอดคล้องกับทิศทางและเป้ีาหมาย่ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงกำาหนดนโย่บาย่การบริหารทรัพย่ากบุคคลเพ้�อใช้ื้เป็ีนหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย่ากรบุคคล รวมถึืงส่งเสริม

ให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างความสำาเร็จทางธุรกิจและการเติ่บโต่อย่่างต่่อเน่�องขององค์กร โดย่มีขอบเขต่นโย่บาย่ในด้านต่่างๆ ของการ
บริหารทรัพย่ากรบุคคล ดังน้�

  1. การจ้้างงาน แลิะบรรจุ้พนักงาน 
  บริษัทฯ มีนโย่บาย่ในการบริหารอัต่รากำาลังให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร โดย่พัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเล้อกบุคลากรที�

มีคุณสมบัติ่ ความสามารถื และศักย่ภาพเหมาะสมกับต่ำาแหน่งงาน เพ้�อให้บรรลุวิสัย่ทัศน์ เป้ีาหมาย่ และพันธกิจขององค์กร กรณ้ที�มีต่ำาแหน่งงานว่าง 
บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเล้อกพนักงานของบริษัทฯ ที�มีอย่่่ให้ดำารงต่ำาแหน่งที�ว่างนั�นเสีย่ก่อน หากไม่สามารถืสรรหาพนักงานจากภาย่ใน
ได้ บริษัทฯ จึงจะดำาเนินการสรรหา และว่าจ้างบุคคลจากภาย่นอกเข้ามาแทน

  2. โครงสี่ร้างสี่ายการบังคับบัญชีาแลิะการแบ่งส่ี่วนงาน 
  บริษัทฯ กำาหนดโครงสร้างองค์กรโดย่ให้มีสาย่การบังคับบัญชื้าและการแบ่งส่วนงานที�กระชัื้บ ด้วย่บทบาทหน้าที�และขอบเขต่ความ

รับผิดชื้อบของแต่่ละหน่วย่งานและต่ำาแหน่งงานอย่่างชัื้ดเจน เหมาะสมกับปีระเภทหร้อลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่่าง
สมำ�าเสมอ เพ้�อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถืานการณ์ของบริษัทฯ

  3. การบริหารผู้ลิการปฏิิบัติงาน 
  บริษัทฯ มีนโย่บาย่การบริหารผลการปีฏิิบัติ่งานให้เป็ีนไปีอย่่างมีปีระสิทธิผล โดย่มีการกำาหนดตั่วชีื้�วัด (KPI) ซึ้ำ�งปีระกอบด้วย่

เป้ีาหมาย่ของบริษัทฯ เป้ีาหมาย่ของหน่วย่งาน และเป้ีาหมาย่ของแต่่ละบุคคล ที�มีความชัื้ดเจนและสอดคล้องกัน รวมทั�งเช้ื้�อมโย่งผลการปีฏิิบัติ่งาน
กับการพิจารณาให้ผลต่อบแทนเพ้�อเป็ีนการจ่งใจ และให้รางวัลพนักงานที�สามารถืปีฏิิบัติ่งานได้ต่ามเป้ีาหมาย่ที�ตั่�งไว้

  4. สี่ภัาพแวดล้ิอมในการที่ำางาน 
  บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมบรรย่ากาศในการทำางานที�ต่อบสนองต่่อความแต่กต่่างหลากหลาย่ของพนักงานในองค์กร (Diversity Workforce)  

และมีความมุ่งมั�นให้พนักงานทำางานอย่่างมีความสุข ปีลอดภัย่ รวมทั�งมีคุณภาพชีื้วิต่ที�ดีในการทำางาน ดังนั�น บริษัทฯ จึงได้จัดสถืานที�ทำางาน อุปีกรณ์
เคร้�องม้อเคร้�องใช้ื้ เคร้�องแบบในการปีฏิิบัติ่งาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั�งจัดหาสิ�งอำานวย่ความสะดวกต่่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่ื้น ที�จอดรถื 
ห้องพย่าบาล ห้องนำ�า เป็ีนต้่น

  5. สี่วัสี่ดิการพนักงาน
  บริษัทฯ มีนโย่บาย่ในการบริหารจัดการระบบค่าต่อบแทน รวมทั�งสวัสดิการต่่างๆ อย่่างเหมาะสม เป็ีนธรรม และสามารถืแข่งขัน

ได้กับต่ลาดการจา้งงานในธรุกิจปีระเภทเดยี่วกนั ซึ้ำ�งนอกเหน่อจากการดำาเนนิการใหเ้ป็ีนไปีต่ามกฎหมาย่แลว้ บริษัทฯ ยั่งได้เพิ�มสวัสดิการใหกั้บพนักงาน 
เช่ื้น การปีระกันชีื้วิต่ ปีระกันอุบัติ่เหตุ่และปีระกันสุขภาพ กองทุนสำารองเลี�ย่งชีื้พฯ สวัสดิการงานแต่่งงาน สวัสดิการงานศพ และกองทุนเงินก้่สำาหรับ
พนักงาน เป็ีนต้่น

  6. การพัฒนาบุคลิากร
  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดย่ถ้ือว่าพนักงานทุกคนเป็ีนสินทรัพย์่ (Asset) ที�มีคุณค่าและสามารถืเพิ�ทคุณค่า

ได้มากขึ�นต่ามระย่ะเวลา ดังนั�นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็ีนการพัฒนาระย่ะย่าว ที�ไม่ใช่ื้แค่การฝึกอบรม แต่่รวมถึืงการออกแบบและพัฒนากิจกรรม หร้อ
การดำาเนนิการใดๆ เพ้�อให้พนักงานไดเ้กิดการเรยี่นร้่ที�สร้างเสรมิความร้่ ทักษะ และทศันคต่ ิซึ้ำ�งสามารถืนำาไปีพฒันาการปีฏิิบัติ่งานของต่นเอง โดย่ไมไ่ด้
มุ่งเน้นเฉีพาะความร้่ในงานที�รับผิดชื้อบอย่่่ในปัีจจุบันเพีย่งอย่่างเดีย่ว แต่่รวมถึืงการเพิ�มศักย่ภาพที�สามารถืต่อบสนองต่่อความต้่องการที�เปีลี�ย่นแปีลง
ไปีในหน้าที�การงาน และการสร้างความพร้อมต่่อความต้่องการที�เปีลี�ย่นแปีลงไปีของต่ลาดและล่กค้า ถ้ือเป็ีนการย่กระดับการพัฒนาบุคลากรเข้าส่่การ
เป็ีนองค์กรแห่งการเรีย่นร้่ที�ทำาให้บริษัทฯ สามารถืบรรลุเป้ีาหมาย่และเติ่บโต่อย่่างยั่�งย้่นต่่อไปี
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  บริษััที่ฯ ได้จั้ดที่ำาโครงสี่ร้างการพัฒนาบุคลิากร ไว้ 5 กลุ่ิมหลัิกส้ี่ตร ดังน่� 
   (1) หลัิกส้ี่ตรการปฐมนิเที่ศ (Orientation Program) 

   เป็ีนหลักส่ต่รเพ้�อแนะนำาใหพ้นักงานใหม ่ทราบถืงึข้อม่ลเกี�ย่วกบัโครงสรา้งการบรหิารงานของบรษัิทฯ ธุรกิจ ผลิต่ภัณฑ์์ 
บริการของกลุ่มบรษัิทฯ ลักษณะงานและขอ้ม่ลอ้�นๆ ที�จำาเปีน็ต่่อการปีฏิิบัติ่งาน รวมถืงึข้อกำาหนด กฏิเกณฑ์์ นโย่บาย่ ระเบยี่บและขอ้บังคับในการทำางาน
ของบริษัท ซึ้ำ�งพนักงานต้่องปีฏิิบัติ่ต่ามอย่่างเคร่งครัด เพ้�อการปีฏิิบัติ่งานที�ถ่ืกต้่องและปีลอดภัย่ 

   โดย่หลักส่ต่รน้�ยั่งช่ื้วย่ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทในเคร้อฯ ได้ร้่จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน
กัน เพ้�อสร้างเสริมความพร้อมให้พนักงานใหม่ในการปีรับตั่วเข้ากับองค์กร เริ�มต้่นการทำางานกับบริษัทฯ ด้วย่ความร้่สึกที�ดีต่่อผ้่บังคับบัญชื้าและเพ้�อน
ร่วมงาน อันจะส่งผลให้พนักงานเกิดทัศนคติ่ที�ดีต่่อองค์กรยิ่�งขึ�นต่่อไปี

   (2) หลัิกส้ี่ตรเพ่�อพัฒนาคุณลัิกษัณะหลัิกของบุคลิากร  
   (Core Competency Training Program) 

   เป็ีนหลักส่ต่รเพ้�อพัฒนาพนักงานให้มีคุณลักษณะหลัก ( Core Competency ) ที�เหมาะสมต่่อการสนบัสนุน พัฒนา และ
สร้างความเติ่บโต่ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั�งเป็ีนหลักปีฏิิบัติ่ที�นำาไปีส่่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ้�อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรปีฏิิบัติ่งาน
โดย่มีคุณลักษณะและพฤติ่กรรมอันพึงปีระสงค์ที�เป็ีนไปีในแนวทางเดีย่วกัน 

   (3) หลัิกส้ี่ตรพัฒนาคุณลัิกษัณะด้านธุรกิจ้  
   (Business Competency Development Program) 

   เป็ีนหลักส่ต่รที�พัฒนาพนักงานให้มีความร้่ ความเข้าใจ เกี�ย่วกับแนวคิด ร่ปีแบบและเคร้�องม้อการจัดการด้านธุรกิจ 
เพ้�อสร้างเสริมทักษะและความสามารถืที�จำาเป็ีนเพ้�อนำาไปีใช้ื้สำาหรับการพัฒนาและปีฏิิบัติ่งานในสาย่งานของต่นภาย่ใต้่สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ ให้สามารถืบรรลุถึืงเป้ีาหมาย่ของสาย่งานและเป็ีนไปีในทิศทางเดีย่วกัน

   (4) หลัิกส้ี่ตรพัฒนาคุณลัิกษัณะด้านการบริหาร  
   (Managerial Competency Development Program) 

   เป็ีนหลักส่ต่รเพ้�อพัฒนาความร้่ ทักษะ สำาหรับสร้างเสริมคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการ ที�พนักงานระดับบริหารจำาเป็ีน
ต้่องมี เพ้�อให้สามารถืบริหารงานและนำาพาพนักงานที�อย่่่ในความรับผิดชื้อบมุ่งส่่เป้ีาหมาย่ของบรษัทฯ ได้อย่่างมีปีระสิทธิภาพ เช่ื้น การวางแผนงาน 
การคิดเชิื้งกลยุ่ทธ์ และภาวะผ้่นำา เป็ีนต้่น

   (5) หลัิกส้ี่ตรพัฒนาคุณลัิกษัณะเฉพาะในงาน  
   (Functional Competency Development Program) 

   เป็ีนหลักส่ต่รเพ้�อพัฒนาความร้่ ทักษะ และความสามารถืทางเทคนิคในงานเฉีพาะด้านที�ต้่องอาศัย่ความชื้ำานาญและ
ระย่ะเวลาในการเรีย่นร้่และฝึกฝน ซึ้ำ�งความสามารถืเหล่าน้�จะส่งผลต่่อความสำาเร็จของการทำางานที�ได้รับมอบหมาย่จากผ้่บังคับบัญชื้า เช่ื้น ทักษะการ
ส้�อสารปีระชื้าสัมพันธ์ การควบคุมและบำารุงรักษาอุปีกรณ์และเคร้�องจักร หร้อความร้่ในสาย่งานวิชื้าชีื้พต่่างๆ เป็ีนต้่น 

   ทั�งน้� บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาบุคลากรต่ามลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ บนพ้�นฐานของโครงสร้างหลักส่ต่รการ
พัฒนาพนักงานออกเป็ีน 4 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย่ ทีมงานสาวบาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดย่มีราย่ละเอีย่ด ดังน้� 

   (1) ท่ี่มขาย 
   บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรทีมขาย่ให้มีความร้่ ทักษะ และความสามารถื ที�พร้อมสำาหรับการบริหาร

จัดการงานขาย่ต่่างๆ โดย่แบ่งเป็ีน 2 กลุ่มย่่อย่ ซึ้ำ�งมีความแต่กต่่างกันต่ามหน้าที�และลักษณะงาน ดังน้�

• กลุ่มพนักงานขาย่ที�ปีฏิิบัติ่หน้าที�เป็ีนผ้่สร้างความสัมพันธ์อันดี เสนอสินค้าและโปีรโมชัื้�นต่่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับ
ตั่วแทนจำาหน่าย่ 

• กลุ่มพนักงานขาย่ปีระจำาหน่วย่รถืขาย่เงนิสด ที�มีหน้าที�รับผิดชื้อบในการนำาเสนอสนิค้าและโปีรโมชัื้�นต่่างๆ ของบรษัิทฯ 
ให้กับร้านค้าปีลีก 

   (2) ท่ี่มงานสี่าวบาวแดง 
   ทีมงานสาวบาวแดงเป็ีนทีมปีฏิิบัติ่การต่ลาดที�ทำาหน้าที�เผย่แพร่ปีระชื้าสัมพันธ์ข้อม่ลข่าวสารต่่างๆ ของบริษัทฯ ให้

ผ้่บริโภค ร้านค้า รวมถึืงผ้่ที�เกี�ย่วข้อง ให้เกิดการรับร้่ เช้ื้�อมั�น และคุ้นเคย่กับสินค้าที�บริษัทฯ จัดจำาหน่าย่ โดย่การทำากิจกรรมทางการต่ลาดกับผ้่บริโภค
โดย่ต่รง ซึ้ำ�งบริษัทฯ จะจัดให้มีการพัฒนาความร้่ ทักษะต่่างๆ เช่ื้น เทคนิคในการเป็ีนพิธีกร ความกล้าแสดงออก การติ่ดส้�อปีระชื้าสัมพันธ์ต่่างๆ เป็ีนต้่น 

รายงานประจำำาปี 2563102



   (3) พนักงานโรงงาน 
   ในการพัฒนาพนักงานโรงงาน บริษัทฯ จะมุ่งเน้นหลักส่ต่รด้านการผลิต่ คุณภาพของผลิต่ภัณฑ์์ การลดต้่นทุน การ

เพิ�มผลผลิต่ และขั�นต่อนการปีฏิิบัติ่งาน เพ้�อให้สอดคล้องกับเป้ีาหมาย่หลักของโรงงาน กล่าวค้อการเพิ�มผลผลิต่ การลดต้่นทุน และการบริหารงาน
ด้านระบบคุณภาพ เช่ื้น ระบบ GMP ระบบ HACCP และ ระบบ ISO 22000 นอกจากน้� บริษัทฯ ยั่งจัดให้มีการฝึกอบรมความร้่ด้านเทคนิค และการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานในด้านอ้�นๆ ที�เป็ีนหลักส่ต่รทั�วไปี (Soft Skill) 

   (4) พนักงานกลุ่ิมสี่นับสี่นุน
   พนักงานในกลุ่มสนับสนุนถ้ือว่าเป็ีนอีกส่วนหนึ�งที�สำาคัญ ซึ้ำ�งจะทำาให้ธุรกิจดำาเนินไปีในทิศทางและเป้ีาหมาย่ที�บริษัทฯ ตั่�ง

ไว้ การพฒันาใหพ้นักงานในกลุ่มสนับสนุนเป็ีนเสม้อนหุ้นส่วนทางธรุกิจ (Business Partners) ของสาย่งานหลกัจึงมีความจำาเปีน็ บริษัทฯ จึงมุ่งเนน้และ
ส่งเสริมการพัฒนาความร้่ ทักษะ และความสามารถืโดย่ใหมี้การเรีย่นร้่จากการสอนหนา้งานและการปีฏิิบัติ่งานจริง จากการฝกึอบรมภาย่ใน (In-house 
Training) และจากคำาแนะนำาของผ้่ที�มีปีระสบการณ์ในแต่่ละสาย่งาน รวมถึืงการฝึกอบรมกับสถืาบันภาย่นอก และพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความ
ร้่ในองค์กร (Knowledge Management) ด้วย่การส่งเสริมกิจกรรมการเรีย่นร้่ภาย่ในองค์กรเพ้�อส่งต่่อความร้่ ระหว่างพนักงานภาย่ในหน่วย่งานด้วย่
กันเอง (Knowledge Sharing) 

   นอกจากน้� บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีหลักส่ต่รภาคบังคับที�พนักงานทุกคนต้่องเข้ารับการอบรม ค้อ หลักส่ต่รการ
ปีล่กจิต่สำานึกขับขี�ปีลอดภัย่ พร้อมทั�งได้จัดตั่�งโครงการส่งเสริมการขับขี�ปีลอดภัย่ ขึ�นภาย่ใต้่ช้ื้�อโครงการ “บาวแดง ขับขี�ปีลอดภัย่ ใส่ใจทุกคน” โดย่มี
วัต่ถุืปีระสงค์เพ้�อรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรมีความต่ระหนักถึืงการใช้ื้รถืใช้ื้ถืนน และสร้างจิต่สำานึกในเร้�องการขับขี�อย่่างปีลอดภัย่ใส่ใจเพ้�อนร่วมทาง 
ที�ไม่ใช่ื้แค่เพีย่งการใช้ื้รถืในเวลาทำางานเท่านั�น แต่่เป็ีนการส่งต่่อความห่วงใย่ไปีถึืงการใช้ื้รถืใช้ื้ถืนนในเวลาส่วนตั่วของพนักงานเม้�อต้่องเดินทางมาทำางาน 
หร้อเดินทางกลับบ้าน รวมถึืงการใช้ื้ชีื้วิต่ปีระจำาวันโดย่คำานึงถึืงสังคมรอบข้างที�เป็ีนผ้่ใช้ื้รถืใช้ื้ถืนนร่วมกันอีกด้วย่

   นอกเหน่อจากหลักส่ต่รที�บริษัทฯ กำาหนดไว้ข้างต้่น ฝ่าย่ทรัพย่ากรบุคคล ดำาเนินการสำารวจ และวิเคราะห์ความจำาเป็ีน
ในการฝึกอบรม โดย่ให้พนักงานระดับผ้่บังคับบัญชื้าเป็ีนผ้่เสนอหลักส่ต่รอบรมที�เห็นว่าเหมาะสมกับการพัฒนาองค์ความร้่ให้กับล่กน้องใต้่บังคับบัญชื้า 
และนำาหลักส่ต่รดังกล่าวมาจัดเป็ีนแผนการอบรมในแต่่ละปีี เพ้�อให้ต่รงต่ามความต้่องการ และมีปีระโย่ชื้น์ต่่อการพัฒนาพนักงานอย่่างมากที�สุด

การจั้ดอบรมจ้ริงตามแผู้นฝึ่กอบรมประจ้ำาป ี2563

บริษััที่

จ้ำานวนหลัิกส้ี่ตร (ครั�ง) จ้ำานวนคนแลิะชัี�วโมงท่ี่�อบรมจ้ริง งบประมาณ (บาที่)

แผู้น อบรมจ้ริง คิดเป็น %

จ้ำานวน

คนท่ี่�เข้า

อบรม

จ้ำานวน

ชัี�วโมง

เฉล่ิ�ย

ชัี�วโมง

อบรมคนลิะ

ตามแผู้น ใช้ีจ้ริง คงเหล่ิอ %

CBG 3 1 33% 6 39 4 30,000 16,050 13,950 54%

CBD (สนญ.) 30 35 117% 447 4,368 5 500,000 817,322 317,322 163%

DCM 30 32 107% 270 8,937 8 1,010,000 591,667 418,333 59%

CBD (โรงงาน) 156 100 64% 1,967 12,429 19 2,706,480 647,686 2,058,794 24%

APG (โรงงาน) 78 57 73% 256 8,952 35 554,521 231,385 323,136 42%

ACM (โรงงาน) 71 43 61% 161 3,396 21 644,700 384,596 260,104 60%

APM (โรงงาน) 0 1 - 1 30 1 - 3,556 3,556 -

Grand total 368 269 73% 3,108 38,150 15 5,445,701 2,692,261 2,756,995 49%
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นโยบาย แนวป้ฏิิบัติิ และระบบ
การกำากับด้ัแลกิจการของบริษัทั
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 บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น) และบริษัทย่่อย่ (“บริษัทฯ”) ยึ่ดถ้ือ และปีฏิิบัติ่ต่ามหลักการกำากับด่แลกิจการ
ที�ดีในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผ้่บริหาร และพนักงานต่ามนโย่บาย่การกำากับด่แลกิจการที�ดีที�บริษัทฯ 
ปีระกาศใช้ื้สำาหรับกลุ่มบริษัทฯ ตั่�งแต่่ปีี พ.ศ. 2557 เป็ีนต้่นมา เพ้�อสร้างความเช้ื้�อมั�นให้กับผ้่ลงทุนและเพ้�อสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่่างยั่�งย้่น

 ทัี่�งน่� นโยบายการกำากับด้แลิกิจ้การของบริษััที่ฯ ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดังน่�  

1. สิทธิของผ้่ถ้ือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. การปีฏิิบัติ่ต่่อผ้่ถ้ือหุ้นอย่่างเท่าเทีย่มกัน (Equitable Treatment of Shareholders)   
3. การคำานึงถึืงบทบาทของผ้่มีส่วนได้เสีย่ (Role of Stakeholders)
4. การเปิีดเผย่ข้อม่ลและความโปีร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชื้อบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

นโย่บาย่กำากับด่แลกิจการของบริษัทฯ ทั�ง 5 หมวด ครอบคลุมแนวปีฏิิบัติ่ที�เกี�ย่วกับคณะกรรมการ การสรรหาและ
กำาหนดค่าต่อบแทนกรรมการและผ้่บริหาร ความเป็ีนอิสระของคณะกรรมการจากฝ่าย่จัดการ การพัฒนากรรมการ และการ
ปีระเมินผลการปีฏิิบัติ่หน้าที�ของกรรมการ รวมถึืงการกำากับด่แลบริษัทย่่อย่และบริษัทร่วม

นอกจากน้� การปีฏิิบัติ่ที�เกี�ย่วกับผ้่ถ้ือหุ้นและผ้่มีส่วนได้เสีย่ ครอบคลุมการด่แลผ้่ถ้ือหุ้น การปีฏิิบัติ่ต่่อผ้่ถ้ือหุ้นโดย่
เท่าเทีย่มกัน การส่งเสริมการใช้ื้สิทธิของผ้่ถ้ือหุ้น การป้ีองกันการใช้ื้ข้อม่ลภาย่ใน การป้ีองกันความขัดแย้่งทางผลปีระโย่ชื้น์ 
ความรับผิดชื้อบต่่อผ้่มีส่วนได้เสีย่ การชื้ดเชื้ย่กรณ้ที�เกิดการละเมิดสิทธิ การต่่อต้่านทุจริต่คอร์รัปีชัื้น

(นโย่บาย่กำากับด่แลกิจการของบริษัทฯ ฉีบับเต็่ม ปีรากฎต่ามเอกสารแนบ 5)
ในปีี 2563 ที�ผ่านมา บริษัท ดำาเนินการต่ามนโย่บาย่กำากับด่แลกิจการ และจรรย่าบรรณธุรกิจ ในหัวข้อต่่างๆ ดังน้�

การประเมินผู้ลิของคณะกรรมการบริษััที่ฯ 
บริษัทฯ มีแนวนโย่บาย่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการปีระเมินต่นเองอย่่างน้อย่ปีีละ 1 ครั�ง เพ้�อใช้ื้ปีระโย่ชื้น์ในการ

พัฒนาและปีรับปีรุงการปีฏิิบัติ่หน้าที�ของกรรมการบริษัท
ต่ามหลักการกำากับด่แลกิจการที�ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบีย่น ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชืุ้ด

ย่่อย่ของบริษัทจดทะเบีย่น ควรมีการปีระเมินผลการปีฏิิบัติ่งานด้วย่ต่นเองอย่่างน้อย่ปีีละ 1 ครั�ง ในช่ื้วงเด้อนธันวาคม โดย่
เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทจัดส่งแบบปีระเมนิให้กับกรรมการทกุท่านล่วงหนา้อย่่างนอ้ย่ 30 วัน เพ้�อให้คณะกรรมการรว่ม
กันพิจารณาผลงาน และปีรับปีรุงแก้ไข ซึ้ำ�งการปีระเมินผลการปีฏิิบัติ่งานของกรรมการชุื้ดต่่างๆ ในปีี 2563 แบ่งออกเป็ีน ดังน้�

1. ปีระเมินการปีฏิิบัติ่งานคณะกรรมการบริษัท
2. ปีระเมินการปีฏิิบัติ่งานคณะกรรมการต่รวจสอบ
3. ปีระเมินการปีฏิิบัติ่งานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทน
4. ปีระเมินการปีฏิิบัติ่งานคณะกรรมการบริหารความเสี�ย่ง

ทั�งน้� บริษัทฯ นำาแบบปีระเมินต่นเองที�ทางต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ ออกแบบขึ�นเพ้�อเป็ีนแนวทางให้บริษัท
จดทะเบีย่นใช้ื้ในการปีระเมินต่นเอง โดย่มีหลักเกณฑ์์ในการปีระเมินครอบคลุมหัวข้อดังต่่อไปีน้�

หัวข้อประเมิน รายคณะ รายบุคคลิ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติ่ของคณะกรรมการ ü ü
2. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชื้อบของคณะกรรมการ ü ü
3. การปีระชุื้มคณะกรรมการ ü ü
4. การทำาหน้าที�ของกรรมการ ü
5. ความสัมพันธ์กับฝ่าย่จัดการ ü
6. การพัฒนาต่นเองของกรรมการและการพัฒนาผ้่บริหาร ü
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ทั�งน้� โดย่แบบปีระเมินต่นเองดังกล่าว มีดังน้�
แบบที� 1 “แบบปีระเมินต่นเองของคณะกรรมการราย่คณะ” เพ้�อใช้ื้ปีระเมินการทำางานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ
แบบที� 2 “แบบปีระเมินต่นเองของคณะกรรมการชุื้ดย่่อย่แบบราย่คณะ” เพ้�อใช้ื้ปีระเมินการทำางานของคณะกรรมการชุื้ดย่่อย่ที�ได้รับมอบหมาย่

จากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์คณะ
วิธีการให้คะแนน สามารถืทำาได้หลาย่วิธี และควรกำาหนดเป็ีนแบบมาต่รฐานเพ้�อให้คณะกรรมการสามารถืเปีรีย่บเทีย่บผลปีระเมินในแต่่ละหัวข้อ

หร้อเปีรีย่บเทีย่บผลปีระเมินของแต่่ละปีีได้ เช่ื้น
  0  =  ไม่เห็นด้วย่อย่่างยิ่�ง หร้อไม่มีการดำาเนินการในเร้�องนั�น
  1  =  ไม่เห็นด้วย่ หร้อมีการดำาเนินการในเร้�องนั�นเล็กน้อย่ 
  2  =  เห็นด้วย่ หร้อมีการดำาเนินการในเร้�องนั�นพอสมควร
  3  =  เห็นด้วย่ค่อนข้างมาก หร้อมีการดำาเนินการในเร้�องนั�นดี
  4  =  เห็นด้วย่อย่่างมาก หร้อมีการดำาเนินการในเร้�องนั�นอย่่างดีเยี่�ย่ม
ซึ้ำ�งผลการปีระเมินต่นเองของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุื้ดย่่อย่ ได้ค่าเฉีลี�ย่มากกว่าร้อย่ละ 98 
นอกจากน้� ในปีี 2563 คณะกรรมการบรษัิทฯ กำาหนดใหมี้การปีระเมนิต่นเองราย่บคุคล ระหว่างกรรมการบรษัิททั�ง 11 ท่าน โดย่แบบปีระเมนิที�ใช้ื้

เป็ีนแนวทางที�ทางต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ออกแบบ ซึ้ำ�งผลการปีระเมินการทำางานของกรรมการบริษัท อย่่่ในเกณฑ์์ดีได้คะแนนมากกว่าร้อย่ละ 98

การปฐมนิเที่ศ
คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการปีฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ้�อให้กรรมการใหม่รับทราบ บทบาท หน้าที� ความรับผิดชื้อบของกรรมการ
บริษัท นโย่บาย่และแนวปีฏิิบัติ่ในการกำากับด่แลกิจการของบริษัท ต่ลอดจนสร้างความร้่ ความเข้าใจในธุรกิจ ผลิต่ภัณฑ์์ แผนธุรกิจและการดำาเนินงาน
ต่่าง ๆ  ของบริษัท รวมถึืงการเยี่�ย่มชื้มหน่วย่ปีฏิิบัติ่การด้านต่่าง ๆ  ของบริษัทเพ้�อเต่รีย่มความพร้อมในการปีฏิิบัติ่หน้าที�ของกรรมการบริษัท ในปีี 2563 
มีกรรมการเข้าใหม่จำานวน 2 ท่าน เลขานุการบริษัท ปีฐมนิเทศกรรมการใหม่ให้เข้าใจถึืงลักษณะการปีระกอบธุรกิจ รวมถึืงการพาไปีเยี่�ย่มชื้มโรงงาน
ผลิต่ทั�งหมดของกลุ่มบริษัท

การพัฒนากรรมการ 
คณะกรรมการจะกำากับด่แลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่่ละคนมีความร้่ความเข้าใจเกี�ย่วกับบทบาทหน้าที�ลักษณะการปีระกอบธุรกิจ และ

กฎหมาย่ที�เกี�ย่วข้องกับการปีระกอบธุรกิจ ต่ลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความร้่สำาหรับการปีฏิิบัติ่หน้าที�กรรมการ
อย่่างสมำ�าเสมอ โดย่บริษัทฯ มีนโย่บาย่ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักส่ต่รการอบรมต่่าง ๆ 
ที�เป็ีนปีระโย่ชื้น์ซึ้ำ�งจัดขึ�นโดย่สมาคมส่งเสริมสถืาบันกรรมการบริษัทไทย่ (Thai Institute of Directors Association) หร้อ IOD และต่ลท. รวมถึืงองค์กร
อิสระหร้อหน่วย่งานต่่าง ๆ เพ้�อเสริมสร้างความร้่ และเป็ีนปีระโย่ชื้น์ต่่อการปีฏิิบัติ่หน้าที�ให้มีปีระสิทธิภาพมากยิ่�งขึ�น

ปีี 2563 กรรมการบริษัท มีการเข้าร่วมอบรม และสัมมนาหลักส่ต่รต่่าง ๆ ดังน้�

กรรมการ หลัิกส้ี่ตรของ IOD หลัิกส้ี่ตรอ่�นๆ

1. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� - -

2. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ - -

3. นาย่ย้่นย่ง โอภากุล - -

4. นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร - -

5. นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� Director Accreditation Program (DAP), 174/2020 -

6. นางเสาวน้ย์่ กมลบุต่ร
IT Governance and Cyber Resilience Program 15/2020, Thai Institute of 
Directors (IOD)

-

7. นาย่คณิต่ แพทย์่สมาน

8. นางสาวอุรวี เงารุ่งเร้อง

9. พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี่ - -

10. นาย่ ณ กาฬ เลาหะวิไลย่ Director Accreditation Program (DAP), 174/2020

11. นางสาวณัฐชื้นก วงษ์สวัสดิ� Director Accreditation Program (DAP), 174/2020

รายงานประจำำาปี 2563106



ช่ีองที่างแจ้้งเบาะแสี่หร่อข้อร้องเร่ยน
บริษัทฯ จัดให้มีมาต่รการกำากับด่แล และช่ื้องทางสำาหรับผ้่มีส่วนได้เสีย่ทุกฝ่าย่ รวมถึืงพนักงานในองค์กร ในการแจ้งเบาะแส หร้อการร้องเรีย่น

การกระทำาที�สงสัย่ว่ามีการฝ่าฝ้น หร้อไม่ปีฏิิบัติ่ต่ามกฎหมาย่ ระเบีย่บ ข้อบังคับ หร้อนโย่บาย่การกำากับด่แลกิจการ รวมถึืงการราย่งานทางการเงินที�ไม่
ถ่ืกต้่อง หร้อระบบควบคุมภาย่ในที�บกพร่อง โดย่ต่รงต่่อคณะกรรมการต่รวจสอบ หร้อ เลขานุการบริษัท และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผ้่แจ้ง
เบาะแส เพ้�อสนับสนุนให้ผ้่มีส่วนได้เสีย่ทุกฝ่าย่มีส่วนร่วมในการสอดส่องด่แลผลปีระโย่ชื้น์ของบริษัทฯได้อย่่างมีปีระสิทธิภาพมากยิ่�งขึ�น  

ในกรณ้มีข้อร้องเรีย่นว่าอาจมีการกระทำาผิด จะมีการตั่�งคณะกรรมการสอบสวนซึ้ำ�งเป็ีนผ้่แทนจากสว่นงานที�ไม่มีส่วนได้เสีย่ในเร้�องดังกล่าว เพ้�อ
พิจารณาสอบสวน ดำาเนินการต่ามระเบีย่บและแจ้งกลับไปียั่งผ้่ร้องเรีย่น

โดย่บริษัทฯ มีช่ื้องทางในการแจ้งเบาะแสหร้อข้อร้องเรีย่น ดังน้�

 1. จ้ดหมายอิเล็ิกที่รอนิกส์ี่
ถึืงกรรมการต่รวจสอบ และเลขานุการบริษัท : whistleblowing@carabao.co.th

 2. จ้ดหมายที่างไปรษัณ่ย์
เรีย่น คณะกรรมการต่รวจสอบ หร้อ เลขานุการบริษัท
บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
เลขที� 393 อาคาร 393 สีลม ชัื้�น 7-10 ถืนนสีลม
แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 3. QR Code (ช่ีองที่างเพิ�มเติมสี่ำาหรับพนักงานภัายในองค์กร)
ถึืงกรรมการต่รวจสอบ หร้อ เลขานุการบริษัท 

ทั�งน้� ในปีี 2563 บริษัทฯ มีการติ่ดต่ามราย่งานการแจ้งเบาะแสหร้อข้อร้องเรีย่นผ่านช่ื้องทางดังกล่าวข้างต้่น โดย่ในปีี 2563 ไม่มีการแจ้งเบาะแส
หร้อข้อร้องเรีย่นเกี�ย่วกับเร้�องทุจริต่คอร์รัปีชัื้น หร้อการทำาผิดคุณธรรมจริย่ธรรม
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การสิรรห้า และแติ�งตัิ�งกรรมีการและผ้้ิบริห้ารระดัับส้ิงสุิดั

 คุ้ณสิมีบัติิของกรรมีการบริษัทั และค้ณะกรรมีการชุดัติ�างๆ

 (1) ค้ณะกรรมีการบริษัทั
องค์ปีระกอบและการสรรหา แต่่งตั่�ง ถือดถือน หร้อพ้นจากต่ำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั�นได้กำาหนดไว้ในกฎบัต่รคณะกรรมการของบริษัท 

ซึ้ำ�งผ่านการอนุมัติ่โดย่ที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบรษัิทครั�งที� 2/2559 เม้�อวันที� 13  พฤษภาคม 2559 กฎบตั่รดังกล่าวกำาหนดคุณสมบัติ่ของกรรมการบริษัทฯ 
ซึ้ำ�งสามารถืสรุปีสาระสำาคัญได้ดังน้� 

(ก) กรรมการบริษัทไม่จำาเป็ีนต้่องเป็ีนผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทฯ โดย่กรรมการต่้องเป็ีนบุคคลที�มีความร้่ความสามารถืและปีระสบการณ์ที�จะเป็ีน
ปีระโย่ชื้น์ต่่อการดำาเนินธุรกิจ มีความซ้้ำ�อสัต่ย์่ สุจริต่ มีจริย่ธรรมในการดำาเนินธุรกิจและมีเวลาเพีย่งพอที�จะอุทิศความร้่ความสามารถืและปีฏิิบัติ่หน้าที�
ให้แก่บริษัทฯ อย่่างเต็่มที� นอกจากน้� กรรมการต้่องมีคุณสมบัติ่ครบถ้ืวนและไม่มีลักษณะต้่องห้ามต่ามกฎหมาย่ว่าด้วย่บริษัทมหาชื้นจำากัด และกฎหมาย่
ว่าด้วย่หลักทรัพย์่และต่ลาดหลักทรัพย์่ รวมทั�งต้่องไม่มีลักษณะที�แสดงถึืงการขาดความเหมาะสมที�จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที�มี
มหาชื้นเป็ีนผ้่ถ้ือหุ้นต่ามที�คณะกรรมการก.ล.ต่. ปีระกาศกำาหนด โดย่จะต้่องเป็ีนบุคคลที�มีช้ื้�ออย่่่ในระบบข้อม่ลราย่ช้ื้�อกรรมการและผ้่บริหารของบริษัท
ที�ออกหลักทรัพย์่ต่ามปีระกาศคณะกรรมการกำากับต่ลาดทุนว่าด้วย่หลักเกณฑ์์การแสดงช้ื้�อบุคคลในระบบข้อม่ลราย่ช้ื้�อกรรมการและผ้่บริหารของบริษัท
ที�ออกหลักทรัพย์่

(ข) คณะกรรมการบริษัทปีระกอบด้วย่กรรมการจำานวนไม่น้อย่กว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อย่กว่ากึ�งหนึ�งของจำานวนกรรมการทั�งหมดจะต้่อง
มีถิื�นที�อย่่่ในปีระเทศไทย่

(ค) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทต้่องปีระกอบด้วย่กรรมการอิสระอย่่างน้อย่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั�งหมดแต่่ต้่องไม่น้อย่กว่า 3 คน โดย่
กรรมการอิสระจะต้่องมีความเป็ีนอิสระจากการควบคุมของผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่ และต้่องไม่มีส่วนเกี�ย่วข้องหร้อส่วนได้เสีย่ในทางการเงินและการบริหาร
กิจการ อีกทั�งมีคุณสมบัติ่ครบถ้ืวนต่ามหลกัเกณฑ์์คุณสมบัติ่กรรมการอสิระต่ามที�กำาหนดในปีระกาศคณะกรรมการกำากับต่ลาดทนุ ที� ทจ.28/2551 เร้�อง 
การขออนุญาต่และการอนุญาต่ให้เสนอขาย่หุ้นที�ออกใหม่ (“ปีระกาศทจ. 28/2551”) ต่ามที�ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติ่ม

(ง) คณะกรรมการบรษัิท ปีระกอบดว้ย่กรรมการต่รวจสอบไมน้่อย่กว่า 3 คน โดย่คณะกรรมการต่รวจสอบน้�ต้่องมีคุณสมบัติ่ครบถ้ืวนต่ามปีระกาศ 
ทจ.28/2551 อีกทั�งมีขอบเขต่หน้าที�และความรับผิดชื้อบต่ามที�ต่ลาดหลักทรัพย์่ฯ ปีระกาศกำาหนด

(จ) คณะกรรมการบริษัทจะเล้อกกรรมการคนหนึ�งเป็ีนปีระธานกรรมการบริษัท ในกรณ้ที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเล้อก
กรรมการบริษัทคนหนึ�งหร้อหลาย่คนเป็ีนรองปีระธานกรรมการบริษัทก็ได้

 (2) ค้ณะกรรมีการอิสิระ
คณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทนจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ่ของบุคคลที�จะมาดำารงต่ำาแหน่งเป็ีนกรรมการอิสระโดย่พิจารณา

จากคุณสมบัติ่และลักษณะต้่องห้ามของกรรมการต่าม พ.ร.บ. บริษัทมหาชื้น พ.ร.บ. หลักทรัพย์่ฯ ปีระกาศของคณะกรรมการกำากับต่ลาดทุน รวม
ถึืงปีระกาศข้อบังคับและ/หร้อระเบีย่บที�เกี�ย่วข้อง นอกจากน้�คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเล้อกกรรมการอิสระจากผ้่ทรงคุณวุฒิปีระสบการณ์การ
ทำางานและความเหมาะสมด้านอ้�น ๆ ปีระกอบกัน จากนั�นจะนำาเสนอต่่อที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้นเพ้�อพิจารณาแต่่งตั่�งเป็ีนกรรมการของบริษัทฯ ต่่อไปี บริษัทฯ 
มีนโย่บาย่การแต่่งตั่�งกรรมการอิสระอย่่างน้อย่ 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั�งหมดและต้่องมีจำานวนไม่น้อย่กว่า 3 ท่าน ทั�งน้�คณะกรรมการบริษัทได้
กำาหนดคุณสมบัติ่ของกรรมการอิสระไว้ ดังน้�

(ก) ถ้ือหุ้นไม่เกินร้อย่ละ 1 ของจำานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสีย่งทั�งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่่อย่ บริษัทร่วม ผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่ หร้อผ้่มี
อำานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั�งน้�ให้นับรวมการถ้ือหุ้นของผ้่ที�เกี�ย่วข้องของกรรมการอิสระราย่นั�น ๆ ด้วย่

(ข) ไม่เป็ีนหร้อเคย่เป็ีนกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ล่กจ้าง พนักงาน ที�ปีรึกษาที�ได้เงินเด้อนปีระจำาหร้อผ้่มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่่อย่ บริษัทร่วม บริษัทย่่อย่ลำาดับเดีย่วกัน ผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่หร้อผ้่มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย่กว่าสองปีีก่อนวันที�ย้่�นคำาขออนุญาต่ต่่อสำานักงาน ก.ล.ต่.

(ค) ไม่เป็ีนบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสาย่โลหิต่หร้อโดย่การจดทะเบีย่นต่ามกฎหมาย่ในลักษณะที�เปี็นบิดามารดา ค่่สมรส พี�น้อง และบุต่ร 
รวมทั�งค่่สมรสของบุต่รของกรรมการราย่อ้�น ผ้่บริหาร ผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่ ผ้่มีอำานาจควบคุมบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็ีนกรรมการผ้่บริหารหร้อผ้่มี
อำานาจควบคุมของบริษัทฯ หร้อบริษัทย่่อย่

(ง) ไม่มีหร้อเคย่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่่อย่ บริษัทร่วม ผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่ หร้อผ้่มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 
ในลักษณะที�อาจเป็ีนการขัดขวางการใช้ื้วิจารณญาณอย่่างอิสระของต่น รวมทั�งไม่เป็ีนหร้อเคย่เป็ีนผ้่ถ้ือหุ้นที�มีนัย่หร้อผ้่มีอำานาจควบคุมของผ้่ที�มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่่อย่ บริษัทร่วม ผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่ หร้อผ้่มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย่กว่า 2 ปีีก่อนวันที�ย้่�นคำาขออนุญาต่ต่่อสำานักงาน ก.ล.ต่.

(จ) ไม่เป็ีนหร้อเคย่เป็ีนผ้่สอบบัญชีื้ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่่อย่ บริษัทร่วม ผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่หร้อผ้่มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็ีนผ้่ถ้ือหุ้นที�มีนัย่ผ้่มีอำานาจควบคุมหร้อหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชีื้ ซึ้ำ�งมีผ้่สอบบัญชีื้ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่่อย่ บริษัทร่วม ผ้่ถ้ือหุ้น
ราย่ใหญ่ หร้อผ้่มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอย่่่ เว้นแต่่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย่กว่า 2 ปีีก่อนวันที�ย้่�นคำาขออนุญาต่ต่่อ
สำานักงาน ก.ล.ต่.
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(ฉี) ไม่เป็ีนหร้อเคย่เป็ีนผ้่ให้บริการทางวิชื้าชีื้พใด ๆ ซึ้ำ�งรวมถึืงการให้บริการเป็ีนที�ปีรึกษากฎหมาย่หร้อที�ปีรึกษาทางการเงินซึ้ำ�งได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่่อปีีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่่อย่ บริษัทร่วม ผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่ หร้อผ้่มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ีนผ้่ถ้ือหุ้นที�มี
นัย่ ผ้่มีอำานาจควบคุมหร้อหุ้นส่วนของ ผ้่ให้บริการทางวิชื้าชีื้พนั�นด้วย่ เว้นแต่่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย่กว่า 2 ปีีก่อนวันที�ย้่�น
คำาขออนุญาต่ต่่อสำานักงาน ก.ล.ต่.

(ชื้) ไม่เป็ีนกรรมการที�ได้รับการแต่่งตั่�งขึ�นเพ้�อเป็ีนตั่วแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่ หร้อผ้่ถ้ือหุ้นซึ้ำ�งเป็ีนผ้่ที�เกี�ย่วข้องกับ
ผ้่ถ้ือหุ้นราย่ใหญ่

(ซ้ำ) ไม่ปีระกอบกิจการที�มีสภาพอย่่างเดีย่วกันและเป็ีนการแข่งขันที�มีนัย่กับกิจการของบริษัทฯ หร้อบริษัทย่่อย่ หร้อไม่เป็ีนหุ้นส่วนที�มีนัย่ใน
ห้างหุ้นส่วน หร้อเป็ีนกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงานล่กจ้างพนักงานที�ปีรึกษาที�รับเงินเด้อนปีระจำาหร้อถ้ือหุ้นเกินร้อย่ละ 1 ของจำานวนหุ้นที�มีสิทธิออก
เสีย่งทั�งหมดของบริษัทอ้�นซึ้ำ�งปีระกอบกิจการที�มีสภาพอย่่างเดีย่วกันและเป็ีนการแข่งขันที�มีนัย่กับกิจการของบริษัทฯ หร้อบริษัทย่่อย่

(ฌ) ไม่มีลักษณะอ้�นใดที�ทำาให้ไม่สามารถืให้ความเห็นอย่่างเป็ีนอิสระเกี�ย่วกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 (3) ค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
(ก) องค์ปีระกอบ และการสรรหา แต่่งตั่�ง ถือดถือน หร้อการพ้นจากต่ำาแหน่งของกรรมการต่รวจสอบนั�นปีรากฏิในกฎบัต่รคณะกรรมการ

ต่รวจสอบของบริษัทฯ ซึ้ำ�งได้รับการอนุมัติ่ด้วย่มติ่ที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 2/2557 เม้�อวันที� 11 มีนาคม 2557
(ข) คณะกรรมการบริษัทเป็ีนผ้่คัดเล้อกแต่่งตั่�งคณะกรรมการต่รวจสอบของบริษัทฯ โดย่ปีระกอบด้วย่กรรมการต่รวจสอบอย่่างน้อย่ 3 ท่าน 

กรรมการต่รวจสอบนั�นแต่่งตั่�งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที�มีคุณสมบัติ่ต่ามที�กฎหมาย่ว่าด้วย่หลักทรัพย์่และต่ลาดหลักทรัพย์่ รวมถึืงปีระกาศ
ข้อบังคับและ/หร้อระเบีย่บของต่ลาดหลักทรัพย์่ฯ 

คณะกรรมการต่รวจสอบต้่องมีกรรมการอย่่างน้อย่ 1 คนเป็ีนผ้่มีความร้่และปีระสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช้ื้�อถ้ือของงบการเงิน โดย่
ต้่องระบุคุณสมบัติ่ดังกล่าวไว้ในหนังส้อรับรองปีระวัติ่ของกรรมการต่รวจสอบที�ต้่องส่งต่่อต่ลาดหลักทรัพย์่ฯ รวมทั�งระบุไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 
และ แบบ 56-2

(ต่) เม้�อกรรมการต่รวจสอบครบวาระการดำารงต่ำาแหน่ง หร้อมีเหตุ่ที�กรรมการต่รวจสอบไม่สามารถือย่่่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำานวนสมาชิื้ก
น้อย่กว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทจะแต่่งตั่�งกรรมการต่รวจสอบทดแทนให้ครบถ้ืวนภาย่ใน 3 เด้อนนับแต่่วันที�จำานวนสมาชิื้กไม่ครบถ้ืวน เพ้�อให้เกิด
ความต่่อเน่�องในการปีฏิิบัติ่งานของคณะกรรมการต่รวจสอบ

(ง) ให้หัวหน้างานต่รวจสอบภาย่ในของบริษัทฯ เป็ีนเลขานุการคณะกรรมการต่รวจสอบ
(จ) กรรมการต่รวจสอบแต่่ละท่านจะมีวาระดำารงต่ำาแหน่งคราวละ 3 ปีี 

 (4) ค้ณะกรรมีการบริห้าร
องค์ปีระกอบ และการสรรหา แต่่งตั่�ง ถือดถือน หร้อการพ้นจากต่ำาแหน่งของกรรมการบริหารนั�นปีรากฏิในกฎบัต่รคณะกรรมการบริหารของ

บริษัทซึ้ำ�งได้รับการอนุมัติ่ด้วย่มติ่ที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 3/2557 เม้�อวันที� 22 เมษาย่น 2557 ราย่ละเอีย่ดสรุปีได้ดังน้�       
(ก) คณะกรรมการบริหารปีระกอบด้วย่กรรมการจำานวนไม่น้อย่กว่า 3 คน
(ข) คณะกรรมการบริษัทจะเล้อกกรรมการบริหารคนหนึ�งเป็ีนปีระธานกรรมการบริหาร ในกรณ้ที�คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจ

เล้อกกรรมการบริหารคนหนึ�งหร้อหลาย่คนเป็ีนรองปีระธานกรรมการบริหารก็ได้

 (5) ค้ณะกรรมีการบริห้ารค้วามีเสีิ�ยง
ที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 3/2557 เม้�อวันที� 22 เมษาย่น 2557 ได้มีมติ่อนุมัติ่ให้แต่่งตั่�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ย่งขึ�นชุื้ดหนึ�ง 

ปีระกอบด้วย่กรรมการและ/หร้อผ้่บริหารจำานวนหนึ�งที�มีคุณสมบัติ่เหมาะสม เพ้�อกำาหนดนโย่บาย่ด้านการบริหารความเสี�ย่งให้ครอบคลุมทั�วทั�งองค์กร 
รวมทั�งกำากับด่แลให้มีระบบหร้อกระบวนการบริหารจัดการความเสี�ย่ง เพ้�อควบคุมความเสี�ย่ง และลดผลกระทบของความเสี�ย่งต่่อธุรกิจของบริษัทฯ โดย่
มีหน้าที�สำาคัญในการระบุความเสี�ย่งที�เกี�ย่วข้องกับการปีระกอบธุรกิจของบริษัทฯ กำาหนดมาต่รการปี้องกัน และติ่ดต่ามด่แลการปีฏิิบัติ่ต่ามมาต่รการ
ดังกล่าวได้อย่่างเหมาะสม กฎบัต่รฉีบับน้�ทำาขึ�นเพ้�อให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ย่งมีความเข้าใจบทบาท หน้าที�และความรับผิดชื้อบของต่นเองและ
ใช้ื้กฎบัต่รน้�เป็ีนแนวทางในการปีฏิิบัติ่หน้าที�

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ย่งแต่่งตั่�งโดย่คณะกรรมการบรษัิท มีวาระการดำารงต่ำาแหน่งคราวละ 3 ปีีนับแต่่วันที�ได้รับแต่่งตั่�ง กรรมการบรหิาร
ความเสี�ย่งที�ครบกำาหนดต้่องออกจากต่ำาแหน่งต่ามวาระ โดย่อาจได้รับแต่่งตั่�งให้กลับเข้าดำารงต่ำาแหน่งใหม่ได้  

 (6) ค้ณะกรรมีการสิรรห้าและกำาห้นดัค้�าติอบแทัน
ที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 4/2559 เม้�อวันที� 11 พฤศจิกาย่น 2559  ได้มีมติ่อนุมัติ่ให้แต่่งตั่�งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า

ต่อบแทน โดย่ปีระกอบด้วย่กรรมการและผ้่บริหารจำานวนหนึ�งที�มีคุณสมบัติ่เหมาะสม เพ้�อกำาหนดนโย่บาย่ด้านการสรรหาบุคคลที�จะเข้ามาเป็ีนกรรมการ
และผ้่บริหารระดับส่ง และกลั�นกรองบุคคลที�มีคุณสมบัติ่เหมาะสมก่อนเสนอช้ื้�อให้คณะกรรมการหร้อที�ปีระชืุ้มผ้่ถ้ือหุ้นแต่่งตั่�ง นอกจากน้�ยั่งมีบทบาท
สำาคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์์ในการกำาหนดค่าต่อบแทนของกรรมการและผ้่บริหารระดับส่งเพ้�อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึืงความสามารถื
ในการปีฏิิบัติ่หน้าที�ของกรรมการและผ้่บริหารให้เป็ีนไปีต่ามเป้ีาหมาย่
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คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทนปีระกอบด้วย่กรรมการและผ้่บริหารจำานวนไม่น้อย่กว่า 3 คน โดย่คณะกรรมการบริษัทจะเล้อก
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทนคนหนึ�งเป็ีนปีระธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน ซึ้ำ�งคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน
แต่่งตั่�งโดย่คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำารงต่ำาแหน่งคราวละ 3 ปีีนับแต่่วันที�ได้รับแต่่งตั่�ง กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทนที�ครบกำาหนด
ต้่องออกจากต่ำาแหน่งต่ามวาระ โดย่อาจได้รับแต่่งตั่�งให้กลับเข้าดำารงต่ำาแหน่งใหม่ได้

การกำากับด้ัแลการดัำาเนินงานของบริษัทัย�อยและบริษัทัร�วมี
บริษัทฯ ปีระกอบธุรกิจโดย่การถื้อหุ้นในบริษัทอ้�น (Holding Company) และไม่มีการปีระกอบธุรกิจอย่่างมีนัย่สำาคัญเป็ีนของต่นเอง ดังนั�น 

เพ้�อให้บริษัทฯ สามารถืควบคุมด่แลการจัดการและรับผิดชื้อบการดำาเนินงานของบริษัทย่่อย่ได้เสม้อนเป็ีนหน่วย่งานหนึ�งของบริษัทฯ ที�ปีระชุื้มคณะ
กรรมการบริษัท ครั�งที� 3/2557 เม้�อวันที� 22 เมษาย่น 2557 จึงได้มีมติ่อนุมัติ่นโย่บาย่การควบคุมและกลไกการกำากับด่แลกิจการที�บริษัทเข้าไปีลงทุน 
เพ้�อกำาหนดกลไกในการกำากับด่แลบริษัทย่่อย่ และกำาหนดมาต่รการในการต่ิดต่ามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพ้�อด่แลรักษาผลปีระโย่ชื้น์ในเงิน
ลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็ีนไปีต่ามหลักเกณฑ์์ที�กำาหนดในปีระกาศ ทจ. 28/2551 นอกจากน้�ที�ปีระชุื้มวิสามัญผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทฯ ครั�งที� 3/2557 เม้�อวันที� 
1 ตุ่ลาคม 2557 ได้มีมติ่อนุมัติ่การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่่อย่ให้เป็ีนไปีต่ามหลักเกณฑ์์ที�กำาหนดในปีระกาศ ทจ. 28/2551 ดังกล่าวด้วย่ 

ราย่ละเอยี่ดการกำากับด่แลการดำาเนนิงานของบรษัิทย่่อย่และบรษัิทร่วมต่ามนโย่บาย่การควบคมุและกลไกการกำากับด่แลกจิการที�บริษัทฯ เขา้ไปี
ลงทุนมีดังน้�

 1 การใช้สิิทัธิออกเสีิยงโดัยตัิวแทันของบริษัทัฯ ในทีั�ป้ระชุมีผ้้ิถือหุ้้นของบริษัทั
ย�อยและบริษัทัร�วมี 

บริษัทฯ กำาหนดแนวทางในการใชื้้สิทธิออกเสีย่งโดย่ต่ัวแทนของบริษัทฯ ในที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทย่่อย่ ในเร้�องของการรับรองราย่งาน
การปีระชุื้มสามัญและ/หร้อวิสามัญผ้่ถ้ือหุ้น การรับรองงบการเงินปีระจำาปีี การเล้อกตั่�งกรรมการและการกำาหนดค่าต่อบแทน การแต่่งตั่�งผ้่สอบบัญชีื้ 
และการกำาหนดค่าต่อบแทนการสอบบัญชีื้ การจัดสรรเงินกำาไร การอนุมัติ่เร้�องอ้�น ๆ และการพิจารณาเร้�องอ้�น ๆ ซึ้ำ�งไม่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้าในวาระ
การปีระชุื้ม เพ้�อเป็ีนการปีฏิิบัติ่ต่ามแนวทางการกำากับด่แลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ้ำ�งผลปีระโย่ชื้น์ส่งสุดของบริษัทฯ 
บริษัทย่่อย่ และของผ้่ถ้ือหุ้นอ้�นโดย่รวม

 2 โค้รงสิร้างการบริห้ารจัดัการของบริษัทัย�อย
บริษัทฯ ได้กำาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่่อย่เพ้�อสามารถืควบคุมด่แลการจัดการ และรับผิดชื้อบการดำาเนินงานของบริษัท

ย่่อย่ได้เสม้อนเป็ีนหน่วย่งานหนึ�งของบริษัทฯ รวมทั�งมีมาต่รการในการติ่ดต่ามการบริหารงานของบริษัทย่่อย่ เพ้�อด่แลรักษาผลปีระโย่ชื้น์ในเงินลงทุน
ของบริษัทฯ โดย่มีราย่ละเอีย่ดดังต่่อไปีน้�

 (1) การเสี่นอช่ี�อบุคคลิเป็นกรรมการในบริษััที่ย่อย
บริษัทฯ จะส่งบุคคลที�ได้รับมติ่เห็นชื้อบจากที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็ีนกรรมการของบริษัทย่่อย่อย่่างน้อย่ต่ามสัดส่วนการถ้ือหุ้น

ของบริษัทฯ ในบริษัทย่่อย่นั�น โดย่กำาหนดให้กรรมการที�ได้รับการเสนอช้ื้�อมีคุณสมบัติ่ บทบาท หน้าที� และความรับผิดชื้อบ ต่ลอดจนไม่มีลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจต่ามปีระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต่. ว่าด้วย่การกำาหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการและผ้่บริหารของบริษัท

 (2) การกำาหนดขอบเขตหน้าท่ี่�แลิะความรับผิู้ดชีอบของกรรมการแลิะผู้้้บริหารในบริษััที่ย่อย
กรรมการที�ได้รับแต่่งตั่�งต่ามมติ่เห็นชื้อบจากที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทให้ดำารงต่ำาแหน่งในบริษัทย่่อย่นั�น มีขอบเขต่หน้าที�และความรับผิดชื้อบต่าม

ที�กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทย่่อย่ ซึ้ำ�งที�ปีระชุื้มวิสามัญผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทฯ ครั�งที� 3/2557 เม้�อวันที� 1 ตุ่ลาคม 2557 มีมติ่อนุมัติ่ข้อบังคับดังกล่าวมี
วัต่ถุืปีระสงค์เพ้�อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่่อย่เข้าใจบทบาท หน้าที�และความรับผิดชื้อบของต่นที�มีต่่อผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่่อย่ 
และแสดงไดว่้าจะสามารถืปีฏิิบัติ่หน้าที�ดังกล่าวได้อย่่างมปีีระสิทธิภาพ ปีระสทิธิผลและมคีวามโปีรง่ใส ที�สำาคัญคณะกรรมการของบรษัิทย่่อย่จะต่อ้งปีฏิิบัติ่
หน้าที�ให้เป็ีนไปีต่ามนโย่บาย่การควบคุมและกลไกการกำากับด่แลกิจการที�บริษัทเข้าไปีลงทุน ต่ลอดจนนโย่บาย่การกำากับด่แลกิจการที�บริษัทฯ กำาหนดขึ�น 

นอกจากน้� กรรมการของบริษัทย่่อย่มีหน้าที�ด่แลรับผิดชื้อบให้บริษัทย่่อย่มีระบบการควบคุมภาย่ใน ระบบบริหารความเสี�ย่ง และระบบป้ีองกัน
การทุจริต่อย่่างเหมาะสม มีปีระสิทธิภาพและรัดกุมเพีย่งพอที�ทำาให้มั�นใจได้ว่าการดำาเนินการต่่างๆ ของบริษัทย่่อย่จะเปี็นไปีต่ามนโย่บาย่ของบริษัทฯ 
ข้อบังคับของบริษัทย่่อย่ หมวด 5 การบริหารจัดการเพ้�อปีฏิิบัติ่ต่ามนโย่บาย่การควบคุมและกลไกการกำากับด่แลกิจการที�บริษัทฯ เข้าไปีลงทุน กฎหมาย่
และปีระกาศเร้�องการกำากับด่แลกิจการที�ดีของบริษัทจดทะเบีย่น รวมถึืงปีระกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์์ต่่างๆ ที�เกี�ย่วข้องของคณะกรรมการกำากับ
ต่ลาดทุน สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์่และต่ลาดหลักทรัพย์่ และต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ ได้อย่่างแท้จริง รวมทั�งการจัดให้มี
ระบบงานที�ชัื้ดเจน เพ้�อแสดงได้ว่าบริษัทย่่อย่มีระบบเพีย่งพอในการเปิีดเผย่ข้อม่ลการทำาราย่การที�มีนัย่สำาคัญต่ามหลักเกณฑ์์ที�กำาหนดได้อย่่างต่่อเน่�อง 
และน่าเช้ื้�อถ้ือ และมีช่ื้องทางให้กรรมการและผ้่บริหารของบริษัทฯ สามารถืรับร้่ข้อม่ลของบริษัทย่่อย่ในการติ่ดต่ามด่แลผลการดำาเนินงานและฐานะการ
เงิน การทำาราย่การระหว่างบริษัทย่่อย่กับกรรมการและผ้่บริหารของบริษัทย่่อย่ และการทำาราย่การที�มีนัย่สำาคัญของบริษัทย่่อย่ได้อย่่างมีปีระสิทธิภาพ 
นอกจากน้�ต้่องจัดให้มีกลไกในการต่รวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่่อย่ โดย่ให้ทีมงานผ้่ต่รวจสอบภาย่ในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ  สามารถื
เข้าถึืงข้อม่ลได้โดย่ต่รง และให้มีการราย่งานผลการต่รวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผ้่บริหารของบริษัทฯ เพ้�อให้มั�นใจได้ว่าบริษัทย่่อย่มีการ
ปีฏิิบัติ่งานต่ามระบบที�จัดทำาไว้อย่่างสมำ�าเสมอ
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 (3) การเปดิเผู้ยข้อม้ลิของกรรมการแลิะผู้้้บริหารของบริษััที่ย่อย
(ก) กรรมการและผ้่บริหารของบริษัทย่่อย่ต้่องเปิีดเผย่และนำาส่งข้อม่ลส่วนได้เสีย่ของต่น และในส่วนที�เกี�ย่วข้องกับการดำาเนินธุรกรรมใด ๆ 

ที�อาจคาดหมาย่ได้ว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้่งทางผลปีระโย่ชื้น์ (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่่อย่ ต่่อคณะกรรมการของบริษัทย่่อย่ 
หร้อผ้่ที�คณะกรรมการของบริษัทย่่อย่มอบหมาย่ภาย่ในเวลาที�บริษัทย่่อย่กำาหนด โดย่คณะกรรมการของบริษัทย่่อย่มีหน้าที�แจ้งเร้�องดังกล่าวให้คณะ
กรรมการของบริษัทฯ ทราบภาย่ในกำาหนดเวลาที�บริษัทฯ กำาหนด เพ้�อเป็ีนข้อม่ลปีระกอบการพิจารณาตั่ดสินหร้ออนุมัติ่ใด ๆ ซึ้ำ�งการพิจารณานั�นจะ
คำานึงถึืงปีระโย่ชื้น์โดย่รวมของบริษัทย่่อย่และบริษัทฯ เป็ีนสำาคัญ กรรมการและผ้่บริหารของบริษัทย่่อย่ต้่องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติ่ในเร้�องที�ต่นเองมีส่วน
ได้เสีย่หร้อความขัดแย้่งทางผลปีระโย่ชื้น์

(ข) กรรมการและผ้่บริหารของบริษัทย่่อย่รวมถึืงบุคคลที�เกี�ย่วข้องของกรรมการและผ้่บริหารดังกล่าวมีหน้าที�แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัท
ย่่อย่ทราบถึืงความสัมพันธ์ และการทำาธุรกรรมกับบริษัทย่่อย่ในลักษณะที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้่งทางผลปีระโย่ชื้น์ และหลีกเลี�ย่งการทำาราย่การที�
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้่งทางผลปีระโย่ชื้น์กับบริษัทย่่อย่ดังกล่าว โดย่คณะกรรมการบริษัทย่่อย่มีหน้าที�แจ้งเร้�องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบ

อนึ�ง การกระทำาดังต่่อไปีน้�ซึ้ำ�งเป็ีนผลให้กรรมการ และผ้่บริหาร หร้อบุคคลที�เกี�ย่วข้องของบุคคลดังกล่าวได้รับปีระโย่ชื้น์ทางการเงินอ้�นนอกเหน่อ
จากที�พึงได้ต่ามปีกติ่ หร้อเป็ีนเหตุ่ให้บริษัทย่่อย่ได้รับความเสีย่หาย่ ให้สันนิษฐานว่าเป็ีนการกระทำาที�ขัดหร้อแย้่งกับปีระโย่ชื้น์ของบริษัทย่่อย่อย่่างมีนัย่สำาคัญ

• การทำาธุรกรรมระหว่างบริษัทย่่อย่กับกรรมการ ผ้่บริหาร หร้อบุคคลที�เกี�ย่วข้องโดย่มิได้เป็ีนไปีต่ามหลักเกณฑ์์ของการทำาราย่การที�
เกี�ย่วโย่งกัน

• การใช้ื้ข้อม่ลของบริษัทและบริษัทย่่อย่ที�ล่วงร้่มา เว้นแต่่เป็ีนข้อม่ลที�เปิีดเผย่ต่่อสาธารณชื้นแล้ว หร้อ

• การใช้ื้ทรัพย์่สินหร้อโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่่อย่ในลักษณะที�เป็ีนการฝ่าฝ้นหลักเกณฑ์์หร้อหลักปีฏิิบัติ่ทั�วไปีต่ามที�
คณะกรรมการกำากับต่ลาดทุนปีระกาศกำาหนด          

 
 (4) การเปดิเผู้ยข้อม้ลิของบริษััที่ย่อย

(ก) บริษัทย่่อย่มีหน้าที�เปิีดเผย่ข้อม่ลฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน การทำาราย่การระหว่างบริษัทย่่อย่กับบุคคลที�เกี�ย่วโย่ง การได้มาหร้อ
จำาหน่าย่ไปีซึ้ำ�งสินทรัพย์่ หร้อการทำาราย่การสำาคัญอ้�นใดของบริษัทย่่อย่ให้ถ่ืกต้่อง ครบถ้ืวน และใช้ื้หลักเกณฑ์์ที�เกี�ย่วข้องกับการเปิีดเผย่ข้อม่ลและการ
ทำาราย่การในลักษณะดังกล่าวในทำานองเดีย่วกันกับหลักเกณฑ์์ของบริษัทฯ

(ข) บริษัทย่่อย่ต่้องราย่งานแผนการปีระกอบธุรกิจ การขย่าย่ธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ต่ลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผ้่ปีระกอบการ
ราย่อ้�น ๆ  ต่่อบรษัิทฯ ผ่านราย่งานผลการดำาเนินงานปีระจำาเด้อน และบรษัิทฯ มีสิทธิเรีย่กใหบ้ริษัทย่่อย่เข้าชีื้�แจงหร้อนำาส่งเอกสารปีระกอบการพจิารณา
กรณ้ดังกล่าว ซึ้ำ�งบริษัทย่่อย่ต้่องปีฏิิบัติ่ต่ามอย่่างเคร่งครัดทันที ในกรณ้ที�บริษัทฯ ต่รวจพบปีระเด็นที�มีนัย่สำาคัญใด ๆ บริษัทฯ อาจแจ้งให้บริษัทย่่อย่
ชีื้�แจง และ/หร้อนำาส่งเอกสารเพ้�อปีระกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้

 (5) การใช้ีข้อม้ลิภัายในของบริษััที่ย่อย
ห้ามมิให้กรรมการ ผ้่บริหาร พนักงาน ล่กจ้าง หร้อผ้่รับมอบหมาย่ของบริษัทย่่อย่ รวมถึืงค่่สมรสและบุต่รที�ยั่งไม่บรรลุนิติ่ภาวะของบุคคล

ดังกล่าวใช้ื้ข้อม่ลภาย่ในของบริษัทฯ และของบริษัทย่่อย่ ทั�งที�ได้มาจากการกระทำาต่ามหน้าที�หร้อในทางอ้�นใด ที�มีหร้ออาจจะมีผลกระทบเป็ีนนัย่สำาคัญ
ต่่อบริษัทฯ และ/หร้อบริษัทย่่อย่ เพ้�อปีระโย่ชื้น์ต่่อต่นเองหร้อผ้่อ้�น ไม่ว่าทางต่รงหร้อทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลต่อบแทนหร้อไม่ก็ต่าม

          (6) การที่ำาธุรกรรมของกรรมการ ผู้้้บริหาร หร่อบุคคลิท่ี่�ม่ความเก่�ยวข้องของบริษััที่ย่อย
กรรมการ ผ้่บริหาร หร้อบุคคลที�มีความเกี�ย่วข้องของบริษัทย่่อย่ จะทำาธุรกรรมกับบริษัทย่่อย่ได้ต่่อเม้�อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติ่จากคณะ

กรรมการของบริษัทฯ หร้อที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้นของบริษัทฯ ต่ามแต่่ขนาดราย่การที�คำานวณได้ต่ามหลักเกณฑ์์ที�กำาหนดในปีระกาศราย่การที�เกี�ย่วโย่งกัน ทั�งน้�
เว้นแต่่เป็ีนการทำาธุรกรรมที�เป็ีนข้อต่กลงทางการคา้ในลักษณะเดยี่วกบัที�วิญญู่ชื้นจะพึงกระทำากับค่่สัญญาทั�วไปีในสถืานการณ์เดีย่วกนั ด้วย่อำานาจต่่อรอง
ทางการค้าที�ปีราศจากอิทธิพลในการที�ต่นมีสถืานะเป็ีนกรรมการ ผ้่บริหาร หร้อบุคคลที�มีความเกี�ย่วข้อง แล้วแต่่กรณ้ และเป็ีนข้อต่กลงทางการค้าที�ได้
รับอนุมัติ่จากคณะกรรมการของบริษัท หร้อเป็ีนไปีต่ามหลักการที�คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ่ไว้แล้ว

 3 การค้วบคุ้มีด้ัานการเงินของบริษัทัย�อย
1. บริษัทย่่อย่มีหน้าที�นำาส่งผลการดำาเนินงานราย่เด้อน และงบการเงินฉีบับผ่านการสอบทานโดย่ผ้่สอบบัญชีื้ราย่ไต่รมาส ต่ลอดจนข้อม่ล

ปีระกอบการจัดทำางบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่่อย่และบริษัทร่วมให้กับบริษัทฯ พร้อมยิ่นย่อมให้บริษัทฯ ใช้ื้ข้อม่ลดังกล่าวนั�น เพ้�อปีระกอบการ
จัดทำางบการเงินรวมหร้อราย่งานผลปีระกอบการของบริษัทปีระจำาไต่รมาสหร้อปีระจำาปีีนั�นแล้วแต่่กรณ้

2. บริษัทย่่อย่มีหน้าที�จัดทำางบปีระมาณการผลการดำาเนินงาน และสรุปีเปีรีย่บเทีย่บผลการดำาเนินงานต่ามแผนการดำาเนินงานจริงเป็ีนราย่ไต่รมาส 
รวมถึืงติ่ดต่ามผลการดำาเนินงานให้เป็ีนไปีต่ามแผนเพ้�อราย่งานต่่อบริษัทฯ

3. บริษัทย่่อย่มีหน้าที�ราย่งานปีระเด็นปัีญหาทางการเงินที�มีนัย่สำาคัญต่่อบริษัทฯ เม้�อต่รวจพบหร้อได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำาเนินการ
ต่รวจสอบและราย่งาน
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การค้วบคุ้มีภายใน 
และรายการระห้ว�างกัน

บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น) (บริษัทฯ) ได้ให้ความสำาคัญต่่อระบบการควบคุมภาย่ในอย่่างต่่อเน่�อง โดย่มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุม
ภาย่ในที�มีปีระสิทธิภาพเพีย่งพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจ โดย่มีฝ่าย่ต่รวจสอบภาย่ในทำาหน้าที�ต่รวจสอบและสอบทานการปีฏิิบัติ่งานของ
หน่วย่งานต่่างๆ ของบริษัทและราย่งานต่รงต่่อคณะกรรมการต่รวจสอบ เพ้�อให้เกิดความมั�นใจว่าการปีฏิิบัติ่งานมีปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผล มีการใช้ื้
ทรัพย่ากรของบริษัทอย่่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดปีระโย่ชื้น์ส่งสุด ต่ลอดจนด่แลรักษาทรัพย์่สิน ลดความผิดพลาดและป้ีองกันความเสีย่หาย่ที�อาจจะเกิดขึ�น 
รวมถึืงมีการกำากับด่แลการปีฏิิบัติ่งาน การราย่งานทางการเงินที�มีความถ่ืกต้่อง เช้ื้�อถ้ือได้ และทันเวลา รวมทั�งให้มีการปีฏิิบัติ่ต่ามนโย่บาย่ กฎระเบีย่บ 
และข้อบังคับของกฎหมาย่ เพ้�อป้ีองกันไม่ให้เกิดความเสีย่หาย่ต่่อบริษัท นอกจากน้� คณะกรรมการบริษัทได้มีการปีระเมินความเพีย่งพอของระบบการ
ควบคุมภาย่ในเป็ีนปีระจำาทุกปีี ต่ามแนวทางของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์่และต่ลาดหลักทรัพย์่ (ก.ล.ต่.) ต่ามกรอบการควบคุมภาย่ใน
ของต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ที�อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) ทั�ง 5 
องค์ปีระกอบ 17 หลักการ เพ้�อให้มั�นใจว่าบริษัทมีการปีฏิิบัติ่ต่ามระบบการควบคุมภาย่ในที�กำาหนด ดังน้�

1. การค้วบคุ้มีภายในองค์้กร
 บริษัทได้กำาหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภาย่ในที�ดี โดย่จัดโครงสร้างองค์กรและสาย่งานการบังคับบัญชื้าที�ชัื้ดเจนเหมาะสม  

รวมทั�งกำาหนดเปีา้หมาย่ทางธรุกิจและดัชื้น้ชีื้�วัดผลสำาเร็จ (Key Performance Indicators : KPI)  เพ้�อใช้ื้ในการปีระเมนิปีระสิทธิภาพในการปีฏิิบัติ่งานให้
สอดคล้องกับเป้ีาหมาย่ขององค์กร  กำาหนดให้มีค่่ม้อการใช้ื้อำานาจและค่่ม้อการปีฏิิบัติ่งานของทุกระบบอย่่างเป็ีนลาย่ลักษณ์อักษร  เพ้�อใช้ื้เป็ีนแนวทาง
ในการปีฏิิบัติ่งาน  มีการถ่ืาย่ทอดเป้ีาหมาย่องค์กรลงส่่ระดับสาย่งานและฝ่าย่  มีการสร้างบรรย่ากาศของการปีฏิิบัติ่งานที�ดี  เพ้�อส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับในหน่วย่งานมีทัศนคติ่ที�ดีต่่อองค์กรด้วย่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที�ให้ความสำาคัญกับความซ้้ำ�อสัต่ย์่และจริย่ธรรม  นอกจากน้� บริษัทยั่ง
เน้นให้ผ้่บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทให้ความสำาคัญเกี�ย่วกับการกำากับด่แลกิจการที�ดี โดย่กำาหนดให้มีนโย่บาย่การกำากับด่แลกิจการที�ดีเพ้�อ
ให้การปีฏิิบัติ่งานมีความโปีร่งใสและเป็ีนธรรมต่่อผ้่มีส่วนได้เสีย่ทุกฝ่าย่

2. การป้ระเมิีนค้วามีเสีิ�ยง
 บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี�ย่งที�อาจเกิดขึ�นกับธุรกิจที�อาจทำาให้ไม่บรรลุวัต่ถุืปีระสงค์หร้อเป้ีาหมาย่ที�กำาหนดไว้ โดย่คณะ

กรรมการบริษัทได้จัดตั่�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ย่ง ซึ้ำ�งปีระกอบด้วย่ ผ้่บริหารระดับส่งของแต่่ละหน่วย่งานมีหน้าที�รับผิดชื้อบในการปีระเมิน
ความเสี�ย่ง และด่แลติ่ดต่ามกระบวนการบริหารความเสี�ย่งของบริษัทอย่่างสมำ�าเสมอ ผ่านการปีระชุื้มคณะกรรมการบริหารความเสี�ย่งไต่รมาสละ 1 ครั�ง 
และราย่งานผลการปีระเมินความเสี�ย่งต่่อคณะกรรมการบริษัท เพ้�อพิจารณารับทราบ ทั�งน้�ราย่ละเอีย่ดด้านการบริหารความเสี�ย่ง ปีรากฏิในหัวข้อ 
“การบริหารจัดการความเสี�ย่ง”

3. กิจการค้วบคุ้มี
 บริษัทมีมาต่รการควบคุมที�เหมาะสมและเพีย่งพอ มีการกำาหนดนโย่บาย่และระเบีย่บปีฏิิบัติ่ที�มีการกำาหนดขอบเขต่อำานาจหน้าที�และการอนุมัติ่

ที�ชัื้ดเจน มีการแบ่งแย่กหน้าที�การปีฏิิบัติ่งาน มีการจัดทำาค่่ม้อการปีฏิิบัติ่งานทุกขั�นต่อน มีการสอบทานราย่งานทางการเงินและราย่งานผลการดำาเนิน
งานที�มิใช่ื้ทางการเงินให้เป็ีนไปีต่ามระเบีย่บที�กำาหนด มีการบันทึกบัญชีื้ครบถ้ืวนถ่ืกต้่องและสมำ�าเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีื้ทั�งที�เป็ีนเอกสาร
และข้อม่ลสารสนเทศไว้อย่่างเป็ีนระบบ และเป็ีนไปีต่ามที�กฎหมาย่กำาหนด โดย่ให้แต่่ละหน้าที�สามารถืถ่ืวงดุลอำานาจหร้อมีกลไกที�สามารถืต่รวจสอบ
ย้่อนกลับได้อย่่างเหมาะสม โดย่เฉีพาะการปีฏิิบัติ่งานในส่วนที�มีความเสี�ย่งสำาคัญเพ้�อป้ีองกันและลดข้อผิดพลาด เช่ื้น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย่ 
การจัดซ้้ำ�อจัดจ้าง และการด่แลทรัพย์่สิน เป็ีนต้่น บริษัทมีการนำาระบบสารสนเทศมาใช้ื้ในการปีฏิิบัติ่งานเพ้�อช่ื้วย่ให้การปีฏิิบัติ่งานมีความรวดเร็วและมี
ปีระสิทธิภาพมากขึ�น บริษัทมีการวางระบบด้านการบริหารทรัพย่ากรบุคคล และมีการควบคุมติ่ดต่ามและปีระเมินผลการปีฏิิบัติ่งานของพนักงานอย่่าง
มีปีระสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรอย่่างต่่อเน่�องเพ้�อให้พนักงานมีความร้่ความสามารถืในการปีฏิิบัติ่งานอย่่างมีปีระสิทธิภาพ  

ในกรณ้ที�บริษัทมีการทำาธุรกรรมกับบุคคลที�มีความขัดแย้่งทางผลปีระโย่ชื้น์หร้อบุคคลที�เกี�ย่วข้องกัน ฝ่าย่บริหารจะนำาเร้�องเสนอต่่อที�ปีระชืุ้ม
คณะกรรมการต่รวจสอบเพ้�อพิจารณาความสมเหตุ่สมผล และเสนอต่่อคณะกรรมการบริษัทเพ้�อพิจารณาอนุมัติ่ต่่อไปี  

นอกจากน้� บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการต่ิดต่ามด่แลการดำาเนินงานของบริษัทย่่อย่ โดย่มีการกำาหนดเปี้าหมาย่ในการปีฏิิบัติ่งาน และ
มาต่รฐานการปีฏิิบัติ่งาน (SOPs) เพ้�อเป็ีนแนวทางในการปีฏิิบัติ่งานของบริษัทย่่อย่ รวมถืึงแต่่งตั่�งบุคคลให้เป็ีนกรรมการและผ้่บริหารของแต่่ละ
บริษัท โดย่มีการติ่ดต่ามผ่านการปีระชุื้มคณะกรรมการบริหารเป็ีนปีระจำาทุกเด้อน และมีการราย่งานผลการดำาเนินงานแก่คณะกรรมการต่รวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัททุกไต่รมาส

4. ระบบสิารสินเทัศและการสืิ�อสิารข้อม้ีล
 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่่อระบบสารสนเทศและการส้�อสารข้อม่ล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่่างต่่อเน่�อง เพ้�อให้ข้อม่ลต่่างๆ มี

ความถ่ืกต้่องและเป็ีนปัีจจุบัน โดย่ได้นำาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศที�ทันสมัย่และมีปีระสิทธิภาพ รวมทั�งมีการกำาหนดให้มีมาต่รการการรักษาความมั�นคง
ปีลอดภัย่ของข้อม่ล การจำากัดการเข้าถึืงข้อม่ล ต่ลอดจนการจัดเก็บข้อม่ลหร้อเอกสารที�สำาคัญอย่่างเป็ีนระบบเพ้�อให้การปีฏิิบัติ่งานและการนำาข้อม่ลที�
สำาคัญไปีใช้ื้ในการบริหารจัดการของผ้่บริหารหร้อผ้่มีส่วนได้เสีย่ต่่างๆมีความครบถ้ืวนถ่ืกต้่อง เพีย่งพอและเหมาะสม

นอกจากน้� บริษัทยั่งมีหน่วย่งานนกัลงทนุสัมพันธ์ ซึ้ำ�งเป็ีนหน่วย่งานที�ปีระสานงานกบันักลงทนุต่่างๆเพ้�อให้ได้ข้อม่ลเกี�ย่วกบัการดำาเนนิงานและ
การลงทุนของบริษัทด้วย่ช่ื้องทางการติ่ดต่่อที�รวดเร็วและเข้าถึืงได้ง่าย่ เช่ื้น Website ของบริษัท, E-mail และ Call Center เป็ีนต้่น และที�สำาคัญบริษัท
ได้จัดให้มีช่ื้องทางการแจ้งข้อม่ลเกี�ย่วกับข้อร้องเรีย่น หร้อแจ้งเบาะแสการทุจริต่สำาหรับพนักงานและบุคคลภาย่นอก ต่ามช่ื้องทางที�บริษัทกำาหนด เช่ื้น 
Website, Email และ QR Code เป็ีนต้่น
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1 บุค้ค้ลทีั�อาจมีีค้วามีขัดัแย้ง
1 บริษััที่ มองโกลิ จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบธุรกิจผลิต่และจำาหน่าย่เทปีบันทึกเสีย่ง แผ่นซี้ำดี แผ่นวีซี้ำดี และปีระพันธ์บทเพลง

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นาย่ย้่นย่ง โอภากุล

• มีผ้่ถ้ือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นาย่ย้่นย่ง โอภากุล และนางลินจง โอภากุล โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท มองโกล จำากัด  
ร้อย่ละ 50 และร้อย่ละ 20 ต่ามลำาดับ

2 บริษััที่ โรงเบ่ยร์ตะวันแดง จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบธุรกิจ (1) ผลิต่และจำาหน่าย่เบีย่ร์ และ (2) จำาหน่าย่อาหารและเคร้�องด้�ม 

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ 

• มีผ้่ถ้ือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� และนางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ  
โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท โรงเบีย่ร์ต่ะวันแดง จำากัด ร้อย่ละ 30 และร้อย่ละ 15 ต่ามลำาดับ

3 บริษััที่ โรงเบ่ยร์เยอรมันตะวันแดง จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบธุรกิจ (1) ผลิต่และจำาหน่าย่เบีย่ร์ และ(2) จำาหน่าย่อาหารและเคร้�องด้�ม 

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ

• มีผ้่ถ้ือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� นางสาวณัฐชื้ไม 

• ถืนอมบ่รณ์เจริญ โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท โรงเบีย่ร์เย่อรมันต่ะวันแดง จำากัด ร้อย่ละ 40 และร้อย่ละ 40 ต่ามลำาดับ

4 บริษััที่ โรงเบ่ยร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบธุรกิจ (1) ผลิต่และจำาหน่าย่เบีย่ร์ และ (2) จำาหน่าย่อาหารและเคร้�องด้�ม 

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ

• มีผ้่ถ้ือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ  
โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท โรงเบีย่ร์เย่อรมันต่ะวันแดง 1999 จำากัด ร้อย่ละ 40 และร้อย่ละ 20 ต่ามลำาดับ

5 บริษััที่ ซ่ิ.เจ้. เอ็กซ์ิเพรสี่ กรุ๊ป จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบกิจการร้านค้าส่ง ค้าปีลีก และร้านสะดวกซ้้ำ�อ (Convenience Store)

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 

• มีผ้่ถ้ือหุ้นร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ นาย่ย้่นย่ง โอภากุล และ
นางวงดาว ถืนอมบ่รณ์เจริญ โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท ซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพลส กรุ๊ปี จำากัด ร้อย่ละ 35 ร้อย่ละ 20 ร้อย่ละ 12 และ
ร้อย่ละ 12 ต่ามลำาดับ

5. ระบบการติิดัติามี
 บริษัทมีการติ่ดต่ามปีระเมินผลการควบคุมภาย่ในและผลการปีฏิิบัติ่งานอย่่างต่่อเน่�อง โดย่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย่ให้คณะ

กรรมการต่รวจสอบด่แลสอบทานระบบการควบคุมภาย่ในผ่านฝ่าย่ต่รวจสอบภาย่ใน ซึ้ำ�งทำาหน้าที�ต่รวจสอบและปีระเมินผลการปีฏิิบัติ่งานต่าม
แผนการต่รวจสอบปีระจำาปีีที�ได้รับการอนุมัติ่โดย่คณะกรรมการต่รวจสอบ ทั�งน้� เพ้�อให้ความเช้ื้�อมั�นในความเพีย่งพอและเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภาย่ในของบริษัท รวมทั�งติ่ดต่ามความค้บหน้าการดำาเนินการแก้ไขปีรับปีรุงต่ามที�เสนอแนะอย่่างเหมาะสมและทันท่วงที โดย่ฝ่าย่ต่รวจ
สอบภาย่ใน จะราย่งานความค้บหน้าของแผนงานต่รวจสอบ รวมถึืงราย่งานผลการต่รวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการต่รวจสอบเป็ีน
ปีระจำาทุกไต่รมาส  

นอกจากน้� คณะกรรมการต่รวจสอบได้ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัต่รฝ่าย่ต่รวจสอบภาย่ในอย่่างสมำ�าเสมอ และยั่งให้ความสำาคัญ
ในการพัฒนาทักษะ ความร้่ ความสามารถืของผ้่ต่รวจสอบภาย่ใน โดย่สนับสนุนให้ผ้่ต่รวจสอบภาย่ในพัฒนาต่นเองโดย่การเข้าร่วมฝึกอบรมใน
หัวข้อที�เกี�ย่วข้องกับธุรกิจ การควบคุมภาย่ใน ต่ลอดจนแนวปีฏิิบัติ่ที�เป็ีนสากล เพ้�อให้มีความร้่ ความสามารถืเพีย่งพอในการปีฏิิบัติ่งานได้อย่่างมี
ปีระสิทธิภาพ รวมทั�งยั่งสนับสนุนให้มีการสอบวุฒิบัต่รทางวิชื้าชีื้พต่รวจสอบ เพ้�อเพิ�มความความเชีื้�ย่วชื้าญทางวิชื้าชีื้พต่รวจสอบ

นอกจากน้� คณะกรรมการต่รวจสอบ ได้เชิื้ญผ้่สอบบัญชีื้เข้าร่วมปีระชุื้มเพ้�อพิจารณาและรับทราบผลการสอบทานงบการเงินและปีระเด็นต่่างๆ 
เกี�ย่วกับระบบการควบคุมภาย่ในทุกไต่รมาส ทั�งน้� ในรอบปีี 2563 คณะกรรมการต่รวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผ้่สอบบัญชีื้ว่าไม่พบปีระเด็น
ข้อบกพร่องที�เป็ีนสาระสำาคัญ และบริษัทมีระบบการควบคุมภาย่ในที�เพีย่งพอ เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจและไม่พบข้อบกพร่องที�เกี�ย่วกับระบบ
การควบคุมภาย่ในที�เป็ีนสาระสำาคัญ 

รายการระห้ว�างกัน

รายงานประจำำาปี 2563114



6 บริษััที่ สี่หมิตร โปรดักส์ี่ จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบกิจการซ้้ำ�อมาขาย่ไปี

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • มีกรรมการบริษัท 2 ท่าน ซึ้ำ�งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวณัฐชื้นก วงษ์สวัสดิ�  
(บุต่รสาวนางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ) และ นางสาวผ่กขวัญ สมุทรโคจร (บุต่รสาวนาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร)  
โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท สหมิต่ร โปีรดักส์ จำากัด ร้อย่ละ 50 และร้อย่ละ 50 ต่ามลำาดับ

7 บริษััที่ นำ�าตาลิ สี่หมิตร จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบกิจการขาย่ส่งเคร้�องด้�มที�มีแอลกอฮ่อล์ และนำาเข้าเคร้�องด้�มที�มีแอลกอฮ่อล์

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • มีกรรมการร่วม 1 ท่าน ค้อ นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ 

• มีผ้่ถ้ือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ  
โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท นำ�าต่าล สหมิต่ร จำากัด ร้อย่ละ10 

8 บริษััที่ ตะวันแดง 1999 จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบกิจการผลิต่และจำาหน่าย่แอลกอฮ่อล์

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� 

• มีผ้่ถ้ือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท ต่ะวันแดง 1999 จำากัด ร้อย่ละ 82.66

9 บริษััที่ ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บ่ จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบกิจการผลิต่และจำาหน่าย่เบีย่ร์ทุกปีระเภท/จำาหน่าย่อาหารและเคร้�องด้�มทุกปีระเภท

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ

• มีผ้่ถ้ือหุ้นร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� และนางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ  
โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท ต่ะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บี จำากัด ร้อย่ละ 45 ร้อย่ละ 10 ต่ามลำาดับ

10 บริษััที่ บ้านตะวันแดง จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ภัต่ต่าคาร และร้านอาหารที�จัดแสดงเวที

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • ไม่มีกรรมการร่วมกัน

• มีผ้่ถ้ือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท บ้านต่ะวันแดง จำากัด ร้อย่ละ 90 

11 บริษััที่ ตะวันแดง โลิจ่้สี่ติกส์ี่ จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบกิจการขนส่ง

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ�

• มีผ้่ถ้ือหุ้นร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ�  
โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท ต่ะวันแดง โลจีสติ่กส์ จำากัด ร้อย่ละ 0 (1 หุ้น) 

12 บริษััที่ ห้หนาน ดับเบิ�ลิ เอ็นเนอร์จ่้� เบเวอร์เรจ้ จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบกิจการจำาหน่าย่ ทั�งขาย่ปีลีกและขาย่ส่ง

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ�

• มีผ้่ถ้ือหุ้น ค้อ บริษัท แชื้มเปีี�ย่น ไชื้น่า โฮ่ลดิ�ง จำากัด ถ้ือหุ้นร้อย่ละ 49 ซึ้ำ�งบริษัท รัฐธรรม โฮ่ลดิ�ง จำากัด ถ้ือหุ้น 
ในบริษัทดังกล่าวร้อย่ละ 100 โดย่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ นาย่ย้่นย่ง โอภากุล 
นางวงดาว ถืนอมบ่รณ์เจริญ และนาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� ถ้ือหุ้นในบริษัท รัฐธรรม โฮ่ลดิ�ง จำากัด ร้อย่ละ 51  
ร้อย่ละ 25 ร้อย่ละ 15 ร้อย่ละ 5 และร้อย่ละ 4 ต่ามลำาดับ

13 บริษััที่ ท่ี่ด่ ตะวันแดง จ้ำากัด
ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้ • ปีระกอบกิจการจำาหน่าย่ ทั�งขาย่ปีลีกและขาย่ส่ง

ลัิกษัณะ/ความสัี่มพันธ์กับบริษััที่ฯ • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� 

• มีผ้่ถ้ือหุ้นร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� และนางสาวณัฐชื้ไม  
ถืนอมบ่รณ์เจริญ โดย่ถ้ือหุ้นในบริษัท ทีดี ต่ะวันแดง จำากัด ร้อย่ละ 34 ร้อย่ละ 6 และร้อย่ละ 1 ต่ามลำาดับ

THAILAND’S
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CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 115



2. รายการระห้ว�างกัน
รายการระหว่่างกันของกลุ่่่มบริษััทฯ กับบ่คคลุ่ท่�อาจม่คว่ามขัดแย้งในรอบปีีบัญชี่สิ้ิ�นสิ้่ดวั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2562 แลุ่ะ 2563 

สิ้ามารถสิ้ร่ปีได้ดังน่�

1 บริษัทั มีองโกล จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ค่าใช้ื้จ่าย่โฆษณา
CBD ทำาสัญญากับบริษัท มองโกล จำากัด เพ้�อว่าจ้างนาย่ย้่นย่ง โอภากุล มาเป็ีนผ้่แสดงและแนะนำาเคร้�องด้�ม
บำารุงกำาลังคาราบาวแดง 

12,000,000 12,000,000

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z ในวันที� 1 ม.ค. 2557 CBD ได้ทำาสัญญากับบริษัท มองโกล จำากัด เพ้�อว่าจ้างนาย่ย้่นย่ง โอภากุล มาเป็ีนผ้่แสดงและแนะนำาเคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง

คาราบาวแดง (เง้�อนไขของสัญญาเป็ีนเง้�อนไขเดีย่วกับสัญญาที�บริษัทฯ เคย่ทำากับบริษัท มองโกล จำากัดในอดีต่)

 z ต่่อมาในวันที� 1 ก.ค. 2557 CBD ได้ปีรับแก้ไขเง้�อนไขสัญญาดังกล่าว และเข้าทำาสัญญาระย่ะย่าวกับบริษทั มองโกล จำากัด ซึ้ำ�งมีเง้�อนไข โดย่สรุปีดังน้�

 z CBD ว่าจ้างบริษัท มองโกล จำากัด ให้ว่าจ้างนาย่ย้่นย่ง โอภากุล เป็ีนผ้่ปีระชื้าสัมพันธ์ และแนะนำาเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังคาราบาวแดง รวมถึืง
เคร้�องด้�มและ/หร้อผลิต่ภัณฑ์์อ้�นใดของ CBD โดย่มีอายุ่สัญญาห้าปีี ตั่�งแต่่วันที� 1 ม.ค. 2557 ถึืงวันที� 31 ธ.ค. 2561 ในอัต่ราค่าจ้างเป็ีนเงิน 
10,000,000 บาท ต่่อปีี โดย่จะชื้ำาระภาย่ในวันที� 31 ธ.ค. ของทุกปีี

 z สัญญาดังกล่าวจะต่่ออายุ่ไปีอีก 5 ปีีโดย่อัต่โนมัต่ตัิ่�งแต่่วันที� 1 ม.ค. 2562 ถึืงวันที� 31 ธ.ค. 2566 ในอัต่ราค่าจ้างเป็ีนเงิน 12,000,000 บาทต่่อปีี ทั�งน้� 
CBD มีสิทธิเสนอปีรับค่าต่อบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาต่ลาด นอกจากน้� CBD ยั่งมีสิทธิ�บอกเลิกสัญญาได้ในกรณ้ที�ภาพลักษณ์ของ
นาย่ย้่นย่ง โอภากุลไม่เป็ีนไปีต่ามเจต่นารมณ์แห่งสัญญา

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
การทำารายการดงักลุ่า่ว่ เปีน็รายการสิ้นับสิ้นน่ธ่ัรกจิปีกติิของบริษัทัฯ โดยการว่่าจา้งดงักลุ่า่ว่มร่าคา แลุ่ะเง่�อนไขโดยทั�ว่ไปี เสิ้มอ่น

กับการทำารายการกับบ่คคลุ่ภายนอก

2 บริษัทั โรงเบียร์ติะวันแดัง จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ราย่ได้จากขาย่ผลิต่ภัณฑ์์ 
DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ ให้แก่ บริษัท โรงเบีย่ร์ต่ะวันแดง จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในร้าน 380,538 216,734

ล่กหน้�การค้า 43,566 34,853
ค่าใช้ื้จ่าย่ส่งเสริมการขาย่
CBD จ่าย่ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย่ให้แก่บริษัท โรงเบีย่ร์ต่ะวันแดง จำากัด 381,879 -

ค่าใช้ื้จ่าย่อ้�น
CBD และ DCM จ่าย่ค่าอาหารและเคร้�องด้�ม บัต่รของขวัญ ค่าเลี�ย่งรับรองค่่ค้าให้แก่บริษัท โรงเบีย่ร์ต่ะวันแดง จำากัด 1,126,642 966,148

เจ้าหน้�อ้�น 351,537 366,181

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ให้แก่ บริษัท โรงเบีย่ร์ต่ะวันแดง จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในร้านอาหาร โดย่มีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่ามราคาและ

เง้�อนไขการค้าต่ลาด

 z CBD จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย่และจัดกิจกรรมสำาหรับพนักงานของบริษัทฯ ที�โรงเบีย่ร์ต่ะวันแดง โดย่ได้รับส่วนลดร้อย่ละ 20 สำาหรับค่าอาหาร
และเคร้�องด้�มโดย่มีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่ามปีกติ่ให้แก่ล่กค้าคนสำาคัญ

 z CBD และ DCM เลี�ย่งรับรองค่่ค้า ซ้้ำ�อบัต่รของขวัญค่าอาหารและเคร้�องด้�มที�โรงเบีย่ร์ต่ะวันแดงให้แก่ค่่ค้า เน่�องในเทศกาลปีีใหม่ โดย่มีราคาและ
เง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่ามปีกติ่ให้แก่ล่กค้าคนสำาคัญ

รายงานประจำำาปี 2563116



ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
การทำารายการดงักลุ่า่ว่ มร่าคาแลุ่ะเง่�อนไขทั�ว่ไปี เสิ้มอ่นกบัการทำารายการกบับค่คลุ่ภายนอก โดยการลุ่ดราคารอ้ยลุ่ะ 20 ดงักลุ่า่ว่ 

ถ่อเปี็นการลุ่ดราคาติามปีกติิให้แก่ลุู่กค้าคนสิ้ำาคัญของบริษััท โรงเบ่ยร์ติะว่ันแดง จำากัด

3 บริษัทั โรงเบียร์เยอรมัีนติะวันแดัง จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ราย่ได้จากขาย่ผลิต่ภัณฑ์์ 
DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ ให้แก่ บริษัท โรงเบีย่ร์เย่อรมันต่ะวันแดง  จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในร้าน 464,914 259,204

ล่กหน้�การค้า 57,239 52,279
ค่าใช้ื้จ่าย่อ้�น
CBD และ DCM จ่าย่ค่างานเลี�ย่งปีีใหม่ปีระจำาปีีสำาหรับพนักงาน และค่าเลี�ย่งรับรองค่่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบีย่ร์
เย่อรมันต่ะวันแดง จำากัด

2,052,119 3,743,345

เจ้าหน้�อ้�น 86,626 20,162

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ให้แก่ บริษัท โรงเบีย่ร์เย่อรมันต่ะวันแดง จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในร้านอาหาร โดย่มีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่าม

ราคาและเง้�อนไขการค้าต่ลาด

 z CBD และ DCM จัดงานเลี�ย่งปีีใหม่สำาหรับพนักงานและผ้่บริหาร และเลี�ย่งรับรองค่่ค้า ที�โรงเบีย่ร์เย่อรมันต่ะวันแดง โดย่ได้รับส่วนลดร้อย่ละ 20 
สำาหรับค่าอาหารและเคร้�องด้�มโดย่มีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่ามปีกติ่ให้แก่ล่กค้าคนสำาคัญ

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
การทำารายการดังกลุ่่าว่ มร่าคาแลุ่ะเง่�อนไขทั�ว่ไปีเสิ้มอ่นกับการทำารายการกับบค่คลุ่ภายนอก โดยการลุ่ดราคาร้อยลุ่ะ 20 ดงักลุ่่าว่ 

ถ่อเปี็นการลุ่ดราคาติามปีกติิให้แก่ลุู่กค้าคนสิ้ำาคัญของบริษััท โรงเบ่ยร์เยอรมันติะว่ันแดง จำากัด

4 บริษัทั โรงเบียร์เยอรมัีนติะวันแดัง 1999 จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่),

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ราย่ได้จากขาย่ผลิต่ภัณฑ์์ 
DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ ให้แก่ บริษัท โรงเบีย่ร์เย่อรมันต่ะวันแดง 1999 จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในร้าน 384,923 193,558

ล่กหน้�การค้า 60,322 34,853
ค่าใช้ื้จ่าย่อ้�น
CBD และ DCM จ่าย่ค่าเลี�ย่งรับรองค่่ค้าให้แก่ บริษัท โรงเบีย่ร์เย่อรมันต่ะวันแดง 1999 จำากัด 256,882 732,955

เจ้าหน้�อ้�น - 75,764

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ให้แก่ บริษัท โรงเบีย่ร์เย่อรมันต่ะวันแดง 1999 จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในร้านอาหาร โดย่มีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีน

ไปีต่ามราคาและเง้�อนไขการค้าต่ลาด

 z CBD และ DCM จัดงานเลี�ย่งรับรองค่่ค้า ที�โรงเบีย่ร์เย่อรมันต่ะวันแดง 1999 โดย่ได้รับส่วนลดร้อย่ละ 20 สำาหรับค่าอาหารและเคร้�องด้�มโดย่มี
ราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่ามปีกติ่ให้แก่ล่กค้าคนสำาคัญ

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
การทำารายการดังกลุ่่าว่ มร่าคาแลุ่ะเง่�อนไขทั�ว่ไปีเสิ้มอ่นกับการทำารายการกับบค่คลุ่ภายนอก โดยการลุ่ดราคาร้อยลุ่ะ 20 ดงักลุ่่าว่ 

ถ่อเปี็นการลุ่ดราคาติามปีกติิให้แก่ลุู่กค้าคนสิ้ำาคัญของบริษััท โรงเบ่ยร์เยอรมันติะว่ันแดง 1999 จำากัด
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5 บริษัทั ซีี.เจ. เอ็กซ์ีเพัรสิ กรุ�ป้ จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ราย่ได้จากขาย่ผลิต่ภัณฑ์์ 
DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ ให้แก่บริษัท ซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี เพ้�อจำาหน่าย่ในร้านสะดวกซ้้ำ�อ 106,149,844 183,560,826

ล่กหน้�การค้า
บริษัท ซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี จำากัดเป็ีนล่กหน้�การค้าของ DCM จากการขาย่สินค้า 32,501,416 40,739,015

ค่าใช้ื้จ่าย่ส่งเสริมการขาย่
DCM จ่าย่ค่าใช้ื้จ่าย่ส่งเสริมการขาย่ให้กับบริษัท ซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี จำากัด 5,068,382 20,316,236

เจ้าหน้�อ้�น
 บริษัท ซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี จำากัด เป็ีนเจ้าหน้�อ้�นของ DCM จากค่าใช้ื้จ่าย่ส่งเสริมการขาย่ 1,295,021 3,464,327

ราย่ได้ค่าเช่ื้าและค่าบริการ
CBD ให้บริษัทซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี จำากัด เช่ื้าพ้�นที�ชัื้�นที� 4-6 ของอาคาร 393 สีลม และชัื้�นที� 2-4 ของตึ่ก
อาคาร 4 ชัื้�น เพ้�อใช้ื้เป็ีนสำานักงาน รวมถึืงค่าบริการและค่าสิ�งอำานวย่ความสะดวกของพ้�นที�เช่ื้า

16,339,704 16,831,130

ล่กหน้�อ้�น
บริษัท ซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี จำากัดเป็ีนล่กหน้�อ้�นของ CBD จากค่าเช่ื้าและค่าบริการ 258,992 307,063

เจ้าหน้�อ้�น
บริษัท ซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี จำากัดเป็ีนเจ้าหน้�อ้�นของ CBD จากเงินปีระกันค่าเช่ื้าสำานักงานของ CBD 3,045,873 3,530,091

ค่าใช้ื้จ่าย่อ้�น
CBG CBD DCM และ APG จ่าย่ค่าวัสดุสิ�นเปีล้องสำานักงาน ค่าใช้ื้จ่าย่เกี�ย่วกับการอบรมสัมมนา และค่าเลี�ย่ง
รับรองล่กค้าให้กับ บริษัท ซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี จำากัด

188,148 184,918

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ให้แก่ บริษัท ซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในร้านสะดวกซ้้ำ�อในปีระเทศไทย่ โดย่มีราคาและเง้�อนไข

การค้าเป็ีนไปีต่ามราคาและเง้�อนไขการค้าต่ลาด

 z DCM จ่าย่ค่าใช้ื้จ่าย่ส่งเสริมการขาย่ให้แก่บริษัท ซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี จำากัด เพ้�อจัดราย่การโปีรโมชัื้�นสินค้า และจัดทำาแผ่นพับโฆษณา
ปีระชื้าสัมพันธ์ ซึ้ำ�งมีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่ามราคา และเง้�อนไขการค้าต่ลาด

 z บริษัท ซี้ำ.เจ. เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี จำากัด เช่ื้าพ้�นที�ชัื้�นที� 4 ถึืงชัื้�นที� 6 ในอาคารของ CBD และชัื้�นที� 2 ถึืงชัื้�นที� 4 ในตึ่กอาคาร 4 ชัื้�น รวมเน่�อที� 
2,418.6 ต่ารางเมต่ร เพ้�อใช้ื้เป็ีนสำานักงาน รวมถึืงค่าบริการและค่าสิ�งอำานวย่ความสะดวกของพ้�นที�เช่ื้า โดย่มีอัต่ราค่าเช่ื้าและค่าบริการปีระมาณ 
350 - 495 บาทต่่อต่ารางเมต่ร ทั�งน้� ราคาและเง้�อนไขการเชื้า่เป็ีนไปีต่ามราคาและเง้�อนไขการเชื้า่ต่ลาด โดย่อตั่ราคา่เช่ื้าและคา่บริการของอาคาร
บริเวณใกล้เคีย่งอย่่่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่่อต่ารางเมต่ร

 z CBG CBD DCM และ APG จ่าย่ค่าวัสดุสิ�นเปีล้องสำานักงาน ค่าใช้ื้จ่าย่เกี�ย่วกับการอบรมสัมมนา และค่าเลี�ย่งรับรองล่กค้าให้แก่บริษัท ซี้ำ.เจ. 
เอ็กซ์้ำเพรส กรุ๊ปี จำากัด โดย่มีราคาต่ามที�เกิดขึ�นจริง

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
การทำารายการดงักลุ่า่ว่เป็ีนรายการธ่ัรกจิปีกติขิอง DCM ซึ่่�งมร่าคาแลุ่ะเง่�อนไขการค้าโดยทั�ว่ไปีเสิ้มอ่นกบัการทำารายการกบับค่คลุ่

ภายนอก แลุ่ะรายการให้เชี่าอสิ้ังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่่�งม่อัติราค่าเชี่า แลุ่ะเง่�อนไขการเชี่าเปี็นไปีติามราคาค่าเชี่า แลุ่ะเง่�อนไขติลุ่าด

6 บริษัทั สิห้มิีติร โป้รดัักส์ิ จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ซ้้ำ�อผลิต่ภัณฑ์์ 
DCM รับจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ ให้กับ บริษัท สหมิต่ร โปีรดักส์ จำากัด 176,629,448 224,318,812
เจ้าหน้�การค้า
 บริษัท สหมิต่ร โปีรดักส์ จำากัด เป็ีนเจ้าหน้�การค้าของ DCM จากการซ้้ำ�อผลิต่ภัณฑ์์มาจัดจำาหน่าย่ 16,610,727 18,211,890

ล่กหน้�อ้�น
บริษัท สหมิต่ร โปีรดักส์ จำากัดเป็ีนล่กหน้�อ้�นของ DCM จากค่าส่งเสริมการขาย่ที�ให้กับล่กค้าต่ามช่ื้องการจัดจำาหน่าย่
ต่่างๆ ต่ามที� DCM เรีย่กเก็บ

335,253 257,484

รายงานประจำำาปี 2563118



ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ราย่ได้ค่าเช่ื้าและค่าบริการ
CBD ให้บริษัท สหมิต่ร โปีรดักส์ จำากัด เช่ื้าพ้�นที�ชัื้�นที� 2 ของอาคารสิริ เพ้�อใช้ื้เป็ีนสำานักงาน รวมถึืงค่าบริการและ
ค่าสิ�งอำานวย่ความสะดวกของพ้�นที�เช่ื้า 650,482 654,994
ล่กหน้�อ้�น
บริษัท สหมิต่ร โปีรดักส์ จำากัดเป็ีนล่กหน้�อ้�นของ CBD จากค่าเช่ื้าและค่าบริการ 9,757 9,860
เจ้าหน้�อ้�น
บริษัท สหมิต่ร โปีรดักส์ จำากัดเป็ีนเจ้าหน้�อ้�นของ CBD จากเงินปีระกันค่าเช่ื้าสำานักงานของ CBD 91,700 91,700

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z DCM รับจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ให้กับ บริษัท สหมิต่ร โปีรดักส์ จำากัด เพ้�อจัดจำาหน่าย่ในช่ื้องทางต่่างๆ รวมถึืงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย่ โดย่

มีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่ามราคาและเง้�อนไขการค้าต่ลาด

 z บริษัท สหมิต่ร โปีรดักส์ จำากัด เช่ื้าพ้�นที�ชัื้�นที� 2 ในอาคารสิริของ CBD รวมเน่�อที� 131 ต่ารางเมต่ร เพ้�อใช้ื้เป็ีนสำานักงาน รวมถึืงค่าบริการและ
ค่าสิ�งอำานวย่ความสะดวกของพ้�นที�เช่ื้า โดย่มีอัต่ราค่าเช่ื้าและค่าบริการ 350 บาทต่่อต่ารางเมต่ร ทั�งน้� ราคาและเง้�อนไขการเช่ื้าเป็ีนไปีต่ามราคา
และเง้�อนไขการเช่ื้าต่ลาด โดย่อัต่ราค่าเช่ื้าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคีย่งอย่่่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่่อต่ารางเมต่ร

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
การทำารายการดังกลุ่่าว่เป็ีนรายการธ่ัรกจิปีกติขิอง DCM ซึ่่�งมร่าคาแลุ่ะเง่�อนไขการค้าโดยทั�ว่ไปีเสิ้มอ่นกบัการทำารายการกบับค่คลุ่

ภายนอก แลุ่ะรายการให้เชี่าอสิ้ังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่่�งม่อัติราค่าเชี่า แลุ่ะเง่�อนไขการเชี่าเปี็นไปีติามราคาค่าเชี่า แลุ่ะเง่�อนไขติลุ่าด

7 บริษัทั นำ�าติาล สิห้มิีติร จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ซ้้ำ�อผลิต่ภัณฑ์์ 
DCM รับจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ ให้กับบริษัท นำ�าต่าล สหมิต่ร จำากัด 1,111,296,899 2,151,489,191

เจ้าหน้�การค้า
บริษัท นำ�าต่าล สหมิต่ร จำากัด เป็ีนเจ้าหน้�การค้าของ DCM จากการซ้้ำ�อผลิต่ภัณฑ์์มาจัดจำาหน่าย่ - 718,214

ล่กหน้�อ้�นและเงินจ่าย่ล่วงหน้าค่าซ้้ำ�อสินค้า
บริษัท นำ�าต่าล สหมิต่ร จำากัด เป็ีนล่กหน้�อ้�นของ DCM จากค่าส่งเสริมการขาย่ที�ให้กับล่กค้าต่ามช่ื้องการจัด
จำาหน่าย่ต่่างๆ ต่ามที� DCM เรีย่กเก็บ รวมถึืงเงินจ่าย่ล่วงหน้าค่าซ้้ำ�อสินค้า

2,465,535 29,006,638

ค่าใช้ื้จ่าย่อ้�น
CBD จ่าย่ค่างานเลี�ย่งปีีใหม่ปีระจำาปีีสำาหรับพนักงาน ให้แก่ บริษัท นำ�าต่าล สหมิต่ร จำากัด 81,047 83,579

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z DCM รับจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ให้กับบริษัท นำ�าต่าล สหมิต่ร จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในช่ื้องทางต่่างๆ โดย่มีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่ามราคา

และเง้�อนไขการค้าต่ลาด

 z DCM จ่าย่ค่าใช้ื้จ่าย่ส่งเสริมการขาย่ให้แก่ บริษัท นำ�าต่าล สหมิต่ร จำากัด เพ้�อจัดราย่การโปีรโมชัื้�นสินค้า ซึ้ำ�งมีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่าม
ราคาและเง้�อนไขการค้าต่ลาด

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
การทำารายการดังกลุ่่าว่เป็ีนรายการธ่ัรกิจปีกติิของ DCM ซึ่่�งม่ราคาแลุ่ะเง่�อนไขการค้าโดยทั�ว่ไปีเสิ้ม่อนกับการทำารายการกับ

บ่คคลุ่ภายนอก 

THAILAND’S
TOP
CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 119



8 บริษัทั ติะวันแดัง 1999 จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ราย่ได้จากการขาย่ผลิต่ภัณฑ์์
APG จำาหน่าย่ขวดสุราให้กับ บริษัท ต่ะวันแดง 1999 จำากัด 74,662,692

181,087,288

ล่กหน้�การค้า
บริษัท ต่ะวันแดง 1999 จำากัด เป็ีนล่กหน้�การค้าของ APG จากการจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ 9,941,210 31,228,553

ราย่ได้ค่าเช่ื้าและค่าบริการ
CBD ให้บริษัท ต่ะวันแดง 1999 จำากัด เช่ื้าพ้�นที�ชัื้�นที� 1 ของอาคารสิริ เพ้�อใช้ื้เป็ีนสำานักงาน รวมถึืงค่าบริการ
และค่าสิ�งอำานวย่ความสะดวกของพ้�นที�เช่ื้า

554,400 504,134

ราย่ได้อ้�น
CBD จำาหน่าย่ขวดเก่าและจำาหน่าย่สินค้าพรีเมี�ย่มต่ราคาราบาวเพ้�อนำาไปีจัดกิจกรรมให้กับ บริษัท ต่ะวันแดง 
1999 จำากัด

103,992 225,000

ล่กหน้�อ้�น
บริษัท ต่ะวันแดง 1999 จำากัด เป็ีนล่กหน้�อ้�นของ CBD จากค่าเช่ื้าและค่าบริการ 10,255 9,075

เจ้าหน้�อ้�น
บริษัท ต่ะวันแดง 1999 จำากัด เป็ีนเจ้าหน้�อ้�นของ CBD จากเงินปีระกันค่าเช่ื้าสำานักงานของ CBD 92,400 92,400

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z บริษัท ต่ะวันแดง 1999 จำากัด เช่ื้าพ้�นที�ชัื้�นที� 1 ของอาคารสิริ รวมเน่�อที� 132 ต่ารางเมต่ร เพ้�อใช้ื้เป็ีนสำานักงาน รวมถึืงค่าบริการและค่าสิ�งอำานวย่

ความสะดวกของพ้�นที�เช่ื้า โดย่มีอัต่ราค่าเช่ื้าและค่าบริการ 350 บาทต่่อต่ารางเมต่ร ทั�งน้� ราคาและเง้�อนไขการเช่ื้าเป็ีนไปีต่ามราคาและเง้�อนไข
การเช่ื้าต่ลาด โดย่อัต่ราค่าเช่ื้าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคีย่งอย่่่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่่อต่ารางเมต่ร

 z CBD จำาหน่าย่ขวดเก่าและจำาหน่าย่สินค้าพรีเมี�ย่มต่ราคาราบาวเพ้�อนำาไปีจัดกิจกรรมให้กับ บริษัท ต่ะวันแดง 1999 จำากัด โดย่มีราคาและเง้�อนไข
การค้าเป็ีนไปีต่ามราคาและเง้�อนไขการค้าต่ลาด

 z APG จำาหน่าย่ขวดสุราให้กับ บริษัท ต่ะวันแดง 1999 จำากัด โดย่มีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่ามราคาและเง้�อนไขการค้าต่ลาด

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
การทำารายการดงักลุ่่าว่เป็ีนรายการธ่ัรกจิปีกติขิอง APG ซึ่่�งมร่าคาแลุ่ะเง่�อนไขการคา้โดยทั�ว่ไปีเสิ้มอ่นกบัการทำารายการกบับค่คลุ่

ภายนอก แลุ่ะรายการให้เชี่าอสิ้ังหาริมทรัพย์ของ CBD ซึ่่�งม่อัติราค่าเชี่า แลุ่ะเง่�อนไขการเชี่าเปี็นไปีติามราคาค่าเชี่า แลุ่ะเง่�อนไขติลุ่าด

9 บริษัทั ติะวันแดัง เอฟั แอนด์ั บี จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ราย่ได้จากขาย่ผลิต่ภัณฑ์์ 
DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ ให้แก่ บริษัท ต่ะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บี จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในร้าน 109,626 45,140

ล่กหน้�การค้า 10,056 -
ค่าใช้ื้จ่าย่อ้�น
CBD และ DCM จ่าย่ค่าเลี�ย่งรับรองค่่ค้าให้แก่ บริษัท ต่ะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บี จำากัด 23,861 5,332

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ให้แก่ บริษัท ต่ะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บี จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในร้านอาหาร โดย่มีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่าม

ราคาและเง้�อนไขการค้าต่ลาด

 z CBD และ DCM จัดงานเลี�ย่งรับรองค่่ค้าที� บริษัท ต่ะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บี จำากัด โดย่ได้รับส่วนลดร้อย่ละ 20 สำาหรับค่าอาหารและเคร้�องด้�ม
โดย่มีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่ามปีกติ่ให้แก่ล่กค้าคนสำาคัญ

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
การทำารายการดังกลุ่า่ว่ มร่าคาแลุ่ะเง่�อนไขทั�ว่ไปีเสิ้มอ่นกบัการทำารายการกับบค่คลุ่ภายนอก โดยการลุ่ดราคาร้อยลุ่ะ 20 ดงักลุ่า่ว่ 

ถ่อเปี็นการลุ่ดราคาติามปีกติิให้แก่ลุู่กค้าคนสิ้ำาคัญของ บริษััท ติะว่ันแดง เอฟ แอนด์ บ่ จำากัด

รายงานประจำำาปี 2563120



10 บริษัทั บ้านติะวันแดัง จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ราย่ได้จากขาย่ผลิต่ภัณฑ์์ 
DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ ให้แก่ บริษัท บ้านต่ะวันแดง จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในร้าน 272,484 114,944

ล่กหน้�การค้า 20,107 17,426

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z DCM จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ให้แก่ บริษัท บ้านต่ะวันแดง จำากัดเพ้�อจำาหน่าย่ในร้านอาหาร โดย่มีราคาและเง้�อนไขการค้าเป็ีนไปีต่ามราคาและเง้�อนไข

การค้าต่ลาด

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
การทำารายการดังกลุ่่าว่ เปีน็รายการธ่ัรกิจปีกติขิอง DCM โดยมร่าคาแลุ่ะเง่�อนไขทั�ว่ไปีเสิ้มอ่นกับการทำารายการกับบค่คลุ่ภายนอก 

11 บริษัทั ติะวันแดัง โลจีสิติิกส์ิ จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

กำาไรจากการขาย่ทรัพย์่สิน
DCM ขาย่รถืย่นต์่เก่าให้กับ บริษัท ต่ะวันแดง โลจีสติ่กส์ จำากัด 428,204 -

ค่าเช่ื้าและบริการจ่าย่
CBD DCM ACM และ APG จ่าย่ค่าเช่ื้ารถืย่นต์่และค่าขนส่งเพ้�อขนส่งสินค้า รวมถึืงค่าใช้ื้จ่าย่เกี�ย่วกับอะไหล่และ
ค่าซ่้ำอมแซ้ำม ให้กับ บริษัท ต่ะวันแดง โลจีสติ่กส์ จำากัด 

33,590,673 52,875,883

ล่กหน้�อ้�น
บริษัท ต่ะวันแดง โลจีสติ่กส์ จำากัด เป็ีนล่กหน้�อ้�นของ ACM จากเงินชื้ดเชื้ย่ค่าเสีย่หาย่ที�เกิดขึ�นจากการขนส่งต่าม
เง้�อนไขของสัญญา

112,637 -

เจ้าหน้�อ้�น
บริษัท ต่ะวันแดง โลจีสติ่กส์ จำากัด เป็ีนเจ้าหน้�อ้�นของ CBD DCM และ ACM จากค่าเช่ื้ารถืขนส่งสินค้าและค่า
บริการ

4,571,906 5,999,531

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z ในปีี 2561 CBD แลุ่ะ DCM ได้ทำาสิ้ัญญาเชี่ารถยนติ์กับ บริษััท ติะว่ันแดง โลุ่จ่สิ้ติิกสิ้์ จำากัด เพ่�อขนสิ้่งสิ้ินค้า สิ้ัญญาม่ระยะเว่ลุ่า 5 

ปีี โดยม่อัติราค่าเชี่าแลุ่ะค่าบริการ รว่มถ่งเง่�อนไขการเชี่า เปี็นไปีติามราคาแลุ่ะเง่�อนไขการเชี่าของติลุ่าด 
 z CBD DCM APG แลุ่ะ ACM จ่ายค่าบริการขนสิ้่งสิ้ินค้าให้กับ บริษััท ติะว่ันแดง โลุ่จ่สิ้ติิกสิ้์ จำากัด เพ่�อขนสิ้่งสิ้ินค้า โดยม่อัติราค่า

บริการ รว่มถ่งเง่�อนไขการบริการ ท่�เปี็นไปีติามราคาแลุ่ะเง่�อนไขของติลุ่าด 
 z DCM จำาหน่ายรถยนติ์เก่า ซึ่่�งติัดค่าเสิ้่�อมราคาหมดแลุ่้ว่แลุ่ะไม่ได้ใชี้งานให้กับ บริษััท ติะว่ันแดง โลุ่จ่สิ้ติิกสิ้์ จำากัด โดยม่ราคาแลุ่ะ

เง่�อนไขการค้าเปี็นไปีติามราคาแลุ่ะเง่�อนไขการค้าติลุ่าด

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
รายการเชี่าทรัพสิ้ินย์ดังกลุ่่าว่ ม่อัติราค่าเชี่า แลุ่ะเง่�อนไขการเชี่าเปี็นไปีติามราคาค่าเชี่า แลุ่ะเง่�อนไขติลุ่าด 

THAILAND’S
TOP
CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 121



12 บริษัทั ห้้ห้นาน ดัับเบิ�ล เอ็นเนอร์จี� เบเวอร์เรจ จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ราย่ได้จากขาย่ผลิต่ภัณฑ์์ 
CBD จำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ ให้แก่ ห่หนาน ดับเบิ�ล เอ็นเนอร์จี� เบเวอร์เรจ จำากัด เพ้�อจำาหน่าย่ในปีระเทศจีน 493,838,899 385,349,171

ล่กหน้�การค้า 135,910,746 211,306,802

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
CBD จำาหนา่ยผลุ่ติิภณัฑ์ใ์หแ้ก ่หหูนาน ดบัเบิ�ลุ่ เอ็นเนอร์จ่� เบเว่อรเ์รจ จำากดั เพ่�อจำาหนา่ยในปีระเทศจ่น โดยม่ราคาแลุ่ะเง่�อนไข

การค้าเปี็นไปีติามราคาแลุ่ะเง่�อนไขการค้าติลุ่าด

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
การทำารายการดงักลุ่า่ว่ เปีน็รายการธ่ัรกจิปีกติขิอง CBD โดยมร่าคาแลุ่ะเง่�อนไขทั�ว่ไปีเสิ้มอ่นกบัการทำารายการกบับค่คลุ่ภายนอก

13 บริษัทั ทีัดีั ติะวันแดัง จำากัดั

ลัิกษัณะรายการ

ม้ลิค่ารายการ(บาที่)

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2562

ปบัีญช่ีสิี่�นสุี่ดวันท่ี่� 
31 ธ.ค. 2563

ราย่ได้ค่าเช่ื้าและค่าบริการ
CBD ให้บริษัท ทีดี ต่ะวันแดง จำากัดเช่ื้าพ้�นที�ชัื้�น 1-6 ของอาคารกรทอง เพ้�อใช้ื้เป็ีนสำานักงาน รวมถึืงค่าบริการ
และค่าสิ�งอำานวย่ความสะดวกของพ้�นที�เช่ื้า

- 4,953,950

ล่กหน้�อ้�น
บริษัท ทีดี ต่ะวันแดง จำากัดเป็ีนล่กหน้�อ้�นของ CBD จากค่าเช่ื้าและค่าบริการ - 94,064

เจ้าหน้�อ้�น
บริษัท ทีดี ต่ะวันแดง จำากัดเป็ีนเจ้าหน้�อ้�นของ CBD จากเงินปีระกันค่าเช่ื้าสำานักงานของ CBD - 1,830,560

ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิล
 z บริษัท ทีดี ต่ะวันแดง จำากัดเช่ื้าพ้�นที�ชัื้�นที� 1-6 ของอาคารกรทอง รวมเน่�อที� 2,377.35 ต่ารางเมต่ร เพ้�อใช้ื้เป็ีนสำานักงาน รวมถึืงค่าบริการและ

ค่าสิ�งอำานวย่ความสะดวกของพ้�นที�เช่ื้า โดย่มีอัต่ราค่าเช่ื้าและค่าบริการ 385 บาทต่่อต่ารางเมต่ร ทั�งน้� ราคาและเง้�อนไขการเช่ื้าเป็ีนไปีต่ามราคา
และเง้�อนไขการเช่ื้าต่ลาด โดย่อัต่ราค่าเช่ื้าและค่าบริการของอาคารบริเวณใกล้เคีย่งอย่่่ระหว่าง 350 - 500 บาทต่่อต่ารางเมต่ร

ค้วามีเห็้นของค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
รายการให้เชี่าอสิ้ังหาริมทรัพย์ของ CBD ม่อัติราค่าเชี่าแลุ่ะเง่�อนไขการเชี่าเปี็นไปีติามราคาค่าเชี่า แลุ่ะเง่�อนไขติลุ่าด

3. การค้ำ�าป้ระกันและการจำานองระห้ว�างกัน
ณ ว่ันท่� 31 ธัันว่าคม 2563 CBG คำ�าปีระกันว่งเงินสิิ้นเชี่�อในรูปีแบบของเลุ่ติเติอร์ออฟเครดิติแลุ่ะสิ้ัญญาซึ่่�อขายเงินติรา

ติ่างปีระเทศลุ่่ว่งหน้าให้แก่ CBD แลุ่ะ APG ในว่งเงินร่ว่มกันเปี็นจำานว่น 1,100 ลุ่้านบาท (2562: 1,100 ลุ่้านบาท)

4. ค้วามีจำาเป็้นและค้วามีสิมีเห้ตุิสิมีผิลของรายการระห้ว�างกัน
ท่�ปีระชี่มคณะกรรมการติรว่จสิ้อบของบริษััทฯ ครั�งท่� 1/2563 เม่�อวั่นท่� 19 ก่มภาพันธั์ 2563 แลุ่ะครั�งท่� 1/2564 เม่�อวั่นท่� 19 

ก่มภาพนัธั ์2564 ไดพ้จิารณาขอ้มลูุ่รายการระหว่่างกนัของบรษิัทัฯ ในรอบปีบีญัชีส่ิ้ิ�นสิ้ด่ว่นัท่� 31 ธัันว่าคม 2562 แลุ่ะ 2563 ปีระกอบกบั
สิ้อบถามข้อมลูุ่ติา่งๆ จากฝ่า่ยบริหารของบริษัทัฯ รว่มทั�งสิ้อบทานข้อมลูุ่ติามท่�ระบใ่นหมายเหติป่ีระกอบงบการเงินรว่มท่�ไดร้บัการติรว่จ
สิ้อบโดยผู้สิ้อบบัญชี่ของบริษััทฯ แลุ่้ว่เห็นว่่า รายการระหว่่างกันของบริษััทฯ ในรอบปีีบัญชี่สิ้ิ�นสิ้่ดว่ันท่� 31 ธัันว่าคม 2562 แลุ่ะ 2563 
เปี็นรายการท่�เปี็นไปีเพ่�อการดำาเนินธ่ัรกิจติามปีกติิของบริษััทฯ แลุ่ะเปี็นไปีติามเง่�อนไขการค้าทั�ว่ไปี ในลุ่ักษัณะเด่ยว่กับท่�วิ่ญญููชีนจะ

รายงานประจำำาปี 2563122



พ่งกระทำากับคู่สิ้ัญญาทั�ว่ไปีในสิ้ถานการณ์เด่ยว่กัน ด้ว่ยอำานาจติ่อรองทางการค้าท่�ปีราศจากอิทธัิพลุ่ในการท่�คู่สิ้ัญญาอ่กฝ่่ายม่สิ้ถานะ
เปี็นบ่คคลุ่ท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง (Arm’s Length Basis)

5. มีาติรการห้รือขั�นติอนการอนุมัีติิการทัำารายการระห้ว�างกัน
ท่�ปีระชี่มคณะกรรมการบริษััทฯ ครั�งท่� 4/2557 เม่�อว่ันท่� 29 พ.ค. 2557 ได้พิจารณาอน่มัติิ นโยบายแลุ่ะขั�นติอนการทำารายการ

ระหว่่างกนั เพ่�อใหร้ายการระหว่่างกลุ่่ม่บรษิัทัฯ  กบับค่คลุ่ หรอ่นติิบิค่คลุ่ท่�อาจมค่ว่ามขดัแยง้เปีน็ไปีอยา่งโปีรง่ใสิ้ แลุ่ะเพ่�อเปีน็การรกัษัา
ผลุ่ปีระโยชีน์ของบริษััทฯ โดยสิ้ามารถสิ้ร่ปีได้ดังน่� 

การเขา้ทำารายการระหว่่างกนัหรอ่รายการท่�เก่�ยว่โยงกนัของกลุ่่ม่บรษิัทัฯ ใหเ้ปีน็ไปีติามหลุ่กัเกณฑ์์ของพระราชีบญัญตัิหิลุ่กัทรพัยฯ์ 
แลุ่ะปีระกาศของคณะกรรมการกำากับติลุ่าดท่น ท่� ทจ. 21/2551 เร่�องหลุ่ักเกณฑ์์ในการทำารายการท่�เก่�ยว่โยงกัน ปีระกอบกับปีระกาศ
คณะกรรมการติลุ่าดหลัุ่กทรัพย์ฯ เร่�อง การเปิีดเผยข้อมลูุ่แลุ่ะการปีฏิิบัติกิารของบริษัทัจดทะเบย่นในรายการท่�เก่�ยว่โยงกันรว่มทั�งกฎเกณฑ์์
ติา่งๆ ของสิ้ำานกังาน ก.ลุ่.ติ. แลุ่ะ/หรอ่ติลุ่าดหลุ่กัทรพัยฯ์ ท่�เก่�ยว่ข้อง ติลุ่อดจนการปีฏิิบติัิติามขอ้กำาหนดเก่�ยว่กับการเปีดิเผยรายการระหว่า่ง
กนัในหมายเหติป่ีระกอบงบการเงนิท่�ได้รบัการติรว่จสิ้อบจากผูส้ิ้อบบัญช่ีของบริษัทัฯ แลุ่ะแบบแสิ้ดงรายการข้อมูลุ่ปีระจำาปี ี(56-1) ดว้่ย

ในกรณ่ท่�กฎหมายกำาหนดให้บริษััทฯ ติ้องได้รับอน่มัติิจากท่�ปีระชี่มคณะกรรมการบริษััทฯ หร่อท่�ปีระชี่มผู้ถ่อห้่นก่อนการเข้าทำา
รายการท่�เก่�ยว่โยงกันในเร่�องใด บริษััทฯ จะจัดให้คณะกรรมการติรว่จสิ้อบ ติรว่จสิ้อบแลุ่ะให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับรายการดังกลุ่่าว่ แลุ่ะ
คว่ามเห็นของคณะกรรมการติรว่จสิ้อบจะถูกนำาเสิ้นอติ่อท่�ปีระชี่มคณะกรรมการบริษััทฯ หร่อผู้ถ่อห้่นแลุ่้ว่แติ่กรณ่ เพ่�อให้มั�นใจว่่าการ
เข้าทำารายการติามท่�เสิ้นอนั�นเปี็นไปีเพ่�อปีระโยชีน์สิู้งสิ้่ดของบริษััทฯ

กรณ่ท่�ม่รายการระหว่่างกันของกลุ่่่มบริษััทฯ กับบ่คคลุ่ท่�อาจม่คว่ามขัดแย้งทางผลุ่ปีระโยชีน์ ม่สิ้่ว่นได้สิ้่ว่นเสิ้่ย หร่ออาจม่คว่าม
ขัดแย้งทางผลุ่ปีระโยชีน์ในอนาคติ คณะกรรมการติรว่จสิ้อบจะเปี็นผู้ให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับคว่ามจำาเปี็นในการเข้าทำารายการแลุ่ะคว่าม
เหมาะสิ้มด้านราคาของรายการนั�นๆ โดยพิจารณาจากเง่�อนไขติ่างๆ ให้เปี็นไปีติามลุ่ักษัณะการดำาเนินธั่รกิจปีกติิในอ่ติสิ้าหกรรม แลุ่ะ
ม่การเปีร่ยบเท่ยบกับราคาของบ่คคลุ่ภายนอกหร่อราคาติลุ่าด หากคณะกรรมการติรว่จสิ้อบไม่ม่คว่ามชีำานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่่างกันท่�อาจเกิดข่�น บริษััทฯ จะจัดให้ผู้เช่ี�ยว่ชีาญอิสิ้ระหร่อผู้สิ้อบบัญชี่ของบริษััทฯ เปี็นผู้ให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับรายการระหว่่างกัน
ดังกลุ่่าว่ เพ่�อนำาไปีใชี้ปีระกอบการติัดสิ้ินใจของคณะกรรมการบริษััทฯ คณะกรรมการติรว่จสิ้อบ หร่อผู้ถ่อห่้นติามแติ่กรณ่ โดยกรรมการ
ผู้ม่สิ้่ว่นได้สิ้่ว่นเสิ้่ยจะไม่ม่สิ้ิทธัิออกเสิ้่ยงในรายการดังกลุ่่าว่ อ่กทั�งจะม่การเปีิดเผยรายการระหว่่างกันในหมายเหติ่ปีระกอบงบการเงินท่�
ติรว่จสิ้อบหร่อสิ้อบทานโดยผู้สิ้อบบัญชี่ของบริษััทฯ 

ทั�งน่� ในหลุ่กัการใหฝ้่า่ยจดัการสิ้ามารถอนม่ตัิกิารทำาธ่ัรกรรมดงักลุ่า่ว่ หากธ่ัรกรรมเหลุ่า่นั�นมข่อ้ติกลุ่งทางการคา้ ในลุ่กัษัณะเดย่ว่
กบัท่�ว่ญิญูชูีนพ่งกระทำากบัคูส่ิ้ญัญาทั�ว่ไปีในสิ้ถานการณเ์ดย่ว่กนั ดว้่ยอำานาจติอ่รองทางการคา้ท่�ปีราศจากอทิธัพิลุ่ในการท่�ตินมส่ิ้ถานะ
เปี็นกรรมการ ผู้บริหาร หร่อบ่คคลุ่ท่�ม่คว่ามเก่�ยว่ข้อง แลุ่ะบริษััทฯ จะติ้องจัดทำารายงานสิ้ร่ปีการทำาธั่รกรรมดังกลุ่่าว่ เพ่�อรายงานในการ
ปีระชี่มคณะกรรมการบริษััทในครั�งติ่อไปี

6. นโยบายห้รือแนวโน้มีการทัำารายการระห้ว�างกันในอนาค้ติ
ภายหลุ่งัจากท่�บรษิัทัฯ ไดเ้สิ้นอขายห้่นติอ่ปีระชีาชีนแลุ่ว้่ การเขา้ทำารายการท่�เก่�ยว่โยงกนั หรอ่รายการระหว่่างกนัของกลุ่่ม่บรษิัทัฯ 

กับบ่คคลุ่ท่�อาจม่คว่ามขัดแย้งทางผลุ่ปีระโยชีน์ ม่สิ้่ว่นได้สิ้่ว่นเสิ้่ย หร่ออาจม่คว่ามขัดแย้งทางผลุ่ปีระโยชีน์ในอนาคติ บริษััทฯ จะปีฏิิบัติิ
ให้เปี็นไปีติามหลุ่ักเกณฑ์์ของติลุ่าดหลุ่ักทรัพย์ฯ แลุ่ะคณะกรรมการกำากับหลุ่ักทรัพย์แลุ่ะติลุ่าดหลุ่ักทรัพย์ท่�ม่ผลุ่ใชี้บังคับ 

หากบริษััทฯ ปีระสิ้งค์จะเข้าทำารายการท่�เก่�ยว่โยงกัน หร่อรายการระหว่่างกันของกลุ่่่มบริษััทฯ กับบ่คคลุ่ท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง
ทางผลุ่ปีระโยชีน์ ม่ส่ิ้ว่นได้สิ้่ว่นเสิ้่ย หร่ออาจม่คว่ามขัดแย้งทางผลุ่ปีระโยชีน์ในอนาคติ บริษััทฯจะปีฏิิบัติิติามนโยบายแลุ่ะขั�นติอนท่�
ได้กลุ่่าว่ไว่้ข้างต้ินอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการติรว่จสิ้อบได้ให้แนว่ทางในการพิจารณาโดย พิจารณาคว่ามจำาเปี็นของรายการ
ติ่อการดำาเนินงานของบริษััทฯ แลุ่ะพิจารณาเปีร่ยบเท่ยบราคากับรายการเท่ยบเค่ยงท่�ทำากับบ่คคลุ่ภายนอก (หากม่) รว่มถ่งพิจารณา
สิ้าระสิ้ำาคัญของขนาดรายการด้ว่ย

อย่างไรก็ด่ หากม่การเข้าทำารายการระหว่่างกัน บริษััทฯ จะจัดให้คณะกรรมการติรว่จสิ้อบให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับคว่ามเหมาะสิ้ม
ของรายการดังกลุ่่าว่ ในกรณ่ท่�คณะกรรมการติรว่จสิ้อบไม่มค่ว่ามชีำานาญในการพิจารณารายการระหว่่างกันท่�เกิดข่�น บริษัทัฯ จะจัดให้ม่
บค่คลุ่ท่�มค่ว่ามรู ้คว่ามชีำานาญพเิศษั เชีน่ ผูส้ิ้อบบญัชีห่รอ่ผู้ปีระเมนิราคาทรพัย์สิิ้นท่�มค่ว่ามเปีน็อสิิ้ระเปีน็ผูใ้หค้ว่ามเหน็เก่�ยว่กบัรายการ
ระหว่่างกัน โดยคว่ามเห็นของคณะกรรมการติรว่จสิ้อบหร่อบ่คคลุ่ท่�ม่คว่ามรู้คว่ามชีำานาญพิเศษั จะถูกนำาไปีใชี้ปีระกอบการติัดสิ้ินใจ
ของคณะกรรมการบริษััท หร่อผู้ถ่อห่้น แลุ่้ว่แติ่กรณ่ เพ่�อให้ม่คว่ามมั�นใจว่่าการเข้าทำารายการดังกลุ่่าว่จะไม่เปี็นการโยกย้าย หร่อถ่ายเท
ผลุ่ปีระโยชีน์ระหว่่างบริษััทฯ หร่อผู้ถ่อห่้นของบริษััทฯ แติ่เปี็นการทำารายการท่�บริษััทฯ ได้คำาน่งถ่งปีระโยชีน์สิู้งสิ้่ดของผู้ถ่อห่้นท่กราย
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สิ�วนทีั� 3สิ�วนทีั� 3

งบการเงินงบการเงิน
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บริษัทั ค้าราบาวกรุ�ป้ จำากัดั (มีห้าชน)
และบริษัทัย�อย

รายงานและงบการเงินรวมี
วันทีั� 31 ธันวาค้มี 2563

รายงานประจำำาปี 2563126



 
 

 
 

 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)        
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั         
คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

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

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

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ือง มีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

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

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

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

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

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ือง มีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

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

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

 

3 
 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 15 เก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม    
ท่ีเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ านวน 1,499 ลา้นบาท เน่ืองจากการไม่สามารถท าก าไรให้เป็นไปตามการคาดการณ์ของกิจการในประเทศองักฤษ     
ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมท่ีเกิดจากการ
รวมธุรกิจท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมจ านวน 495 ลา้นบาท ซ่ึงขา้พเจา้ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการพิจารณาการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากกลุ่ม
สินทรัพยน์ั้น รวมถึงการก าหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียง
ในการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินกระบวนการในการระบุขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและท าความเขา้ใจ
ในกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม รวมถึงประเมินการก าหนด
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการท าความ
เขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์นอกจากน้ี 
ขา้พเจา้ไดท้ าการทดสอบขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก
สินทรัพยท่ี์จดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งข้อมูลภายในและ
ภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อ
ประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว 
และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญภายในส านกังานฯเพื่อช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าว
โดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ช่ียวชาญ 
ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน และ
พิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและ
อตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม
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ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

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

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  

รายงานประจำำาปี 2563130
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ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท า
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

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

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
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• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่   

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
ก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้
ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

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

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 
กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพนัธ์ 2564 

รายงานประจำำาปี 2563132
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กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพนัธ์ 2564 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 946,548,320         961,954,431         21,253,315           576,954,884         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 1,420,362,869      1,140,321,484      1,535,530             2,651,696             
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                           -                           3,895,000,000      2,486,368,225      
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 32 -                           -                           1,669,994,900      2,949,991,100      
สินคา้คงเหลือ 10 1,489,401,033      991,624,535         -                           -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 135,939,635         103,510,397         28,525                  74,272                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,992,251,857      3,197,410,847      5,587,812,270      6,016,040,177      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                           4,512,116,288      3,670,616,618      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13           106,893,426           103,220,209                             -                             - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14      12,031,908,454      10,872,366,825                             -                             - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20           303,826,010                             -             57,611,838                             - 
ค่าความนิยม 15 494,732,353         481,114,531         -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 100,276,982         81,155,777           9,127,186             4,375,799             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 45,208,103           33,492,190           309,078,991         307,742,011         
ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                           -                           26,172,146           26,172,146           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,579,350           11,275,388           -                           -                           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,094,424,678    11,582,624,920    4,914,106,449      4,008,906,574      
รวมสินทรัพย์ 17,086,676,535    14,780,035,767    10,501,918,719    10,024,946,751    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

THAILAND’S
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CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 2,335,000,000      6,761,733             2,190,000,000      -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 18 1,572,982,301      1,446,721,396      97,693,096           75,660,895           
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 169,200,000         291,000,000         -                           -                           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 7, 20 84,885,183           -                           1,758,429             -                           
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 1,089,631,354      1,699,427,833      1,089,631,354      1,699,427,833      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 395,725,588         320,547,432         3,273,101             1,606,313             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,779,510             12,822,437           -                           -                           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,655,203,936      3,777,280,831      3,382,355,980      1,776,695,041      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 893,850,000         1,042,750,000      -                           -                           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 7, 20 221,786,161         -                           56,625,206           -                           
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 -                           1,088,692,369      -                           1,088,692,369      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 152,605,926         135,780,213         73,179,748           68,005,996           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 -                           1,410,865             -                           -                           
เงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า 7 5,944,750             15,757,730           -                           -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,274,186,837      2,284,391,177      129,804,954         1,156,698,365      
รวมหนีสิ้น 6,929,390,773      6,061,672,008      3,512,160,934      2,933,393,406      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำำาปี 2563134



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 2,335,000,000      6,761,733             2,190,000,000      -                           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 18 1,572,982,301      1,446,721,396      97,693,096           75,660,895           
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 169,200,000         291,000,000         -                           -                           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 7, 20 84,885,183           -                           1,758,429             -                           
ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 1,089,631,354      1,699,427,833      1,089,631,354      1,699,427,833      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 395,725,588         320,547,432         3,273,101             1,606,313             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,779,510             12,822,437           -                           -                           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,655,203,936      3,777,280,831      3,382,355,980      1,776,695,041      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 893,850,000         1,042,750,000      -                           -                           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 7, 20 221,786,161         -                           56,625,206           -                           
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 -                           1,088,692,369      -                           1,088,692,369      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 152,605,926         135,780,213         73,179,748           68,005,996           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 -                           1,410,865             -                           -                           
เงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า 7 5,944,750             15,757,730           -                           -                           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,274,186,837      2,284,391,177      129,804,954         1,156,698,365      
รวมหนีสิ้น 6,929,390,773      6,061,672,008      3,512,160,934      2,933,393,406      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
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 23 100,000,000         100,000,000         100,000,000         100,000,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,950,864,694      3,536,647,989      1,817,818,237      1,919,613,797      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (121,319,360)        (97,306,747)          -                           -                           
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 9,956,014,298      8,565,810,206      6,989,757,785      7,091,553,345      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 201,271,464         152,553,553         -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,157,285,762    8,718,363,759      6,989,757,785      7,091,553,345      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,086,676,535    14,780,035,767    10,501,918,719    10,024,946,751    

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 24 17,230,640,394    14,933,011,656    -                             -                                   
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7, 12 -                             -                             1,969,993,900      3,319,990,100             
รายไดอ่ื้น 25.1 151,426,492         117,218,416         283,972,129         280,658,835                
รวมรายได้ 17,382,066,886    15,050,230,072    2,253,966,029      3,600,648,935             
ค่าใช้จ่าย 26
ตน้ทุนขาย 10,172,906,235    9,122,570,060      -                             -                                   
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 1,914,884,214      1,967,643,146      -                             -                                   
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 965,096,991         784,914,969         271,255,500         223,264,741                
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 25.2 -                             11,692,704            -                             1,500,505,703             
รวมค่าใช้จ่าย 13,052,887,440    11,886,820,879    271,255,500         1,723,770,444             
ก าไรจากการด าเนินงาน 4,329,179,446      3,163,409,193      1,982,710,529      1,876,878,491             
รายไดท้างการเงิน 4,225,774              1,585,219              89,856,373            93,081,193                  
ตน้ทุนทางการเงิน (106,795,603)        (132,724,042)        (57,262,466)          (68,811,209)                
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 4,226,609,617      3,032,270,370      2,015,304,436      1,901,148,475             
ภาษีเงินได้ 27 (667,448,564)        (564,007,977)        (9,933,580)            283,739,822                
ก าไรส าหรับปี 3,559,161,053      2,468,262,393      2,005,370,856      2,184,888,297             

การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,525,027,862      2,506,461,413      2,005,370,856      2,184,888,297             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 34,133,191            (38,199,020)          

3,559,161,053      2,468,262,393      

ก าไรต่อหุ้น 29
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3.53                       2.51                       2.01                       2.18                             

   จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 1,000,000,000      1,000,000,000      1,000,000,000      1,000,000,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำำาปี 2563136



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 24 17,230,640,394    14,933,011,656    -                             -                                   
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 7, 12 -                             -                             1,969,993,900      3,319,990,100             
รายไดอ่ื้น 25.1 151,426,492         117,218,416         283,972,129         280,658,835                
รวมรายได้ 17,382,066,886    15,050,230,072    2,253,966,029      3,600,648,935             
ค่าใช้จ่าย 26
ตน้ทุนขาย 10,172,906,235    9,122,570,060      -                             -                                   
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 1,914,884,214      1,967,643,146      -                             -                                   
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 965,096,991         784,914,969         271,255,500         223,264,741                
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 25.2 -                             11,692,704            -                             1,500,505,703             
รวมค่าใช้จ่าย 13,052,887,440    11,886,820,879    271,255,500         1,723,770,444             
ก าไรจากการด าเนินงาน 4,329,179,446      3,163,409,193      1,982,710,529      1,876,878,491             
รายไดท้างการเงิน 4,225,774              1,585,219              89,856,373            93,081,193                  
ตน้ทุนทางการเงิน (106,795,603)        (132,724,042)        (57,262,466)          (68,811,209)                
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 4,226,609,617      3,032,270,370      2,015,304,436      1,901,148,475             
ภาษีเงินได้ 27 (667,448,564)        (564,007,977)        (9,933,580)            283,739,822                
ก าไรส าหรับปี 3,559,161,053      2,468,262,393      2,005,370,856      2,184,888,297             

การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,525,027,862      2,506,461,413      2,005,370,856      2,184,888,297             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 34,133,191            (38,199,020)          

3,559,161,053      2,468,262,393      

ก าไรต่อหุ้น 29
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3.53                       2.51                       2.01                       2.18                             

   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 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรส าหรับปี 3,559,161,053      2,468,262,393      2,005,370,856      2,184,888,297             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (39,427,893)          (4,575,127)            -                             -                                   
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (39,427,893)          (4,575,127)            -                             -                                   
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 22 (13,513,946)          (12,540,497)          (8,958,020)            (1,983,733)                   
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 27 2,702,789              2,508,099              1,791,604              396,747                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (10,811,157)          (10,032,398)          (7,166,416)            (1,586,986)                   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (50,239,050)          (14,607,525)          (7,166,416)            (1,586,986)                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 3,508,922,003      2,453,654,868      1,998,204,440      2,183,301,311             

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,490,204,092      2,488,977,816      1,998,204,440      2,183,301,311             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 18,717,911            (35,322,948)          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 3,508,922,003      2,453,654,868      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

THAILAND’S
TOP
CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 137



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 4,226,609,617      3,032,270,370      2,015,304,436      1,901,148,475             
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน
      เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             (1,969,993,900)     (3,319,990,100)           
      คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 668,374,798         533,733,932         2,998,925              519,574                       
      ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (371,386)               -                             (371,386)               -                                   
      ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             1,498,756,000             
      คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 4,798,098              -                             -                             -                                   
      คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -                             7,761,654              -                             -                                   
      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,460,598              4,130,483              -                             -                                   
      ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (5,535,332)            (3,347,807)            -                             -                                   
      ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,289,176            22,843,134            2,814,780              4,479,289                    
      ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กู้ 1,511,152              2,200,323              1,511,152              2,200,323                    
      ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงและ
         ยงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,450,330)            3,541,204              (2,718,296)            1,713,344                    
      รายไดท้างการเงิน (4,225,774)            (1,585,219)            (89,856,373)          (93,081,193)                
      ตน้ทุนทางการเงิน 99,212,343            124,458,564         57,110,714            66,464,153                  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 5,007,672,960      3,726,006,638      16,800,052            62,209,865                  
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (287,091,341)        (241,090,079)        829,321                 150,664                       
   สินคา้คงเหลือ (502,355,370)        (108,463,084)        -                             -                                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (32,425,108)          442,348,133         45,747                   (54,475)                        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (303,962)               769,758                 -                             -                                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 77,011,364            (254,112,231)        23,278,042            35,306,727                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,042,927)            370,621                 -                             -                                   
   เงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า (9,812,980)            121,700                 -                             -                                   
   จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (12,977,409)          (8,652,602)            (6,599,048)            -                                   
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 4,234,675,227      3,557,298,854      34,354,114            97,612,781                  
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,470,944              1,296,342              2,584,505              162,344                       
จ่ายภาษีเงินได้ (602,720,628)        (477,097,884)        (7,812,168)            (23,203,150)                
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,636,425,543      3,081,497,312      29,126,451            74,571,975                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำำาปี 2563138



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 4,226,609,617      3,032,270,370      2,015,304,436      1,901,148,475             
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน
      เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             (1,969,993,900)     (3,319,990,100)           
      คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 668,374,798         533,733,932         2,998,925              519,574                       
      ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (371,386)               -                             (371,386)               -                                   
      ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             1,498,756,000             
      คา่เผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 4,798,098              -                             -                             -                                   
      คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -                             7,761,654              -                             -                                   
      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,460,598              4,130,483              -                             -                                   
      ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (5,535,332)            (3,347,807)            -                             -                                   
      ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,289,176            22,843,134            2,814,780              4,479,289                    
      ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กู้ 1,511,152              2,200,323              1,511,152              2,200,323                    
      ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริงและ
         ยงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,450,330)            3,541,204              (2,718,296)            1,713,344                    
      รายไดท้างการเงิน (4,225,774)            (1,585,219)            (89,856,373)          (93,081,193)                
      ตน้ทุนทางการเงิน 99,212,343            124,458,564         57,110,714            66,464,153                  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 5,007,672,960      3,726,006,638      16,800,052            62,209,865                  
สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (287,091,341)        (241,090,079)        829,321                 150,664                       
   สินคา้คงเหลือ (502,355,370)        (108,463,084)        -                             -                                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (32,425,108)          442,348,133         45,747                   (54,475)                        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (303,962)               769,758                 -                             -                                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 77,011,364            (254,112,231)        23,278,042            35,306,727                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (5,042,927)            370,621                 -                             -                                   
   เงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า (9,812,980)            121,700                 -                             -                                   
   จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (12,977,409)          (8,652,602)            (6,599,048)            -                                   
เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 4,234,675,227      3,557,298,854      34,354,114            97,612,781                  
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,470,944              1,296,342              2,584,505              162,344                       
จ่ายภาษีเงินได้ (602,720,628)        (477,097,884)        (7,812,168)            (23,203,150)                
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 3,636,425,543      3,081,497,312      29,126,451            74,571,975                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้เพ่ิมข้ึน (840,000,000)        -                             (840,000,000)        -                                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 840,371,386         -                             840,371,386         -                                   
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                             -                             (3,138,000,000)     (1,937,000,000)           
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             1,732,087,800      3,444,840,000             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             -                             (841,499,670)        (804,520,000)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 7,345,760              7,319,482              -                             -                                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,655,275,526)     (428,188,477)        -                             -                                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (22,278,325)          (11,572,558)          (4,915,718)            -                                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (332,800)               -                             -                             -                                   
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย -                             -                             87,557,434            96,870,808                  
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             3,249,990,100      849,997,400                
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (1,670,169,505)     (432,441,553)        1,085,591,332      1,650,188,208             
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 4,574,664,031      5,789,908,908      2,983,000,000      2,267,000,000             
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,246,399,550)     (6,058,147,175)     (793,000,000)        (2,267,000,000)           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -                             55,050,000            -                             -                                   
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (270,700,000)        (401,250,000)        -                             -                                   
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (118,927,919)        -                             (1,706,131)            -                                   
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู้ (1,700,000,000)     -                             (1,700,000,000)     -                                   
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   จากการออกจ าหน่ายหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 30,000,000            -                             -                             -                                   
จ่ายดอกเบ้ีย (101,638,691)        (124,660,318)        (58,713,221)          (66,464,153)                
จ่ายเงินปันผล (2,100,000,000)     (1,100,000,000)     (2,100,000,000)     (1,100,000,000)           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,933,002,129)     (1,839,098,585)     (1,670,419,352)     (1,166,464,153)           
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็น
   เงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (52,583,929)          13,999,575            -                             -                                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (19,330,020)          823,956,749         (555,701,569)        558,296,030                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 961,954,431         137,599,216         576,954,884         18,658,854                  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 3,923,909              398,466                 -                             -                                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 946,548,320         961,954,431         21,253,315            576,954,884                

-                             -                             -                             -                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

THAILAND’S
TOP
CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 139



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562 2563 2562
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีคา่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 35,102,519            (107,094,344)        -                             -                                   
   เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 4,206,666              (1,398,100)            356,666                 -                                   
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 13,430,813            (4,127,043)            -                             -                                   
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพ่ือการลงทุน 7,820,861              7,423,928              -                             -                                   
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสัญญาเช่า 91,062,459            -                             -                             -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำำาปี 2563140
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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   เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 4,206,666              (1,398,100)            356,666                 -                                   
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 13,430,813            (4,127,043)            -                             -                                   
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพ่ือการลงทุน 7,820,861              7,423,928              -                             -                                   
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสัญญาเช่า 91,062,459            -                             -                             -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 
 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากัดเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556  

และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจ ากัดเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้ น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท  คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                        
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้น อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2563 2562 

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 เอเชีย แพค็เกจจ้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ ไทย 100 - 
บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จ ากดั การลงทุน ไทย 100 - 
บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั การลงทุน ฮ่องกง 100 100 
บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) จ ากดั ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ฮ่องกง 100 100 
ถอืหุ้นโดยบริษทัยอ่ย     
บริษทั เอ วูด้ด้ี ดร้ิงค ์จ ากดั การตลาดและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ไทย 85 - 
บริษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลด้ิงส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั 

การลงทุน 
 

ลกัเซมเบิร์ก 84.3 84.3 

บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ องักฤษ 84.3 84.3 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ 
“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ  
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนรวมและ
ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

รายงานประจำำาปี 2563144
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ซ) ในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพิ่มเติม (ซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุ้นส่วนน้อย) 
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงต ่ากว่า/สูงกว่าราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือได้แสดงไวใ้น                
ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใตห้ัวขอ้ “ส่วนเกิน/ต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลง
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

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 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                  
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

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

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก
โดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ                    
มีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี     
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                  
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

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

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก
โดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และ                    
มีผลบงัคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี     
1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
มาใชป้ระกอบการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพยจ์าก
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แลว้ ดงันั้น ในการ
จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติัตาม
มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีส าหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติั
ในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2564 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามาตรฐานดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน     

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 334,537 334,537 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมนุเวียน    
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
113,126 

 
113,126 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
221,411 

 
221,411 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน     

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 60,090 60,090 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
1,706 

 
1,706 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
58,384 

 
58,384 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและกลุ่มบริษทัไม่ได้
ก าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

4.2 สัญญาเช่า 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                
เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 162,654 2,735 
บวก: ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,778 - 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 138,797 83,981 
หกั:  สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (486) - 

สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (15,266) (1,860) 
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (19,940) (24,766) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 334,537 60,090 
อตัราดอกเบ้ียการกูยื้มส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 2.3 3.0 
   
ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 113,126 1,706 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 221,411 58,384 

 334,537 60,090 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 180,478 60,090 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 14,616 - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 990 - 
ยานพาหนะ 138,453 - 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 334,537 60,090 
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5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมี
การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 บริษทัฯรับรู้รายไดค้่าบริหารจดัการตามแต่ละงวดท่ีไดใ้ห้บริการตามระยะเวลาของสัญญา 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการตามแต่ละงวดท่ีได้ให้บริการตามระยะเวลาของ
สัญญาใหเ้ช่าและบริการ 

รายได้ดอกเบีย้  

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน
ภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้น) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อ่ืน 

 รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้
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แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
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คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้
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5.3 สินค้าคงเหลือ 
 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และประกอบไปดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและโสหุย้ในการผลิต  

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

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

5.5 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 

หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธี เส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
งบก าไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ

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 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
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กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของ

สินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

          อายกุารใหป้ระโยชน ์
เคร่ืองหมายการคา้  10 ปี 

 สิทธิบตัร  10 ปี 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   5 - 10 ปี 

 กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงได้แก่ 
ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่า
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

 ไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งพฒันา 

5.8 ค่าความนิยม 
 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในงบก าไรขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

รายงานประจำำาปี 2563152
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กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของ

สินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

          อายกุารใหป้ระโยชน ์
เคร่ืองหมายการคา้  10 ปี 

 สิทธิบตัร  10 ปี 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   5 - 10 ปี 

 กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงได้แก่ 
ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่า
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

 ไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งพฒันา 

5.8 ค่าความนิยม 
 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในงบก าไรขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
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เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั
จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ            
ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.9 สัญญาเช่า 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคาร และส่ิงปลูกสร้าง  2 - 24 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  2 - 3 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน  2 - 6 ปี 
ยานพาหนะ   1 - 5 ปี 
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หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี  มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

รายงานประจำำาปี 2563154
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หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี  มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในงบก าไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่ 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
งบก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

13 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดใ้นงบก าไร
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่า
ด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  

5.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม
บริษทั 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

5.11 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ  
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษทั
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษทั
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสด
ตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์
ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย 
โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ี รับรู้ในงวดก่อนก็ ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
คร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบก าไรขาดทุนทนัที  

รายงานประจำำาปี 2563156
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5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษทั
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษทั
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสด
ตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์
ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย 
โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ี รับรู้ในงวดก่อนก็ ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
คร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบก าไรขาดทุนทนัที  
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5.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้ งจ านวนในงบก าไรขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.14 ประมาณการหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ                
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.15 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                

โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.16 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้
รายได ้  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

รายงานประจำำาปี 2563158
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.16 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้
รายได ้  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบุไว้
เท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้ งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้ นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในงบก าไรขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคา้ 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ 
และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการ
ตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่าย
ค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่าย
ตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

THAILAND’S
TOP
CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 159
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กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก  หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ และคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการ
เงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองลูกหน้ี
การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

รายงานประจำำาปี 2563160
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กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก  หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บช าระ และคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การ
รับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างช าระการ
จ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการ
เงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคญัและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูล
ภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองลูกหน้ี
การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

ลูกหนีก้ารค้า 
ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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ค่าความนิยม 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย
บริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดนั้น ๆ 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมิน           
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน
ในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลท่ีมีอยู่เก่ียวกบัธุรกรรมการขายท่ีมีผลผกูพนัซ่ึงได้
เขา้ท าในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัส าหรับสินทรัพยท่ี์คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิงจากราคาตลาดท่ี
สามารถสังเกตไดห้ักด้วยตน้ทุนส่วนเพิ่มในการจ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใช้แบบจ าลองการคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใช้ขอ้มูลงบประมาณในช่วง 5 ปีขา้งหน้า
และไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ท่ีกิจการยงัไม่ไดมี้ผลผูกพนัหรือการลงทุนในอนาคตท่ีส าคญัซ่ึงจะ
ท าให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้ งน้ี ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดท่ีใช้ใน
แบบจ าลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตท่ีคาดการณ์และอตัราการเติบโตท่ีใช้เพื่อการ
คาดการณ์ 
สัญญาเช่า  
การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย
ค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่ม
บริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพ่ิม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคล้ายคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  
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การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                               
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

    
 

เงินปันผลรับ - - 1,970 3,320 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 280 280 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 88 93 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - - 3 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 751 677 - - ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการ 12 8 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่ารับ 8 6 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น 4 3 - - ราคาตลาด/                  

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 2,382 1,289 - - ราคาตลาด 
ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 31 17 - - ราคาตามสัญญา/         

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 28 35 - - ราคาตามสัญญา 
คา่ใชจ้่ายอื่น 4 4 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 588 592 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั                                                    
(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 313,119 181,747 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 313,119 181,747 588 592 
     
เงินปันผลค้างรับจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั                     

(หมายเหตุ 32)     
บริษทัยอ่ย - - 1,669,995 2,949,991 
รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,669,995 2,949,991 
     
ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั                   
บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 
รวมลูกหน้ีระยะยาวอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 18)     
บริษทัยอ่ย - - 5 - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั                           (มีผู ้
ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั) 28,856 22,917 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  28,856 22,917 5 - 
     
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั       
(หมายเหตุ 20)     

บริษทัยอ่ย - - 58,383 - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั                                                    
(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 110,233 - - - 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110,233 - 58,383 - 
     
เงินมัดจ ารับส าหรับการเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั      
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  
 (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 5,545 3,230 - - 
รวมเงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5,545 3,230 - - 
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บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  
 (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 5,545 3,230 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 
2562 

เพ่ิมขึ้น            
ระหว่างปี 

ลดลง               
ระหว่างปี 

ก าไรจากอตัรา
แลกเปลี่ยน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี          

31 ธนัวาคม 
2563 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั บริษทัยอ่ย 2,460,000 2,940,000 (1,675,000) - 3,725,000 
บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ 
จ ากดั บริษทัยอ่ย - 170,000 - - 170,000 

บริษทั เอเชีย แพคเกจจ้ิง  แมนู
แฟคเจอร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย - 28,000 (28,000) - - 

บริษทั คาราบาวเทรดดิ้ง 
(ฮ่องกง) จ ากดั บริษทัยอ่ย 26,368 - (29,088) 2,720 - 

รวม  2,486,368 3,138,000 (1,732,088) 2,720 3,895,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ซ่ึงคดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 ต่อปี (2562: ร้อยละ 2.8 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 229.1 175.6 229.1 175.6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.3 2.1 2.3 2.1 
รวม 231.4 177.7 231.4 177.7 

ภาระค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบับริษทัย่อยสองแห่งตาม  
ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33.5.1  
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8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 230 210 10 10 
เงินฝากธนาคาร 946,318 275,744 21,243 21,945 
ใบรับฝากเงินเม่ือทวงถาม - 686,000 - 555,000 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 946,548 961,954 21,253 576,955 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.25 ต่อปี (2562:    
เงินฝากออมทรัพยแ์ละใบรับฝากเงินเม่ือทวงถามมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 1.00 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
  ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 197,155 122,921 - - 
  คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 85,854 55,633 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 283,009 178,554 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
  ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 792,370 752,210 - - 
  คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 209,896 111,601 - - 
3 - 6 เดือน 482 221 - - 
6 - 12 เดือน - 659 - - 
มากกว่า 12 เดือน 19,954 14,650 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,022,702 879,341 - - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

(2562: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) (19,954) (14,687) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,002,748 864,654 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,285,757 1,043,208 - - 

รายงานประจำำาปี 2563166
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,370 2,922 - 1 
ลูกหน้ีอืน่ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,582 6,794 - - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 371 271 588 591 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 507 367 - 283 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้  97,131 81,150 948 1,777 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,369 - - - 
เงินทดรองจ่าย 1,024 1,922 - - 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 1,144 993 - - 
อื่นๆ 1,108 2,694 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 134,606 97,113 1,536 2,652 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  1,420,363 1,140,321 1,536 2,652 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 14,687 
เพิ่มขึ้นระหวา่งปี 4,798 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 469 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 19,954 

 
 

THAILAND’S
TOP
CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 167



26 

10. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทนุให้
เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคา้ส าเร็จรูป 572,380 404,488 (5,110) (7,293) 567,270 397,195 
งานระหว่างท า 23,002 4,751 - - 23,002 4,751 
วตัถดิุบ 378,661 248,807 - - 378,661 248,807 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 323,176 182,047 - - 323,176 182,047 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 178,549 135,891 - - 178,549 135,891 
เศษซากวตัถดิุบ 11,620 10,257 - - 11,620 10,257 
สินคา้ระหว่างทาง 7,123 12,677 - - 7,123 12,677 
รวม 1,494,511 998,918 (5,110) (7,293) 1,489,401 991,625 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ านวน 4.5 ล้านบาท (2562: 4.1 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย และมีการกลับ
รายการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 6.8 ลา้นบาท (2562: 5.3 ลา้นบาท) โดยน าไปหักจาก
มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 106,166 78,861 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 20,388 11,220 29 74 
วสัดุส่งเสริมการตลาด 6,292 7,690 - - 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย 4 11 - - 
อืน่ ๆ 3,090 5,728 - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 135,940 103,510 29 74 

 

รายงานประจำำาปี 2563168
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) 
จ ากดั จ านวน 1,498.8 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบญัชีค่าใช้จ่ายอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการ 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์โดยประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่าย
บริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  
ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 4.0 
อตัราคิดลด 11.1 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดย
ภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วน
งานนั้น ๆ 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ            

เงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 
เงินปันผลที่บริษทัฯ             
รับในระหว่างปี  

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (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 1,709,994 2,669,991 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส 
จ ากดั 

1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 - - 1,299,998 1,299,998 260,000 649,999 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม 
จ  ากดั 

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

บริษทั เอเชีย แคน                
แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 

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

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ้ง 
แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

595,000 - 100 - 595,000 - - - 595,000 - - - 

บริษทั เอเชียคาราบาว                
เวนเจอร์ จ ากดั 

5,000 - 100 - 5,000 - - - 5,000 - - - 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ             
บริษทั คาราบาวโฮลดิง้ส์ 

(ฮ่องกง) จ  ากดั 
93.6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

85.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 3,082,160 2,840,661 (1,498,756) (1,498,756) 1,583,404 1,341,905 - - 

บริษทั คาราบาวเทรดดิง้ 
(ฮ่องกง) จ  ากดั 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

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

รวม     6,010,872 5,169,373 (1,498,756) (1,498,756) 4,512,116 3,670,617 1,969,994 3,319,990 
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12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั   
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย              
ส่วนไดเ้สีย                 ท่ี

ไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษทัย่อยสะสม 

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีแบ่งให้กบั      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหว่างปี 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 
(บริษทัยอ่ยของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์  
(ฮ่องกง) จ ากดั) 15.7 15.7 (90.3) (61.7) (13.2) (89.1) 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 
(บริษทัยอ่ย) 26.0 26.0 261.5 214.2 47.2 50.9 

บริษทั เอ วูด้ด้ี ดร้ิงค ์จ ากดั (บริษทัยอ่ยของ
บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จ ากดั) 15.0 - 30.1 - 0.1 - 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์    
โฮลดิ้งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แคน                  

แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั บริษทั เอ วูด้ด้ี ดร้ิงค ์จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 176.9 102.2 365.6 436.6 229.0 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 501.8 489.8 1,877.1 1,922.4 - - 
หน้ีสินหมุนเวียน 1,231.4 969.7 339.7 489.7 28.4 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน - 1.4 898.6 1,046.6 0.1 - 

สรุปรายการก าไรขาดทุน 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์            
โฮลดิ้งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แคน         

แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั บริษทั เอ วูด้ด้ี ดร้ิงค ์จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ก าไร(ขาดทุน) (84.2) (565.8) 181.9 195.9 0.4 - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (49.6) 35.1 (0.1) (0.7)   - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (133.8) (530.7) 181.8 195.2 0.4 - 

รายงานประจำำาปี 2563170
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12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุท่ีมีสาระส าคญั   
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย              
ส่วนไดเ้สีย                 ท่ี

ไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษทัย่อยสะสม 

ก าไร(ขาดทุน)ท่ีแบ่งให้กบั      
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหว่างปี 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ้งส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 
(บริษทัยอ่ยของบริษทั คาราบาวโฮลดิ้งส์  
(ฮ่องกง) จ ากดั) 15.7 15.7 (90.3) (61.7) (13.2) (89.1) 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 
(บริษทัยอ่ย) 26.0 26.0 261.5 214.2 47.2 50.9 

บริษทั เอ วูด้ด้ี ดร้ิงค ์จ ากดั (บริษทัยอ่ยของ
บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จ ากดั) 15.0 - 30.1 - 0.1 - 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์    
โฮลดิ้งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แคน                  

แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั บริษทั เอ วูด้ด้ี ดร้ิงค ์จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยห์มุนเวียน 176.9 102.2 365.6 436.6 229.0 - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 501.8 489.8 1,877.1 1,922.4 - - 
หน้ีสินหมุนเวียน 1,231.4 969.7 339.7 489.7 28.4 - 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน - 1.4 898.6 1,046.6 0.1 - 

สรุปรายการก าไรขาดทุน 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์            
โฮลดิ้งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แคน         

แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั บริษทั เอ วูด้ด้ี ดร้ิงค ์จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ก าไร(ขาดทุน) (84.2) (565.8) 181.9 195.9 0.4 - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (49.6) 35.1 (0.1) (0.7)   - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (133.8) (530.7) 181.8 195.2 0.4 - 
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สรุปรายการกระแสเงินสด 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์           
โฮลดิ้งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แคน                       

แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั บริษทั เอ วูด้ด้ี ดร้ิงค ์จ ากดั 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (242.9) (451.2) 248.1 376.7 5.2 - 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (0.6) - (82.7) (136.0) - - 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 275.3 468.9 (245.7) (136.2) 200.0 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสุทธิ 31.8 17.7 (80.3) 104.5 205.2 - 

12.4 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

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

 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 54.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 74.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ่มขึ้น 
20.0 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงหรือประมาณ 22.3 ลา้นยูโร) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือ
วนัท่ี 8 มกราคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (CVHLUX) ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทั้ งหมดของ ICUK จ านวน 20.0 ล้านปอนด์ สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.3 ล้านยูโร โดย 
CVHLUX ไดจ่้ายช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวบางส่วนจ านวน 13.9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

12.4.2 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้
เรียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมส าหรับหุน้สามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 4.1 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง โดย บริษทั คาราบาว
เวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (CVHLUX) ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 
เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 78.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 83.6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 5.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 
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12.4.3 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) มีมติให้เรียก
ช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือจ านวน 1.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยบริษทั คาราบาว             
เวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (CVHLUX)ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562  

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

12.4.4 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทัย่อย
แห่งหน่ึง) มีมติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.1 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
โดยบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากัด (CVHLUX) ได้ช าระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัท่ี                
6 กุมภาพนัธ์ 2563 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 74.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 80.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ่มขึ้น 6.0 ลา้นปอนด ์
สเตอร์ลิงหรือประมาณ 7.1 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวันท่ี                         
6 กุมภาพนัธ์ 2563 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 CVHLUX ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้ งหมดของ ICUK จ านวน 6.0 ล้าน
ปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 7.1 ล้านยูโร โดย CVHLUX ได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวบางส่วน
จ านวน 2.9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 85.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 89.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อย บริษทั
ยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2563 

12.4.5 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมส าหรับหุน้สามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 3.0 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
โดยบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากัด (CVHLUX) ได้ช าระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัท่ี            
11 มิถุนายน 2563 

 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 89.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 93.6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 3.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 
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12.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ดงัต่อไปน้ี 
12.5.1 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง 

แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (APM) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
บรรจุภณัฑ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 700 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  

 APM ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี APM ไดเ้รียกช าระค่าหุ้น 
หุน้ละ 25 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้นท่ีเรียกช าระดงักล่าวแลว้ 
ทั้งน้ี APM ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับส่วนท่ีเหลือเต็มจ านวนรวม 525 ลา้นบาท และ APM ไดรั้บ
ช าระค่าหุน้ท่ีเรียกช าระเพิ่มเติมดงักล่าวแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- จ านวน 350 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 50 บาท เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
- จ านวน 70 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 10 บาท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
- จ านวน 56 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 8 บาท เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 
- จ านวน 49 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 7 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 

12.5.2 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั เอเชียคาราบาว    เวน
เจอร์ จ ากัด (ACV) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้ งอยู่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจร่วมลงทุนกับพนัธมิตรทาง
การคา้ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 20 ลา้นบาท (หุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยบริษทัฯ
ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  
ACV ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี ACV ไดเ้รียกช าระค่าหุ้น 
หุน้ละ 25 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้ท่ีเรียกช าระดงักล่าวแลว้ 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให ้ACV เขา้ท าสัญญาร่วมทุนกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
เพื่อลงทุนในบริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค ์จ ากดั (AWD) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563     เพื่อ
ประกอบธุรกิจการตลาดและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 0.1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าว ACV และบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักลา่วถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 85 และร้อยละ 15 ตามล าดบั ทั้งน้ี AWD ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเต็มจ านวน โดย ACV ไดช้ าระ
ค่าหุน้ท่ีเรียกช าระดงักล่าวแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผุ ้ถือหุ้นของบริษัท เอ วู ้ดด้ี ดริงค์ จ ากัด (AWD) (บริษัทย่อย        
แห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 0.1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 200 
ลา้นบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 1,999,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  
AWD ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ทั้งน้ี AWD ไดเ้รียกช าระ
ค่าหุน้เตม็จ านวน โดย ACV ไดช้ าระค่าหุน้ท่ีเรียกช าระดงักล่าวแลว้ 

รายงานประจำำาปี 2563172
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12.4.3 เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) มีมติให้เรียก
ช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือจ านวน 1.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง โดยบริษทั คาราบาว             
เวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (CVHLUX)ไดช้ าระคา่หุน้ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562  

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

12.4.4 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทัย่อย
แห่งหน่ึง) มีมติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.1 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
โดยบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากัด (CVHLUX) ได้ช าระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัท่ี                
6 กุมภาพนัธ์ 2563 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 74.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 80.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ่มขึ้น 6.0 ลา้นปอนด ์
สเตอร์ลิงหรือประมาณ 7.1 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวันท่ี                         
6 กุมภาพนัธ์ 2563 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 CVHLUX ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้ งหมดของ ICUK จ านวน 6.0 ล้าน
ปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 7.1 ล้านยูโร โดย CVHLUX ได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวบางส่วน
จ านวน 2.9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 85.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 89.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อย บริษทั
ยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2563 

12.4.5 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมส าหรับหุน้สามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 3.0 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
โดยบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากัด (CVHLUX) ได้ช าระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัท่ี            
11 มิถุนายน 2563 

 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 89.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 93.6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 3.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษัทฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 
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12.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ดงัต่อไปน้ี 
12.5.1 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง 

แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (APM) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
บรรจุภณัฑ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 700 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  

 APM ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี APM ไดเ้รียกช าระค่าหุ้น 
หุน้ละ 25 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้นท่ีเรียกช าระดงักล่าวแลว้ 
ทั้งน้ี APM ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับส่วนท่ีเหลือเต็มจ านวนรวม 525 ลา้นบาท และ APM ไดรั้บ
ช าระค่าหุน้ท่ีเรียกช าระเพิ่มเติมดงักล่าวแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- จ านวน 350 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 50 บาท เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563 
- จ านวน 70 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 10 บาท เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 
- จ านวน 56 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 8 บาท เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 
- จ านวน 49 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 7 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 

12.5.2 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั เอเชียคาราบาว    เวน
เจอร์ จ ากัด (ACV) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้ งอยู่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจร่วมลงทุนกับพนัธมิตรทาง
การคา้ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 20 ลา้นบาท (หุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยบริษทัฯ
ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  
ACV ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี ACV ไดเ้รียกช าระค่าหุ้น 
หุน้ละ 25 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้ท่ีเรียกช าระดงักล่าวแลว้ 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให ้ACV เขา้ท าสัญญาร่วมทุนกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
เพื่อลงทุนในบริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค ์จ ากดั (AWD) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563     เพื่อ
ประกอบธุรกิจการตลาดและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 0.1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าว ACV และบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักลา่วถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 85 และร้อยละ 15 ตามล าดบั ทั้งน้ี AWD ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเต็มจ านวน โดย ACV ไดช้ าระ
ค่าหุน้ท่ีเรียกช าระดงักล่าวแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามัญผุ ้ถือหุ้นของบริษัท เอ วู ้ดด้ี ดริงค์ จ ากัด (AWD) (บริษัทย่อย        
แห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 0.1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 200 
ลา้นบาท (หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 1,999,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  
AWD ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2563 ทั้งน้ี AWD ไดเ้รียกช าระ
ค่าหุน้เตม็จ านวน โดย ACV ไดช้ าระค่าหุน้ท่ีเรียกช าระดงักล่าวแลว้ 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงเป็นอาคารส านกังานให้เช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
ราคาทุน 139,277 131,123 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (32,384) (27,903) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 106,893 103,220 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 103,220 99,968 
ตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสินทรัพย ์ 333 - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,821 7,424 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี (4,481) (4,172) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 106,893 103,220 

 บริษทัย่อยประเมินมูลค่ายุติธรรมส าหรับอาคารส านกังานให้เช่าของบริษทัย่อย โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้
(Income Approach) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรมมีจ านวนประมาณ 172.0 ลา้นบาท (2562: 
167.9 ลา้นบาท) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวอา้งอิงจากขอ้มูลภายในบริษทัย่อย 

รายงานประจำำาปี 2563174
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15. ค่าความนิยม 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 481,115 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 13,617 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 494,732 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 4.0 
อตัราคิดลด 11.1 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม 
และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เคร่ืองหมาย
การคา้ สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ความรู้และ
ทกัษะในการ
ผลิตสินคา้ 

สินทรัพย ์            
ไม่มีตวัตน

ระหว่างพฒันา รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:       
ราคาทุน 10,000 10,000 68,792 49,986 11,409 150,187 
หกั: คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (10,000) (10,000) (29,910) - - (49,910) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 38,882 49,986 11,409 100,277 
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 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน               
ระหว่างพฒันา รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:    
ราคาทุน 5,200 5,272 10,472 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,345) - (1,345) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 3,855 5,272 9,127 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:    
ราคาทุน 5,200 - 5,200 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (824) - (824) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 4,376 - 4,376 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 81,156 77,322 4,376 4,895 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี - ราคาทุน 26,485 10,175 5,272 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (7,372) (6,308) (521) (519) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 8 (33) - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 100,277 81,156 9,127 4,376 

รายงานประจำำาปี 2563178
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เคร่ืองหมาย
การคา้ สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ความรู้และ
ทกัษะในการ
ผลิตสินคา้ 

สินทรัพย ์            
ไม่มีตวัตน

ระหว่างพฒันา รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:       
ราคาทุน 10,000 10,000 68,792 49,986 11,409 150,187 
หกั: คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (10,000) (10,000) (29,910) - - (49,910) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 38,882 49,986 11,409 100,277 
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 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน               
ระหว่างพฒันา รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:    
ราคาทุน 5,200 5,272 10,472 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,345) - (1,345) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 3,855 5,272 9,127 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:    
ราคาทุน 5,200 - 5,200 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (824) - (824) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 4,376 - 4,376 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 81,156 77,322 4,376 4,895 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี - ราคาทุน 26,485 10,175 5,272 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (7,372) (6,308) (521) (519) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 8 (33) - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 100,277 81,156 9,127 4,376 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ โดยพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 2.4 
อตัราคิดลด 8.3 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม 
และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคาร

พาณิชย ์เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนัและไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้งปฎิบติัตาม 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,930 16,611 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 577,189 614,553 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,913 5,339 5 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 389,450 297,781 24,515 22,087 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,013 967 - - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 398,887 319,501 73,173 53,574 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 164,063 137,700 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 14,537 54,269 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,572,982 1,446,721 97,693 75,661 
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
   2563 2562 

เงินกูย้ืมระยะยาว   1,063,050 1,333,750 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (169,200) (291,000) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 893,850 1,042,750 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  1,333,750 
หกั: จ่ายช าระระหว่างปี  (270,700) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  1,063,050 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน             
แห่งหน่ึงในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใชจ้นถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 โดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราคงท่ีใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลา
ผ่อนช าระเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี                           
เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัย่อย
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา  

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื่อ
ขยายระยะเวลาการเบิกใชเ้งินกูจ้ากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 เป็น 31 มกราคม 2562  

เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื่อ
ขยายระยะเวลาการผอ่นช าระจากเดิมส้ินสุดเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเดือนเมษายน 2570 

รายงานประจำำาปี 2563180
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
   (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
   2563 2562 

เงินกูย้ืมระยะยาว   1,063,050 1,333,750 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (169,200) (291,000) 
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 893,850 1,042,750 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  1,333,750 
หกั: จ่ายช าระระหว่างปี  (270,700) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  1,063,050 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน             
แห่งหน่ึงในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใชจ้นถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 โดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราคงท่ีใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลา
ผ่อนช าระเร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี                           
เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัย่อย
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา  

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื่อ
ขยายระยะเวลาการเบิกใชเ้งินกูจ้ากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 เป็น 31 มกราคม 2562  

เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื่อ
ขยายระยะเวลาการผอ่นช าระจากเดิมส้ินสุดเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเดือนเมษายน 2570 
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20. สัญญาเช่า  
20.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  
 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหว่าง 1 - 24 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

อาคารและส่ิง
ปลกูสร้าง 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
(หมายเหตุ 4) 180,478 14,616 990 138,453 334,537 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี                   7,770 19,615 - 63,677 91,062 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (33,051) (12,535) (539) (75,648) (121,773) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 155,197 21,696 451 126,482 303,826 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
    

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
    

อาคารและส่ิง
ปลกูสร้าง 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4)    60,090 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     (2,478) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     57,612 
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ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 325,368 81,356 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (18,697) (22,973) 
รวม 306,671 58,383 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (84,885) (1,758) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 221,786 56,625 
ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110,233 58,383 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4) 334,537 60,090 
บวก: เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 91,062 - 
 การเพ่ิมขึ้นของดอกเบ้ียระหว่างปี 7,299 1,793 
หกั: ช าระค่าเช่าระหว่างปี (126,227) (3,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 306,671 58,383 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 35 
ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

รายงานประจำำาปี 2563182
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ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 325,368 81,356 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (18,697) (22,973) 
รวม 306,671 58,383 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (84,885) (1,758) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 221,786 56,625 
ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110,233 58,383 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 4) 334,537 60,090 
บวก: เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 91,062 - 
 การเพ่ิมขึ้นของดอกเบ้ียระหว่างปี 7,299 1,793 
หกั: ช าระค่าเช่าระหว่างปี (126,227) (3,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 306,671 58,383 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 35 
ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  
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ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  
เฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 121,773 2,478 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 7,299 1,793 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 7,318 - 

ง) อ่ืน ๆ   
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 133.5 
ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 3.5 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น นอกจากน้ี 
กลุ่มบริษทัมีรายการท่ีไม่ใช่เงินสดเพิ่มขึ้นส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 
91.1 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี) 

20.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 
กลุ่มบริษัทเข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซ่ึงประกอบด้วยอาคาร
ส านกังาน (ดูหมายเหตุ 13) โดยมีอายสุัญญา 3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้
เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 

ภายใน 1 ปี 25,624 11,831 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 32,678 3,701 
รวม 58,302 15,532 
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21. หุ้นกู้ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดช าระ 
งบการเงินรวม/                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละ)  2563 2562 
คร้ังท่ี 1/2561 - ชุดท่ี 1 2.23 15 มิถุนายน 2563 - 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   1,090,000 2,790,000 
หกั: ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุ้นกูร้อตดัจ าหน่าย   (369) (1,880) 
รวมหุ้นกู ้   1,089,631 2,788,120 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (1,089,631) (1,699,428) 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - 1,088,692 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หุน้กูมี้การเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,788,120 
บวก: ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหว่างปี 1,511 
หกั: ไถ่ถอนหุ้นกูร้ะหว่างปี (1,700,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,089,631 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

 หุ้นกู้เหล่าน้ีมีขอ้ก าหนดให้บริษทัฯตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด 

 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวนเทียบเท่ากัน  ขึ้ นอยู่กับความ
เหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มูลค่ายติุธรรมของหุน้กูซ่ึ้งเท่ากบัราคาซ้ือขายสุดทา้ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  มูลค่ายติุธรรม 
  (บาทต่อหน่วย) 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 - ชุดท่ี 2  1,004.6 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561  1,004.6 

รายงานประจำำาปี 2563184
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21. หุ้นกู้ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดช าระ 
งบการเงินรวม/                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละ)  2563 2562 
คร้ังท่ี 1/2561 - ชุดท่ี 1 2.23 15 มิถุนายน 2563 - 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   1,090,000 2,790,000 
หกั: ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุ้นกูร้อตดัจ าหน่าย   (369) (1,880) 
รวมหุ้นกู ้   1,089,631 2,788,120 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (1,089,631) (1,699,428) 
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - 1,088,692 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หุน้กูมี้การเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,788,120 
บวก: ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหว่างปี 1,511 
หกั: ไถ่ถอนหุ้นกูร้ะหว่างปี (1,700,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,089,631 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

 หุ้นกู้เหล่าน้ีมีขอ้ก าหนดให้บริษทัฯตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด 

 เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวนเทียบเท่ากัน  ขึ้ นอยู่กับความ
เหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มูลค่ายติุธรรมของหุน้กูซ่ึ้งเท่ากบัราคาซ้ือขายสุดทา้ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  มูลค่ายติุธรรม 
  (บาทต่อหน่วย) 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 - ชุดท่ี 2  1,004.6 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561  1,004.6 
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22. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 135,780 109,049 68,006 61,543 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  14,680 12,259 2,496 3,672 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,609 2,017 319 596 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 8,567 - 211 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น:     
ขาดทนุ(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ            
ดา้นประชากรศาสตร์ (1) 1,613 - 1,615 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ           
ทางการเงิน  489 10,004 482 655 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 13,026 923 8,476 (286) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (12,977) (8,652) (6,599) - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 152,606 135,780 73,180 68,006 

เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                   
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึ้น 8.6 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท) กลุ่มบริษทับนัทึกผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นคา่ใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2562 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 
42.6 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 41.2 ลา้นบาท) (2562: จ านวน 45.6 ลา้นบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 44.3 ลา้นบาท))  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 5 - 21 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ปี) (2562: 6 - 21 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6 ปี)) 

THAILAND’S
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CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020
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PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 185
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 0.9 - 2.0 1.3 - 2.0 0.9 1.3 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 6.0 5.0 - 6.0 6.0 6.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 

(ขึ้นกบัช่วงอาย)ุ  2 - 57 2 - 57 2 - 23 2 - 23 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (10.5) 12.6 (1.1) 1.3 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  11.8 (10.1) 1.2 (1.1) 
 เพ่ิมขึ้น 20% ลดลง 20% เพ่ิมขึ้น 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (13.1) 17.6 (0.7) 40.7 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

23. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

รายงานประจำำาปี 2563186
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 0.9 - 2.0 1.3 - 2.0 0.9 1.3 
อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 6.0 5.0 - 6.0 6.0 6.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 

(ขึ้นกบัช่วงอาย)ุ  2 - 57 2 - 57 2 - 23 2 - 23 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (10.5) 12.6 (1.1) 1.3 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  11.8 (10.1) 1.2 (1.1) 
 เพ่ิมขึ้น 20% ลดลง 20% เพ่ิมขึ้น 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (13.1) 17.6 (0.7) 40.7 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

23. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

45 

24. รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า  
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 
   2563 2562 
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองด่ืมภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั   14,082,422 12,880,815 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีจา้งผลิตภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 443,052 531,756 
รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสินคา้อ่ืน   2,412,944 1,408,988 
อื่น ๆ   292,222 111,453 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   17,230,640 14,933,012 

25. รายได้อ่ืน/ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
25.1 รายไดอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 280,200 280,200 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 55,152 - 2,765 - 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 32,620 68,888 - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 12,194 12,246 - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 5,629 3,348 - - 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 1,569 3,199 - - 
อื่นๆ 44,262 29,537 1,007 459 
รวมรายไดอ้ื่น 151,426 117,218 283,972 280,659 

25.2 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน - 11,693 - 1,750 
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 1,498,756 
รวมค่าใชจ้่ายอื่น - 11,693 - 1,500,506 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อใชไ้ป 4,502,680 4,364,629 - - 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 2,765,024 1,792,614 - - 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 1,646,972 1,471,503 245,076 208,460 
ภาษีสรรพสามิต 1,308,685 1,256,702 - - 
ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 603,180 734,974 - - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 668,375 533,734 2,999 520 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 367,185 367,000 - - 
ค่าเดินทาง 246,618 295,802 10 40 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 323,988 288,123 1 1 
ค่าขนส่งสินคา้ 241,262 184,548 - - 
ค่าซ่อมบ ารุง 274,270 183,114 833 1,051 
ค่าโฆษณา 221,974 169,462 - - 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  - 11,693 - 1,750 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ                        
งานระหว่างท า (186,143) 2,640 - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 1,498,756 

27. ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 677,895 531,809 9,479 17,347 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,446) 32,199 455 (301,087) 
ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 667,449 564,008 9,934 (283,740) 

  

รายงานประจำำาปี 2563188
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27. ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 677,895 531,809 9,479 17,347 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,446) 32,199 455 (301,087) 
ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 667,449 564,008 9,934 (283,740) 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวกบั          
ผลขาดทนุจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,703) (2,508) (1,792) (397) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
     
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,226,610 3,032,370 2,015,304 1,901,148 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 16.5%, 19%,  

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

20% 20% 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คูณอตัราภาษี 851,359 610,186 403,061 380,230 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (104,064) (95,036) - - 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษ ี (10,694) (8,567) (393,999) (663,998) 
ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 17,839 10,239 881 36 
คา่ใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (111,415) (64,341) (9) (8) 
ขาดทนุทางภาษท่ีีไม่ไดบ้นัทึกเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
24,424 

 
111,527 

 
- 

 
- 

รวม (183,910) (46,178) (393,127) (663,970) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 667,449 564,008 9,934 (283,740) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ของปี 2559 - 2563 จ านวน 2,789          
ลา้นบาท (2562: ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องปี 2559 - 2562 จ านวน 2,619 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ได้
บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทย่อยดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่
แน่นอนในการน าขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25,055 21,690 9,402 8,367 
ประมาณการส่วนลดจ่ายและส่งเสริมการขาย 15,572 11,645 - - 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4,274 - - - 
ค่าเผื่อการลดมลูค่าสินคา้คงเหลือ 278 533 - - 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 103 - - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - 299,751 299,751 
รวม 45,282 33,868 309,153 308,118 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ผลกระทบของอตัราค่าเส่ือมราคา - 1,411 - - 
ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุ้นกู ้ 74 376 74 376 
รวม 74 1,787 74 376 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นภาษีเงินได้                

รอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 45,208 32,081 309,079 307,742 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,208 33,492 309,079 307,742 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (1,411) - - 
รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษเีงินได ้                        
รอการตดับญัชี - สุทธิ 45,208 32,081 309,079 307,742 
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รวม 74 1,787 74 376 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,208 33,492 309,079 307,742 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (1,411) - - 
รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษเีงินได ้                        
รอการตดับญัชี - สุทธิ 45,208 32,081 309,079 307,742 
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28. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญตัิส่งเสริม

การลงทุน พ .ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบาง
ประการ สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญัประกอบดว้ย 

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

ประกอบกิจการท่ีไดร้ับการส่งเสริม  
6 ปี 

(ส้ินสุดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) 
6 ปี 

(ส้ินสุดวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2566)           
(ยกเวน้ภาษีตามจ านวนเงินลงทุน) 

4.2 ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดร้ับการส่งเสริม
ซ่ึงไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี
เงินได ้ตลอดระยะเวลาท่ีไดร้ับ ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

6 ปี 
(ส้ินสุดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) 

6 ปี 
(ส้ินสุดวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2566) 

4.3 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดร้ับ - 

4.4 ไดร้ับลดหยอ่นอากรขาขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึงตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

- ไดร้ับ 

รายไดข้องบริษทัย่อยจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากการขาย 1,462,641 1,570,886 305,432 6,162 1,768,073 1,577,048 

29. ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยู่ในระหวา่งปี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ (พนับาท) 3,525,028 2,506,461 2,005,371 2,184,888 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 3.53 2.51 2.01 2.18 
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30. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  ทั้ งน้ีผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายการทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

(1) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 
(2) จ าหน่ายสินคา้ท่ีจา้งผลิตภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 
(3) จดัจ าหน่ายสินคา้อ่ืน 

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

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีส าหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก  

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562                 
มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมภายใต้
ตราสินคา้ของ   
กลุ่มบริษทั 

จ าหน่ายสินคา้ท่ี
จา้งผลิตภายใต ้ 
ตราสินคา้ของ   
กลุ่มบริษทั 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได้           
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 14,082 12,881 443 532 2,413 1,409 293 111 17,231 14,933 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 6,712 5,581 68 71 166 118 112 40 7,058 5,810 
รายไดอ่ื้น         151 117 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย         (1,915) (1,968) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (965) (785) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน         - (11) 
รายไดท้างการเงิน         4 2 
ตน้ทุนทางการเงิน         (107) (133) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         4,226 3,032 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (667) (564) 
ก าไรส าหรับปี         3,559 2,468 

รายงานประจำำาปี 2563192
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30. ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  ทั้ งน้ีผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายการทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

(1) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 
(2) จ าหน่ายสินคา้ท่ีจา้งผลิตภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 
(3) จดัจ าหน่ายสินคา้อ่ืน 

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 
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ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562                 
มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
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เคร่ืองด่ืมภายใต้
ตราสินคา้ของ   
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ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 6,712 5,581 68 71 166 118 112 40 7,058 5,810 
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ค่าใชจ่้ายอ่ืน         - (11) 
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ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         4,226 3,032 
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ก าไรส าหรับปี         3,559 2,468 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ในประเทศ 9,133 7,879 
ต่างประเทศ   
กลุ่มประเทศ CLMV 6,875 5,901 
ประเทศจีน 385 496 
สหราชอาณาจกัร 52 30 
อ่ืน ๆ 786 627 

รวม 17,231 14,933 

ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 53 (2562: ร้อยละ 53) และรายได้
จากการขายสินคา้ในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 47 (2562: ร้อยละ 47) 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของ
รายไดร้วมของกิจการ (2562: จ านวน 2 ราย) 

31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทั และพนกังานกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา                  
ร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด ์
และบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม กสิกรไทย จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 19.5 ลา้นบาท (2562: 18.0 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯจ านวน 
4.8 ลา้นบาท (2562: 4.2 ลา้นบาท)) 
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32. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
บริษัทฯ    
ส าหรับปี 2563    
เงินปันผลจากก าไรปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                      

เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 1,200 1.2 
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              

เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 900 0.9 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  2,100  
    
ส าหรับปี 2562    
เงินปันผลจากก าไรปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น                      

เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2562 600 0.6 
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                    

เมื่อวนัท่ี  8 สิงหาคม 2562 500 0.5 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  1,100  
บริษัทย่อย    
ส าหรับปี 2563    
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั    
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการ                        

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 300 100 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการ                          
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 1,410(1) 470 

รวม  1,710  
    
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั    
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563  260(1) 20 

รวม  260  
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  1,970  
    

รายงานประจำำาปี 2563194
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32. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
บริษัทฯ    
ส าหรับปี 2563    
เงินปันผลจากก าไรปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                      

เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 1,200 1.2 
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              

เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 900 0.9 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  2,100  
    
ส าหรับปี 2562    
เงินปันผลจากก าไรปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น                      

เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2562 600 0.6 
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                    

เมื่อวนัท่ี  8 สิงหาคม 2562 500 0.5 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  1,100  
บริษทัย่อย    
ส าหรับปี 2563    
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั    
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการ                        

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 300 100 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการ                          
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 1,410(1) 470 

รวม  1,710  
    
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั    
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                       
เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563  260(1) 20 

รวม  260  
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  1,970  
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

ส าหรับปี 2562    
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั    
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                              

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                    
เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 240 80 

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

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

รวม  2,670  
    
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั    
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการ                                

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                 
เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 130 10 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการ                                   
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                   
เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 325(1) 25 

เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการ                             
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                  
เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 195(1) 15 

รวม  650  
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  3,320  

(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีเงินปันผลค้างรับท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 1,670 ล้านบาท (2562: 2,950 ล้านบาท)            
โดยบริษทัยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถ้ือหุ้นภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 (2562: จ่ายวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563) 
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33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน และซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สกุลเงิน:   
บาท 198.9 11.7 
ยโูร 0.5 0.1 

33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีพกัพนกังานและสัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุอง
สญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ี
บอกเลิกไม่ไดแ้ละสัญญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ:   

ภายใน 1 ปี 17.9 1.0 

 33.3 สัญญาส าคัญกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
33.3.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาการแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูซ้ื้อ โดย
ตกลงให้ บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็น ผูจ้  าหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด  
แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญา
ต่อไปได้ทุกๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบับน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

รายงานประจำำาปี 2563196
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33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
33.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน และซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม 
 2563 2562 
สกุลเงิน:   
บาท 198.9 11.7 
ยโูร 0.5 0.1 

33.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีพกัพนกังานและสัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุอง
สญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ี
บอกเลิกไม่ไดแ้ละสัญญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                

เฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ:   

ภายใน 1 ปี 17.9 1.0 

 33.3 สัญญาส าคัญกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
33.3.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาการแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูซ้ื้อ โดย
ตกลงให้ บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็น ผูจ้  าหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด  
แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญา
ต่อไปได้ทุกๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบับน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 
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33.3.2 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษัทย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายขวดแกว้สีชา ขนาด 150 มิลลิลิตร ขวดแกว้สีใส
ขนาด 250 มิลลิลิตร และขวดแกว้สีเขียวขนาด 140 มิลลิลิตร ตามจ านวนและรูปแบบท่ีระบุไวใ้น
สัญญา ทั้งน้ีสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง 

33.3.3 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญา
จา้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้ โดยบริษทั
ย่อยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงท่ีจะต่ออายุสัญญาฉบบัน้ีออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 12 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

33.3.4 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ท าสัญญาในการให้ความช่วยเหลือด้านบริหารและการ
จดัการกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกว่าจะมี
การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใต้ขอ้ตกลงดงักล่าวบริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนจ านวน 1.2 ลา้นบาทต่อเดือน 

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

 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดต้กลงเปล่ียนแปลงระยะเวลาของสัญญาจากเดิมส้ินสุดวนัท่ี     
31 ธนัวาคม 2562 เป็น 31 ธนัวาคม 2563 

33.3.5 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั (บริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้ 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) หรือจนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ใช้เคร่ืองหมายการค้าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด จะรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว 
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33.3.6 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูซ้ื้อกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาต่อไป
ไดทุ้กๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง    
ดีซีเอ็ม จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

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

33.3.8 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดเ้ขา้ท า
สัญญาเพื่อรับสิทธิในความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ
แห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงในสัญญาฉบบัน้ี บริษทัย่อยดังกล่าวไดช้ าระค่าสิทธิเป็นจ านวน              
50 ลา้นบาท และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายไตรมาสตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

33.3.9 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาให้
เช่าท่ีดินกบับริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาน้ีมีระยะเวลา 
30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ ภายใต้สัญญาฉบับน้ี บริษัท 
เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจ านวน 50 ลา้นบาท 

33.3.10 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค ์จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และ บริษทั คาราบาว 
ตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ทั้งน้ีสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

33.3.11 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค์ จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ได้ท าสัญญาแต่งตั้ง        
ผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูซ้ื้อกบับริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) โดยตกลงให้
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ของบริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค ์จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียว 
สัญญามีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค์ จ ากัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม 
จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

รายงานประจำำาปี 2563198
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33.3.6 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูซ้ื้อกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาต่อไป
ไดทุ้กๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง    
ดีซีเอ็ม จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

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

33.3.8 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดเ้ขา้ท า
สัญญาเพื่อรับสิทธิในความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ
แห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงในสัญญาฉบบัน้ี บริษทัย่อยดังกล่าวไดช้ าระค่าสิทธิเป็นจ านวน              
50 ลา้นบาท และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายไตรมาสตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

33.3.9 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาให้
เช่าท่ีดินกบับริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาน้ีมีระยะเวลา 
30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ ภายใต้สัญญาฉบับน้ี บริษัท 
เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจ านวน 50 ลา้นบาท 

33.3.10 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค ์จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และ บริษทั คาราบาว 
ตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ทั้งน้ีสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

33.3.11 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค์ จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ได้ท าสัญญาแต่งตั้ง        
ผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูซ้ื้อกบับริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) โดยตกลงให้
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ของบริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค ์จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียว 
สัญญามีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค์ จ ากัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม 
จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 
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33.3.12 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 บริษัท เอ วู ้ด ด้ี ดริงค์ จ ากัด (บริษัทย่อยแห่งหน่ึง) และบริษัท                  
คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ได้ท าสัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ เพื่อใชช่ื้อสินคา้ 
ตราสินค้าและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั เอ วูด้ ด้ี ดริงค์ จ ากัด ส าหรับสินคา้ท่ีจ าหน่ายนอก
ราชอาณาจกัรไทย สัญญามีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2573 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

33.3.13 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ได้ท าสัญญา          
ให้เช่าท่ีดินกบับริษทั เอเชีย แพ็คเกจจ้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาน้ี         
มีระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 และสามารถต่ออายสุัญญาได ้ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี 
บริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

33.4 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 
33.4.1 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาร่วม

สนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์แก่สโมสรฟุตบอลในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทั
ย่อยไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญามี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

33.4.2 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสร
ฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดังกล่าวบริษทัย่อย
ไดรั้บสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อยในการแข่งขนั
ฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันดังกล่าวได้ท าสัญญาเพื่อโอนสิทธิและภาระ
ผูกพนัท่ีเก่ียวกบัสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด 
(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) และบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (บริษทัย่อยอีก
แห่งหน่ึง) สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 

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

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยทั้งสามแห่งไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระ
ผกูพนัตามเง่ือนไขในสัญญาทั้งหมดให้กบับริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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33.4.3 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากัด (บริษทัย่อย
แห่งหน่ึง) ไดท้ าสญัญาเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการใช้
ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) เพื่อเป็น
ช่ือในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือ
และเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั้ งแต่ฤดูกาล 2017/2018  - ฤดูกาล 
2019/2020) โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดงักลา่วตามเง่ือนไข
และขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 
2560 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลักเซมเบิร์ก) จ ากัด ได้ท าสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ย
รางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยอีกแห่ง
หน่ึง) และบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

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

 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2563 บริษทัย่อยทั้งสองแห่งไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระ
ผกูพนัตามเง่ือนไขในสัญญาทั้งหมดให้กบับริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

33.5 การค า้ประกนั 
33.5.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯให้การค ้าประกันวงเงินสินเช่ือในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟ

เครดิตและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงินร่วมกนัเป็น
จ านวน 1,100 ลา้นบาท (2562: 1,100 ลา้นบาท) 

33.5.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยู่เป็นจ านวน 34.3 ลา้นบาท (2562: 31.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการค ้าประกันการใช้
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และการยืน่ภาษีสรรพสามิต 

รายงานประจำำาปี 2563200
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33.4.3 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากัด (บริษทัย่อย
แห่งหน่ึง) ไดท้ าสญัญาเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการใช้
ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) เพื่อเป็น
ช่ือในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือ
และเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั้ งแต่ฤดูกาล 2017/2018  - ฤดูกาล 
2019/2020) โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดงักลา่วตามเง่ือนไข
และขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 
2560 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลักเซมเบิร์ก) จ ากัด ได้ท าสัญญา
แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ย
รางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด ให้กับบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยอีกแห่ง
หน่ึง) และบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

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

 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2563 บริษทัย่อยทั้งสองแห่งไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระ
ผกูพนัตามเง่ือนไขในสัญญาทั้งหมดให้กบับริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

33.5 การค า้ประกนั 
33.5.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯให้การค ้าประกันวงเงินสินเช่ือในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟ

เครดิตและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงินร่วมกนัเป็น
จ านวน 1,100 ลา้นบาท (2562: 1,100 ลา้นบาท) 

33.5.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยู่เป็นจ านวน 34.3 ลา้นบาท (2562: 31.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการค ้าประกันการใช้
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และการยืน่ภาษีสรรพสามิต 
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34. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - 172.0 167.9 172.0 167.9 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
 หุ้นกู ้ - - 1,095.0 2,801.0 - - 1,095.0 2,801.0 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         
 หุ้นกู ้ - - 1,095.0 2,801.0 - - 1,095.0 2,801.0 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 
35.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น
และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้ กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี  

ความเส่ียงด้านเครดิต 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากกับธนาคารและ
สถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ใหสิ้นเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหนีก้ารค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ
ลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ และการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้มกัจะมีการรับเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้จากลูกคา้ 
รวมถึงการขอหนังสือรับรองธนาคาร หรือการประกนัสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงิน
อ่ืนท่ีมีช่ือเสียง  
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กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกัน โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และ
อนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึง
ผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถ
สนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทัเป็นประจ าทุกปีและอาจมีการ
ปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การก าหนดวงเงิน
ดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ผิดนดัช าระของคู่สัญญา 

ความเส่ียงด้านตลาด 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และการให้กูย้ืม
เงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลี่ยน                                                   

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์  ทาง

การเงิน 
หน้ีสิน    ทาง

การเงิน 
สินทรัพย ์  ทาง

การเงิน 
หน้ีสิน    ทาง

การเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.9 2.8 - - 29.8674 30.2068 
ยโูร 0.3 0.4 - - 36.4949 37.2578 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.4 - - - 40.2035 41.0771 
เหรียญฮ่องกง - 0.5 - - 3.8335 3.9170 
หยวน - 0.5 - - 4.5447 4.6927 

  

รายงานประจำำาปี 2563202
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กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกัน โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และ
อนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกคา้ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึง
ผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถ
สนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต  

เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ
ลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทัเป็นประจ าทุกปีและอาจมีการ
ปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การก าหนดวงเงิน
ดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ผิดนดัช าระของคู่สัญญา 

ความเส่ียงด้านตลาด 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นตลาด 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และการให้กูย้ืม
เงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลี่ยน                                                   

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์  ทาง

การเงิน 
หน้ีสิน    ทาง

การเงิน 
สินทรัพย ์  ทาง

การเงิน 
หน้ีสิน    ทาง

การเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.9 2.8 - - 29.8674 30.2068 
ยโูร 0.3 0.4 - - 36.4949 37.2578 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.4 - - - 40.2035 41.0771 
เหรียญฮ่องกง - 0.5 - - 3.8335 3.9170 
หยวน - 0.5 - - 4.5447 4.6927 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลี่ยน                                                   

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์  ทาง

การเงิน 
หน้ีสิน    ทาง

การเงิน 
สินทรัพย ์  ทาง

การเงิน 
หน้ีสิน    ทาง

การเงิน 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 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน และหุ้นกู ้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัรา
ตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการจดัหาเงินกู้ยืมท่ีมีทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรา
ดอกเบ้ียผนัแปรในสัดส่วนท่ีเหมาะสม  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัท่ีมีอตัราดอกเบ้ีย
สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
สามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
    อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 851 96 947 0.01 - 0.25 

 - - - 851 96 947  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,335 - - - - 2,335 0.8 - 1.0 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 1,063 - 1,063 MLR หกัส่วนเพ่ิม              
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 85 216 6 - - 307 1.8 - 3.3 
หุ้นกู ้ 1,089 - - - - 1,089 2.4 

 3,509 216 6 1,063 - 4,794  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
    อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 686 - - 225 51 962 0.01 - 1.00 

 686 - - 225 51 962  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 - - - - 7 1.8  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 1,334 - 1,334 MLR หกัส่วนเพ่ิม 
หุ้นกู ้ 1,699 1,089 - - - 2,788 2.2 - 2.4 

 1,706 1,089 - 1,334 - 4,129  
 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
    อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 13 8 21 0.05 - 0.25 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 3,895 - - - - 3,895 2.8 
 3,895 - - 13 8 3,916  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,190 - - - - 2,190 0.8 - 0.9 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2 9 47 - - 58 3.0 
หุ้นกู ้ 1,089 - - - - 1,089 2.4 
 3,281 9 47 - - 3,337  
 
 

 

รายงานประจำำาปี 2563204
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
    อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 686 - - 225 51 962 0.01 - 1.00 

 686 - - 225 51 962  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7 - - - - 7 1.8  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 1,334 - 1,334 MLR หกัส่วนเพ่ิม 
หุ้นกู ้ 1,699 1,089 - - - 2,788 2.2 - 2.4 

 1,706 1,089 - 1,334 - 4,129  
 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
    อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 13 8 21 0.05 - 0.25 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 3,895 - - - - 3,895 2.8 
 3,895 - - 13 8 3,916  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,190 - - - - 2,190 0.8 - 0.9 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2 9 47 - - 58 3.0 
หุ้นกู ้ 1,089 - - - - 1,089 2.4 
 3,281 9 47 - - 3,337  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
    อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 555 - - 13 9 577 0.05 - 1.00 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกกิ่จการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 2,486 - - - - 2,486 2.8 
 3,041 - - 13 9 3,063  
หนี้สินทางการเงิน        
หุ้นกู ้ 1,699 1,089 - - - 2,788 2.2 - 2.4 
 1,699 1,089 - - - 2,788  

ความเส่ียงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

กลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เน่ืองจากในการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษทัตอ้งมีการจดัหาน ้าตาลและอลูมิเนียมชนิดแผน่อย่างต่อเน่ือง ความผนัผวนของราคาขึ้นอยูก่บัอุปสงค์
และอุปทานในตลาด กลุ่มบริษทัไดก้ าหนดนโยบายการจดัซ้ือและการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือโดย
พิจารณาจากปริมาณยอดซ้ือในอนาคตและการเปล่ียนแปลงของราคาของสินคา้โภคภณัฑด์งักล่าว 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ
เพื่อให้สามารถช าระภาระผูกพันได้ รวมถึงการมีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารหลายแห่ง กลุ่มบริษัทได้
ประเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิมและไดข้อ้สรุปว่า
ความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดับต ่า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลากหลาย
อยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงได้
ดงัน้ี 
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64 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,335 - - - 2,335 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,573 - - 1,573 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 91 228 6 325 
เงินกูยื้มระยะยาว - 194 905 48 1,147 
หุ้นกู ้ - 1,102 - - 1,102 
รวม 2,335 2,960 1,133 54 6,482 
  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,190 - - - 2,190 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 98 - - 98 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 3 18 60 81 
หุ้นกู ้ - 1,102 - - 1,102 
รวม 2,190 1,203 18 60 3,471 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินปันผลคา้ง
รับ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  หุ้นกูท่ี้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
จ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียง
กนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

รายงานประจำำาปี 2563206
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,335 - - - 2,335 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 1,573 - - 1,573 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 91 228 6 325 
เงินกูยื้มระยะยาว - 194 905 48 1,147 
หุ้นกู ้ - 1,102 - - 1,102 
รวม 2,335 2,960 1,133 54 6,482 
  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เม่ือทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,190 - - - 2,190 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 98 - - 98 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 3 18 60 81 
หุ้นกู ้ - 1,102 - - 1,102 
รวม 2,190 1,203 18 60 3,471 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินปันผลคา้ง
รับ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข)  หุ้นกูท่ี้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
จ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับเงินกูย้ืมท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียง
กนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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36. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.68:1 (2562: 0.70:1) และเฉพาะของบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.50:1 (2562: 0.41:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ท าสัญญา Share 

Sale and Purchase Agreement (“SPA”) เพื่อซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ในสัดส่วนร้อยละ 26 จากกลุ่มบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ ภายหลงัจาก
การท าสัญญาดงักล่าว บริษทัฯจะมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 100 

38. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 
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สิ�วนทีั� 4สิ�วนทีั� 4

เอกสิารแนบเอกสิารแนบ
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เอกสิารแนบ 1 รายละเอียดัเกี�ยวกับกรรมีการ ผ้้ิบริห้าร ผ้้ิมีีอำานาจ
ค้วบคุ้มี ผ้้ิทีั�ได้ัรับมีอบห้มีายให้้รับผิิดัชอบส้ิงสุิดัในสิายงานบัญชี 
และการเงิน ผ้้ิทีั�ได้ัรับมีอบห้มีายให้้รับผิิดัชอบโดัยติรงในการค้วบคุ้มี
ด้ัแลการบัญทัำาบัญชีเลขานุการบริษัทั และตัิวแทันติิดัติ�อ 
ป้ระสิานงานกรณีเป็้นบริษัทัติ�างป้ระเทัศ

รายละเอียดัเกี�ยวกับกรรมีการ

1. นายเสิถียร เศรษฐสิิทัธิ�
อาย ุ 66

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  18 มีนาคม 2557 จำานวนปีีที�เปี็นกรรมการ 7 ปีี (ปีี 2557-ปีัจจุบัน)

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  32.1

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร บิดาของนาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ�

ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
ปีระธานกรรมการบริษัท 
ปีระธานกรรมการบริหาร 
ปีระธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน
ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร

คุณวุฒิที่างการศึกษัา
• ปีริญญาต่รี รัฐศาสต่ร์, มหาวิทย่าลัย่สุโขทัย่ธรรมาธิราชื้

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

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
2557 - ปัีจจุบัน ปีระธานกรรมการบริษัท ปีระธานกรรมการบริหาร ปีระธานกรรมการสรรหาและ
   กำาหนดค่าต่อบแทน ปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2561 - ปัีจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ต่ะวันแดง โลจีสติ่�ก จำากัด
   บริษัท ทีดี ต่ะวันแดง จำากัด บริษัท เอ็กซ์้ำเพรสเมด จำากัด
2557 - ปัีจจุบัน ปีระธานกรรมการ บริษัท เอเชีื้ย่แปีซิ้ำฟิื้กกลาส จำากัด
2555 - ปัีจจุบัน ปีระธานกรรมการ บริษัท ต่ะวันแดง ดีซี้ำเอ็ม จำากัด
2556 - ปัีจจุบัน ปีระธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2545 - ปัีจจุบัน ปีระธานกรรมการ บริษัท คาราบาวต่ะวันแดง จำากัด 

2. นางสิาวณัฐชไมี ถนอมีบ้รณ์เจริญ

อาย ุ 58

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  18 มีนาคม 2557 จำานวนปีีที�เปี็นกรรมการ 7 ปีี (ปีี 2557-ปีัจจุบัน)

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  22.2

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร มารดาของนางสาวณัฐชื้นก วงษ์สวัสดิ�

ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
รองปีระธานกรรมการบริษัท 
รองปีระธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน
รองปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ย่ง
กรรมการผ้่จัดการ

รายงานประจำำาปี 2563210



คุณวุฒิที่างการศึกษัา
• ปีริญญาต่รี ศึกษาศาสต่ร์, มหาวิทย่าลัย่ศิลปีากร

• ปีริญญาโท พาณิชื้ย่ศาสต่ร์และการบัญชีื้, มหาวิทย่าลัย่ธรรมศาสต่ร์

• 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 สถืาบันการจัดการปัีญญาภิวัฒน์

• Capital Market Academy หลักส่ต่รผ้่บริหารระดับส่ง, สถืาบันวิทย่าการต่ลาดทุน (วต่ท.)

• Top Executive Program in Commerce and Trade หลักส่ต่รผ้่บริหารระดับส่งด้านการค้าและการพาณิชื้ย์่ (TEPCoT) 

• Diploma, National Defence หลักส่ต่รการป้ีองกันราชื้อาณาจักร (วปีอ.)

• หลักส่ต่รปีระกาศน้ย่บัต่รธรรมมาภิบาลการแพทย์่สำาหรับผ้่บริหารระดังส่ง (ปีธพ.)
ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง

2557 - ปัีจจุบัน  รองปีระธานกรรมการบริหาร รองปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ย่ง กรรมการสรรหาและ
   กำาหนดค่าต่อบแทน และ กรรมการผ้่จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2560 - ปัีจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ต่ะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บี จำากัด
2558 - ปัีจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบีย่รต่ะวันแดง 1999 จำากัด
2557 - ปัีจจุบัน  รองปีระธานกรรมการ บริษัท เอเชีื้ย่แปีซิ้ำฟิื้กกลาส จำากัด
2556 - ปัีจจุบัน  รองปีระธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2556 - ปัีจจุบัน  กรรมการผ้่จัดการ บริษัท คาราบาวต่ะวันแดง จำากัด
2555 - ปัีจจุบัน  กรรมการผ้่จัดการ บริษัท ต่ะวันแดง ดีซี้ำเอ็ม จำากัด
2545 - ปัีจจุบัน  กรรมการ บริษัท คาราบาวต่ะวันแดง จำากัด
2545 - 2556  รองกรรมการผ้่จัดการ บริษัท คาราบาวต่ะวันแดง จำากัด
2542 - ปัีจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบีย่ร์ต่ะวันแดง จำากัด
2548 - ปัีจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงเบีย่ร์เย่อรมันต่ะวันแดง จำากัด

3. นายยืนยง โอภากุล
อาย ุ 66

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  18 มีนาคม 2557 จำานวนปีีที�เปี็นกรรมการ 7 ปีี (ปีี 2557-ปีัจจุบัน)

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  14.2

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร - ไม่มี

ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผ้่จัดการอาวุโส

คุณวุฒิที่างการศึกษัา
•  ปีริญญาดุษฎีบัณฑิ์ต่กิต่ติ่มศักดิ� ศิลปีศาสต่ร์, มหาวิทย่าลัย่กรุงเทพธนบุรี

•  ปีริญญาดุษฎีบัณฑิ์ต่กิต่ติ่มศักดิ� สาขาดนต่รีไทย่นิย่ม, มหาวิทย่าลัย่รามคำาแหง

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

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
2557 - ปัีจจุบัน  รองกรรมการผ้่จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2557 - ปัีจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีื้ย่แปีซิ้ำฟิื้กกลาส จำากัด
2557 - ปัีจจุบัน กรรมการ บริษัท ต่ะวันแดง ดีซี้ำเอ็ม จำากัด
2556 - ปัีจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2545 - ปัีจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผ้่จัดการอาวุโส บริษัท คาราบาวต่ะวันแดง จำากัด

4. นายกมีลดิัษฐ สิมุีทัรโค้จร
อาย ุ 61

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  7 สิงหาคม 2558 จำานวนปีีที�เปี็นกรรมการ 6 ปีี (ปีี 2558-ปีัจจุบัน)

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  - ไม่มี

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร - ไม่มี
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ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี�ย่ง
รองกรรมการผ้่จัดการ - สาย่งานผลิต่และโรงงาน

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

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
2558 - ปัีจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2558 - ปัีจจุบัน กรรมการ บริษัท คาราบาวต่ะวันแดง จำากัด
2558 - ปัีจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีื้ย่แปีซิ้ำฟิื้กกลาส จำากัด
2558 - ปัีจจุบัน กรรมการ บริษัท ต่ะวันแดงดีซี้ำเอ็ม จำากัด
2557 - ปัีจจุบัน  กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี�ย่ง และ รองกรรมการผ้่จัดการสาย่งานการต่ลาด 
   บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2557 - ปัีจจุบัน  รองกรรมการผ้่จัดการสาย่งานการต่ลาด บริษัท ต่ะวันแดง ดีซี้ำเอ็ม จำากัด
2557 - ปัีจจุบัน  รองกรรมการผ้่จัดการสาย่งานการต่ลาด บริษัท คาราบาวต่ะวันแดง จำากัด
2545 - 2556  ผ้่อำานวย่การฝ่าย่การต่ลาด บริษัท คาราบาวต่ะวันแดง จำากัด

5. นายร�มีธรรมี เศรษฐสิิทัธิ�
อาย ุ 36

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  21 ธันวาคม 2559 จำานวนปีีที�เปี็นกรรมการ 5 ปีี (ปีี 2559-ปีัจจุบัน)

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  - ไม่มี

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร - บุต่รคุณเสถืีย่ร เศรษฐสิทธิ�

ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี�ย่ง
รองกรรมการผ้่จัดการ - สาย่งานการค้าต่่างปีระเทศ

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

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

• Director Accreditation Program (DAP) 174/2020, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
2561 - ปัีจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2560 - 2561 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี�ย่ง 
   บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2559  ผ้่อำานวย่การ สำานักปีระธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2557 - 2558 ผ้่อำานวย่การ บริษัท ซี้ำเจ เอ็กเพรซ้ำ กรุ๊ปี จำากัด
2555 - 2556  ผ้่อำานวย่การ บริษัท ต่ะวันแดง สิงคโปีร์ จำากัด

รายงานประจำำาปี 2563212



6. นางเสิาวนีย์ กมีลบุติร
อาย ุ  68

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  18 มีนาคม 2557 จำานวนปีีที�เปี็นกรรมการ 7 ปีี (ปีี 2557-ปีัจจุบัน)

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  - ไม่มี

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร - ไม่มี

ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
ปีระธานกรรมการต่รวจสอบ
รองปีระธานกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทน
ปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ย่ง

คุณวุฒิที่างการศึกษัา
• ปีริญญาต่รี รัฐศาสต่ร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทย่าลัย่ธรรมศาสต่ร์

• ปีริญญาโท รัฐศาสต่ร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทย่าลัย่ธรรมศาสต่ร์

• ปีริญญาบัต่รการป้ีองกันราชื้อาณาจักร, วิทย่าลัย่ป้ีองกันราชื้อาณาจักร (วปีอ.) รุ่น 2548

• ปีระกาศน้ย่บัต่รหลักส่ต่รผ้่บริหารระดับส่ง, สถืาบันวิทย่าลัย่การต่ลาดทุน วต่ท. รุ่นที� 7

• Senior Executive Program Kellogg, – สถืาบันศศินทร์

• The Management Development Program (Wharton School)

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

• หลักส่ต่รการบริหารจัดการด้านความมั�นคงขั�นส่ง รุ่นที� 4 (มส.4), สมาคมวิทย่าลัย่ป้ีองกันราชื้อาณาจักร

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

• IT Governance and Cyber Resilience Program 15/2020, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
2562 - ปัีจจุบัน กรรมการผ้่ทรงคุณวุฒิภาวิทย่าลัย่เซ้้ำาธ์อีสท์บางกอก
2560 - 2561 กรรมการอิสระ / กรรมการต่รวจสอบ บริษัท แปีซิ้ำฟิื้กไพพ์ จำากัด (มหาชื้น)
2559 - ปัีจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการต่รวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำากัด (มหาชื้น)
2559 - ปัีจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการต่รวจสอบ / ปีระธานกรรมการกำากับด่แลกิจการที�ดี / 
   กรรมการบริหารความเสี�ย่ง บริษัท เอฟื้เอ็น แฟื้คต่อรี� เอ๊าท์เลท จำากัด (มหาชื้น)
2557 - 2561 กรรมการผ้่ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาสถืาบันรัชื้ภาคย์่
2557 - ปัีจจุบัน กรรมการ และกรรมการต่รวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
   แห่งปีระเทศไทย่
2557 - 2562  ที�ปีรึกษาปีระธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภานิติ่บัญญัติ่แห่งชื้าติ่
2557 - ปัีจจุบัน  กรรมการอิสระ / ปีระธานกรรมการต่รวจสอบ / ปีระธานกรรมการบริหารความเสี�ย่ง 
   /รองปีระธานกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทน บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2555 - ปัีจจุบัน  กรรมการอิสระ / ปีระธานกรรมการต่รวจสอบ กรรมการบริหารความเสี�ย่ง 
   บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี่ จำากัด (มหาชื้น)
2555 - 2556  ปีระธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปีลีก บริษัท ไทย่ย่านย่นต์่ จำากัด
2552 - 2556  ปีระธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย่ จำากัด (มหาชื้น)
2552 - 2556  กรรมการ บริษัท ทางย่กระดับดอนเม้อง จำากัด (มหาชื้น)
2552 - 2555  รองปีลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านราย่ได้ กระทรวงการคลัง

THAILAND’S
TOP
CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 213



7. นายค้ณิติ แพัทัย์สิมีาน
อาย ุ  58

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  1 ตุ่ลาคม 2557 จำานวนปีีที�เปี็นกรรมการ 7 ปีี (ปีี 2557-ปีัจจุบัน)

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  - ไม่มี

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร - ไม่มี

ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการต่รวจสอบ
กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทน
กรรมการบริหารความเสี�ย่ง

คุณวุฒิที่างการศึกษัา
• ปีริญญาต่รี เศรษฐศาสต่ร์, มหาวิทย่าลัย่รามคำาแหง

• ปีริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถืาบันบัณฑิ์ต่พัฒนบริหารศาสต่ร์

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

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

• หลักส่ต่ร “การกำากับด่แลกิจการสำาหรับกรรมการ และผ้่บริหารระดับส่งของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชื้น” รุ่นที� 11 (PDI 11), 
สถืาบันพระปีกเกล้า

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

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

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
2560 - ปัีจจุบัน กรรมการ ปีระธานกรรมการต่รวจสอบ และบริหารความเสี�ย่ง บริษัท รพ. พระรามเก้า จำากัด
2559 - ปัีจจุบัน  กรรมการบริษัท กรรมการต่รวจสอบ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน 
   กรรมการบริหารความเสี�ย่ง บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2557 - 2559  กรรมการบริษัทบริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2556 - 2557  กรรมการธนาคารเพ้�อการเกษต่รและสหกรณ์ การเกษต่ร
2556   กรรมการ บรรษัทปีระกันสินเช้ื้�ออุต่สาหกรรมขนาดย่่อม
2555 - 2557  กรรมการการเคหะแห่งชื้าติ่
2548 - 2556  ที�ปีรึกษากรรมการชื้ำาระบัญชีื้ และผ้่รับมอบอำานาจคณะกรรมการชื้ำาระบัญชีื้ 
   บรรษัทบริหารสินทรัพย์่ไทย่

8. นางสิาวอุรวี เงารุ�งเรือง
อาย ุ  61

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  8 สิงหาคม 2562 จำานวนปีีที�เปี็นกรรมการ 2 ปีี (ปีี 2562-ปีัจจุบัน)

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  - ไม่มี

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร - ไม่มี

ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการต่รวจสอบ

คุณวุฒิที่างการศึกษัา
• ปีริญญาโท สาขารัฐศาสต่ร์ (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทย่าลัย่ธรรมศาสต่ร์

• ปีริญญาโท สาขากฎหมาย่ทรัพย์่สินทางปัีญญา (Master of Intellectual Property)             

• Franklin Pierce Law Center สหรัฐอเมริกา

• ปีริญญาโท สาขานิติ่ศาสต่ร์ (กฎหมาย่ธุรกิจ) มหาวิทย่าลัย่ธรรมศาสต่ร์ 

• เนติ่บัณฑิ์ต่ไทย่ สำานักอบรมศึกษากฎหมาย่แห่งเนติ่บัณฑิ์ต่ย่สภาฯ
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• ปีริญญาต่รี สาขานิติ่ศาสต่ร์ มหาวิทย่าลัย่ธรรมศาสต่ร์

• หลักส่ต่ร วิทย่าลัย่ป้ีองกันราชื้อาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชื้น (ปีรอ.) รุ่นที� 24 

• จัดโดย่วิทย่าลัย่ป้ีองกันราชื้อาณาจักร (ปีี พ.ศ. 2554-2555) 

• หลักส่ต่รผ้่บริหารระดับส่ง สถืาบันวิทย่าการต่ลาดทุน (วต่ท.) รุ่นที� 21 

• จัดโดย่สถืาบันวิทย่าการต่ลาดทุน (ปีี พ.ศ. 2558)

• หลักส่ต่ร นักบริหารยุ่ทธศาสต่ร์การป้ีองกันและปีราบปีรามการทุจริต่ระดับส่ง (นย่ปีส.) รุ่นที� 7จัดโดย่สำานักงาน ปี.ปี.ชื้. (ปีี 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)

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
ปัีจจุบัน - ที�ปีรึกษากฎหมาย่ กระทรวงพาณิชื้ย์่ 
อดีต่ - รองปีลัดกระทรวงพาณิชื้ย์่ (ด้านบริหาร) กระทรวงพาณิชื้ย์่
  - ที�ปีรึกษากฎหมาย่ กระทรวงพาณิชื้ย์่
  - รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชื้ย์่
  - รองอธิบดี กรมทรัพย์่สินทางปัีญญา กระทรวงพาณิชื้ย์่
  - ผ้่พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์่สินทางปัีญญาและการค้าระหว่างปีระเทศกลาง

9. พัลเอกศิริพังษ์ วงศ์ขันตีิ
อาย ุ  59

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  11 พฤศจิกาย่น 2559 จำานวนปีีที�เปี็นกรรมการ 5 ปีี (ปีี 2559-ปีัจจุบัน)

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  - ไม่มี

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร - ไม่มี

ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

คุณวุฒิที่างการศึกษัา
• โรงเรีย่นเต่รีย่มทหาร (รุ่นที� 20)

• โรงเรีย่นนาย่ร้อย่พระจุลจอมเกล้า (รุ่นที� 31)

• หลักส่ต่รหลักปีระจำา โรงเรีย่นเสนาธิการทหารบก ชุื้ดที� 71 พ.ศ. 2535

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

• ปีริญญารัฐศาสต่รมหาบัณฑิ์ต่ จากมหาวิทย่าลัย่ธรรมศาสต่ร์ พ.ศ. 2546

• หลักส่ต่รวิทย่าลัย่ป้ีองกันราชื้อาณาจักร รุ่นที� 57 พ.ศ. 2558

• หลักส่ต่รผ้่บริหารระดับส่งด้านวิทย่าการพลังงาน รุ่นที� 7 สถืาบันวิทย่าการพลังงาน พ.ศ. 2559

• หลักส่ต่รผ้่บริหารส่งสุด สถืาบันวิทย่าการต่ลาดทุน รุ่นที� 24 พ.ศ. 2560

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

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
2561 - ปัีจจุบัน  ผ้่อำานวย่การองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
2558 - 2560 เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศ่นย์่การอุต่สาหกรรมป้ีองกันปีระเทศ และพลังงานทหาร
2556 - 2557 รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศ่นย์่การอุต่สาหกรรมป้ีองกันปีระเทศ และพลังงานทหาร
2556   รองเจ้ากรมการสรรพกำาลังกลาโหม

10. นาย ณ กาฬ เลาห้ะวิไลย
อาย ุ  55

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  22 มิถืุนาย่น 2563 จำานวนปีีที�เปี็นกรรมการ 1 ปีี (ปีี 2563-ปีัจจุบัน)

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  - ไม่มี

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร - ไม่มี
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ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

คุณวุฒิที่างการศึกษัา
• ปีริญญาโท วิทย่าศาสต่รมหาบัณฑิ์ต่ วิทย่าการคอมพิวเต่อร์, มหาวิทย่าลัย่รังสิต่

• ปีริญญาต่รี นิเทศศาสต่รบัณฑิ์ต่ เอกหนังส้อพิมพ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย่

• Director Accreditation Program (DAP) 174/2020, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
2561 – 2562  บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief) บริษัท บางกอก โพสต์่ จำากัด (มหาชื้น)
2559 – 2561  รองหัวหน้าเจ้าหน้าที�ฝ่าย่ธุรกิจหนังส้อพิมพ์ (Deputy Chief Operating Officer), บริษัท โพสต์่ พับลิชื้ชิื้ง จำากัด (มหาชื้น)
2556 – 2559  รองบรรณาธิการบริหารกลุ่มโพสต์่ฯ, บริษัท โพสต์่ พับลิชื้ชิื้ง จำากัด (มหาชื้น)

11. นางสิาวณัฐชนก วงษ์สิวัสิดิั�
อาย ุ 32

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  22 มิถืุนาย่น 2563 จำานวนปีีที�เปี็นกรรมการ 1 ปีี (ปีี 2563-ปีัจจุบัน)

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  - ไม่มี

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร - ล่กสาวคุณณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ

ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี�ย่ง

คุณวุฒิที่างการศึกษัา
• ปีริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาบริหารการเงิน) สถืาบันบัณฑิ์ต่บริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย่

• ปีริญญาต่รี ศิลปีศาสต่ร์ Academy of Arts University, San Francisco, CA, USA

• Director Accreditation Program (DAP) 174/2020, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
2561 – 2562  ผ้่ช่ื้วย่กรรมการผ้่จัดการ บริษัท คาราบาวต่ะวันแดง จำากัด
2559 – 2561 กรรมการบริษัท บริษัท สหมิต่ร โปีรดักส์ จำากัด
2558 – 2559 ผ้่จัดการ บริษัท ต่ะวันแดง ดีซี้ำเอ็ม จำากัด
2557 – 2558 นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คาราบาวต่ะวันแดง จำากัด

12. นายพังศานติิ� ค้ล�องวัฒนกิจ
อาย ุ 52

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  22 มิถืุนาย่น 2563

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  - ไม่มี

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร - ไม่มี

ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
ปีระธานผ้่บริหารการเงิน
ผ้่ช่ื้วย่กรรมการผ้่จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี�ย่ง
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คุณวุฒิที่างการศึกษัา
• Bachelor’s Degree in mechanical engineering, Ohio State University, Columbus, USA.

• ปีริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถืาบันศศินทร์

• Director Accreditation Program (DAP) 174/2020, Thai Institute of Directors (IOD)

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
2558 – ปัีจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี�ย่ง / ปีระธานผ้่บริหารฃ
   ฝ่าย่การเงิน ผ้่ช่ื้วย่กรรมการผ้่จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2555 – 2558 ผ้่ช่ื้วย่กรรมการผ้่จัดการใหญ่ Corporate Finance & Equity Capital Market
   ธนาคาร ซี้ำไอเอ็มบีไทย่ จำากัด (มหาชื้น)
2544 – 2555 ผ้่อำานวย่การอาวุโส ฝ่าย่วานิชื้ธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์่ 
   เมย์่แบงค์ กิมเอ็ง (ปีระเทศไทย่) จำากัด (มหาชื้น)

13. นายวรัญชัย เจนศิริวณิชย์
อาย ุ 49

วันที่่�ได้รับการแต่งตั�ง  24 กรกฎาคม 2558

สัี่ดส่ี่วนการถึ่อหุ้น (ร้อยลิะ)  - ไม่มี

ความสัี่มพันธ์ที่างครอบครัวกับผู้้้บริหาร - ไม่มี

ตำาแหน่งปัจ้จุ้บัน
เลขานุการบริษัท และผ้่อำานวย่การ สำานักกฎหมาย่

คุณวุฒิที่างการศึกษัา
• ปีริญญาต่รี นิติ่ศาสต่ร์บัณฑิ์ต่, มหาวิทย่าลัย่ธรรมศาสต่ร์

• ปีริญาโท (MBA), มหาวิทย่าลัย่หอการค้าไทย่

ประสี่บการณ์ที่ำางาน ในระยะเวลิา 5 ปย้ีอนหลัิง
2558 – ปัีจจุบัน ผ้่อำานวย่การฝ่าย่กฎหมาย่และเลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2546 – 2558 ผ้่อำานวย่การอาวุโสสำานักกฎหมาย่และเลขานุการบริษัท
   บริษัทหลักทรัพย์่ เมย์่แบงก์ กิมเอ็ง (ปีระเทศไทย่) จำากัด (มหาชื้น)

การพััฒนาผ้้ิรับผิิดัชอบส้ิงสุิดัในสิายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผ้้ิค้วบคุ้มีด้ัแลการทัำาบัญชี
ช่ี�อ นามสี่กุลิ นายพงศานติ� คล่ิองวัฒนกิจ้
ตำาแหน่ง  ประธานผู้้้บริหารฝ่่ายการเงิน (CFO)

หลัิกส้ี่ตรท่ี่�อบรมในปี 2563 จ้ำานวนชัี�วโมง

TLCA 
CFO CPD Automation & RPA (Robot Process Automation for Accounting)

3

ชื้มรมวานิชื้ธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์่ไทย่
Mergers and Acquisition : ปีระเด็นด้านบัญชีื้ กฎหมาย่และภาษี

3

ชื้มรมวานิชื้ธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์่ไทย่
ระบบการควบคุมภาย่ในสำาหรับบริษัท IPO

3

ช่ี�อ นามสี่กุลิ	 นิายรัชุพื่ล	โรจัน์ิไชุยอร่ณ
ตำาแหน่ง  ผูู้้อำานิวยการ	ฝ่่ายบัญชุ่

หลัิกส้ี่ตรท่ี่�อบรมในปี 2563 จ้ำานวนชัี�วโมง

NYC Management Co.,Ltd 
ภาษีทั�งระบบที�เกี�ย่วข้องกับการส่งเสริมการขาย่

7

บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ่ จำากัด
ฝึกปีฏิิบัติ่ TFRS 16 สัญญาเช่ื้า

6
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เอกสิารแนบ 2 รายละเอียดัเกี�ยวกับกรรมีการของบริษัทัย�อย

รายช่ี�อ CBD APG DCM ACM APM ACV AWD

1. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ� X X X - - - X

2. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ / / / X X X -

3. นาย่ย้่นย่ง โอภากุล / / / - - - -

4. นางวงดาว ถืนอมบ่รณ์เจริญ / / / - / / -

5. นาย่กมลดิษฐ สมุทรโคจร / / / / / / -

6. นาย่ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ� / / / / - - -

7. นาย่พงศานติ่� คล่องวัฒนกิจ (CFO) / / / / / / -

8. นาย่กฤษณ์พงษ์ นิลวงษ์ - - - - - - /

9. นาย่ทรงพล กิต่ติ่เวชื้ - - - - - - /

10. นาย่วุฒิธร มิลินทจินดา - - - - - - /

11. นางกัญญลักษณ์ มิลินทจินดา - - - - - - /

/ กรรมการ
X ปีระธานกรรมการ
// กรรมการบริหาร
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เอกสิารแนบ 3 รายละเอียดัเกี�ยวกับหั้วห้น้างานติรวจสิอบภายใน
นางสี่าวชีลิลิดา  บุญเสี่ริม / ผู้้้อำานวยการสี่ำานักตรวจ้สี่อบภัายในแลิะบริหารความเส่ี่�ยง

อายุ่ 40

คุณวุฒิทางการศึกษา บัญชีื้มหาบัณฑิ์ต่ คณะพาณิชื้ย่ศาสต่ร์และการบัญชีื้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย่าลัย่

สัดส่วนการถ้ือหุ้น (ร้อย่ละ) - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผ้่บริหาร - ไม่มี -

ปีระสบการณ์ทำางาน
ในระย่ะเวลา 5 ปีีย้่อนหลัง

2562 – ปัีจจุบัน ผ้่อำานวย่การสำานักต่รวจสอบภาย่ในและบริหารความเสี�ย่ง
 บริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น)
2556 – 2562 ผ้่จัดการอาวุโส แผนกต่รวจสอบภาย่ใน 
 บริษัท ซี้ำเกท เทคโนโลยี่ (ปีระเทศไทย่) จำากัด

วุฒิบัต่รทางวิชื้าชีื้พ

Certified Public Accountant, CPA
Certified Internal Auditor, CIA
Certification in Risk Management Assurance, CRMA
Certified Fraud Examiner, CFE
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เอกสิารแนบ 4 ทัรัพัย์สิินทีั�ใช้ในการป้ระกอบธุรกิจ

สิินทัรัพัย์ถาวรทีั�ใช้ในการป้ระกอบธุรกิจ

ประเภัที่/ลัิกษัณะที่รัพย์สิี่น
ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ ณ 31 ธันวาคม 2563

(ล้ิานบาที่)
ภัาระผู้้กพัน

1. ที�ดินและส่วนปีรับปีรุงที�ดิน 2,936.8 ไม่มีภาระผ่กพันใดๆ

2. อาคารและส่วนปีรับปีรุงอาคาร 2,865.7 ไม่มีภาระผ่กพันใดๆ

3. เคร้�องจักรและอุปีกรณ์ 5,349.7 ไม่มีภาระผ่กพันใดๆ

4. เคร้�องต่กแต่่ง ติ่ดตั่�ง และเคร้�องใช้ื้สำานักงาน 72.0 ไม่มีภาระผ่กพันใดๆ

5. ย่านพาหนะ 88.6 ไม่มีภาระผ่กพันใดๆ

6. สินทรัพย์่ระหว่างก่อสร้างและติ่ดตั่�ง 719.1 ไม่มีภาระผ่กพันใดๆ

รวม 12,031.9

 1 ทีั�ดิัน และสิ�วนป้รับป้รุงทีั�ดิัน ณ 31 ธันวาค้มี 2563 

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

ท่ี่�ตั�ง แลิะขนาดพ่�นท่ี่� (ไร่-งาน-วา) : ที�ดินย่่านสีลม แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพฯ (จำานวน 6 แปีลง) พ้�นที� 5-2-33.5

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ที�ต่ั�งอาคารสำานักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และใชื้้แสวงหาปีระโย่ชื้น์ในเชื้ิงพาณิชื้ย่์

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 2,154.9

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

ท่ี่�ตั�ง แลิะขนาดพ่�นท่ี่� (ไร่-งาน-วา) : ที�ดินย่่านบางบ่อ ต่ำาบลบางเพรีย่ง อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปีราการ (จำานวน 84 แปีลง) พ้�นที� 23-0-63

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ที�ต่ั�งโรงงานผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง และเคร้�องด้�มอ้�น ๆ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 116.2

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

ท่ี่�ตั�ง แลิะขนาดพ่�นท่ี่� (ไร่-งาน-วา) : ที�ดินย่่านชื้ะอำา ต่ำาบลชื้ะอำา อำาเภอชื้ะอำา จังหวัดเพชื้รบุรี (จำานวน 1 แปีลง) พ้�นที� 0-2-59.4

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : บ้านรับรอง

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 16.5

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

ท่ี่�ตั�ง แลิะขนาดพ่�นท่ี่� (ไร่-งาน-วา) : ที�ดินย่่านบางปีะกง ต่ำาบลพิมพา อำาเภอบางปีะกง จังหวัดฉีะเชื้ิงเทรา (จำานวน 3 แปีลง) พ้�นที� 50-0-0 

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ที�ต่ั�งโรงงานผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง และเคร้�องด้�มอ้�น ๆ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ 

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 213.8

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ
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เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

ท่ี่�ตั�ง แลิะขนาดพ่�นท่ี่� (ไร่-งาน-วา) : ที�ดินย่่าน ต่ำาบลบางพระ อำาเภอเม้อง จังหวัดฉีะเชื้ิงเทรา (จำานวน 1 แปีลง) พ้�นที� 4-1-57.1

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ศ่นย่์การเรีย่นร่้

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ 

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 21.0

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : APG

ท่ี่�ตั�ง แลิะขนาดพ่�นท่ี่� (ไร่-งาน-วา) : ที�ดินย่่านบางปีะกง ต่ำาบลพิมพา อำาเภอบางปีะกง จังหวัดฉีะเชื้ิงเทรา (จำานวน 15 แปีลง)  

พ้�นที� 119-1-30 (จำานวน 1 แปีลง) พ้�นที� 10-1-50

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ที�ต่ั�งโรงงานผลิต่ขวดแก้วสีชื้า

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 385.0

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : ACM

ท่ี่�ตั�ง แลิะขนาดพ่�นท่ี่� (ไร่-งาน-วา) : ที�ดินย่่านบางปีะกง ต่ำาบลพิมพา อำาเภอบางปีะกง จังหวัดฉีะเชื้ิงเทรา พ้�นที� 31-3-85  

ต่ามสัญญาเชื้่าระย่ะย่าวกับ APG

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ที�ต่ั�งโรงงานผลิต่กระปี๋องอล่มิเน้ย่ม

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 29.4

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

รวมม้ลิค่าที่างบัญช่ี ณ 31 ธันวาคม 2563 สี่ำาหรับท่ี่�ดิน แลิะส่ี่วนปรับปรุงท่ี่�ดิน เท่ี่ากับ  2,936.8 ล้ิานบาที่

 2 อาค้ารและสิ�วนป้รับป้รุงอาค้าร ณ 31 ธันวาค้มี 2563

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

ท่ี่�ตั�ง : อาคารสำานักงาน และอาคารพาณิชื้ย่์ แขวงสีลม เขต่บางรัก กรุงเทพฯ

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : อาคารสำานักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และใชื้้เปี็นอาคารในเชื้ิงพาณิชื้ย่์

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 56.0

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

ท่ี่�ตั�ง : โรงงาน ต่ำาบลบางเพรีย่ง อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปีราการ 

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : โรงงานผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง และเคร้�องด้�มอ้�น ๆ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 76.2

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

ท่ี่�ตั�ง : โรงงาน ต่ำาบลพิมพา อำาเภอบางปีะกง จังหวัดฉีะเชื้ิงเทรา

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : โรงงานผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง และเคร้�องด้�มอ้�น ๆ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 1,605.1

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ
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เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

ท่ี่�ตั�ง : บ้านพักรับรอง ต่ำาบลชื้ะอำา อำาเภอชื้ะอำา จังหวัดเพชื้รบุรี

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : บ้านรับรอง

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 14.8

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : APG

ท่ี่�ตั�ง : อาคารโรงงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ที�ต่ั�งเคร้�องจักรและอุปีกรณ์ผลิต่ขวดแก้วสีชื้า

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 727.3

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : ACM

ท่ี่�ตั�ง : อาคารโรงงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ที�ต่ั�งเคร้�องจักรและอุปีกรณ์ผลิต่กระปี๋องอล่มิเน้ย่ม

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 386.3

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

รวมม้ลิค่าที่างบัญช่ี ณ 31 ธันวาคม 2563 สี่ำาหรับอาคารแลิะส่ี่วนปรับปรุงอาคาร เท่ี่ากับ  2,865.7 ล้ิานบาที่
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3 เค้รื�องจักรและอุป้กรณ์ ณ 31 ธันวาค้มี 2563

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องจักรและอุปีกรณ์

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : การผลิต่ผลิต่ภัณฑ์์

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 2,618.5

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

 เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : DCM

สิี่นที่รัพย์ : อุปีกรณ์

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 1.0

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : APG

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องจักรและอุปีกรณ์

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : การผลิต่ผลิต่ภัณฑ์์

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 1,366.6

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : ACM

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องจักรและอุปีกรณ์

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : การผลิต่ผลิต่ภัณฑ์์

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 1,358.5

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : APM

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องจักรและอุปีกรณ์

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : การผลิต่ผลิต่ภัณฑ์์

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 5.1

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

รวมม้ลิค่าที่างบัญช่ี ณ 31 ธันวาคม 2563 สี่ำาหรับเคร่�องจั้กรแลิะอุปกรณ์ เท่ี่ากับ 5,349.7 ล้ิานบาที่
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 4 เค้รื�องติกแติ�ง ติิดัตัิ�ง และเค้รื�องใช้สิำานักงาน ณ 31 ธันวาค้มี 2563
เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องต่กแต่่ง ต่ิดต่ั�ง  และเคร้�องใชื้้สำานักงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 44.6

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : DCM

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องต่กแต่่ง ต่ิดต่ั�ง  และเคร้�องใชื้้สำานักงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 5.4

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : APG

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องต่กแต่่ง ต่ิดต่ั�ง  และเคร้�องใชื้้สำานักงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 9.1

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : ACM

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องต่กแต่่ง ต่ิดต่ั�ง  และเคร้�องใชื้้สำานักงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 9.1

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : APM

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องต่กแต่่ง ต่ิดต่ั�ง  และเคร้�องใชื้้สำานักงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 0.5

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : ICUK

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องต่กแต่่ง ต่ิดต่ั�ง  และเคร้�องใชื้้สำานักงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 3.3

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

รวมม้ลิค่าที่างบัญช่ี ณ 31 ธันวาคม 2563 สี่ำาหรับเคร่�องตกแต่ง ติดตั�ง แลิะเคร่�องใช้ีสี่ำานักงาน เท่ี่ากับ 72.0 ล้ิานบาที่

รายงานประจำำาปี 2563224



 5 ยานพัาห้นะ ณ 31 ธันวาค้มี 2563
เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

สิี่นที่รัพย์ : รถืย่นต่์

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : รถืย่นต่์สำาหรับทีม operation และผ่้บริหาร

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 24.8

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

สิี่นที่รัพย์ : ย่านพาหนะที�ใชื้้ในโรงงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ย่านพาหนะโรงงาน

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 51.8

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

 เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : DCM

สิี่นที่รัพย์ : รถืย่นต่์

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : รถืย่นต่์สำาหรับพนักงานขาย่

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 6.8

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

 เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : APG

สิี่นที่รัพย์ : ย่านพาหนะที�ใชื้้ในโรงงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ย่านพาหนะโรงงาน

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 2.2

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

 เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : ACM

สิี่นที่รัพย์ : ย่านพาหนะที�ใชื้้ในโรงงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ย่านพาหนะโรงงาน

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 3.0

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

รวมม้ลิค่าที่างบัญช่ี ณ 31 ธันวาคม 2563 สี่ำาหรับยานพาหนะ เท่ี่ากับ 88.6 ล้ิานบาที่
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 6 สิินทัรัพัย์ระห้ว�างก�อสิร้างและติิดัตัิ�ง ณ 31 ธันวาค้มี 2563
เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

สิี่นที่รัพย์ : ส่วนปีรับปีรุงอาคารสำานักงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : อาคารสำานักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ และใชื้้เปี็นอาคารเชื้ิงพาณิชื้ย่์

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 21.0

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

สิี่นที่รัพย์ : ส่วนปีรับปีรุงอาคารโรงงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ที�ต่ั�งเคร้�องจักรและอุปีกรณ์ผลิต่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง และเคร้�องด้�มอ้�นๆ

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 0.2

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : CBD

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องจักรและอุปีกรณ์

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ผลิต่เคร้�องด้�ม คาราบาวแดง

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 48.0

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

 เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : APG

สิี่นที่รัพย์ : ส่วนปีรับปีรุงอาคารโรงงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ที�ต่ั�งเคร้�องจักรและอุปีกรณ์ผลิต่ขวดแก้วสีชื้า

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 66.3

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : APG

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องจักรและอุปีกรณ์

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ผลิต่ขวดแก้วสีชื้า

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 22.3

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

 เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : ACM

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องจักรและอุปีกรณ์

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ผลิต่กระปี๋องอล่มิเน้ย่ม

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 2.8

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

รายงานประจำำาปี 2563226



เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : APM

สิี่นที่รัพย์ : ส่วนปีรับปีรุงอาคารโรงงาน

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ที�ต่ั�งเคร้�องจักรและอุปีกรณ์ผลิต่บรรจุภัณฑ์์

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 331.8

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

เจ้้าของกรรมสิี่ที่ธิ� : APM

สิี่นที่รัพย์ : เคร้�องจักรและอุปีกรณ์

วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง : ผลิต่บรรจุภัณฑ์์

ลัิกษัณะกรรมสิี่ที่ธิ� : เปี็นเจ้าของ

ม้ลิค่าตามบัญช่ีสุี่ที่ธิ (ล้ิานบาที่) : 226.7

ภัาระผู้้กพัน : ไม่มีภาระผ่กพันใด ๆ

รวมม้ลิค่าที่างบัญช่ี ณ 31 ธันวาคม 2563 สี่ำาหรับสิี่นที่รัพย์ระหว่างก่อสี่ร้างแลิะติดตั�ง เท่ี่ากับ 719.1 ล้ิานบาที่
รวมสิี่นที่รัพย์ถึาวรท่ี่�ใช้ีในการประกอบธุรกิจ้ เท่ี่ากับ 12,031.9 ล้ิานบาที่

 สิินทัรัพัย์ไมี�มีีตัิวติน
สิี่นที่รัพย์ วัตถุึประสี่งค์การถ่ึอครอง

เคร้�องหมาย่การค้า

จดทะเบีย่นเคร้�องหมาย่การค้าเพ้�อใช้ื้ในการปีระกอบธุรกิจผลิต่ ทำาการต่ลาด และจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�น 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษัิทฯ มีการจดทะเบยี่นกับกระทรวงพาณชิื้ย์่ในปีระเทศไทย่จำานวน 70 เคร้�องหมาย่การคา้ 
นอกจากน้� ในการจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์ในต่่างปีระเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีนโย่บาย่ที�จะจัดให้มีการจดทะเบีย่นและรักษาไว้ซึ้ำ�ง
เคร้�องหมาย่การค้าในปีระเทศเหล่านั�นด้วย่

โปีรแกรมคอมพิวเต่อร์
สิทธิการใช้ื้โปีรแกรมคอมพิวเต่อร์เพ้�อใช้ื้ในการดำาเนินธุรกิจทั�วไปีของกลุ่มบริษัทฯ เช่ื้น โปีรแกรมระบบการทำาบัญชีื้ โปีรแกรม
ราย่งานผ้่บริหาร โปีรแกรมบัญชีื้บริหารคลังสินค้า และโปีรแกรมการดำาเนินงานทั�วไปี

ค่าสิทธิความร้่และทักษะในการผลิต่
ค่าสิทธิต่ามสญัญาที�เกี�ย่วขอ้งกับการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ SHOWA DENKO Group เพ้�อนำาองค์ความร้่และทกัษะใน
การผลิต่มาปีระย่กุต์่ใช้ื้ในกระบวนการผลติ่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มภาย่ใต่ก้ารดำาเนนิงานของบรษัิท เอเชื้ยี่ แคน แมน่แฟื้คเจอรี�ง 
จำากัด (“ACM”)
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นโยบายการลงทุันในบริษัทัย�อย
 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่่อย่ โดย่มีราย่ละเอีย่ด ดังน้�

บริษััที่
สัี่ดส่ี่วนการลิงทุี่น

ทัี่�งที่างตรงแลิะที่างอ้อม
(ร้อยลิะ)

ลัิกษัณะการประกอบธุรกิจ้

CBD 100 ปีระกอบธุรกิจผลิต่ การต่ลาด ขาย่และจัดจำาหน่าย่เคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นๆ

DCM 100 ปีระกอบธุรกิจบริหารจัดการช่ื้องทางการจัดจำาหน่าย่ในปีระเทศ

APG 100 ปีระกอบธุรกิจผลิต่และจัดหาขวดแก้วเพ้�อใช้ื้เป็ีนบรรจุภัณฑ์์สำาหรับเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นๆ

CTHK 100 ปีระกอบธุรกิจการค้าระหว่างปีระเทศ

CHHK 100 ปีระกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company)

ACM* 100 ปีระกอบธุรกิจผลิต่กระป๋ีองอล่มิเน้ย่มเพ้�อใช้ื้เป็ีนบรรจุภัณฑ์์สำาหรับเคร้�องด้�มบำารุงกำาลังและเคร้�องด้�มอ้�นๆ

CVHLUX 84 ปีระกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company)

ICUK 84
ปีระกอบธุรกิจการต่ลาด ขาย่และจัดจำาหน่าย่ผลิต่ภัณฑ์์เคร้�องด้�มบำารุงกำาลัง ภาย่ใต้่เคร้�องหมาย่การค้า
คาราบาวในปีระเทศอังกฤษและปีระเทศอ้�นนอกทวีปีเอเชีื้ย่

AWD 85 ปีระกอบธุรกิจการต่ลาดและจำาหน่าย่เคร้�องด้�ม

APM 100 ปีระกอบธุรกิจผลิต่และจำาหน่าย่บรรจุภัณฑ์์

ACV 100 ปีระกอบธุรกิจลงทุน (Holding Company)

หมายเหตุ  * มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 100 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก SHOWA DENKO Group ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2564

 บริษัทฯ มีนโย่บาย่ลงทุนในบริษัทย่่อย่หร้อบริษัทร่วมที�สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ ซึ้ำ�งบริษัทฯ เห็นว่าก่อให้เกิดปีระโย่ชื้น์ร่วมเพ้�อเพิ�มช่ื้องทางใน
การหาราย่ได้และเพิ�มความสามารถืในการทำากำาไรของบริษัทฯ ทั�งน้� บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กำาไรที�คาดว่าจะได้รับ ความเสี�ย่งที�อาจเกิด
ขึ�น และสถืานะทางการเงินของบริษัทฯ ก่อนการตั่ดสินใจลงทุนในโครงการต่่างๆ โดย่การตั่ดสินใจในการลงทุนจะต้่องได้รับการพิจารณาเห็นชื้อบจากที�
ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทหร้อที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้น (แล้วแต่่กรณ้) และบริษัทฯ จะแต่่งตั่�งตั่วแทนของบริษัทฯ ที�มีคุณสมบัติ่และปีระสบการณ์เพ้�อเข้าร่วม
เป็ีนคณะกรรมการในบริษัทนั�นๆ เพ้�อกำาหนดนโย่บาย่ที�สำาคัญและกำากับด่แลการดำาเนินงานของบริษัทย่่อย่และบริษัทร่วมดังกล่าว 

รายงานประจำำาปี 2563228



เอกสิารแนบ 5 นโยบายการกำากับด้ัแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

(ลิงค์สำาหรับดาวน์โหลดนโย่บาย่การกำากับด่แลกิจการ และจรรย่าบรรณธุรกิจฉีบับเต็่ม https://investor-th.carabaogroup.com/policy.html) 

THAILAND’S
TOP
CORPORATE

2020

SET AWARDS 2020
BEST CEO

SET AWARDS 2020

BEST COMPANY
PERFORMANCE บริิษััท คาริาบาวกร๊ิ�ป จำำากัด (มหาชน) 229



เอกสิารแนบ 6 รายงานค้ณะกรรมีการชุดัย�อย 

รายงานค้ณะกรรมีการติรวจสิอบ
คณะกรรมการต่รวจสอบของบริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น) (“บริษัท”) ได้รับการแต่่งตั่�งจากคณะกรรมการบริษัท ปีระกอบด้วย่กรรมการ

อิสระ 3 ท่าน ที�มีความร้่ความสามารถื ความเชีื้�ย่วชื้าญ และปีระสบการณ์ โดย่มีองค์ปีระกอบและคุณสมบัติ่ต่ามข้อกำาหนดของต่ลาดหลักทรัพย์่แห่ง
ปีระเทศไทย่ โดย่มี นางเสาวน้ย์่ กมลบุต่ร เป็ีนปีระธานคณะกรรมการต่รวจสอบ นาย่คณิต่  แพทย์่สมาน และนางสาวอุรวี  เงารุ่งเร้อง  เป็ีนกรรมการ
ต่รวจสอบ โดย่กรรมการต่รวจสอบของบริษัททั�ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รวมทั�งไม่ได้เป็ีนผ้่บริหาร พนักงาน หร้อล่กจ้างของบริษัท 
และบริษัทย่่อย่

 คณะกรรมการต่รวจสอบไดป้ีฏิิบัติ่งานภาย่ใต้่ขอบเขต่ หนา้ที� และความรับผิดชื้อบที�ได้รับมอบหมาย่จากคณะกรรมการบรษัิทและต่ามกฎบตั่ร
ของคณะกรรมการต่รวจสอบ อย่่างรอบคอบด้วย่ความร้่ความสามารถื และความเปี็นอิสระโดย่ไม่มีข้อจำากัดในการได้รับข้อม่ล ซึ้ำ�งสอดคล้องกับข้อ
กำาหนดของต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ และหลักการกำากับด่แลกิจการที�ดี ต่ลอดจนให้คำาแนะนำาในเร้�องต่่างๆที�เกี�ย่วข้อง ซึ้ำ�งได้รับความร่วมม้อ
เป็ีนอย่่างดีจากผ้่บริหาร ผ้่ต่รวจสอบภาย่ใน และผ้่สอบบัญชีื้ของบริษัทเพ้�อให้การดำาเนินงานของบริษัทถ่ืกต้่อง และเป็ีนไปีต่ามกลยุ่ทธ์และเป้ีาหมาย่

 โดย่ในปีี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการต่รวจสอบได้มีการจัดปีระชุื้มทั�งสิ�น 5 ครั�ง สรุปีสาระสำาคัญในการปีฏิิบัติ่หน้าที� ได้ดังน้�

1. การสอบทานิงบการเงินิ
• คณะกรรมการต่รวจสอบได้สอบทานงบการเงินราย่ไต่รมาสและงบการเงินสำาหรับปีี พ.ศ. 2563 ของบริษัทและบริษัทย่่อย่ ก่อนเสนอต่่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ้�อพิจารณาอนุมัติ่ เพ้�อให้สามารถืมั�นใจได้ว่าราย่การทางการเงิน ราย่การที�เกี�ย่วโย่งระหว่างบริษัทกับบุคคลหร้อ
กิจการที�เกี�ย่วข้องกัน ราย่การที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้่งทางผลปีระโย่ชื้น์ การเปิีดเผย่ข้อม่ลที�เป็ีนสาระสำาคัญได้ทำาขึ�นอย่่างถ่ืกต้่องและ
มีความน่าเช้ื้�อถ้ือ

• คณะกรรมการต่รวจสอบได้เชิื้ญผ้่สอบบัญชีื้เข้าร่วมปีระชุื้มในวาระการปีระชุื้มที�เกี�ย่วข้อง เพ้�อซั้ำกถืามปีระเด็นที�เป็ีนสาระสำาคัญ โดย่เฉีพาะ
อย่่างยิ่�งที�เกี�ย่วกับการจัดทำางบการเงินโดย่ฝ่าย่จัดการของบริษัทให้เป็ีนไปีต่ามมาต่รฐานการบญัชีื้ และมาต่รฐานการราย่งานทางการเงนิ รวม
ถึืงการต่คีวามและแนวปีฏิิบัติ่ทางการบญัชีื้ที�ปีระกาศใชื้โ้ดย่สภาวชิื้าชื้พีบัญชีื้ฯ เพ้�อให้คณะกรรมการต่รวจสอบมั�นใจว่างบการเงนิของบรษัิท
มีการเปิีดเผย่ข้อม่ลที�สำาคัญรวมถึืงราย่การที�เกิดขึ�นระหว่างบริษัทกับบุคคลหร้อกิจการที�เกี�ย่วข้องกันจัดทำาขึ�นอย่่างถ่ืกต้่องเหมาะสมต่าม
มาต่รฐาน การตี่ความ แนวปีฏิิบัติ่และหลักการที�กล่าวข้างต้่น

ทั�งน้� จากการสอบทานงบการเงินราย่ไต่รมาส และงบการเงินปีระจำาปีี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการต่รวจสอบได้รับคำาชีื้�แจงจากผ้่สอบบัญชีื้ และ
ฝ่าย่จัดการจนเปีน็ที�พอใจว่างบการเงนิรวมทั�งการเปีดิเผย่ขอ้ม่ลในหมาย่เหต่ปุีระกอบงบการเงนิเป็ีนไปีต่ามขอ้กำาหนดของกฎหมาย่ และมาต่รฐานการ
ราย่งานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชื้อบงบการเงินดังกล่าว ที�ผ้่สอบบัญชีื้ได้สอบทานและต่รวจสอบแล้ว ซึ้ำ�งเป็ีนราย่งานความเห็นอย่่างไม่มีเง้�อนไข

• คณะกรรมการต่รวจสอบได้จัดให้มีวาระการปีระชุื้มร่วมกันเป็ีนการเฉีพาะระหว่างคณะกรรมการต่รวจสอบและผ้่สอบบัญชีื้ต่ามแนวทางที�
กำาหนดในปีระกาศต่ลาดหลกัทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ เพ้�อเปิีดโอกาสให้หาร้อร่วมกันในปีระเด็นต่่างๆ โดย่ไมมี่ฝ่าย่จัดการเข้าร่วมปีระชุื้มด้วย่

2. การพิื่จัารณาการแต�งตั�งผูู้้สอบบัญชุ่และค�าสอบบัญชุ่
บริษทั สำานักงาน อีวาย่ จำากัด ได้รบัการคัดเล้อก เป็ีนสำานักงานสอบบัญชีื้ของบริษทัตั่�งแต่่ปีี พ.ศ. 2556 - 2563 โดย่คณะกรรมการต่รวจสอบได้

พิจารณาถึืงความเป็ีนอิสระและการปีฏิิบตั่ติ่ามข้อกำาหนดของวิชื้าชีื้พอ้�นๆ ผลการปีฏิิบตั่งิานและคุณภาพของงานบริการที�ผ้่สอบบัญชีื้จากบริษทั สำานักงาน 
อีวาย่ จำากัด ได้ให้แก่บริษัท รวมถึืงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีื้แล้วเห็นว่าผ้่สอบบัญชีื้ได้แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที�เป็ีนปีระโย่ชื้น์ทั�งใน
ด้านการจัดทำาราย่งานทางการเงิน และการปีรับปีรุงด้านการควบคุมภาย่ในของบริษัท

3. การพิื่จัารณารายการท่�เก่�ยวโยงกันิ
 คณะกรรมการต่รวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมในการทำาราย่การระหว่างกันรวมถึืงราย่การที�เกี�ย่วโย่งกันที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้่ง

ทางผลปีระโย่ชื้น์ พบว่า ในรอบปีี พ.ศ. 2563 การต่กลงเข้าทำาราย่การระหว่างกันของบริษัท มีลักษณะเป็ีนธุรกรรมการค้าปีกติ่ และมีความสมเหตุ่
สมผลและเป็ีนปีระโย่ชื้น์ส่งสุดต่่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปีร่งใสและมีการเปิีดเผย่ข้อม่ลอย่่างถ่ืกต้่องและครบถ้ืวนสอดคล้องต่ามนโย่บาย่
การเข้าทำาราย่การระหว่างกันที�กำาหนดไว้

รายงานประจำำาปี 2563230



4. การกำากับดูำแลการดำำาเนิินิงานิของบริษััท
คณะกรรมการต่รวจสอบทำาหน้าที�ในการกำากับด่แลการดำาเนินงานของบริษัทต่ามหลักการ และแนวทางในการกำากับด่แลกิจการที�ดีของ

ต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ โดย่คณะกรรมการต่รวจสอบได้ดำาเนินการต่ามแนวทางดังกล่าวอย่่างเคร่งครัดและต่่อเน่�อง และได้มอบหมาย่ให้ฝ่าย่
ต่รวจสอบภาย่ในดำาเนินการต่รวจสอบเพ้�อให้เกิดความมั�นใจว่าบริษัทได้ปีฏิิบัติ่ต่ามอย่่างเหมาะสมและสมำ�าเสมอ เพ้�อเสริมสร้างให้บริษัทมีการกำากับ
ด่แลกิจการที�ดีต่่อไปี

5. การพิื่จัารณาและอน่ิมัติขอบเขตของการปฏิิบัติงานิ	และแผู้นิการตรวจัสอบประจัำาปี
คณะกรรมการต่รวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ่ขอบเขต่ของการปีฏิิบัติ่งานและแผนการต่รวจสอบปีระจำาปีี พ.ศ. 2563 ที�ได้จัดทำาขึ�นต่ามทิศทาง

กลยุ่ทธ์ และความเสี�ย่งขององค์กร ต่ลอดจนกำากับด่แลงานของหน่วย่งานต่รวจสอบภาย่ใน โดย่ครอบคลุมถึืง การกำากับด่แล การบริหารความเสี�ย่ง และ
การควบคุมภาย่ในของบริษัท นอกจากน้�คณะกรรมการต่รวจสอบได้ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัต่รหน่วย่งานต่รวจสอบภาย่ในอย่่างสมำ�าเสมอ รวมถึืง
ให้ความสำาคัญในการพฒันาทักษะ ความร้่ ความสามารถืของผ้่ต่รวจสอบภาย่ใน เพ้�อให้มีความสามารถืเพยี่งพอในการปีฏิิบัติ่งานไดอ้ย่่างมปีีระสทิธิภาพ

6. การสอบทานิระบบการควบค่มภายในิและการบริหารความเส่�ยง
คณะกรรมการต่รวจสอบได้สอบทานความเพีย่งพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภาย่ในของบริษัท โดย่พิจารณาจากราย่งานผลการ

ต่รวจสอบของหน่วย่งานต่รวจสอบภาย่ใน และได้กำาชัื้บให้หน่วย่งานต่รวจสอบภาย่ในติ่ดต่ามความก้าวหน้าการแก้ไขปีระเด็นที�พบจากการต่รวจสอบ 
เพ้�อให้มั�นใจว่า ฝ่าย่จัดการได้แก้ไขและ/หร้อปีรับปีรุงการควบคุมและมาต่รการป้ีองกันอย่่างเหมาะสมภาย่ในเวลาที�กำาหนด 

นอกจากน้� คณะกรรมการต่รวจสอบได้สอบทานความเพีย่งพอของกระบวนการบริหารความเสี�ย่งของบริษัท และดำาเนินการต่รวจสอบต่ามความ
เสี�ย่งที�เป็ีนสาระสำาคัญ เพ้�อให้มั�นใจว่าฝ่าย่จัดการได้ดำาเนินการต่ามแผนจัดการความเสี�ย่งอย่่างมีปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผล

7. การปฏิิบัติหน้ิาท่�ของคณะกรรมการตรวจัสอบ
• ปีฏิิบัติ่หน้าที�อย่่างเป็ีนอิสระจากกรรมการบรหิารและฝ่าย่จัดการของบรษัิทโดย่ได้ให้ความสำาคัญอย่่างยิ่�งกับการควบคมุภาย่ใน เพ้�อให้บริษัท
มีการกำากับด่แลกิจการที�ดี มีการควบคุมภาย่ในที�เพีย่งพอและเหมาะสมกบัการดำาเนินธุรกิจ รวมทั�งได้ราย่งานเร้�องสำาคัญต่่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่่างสมำ�าเสมอ โดย่พิจารณาจากราย่งานที�ได้รับจากการปีฏิิบัติ่งานของหน่วย่งานต่รวจสอบภาย่ในในรอบปีี พ.ศ. 2563

• จัดให้มีการปีระเมินผลการปีฏิิบัติ่งานของกรรมการต่รวจสอบสำาหรับปีี พ.ศ. 2563 โดย่ใชื้้แนวทางของแบบปีระเมิน ซึ้ำ�งจัดทำาโดย่
ต่ลาดหลักทรัพย์่แห่งปีระเทศไทย่ซึ้ำ�งผลการปีระเมินเป็ีนที�น่าพอใจ ทั�งน้�เพ้�อให้มั�นใจว่าการปีฏิิบัติ่งานของคณะกรรมการต่รวจสอบดำาเนิน
ไปีด้วย่ดีและมีปีระสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการกำากับด่แลของบริษัท 

 คณะกรรมการต่รวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการกำากับด่แลกิจการที�ดีอย่่างเพีย่งพอ โปีร่งใส และเช้ื้�อถ้ือได้ มีระบบการควบคุมภาย่ในโดย่
รวมเพีย่งพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภาย่ใน หร้อราย่การที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้่งทางผลปีระโย่ชื้น์ที�อาจมีผลกระทบต่่อการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่่างเป็ีนสาระสำาคัญ รวมทั�งมีการพัฒนาปีรับปีรุงระบบการปีฏิิบัติ่งานให้มีคุณภาพ เพ้�อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจของบริษัท
ที�ก้าวไปีอย่่างมั�นคงและยั่�งย้่น

 ในปีี พ.ศ. 2563 ได้เกิดวิกฤต่การณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ไปีทั�วโลก และได้ส่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิจและสังคม ทำาให้ต้่อง
ปีรับเปีลี�ย่นร่ปีแบบการดำาเนินชีื้วิต่ปีระจำาวัน และวิธีการทำางานให้เหมาะสมกับสถืานการณ์ ช่ื้วงเวลาที�ผ่านมาบริษัทได้จัดเต่รีย่มความพร้อมอย่่างเต็่ม
กำาลังในการทำางานเพ้�อรับม้อกับสถืานการณ์การระบาดดังกล่าว 

 นอกจากน้� คณะกรรมการต่รวจสอบและผ้่บริหารได้เฝ้าระวังการกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ต่ลอดจนการเพิ�มมาต่รการ
ป้ีองกันอย่่างเข้มงวด รวมทั�งเต่รีย่มแผนการทำางานในร่ปีแบบวิถีืปีกติ่ใหม่ (new normal) เพ้�อให้การทำางานของหน่วย่งานต่รวจสอบภาย่ในสามารถื
ดำาเนินไปีได้อย่่างต่่อเน่�อง และสร้างความเช้ื้�อมั�นให้กับผ้่มีส่วนได้เสีย่ว่าระบบการควบคุมภาย่ในของบริษัท มีปีระสิทธิภาพน่าเช้ื้�อถ้ือ และมีความเพีย่งพอ
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รายงานค้ณะกรรมีการสิรรห้าและกำาห้นดัค้�าติอบแทัน
คณะกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น) (บริษัทฯ) เป็ีนผ้่พิจารณาแต่่งตั่�งคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทนขึ�นชุื้ดหนึ�ง 

ซึ้ำ�งปีระกอบด้วย่กรรมการ และ/หร้อ ผ้่บริหารจำานวนหนึ�งที�มีคุณสมบัติ่เหมาะสมและกรรมการอิสระอีกจำานวนหนึ�ง เพ้�อกำาหนดนโย่บาย่ด้านการสรรหา
บุคคลที�จะเข้ามาเป็ีนกรรมการ และ/หร้อผ้่บริหารระดับส่ง และกลั�นกรองบุคคลที�มีคุณสมบัติ่เหมาะสมก่อนเสนอช้ื้�อให้คณะกรรมการ หร้อที�ปีระชุื้ม
ผ้่ถ้ือหุ้นแต่่งตั่�ง นอกจากน้�ยั่งมีบทบาทสำาคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์์ในการกำาหนดค่าต่อบแทนของกรรมการและผ้่บริหารระดับส่งเพ้�อให้มีความ
เหมาะสม และสะท้อนถึืงความสามารถืในการปีฏิิบัติ่หน้าที�ของกรรมการและผ้่บริหารให้เป็ีนไปีต่ามเป้ีาหมาย่ 

ปัีจจุบันคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทนของบริษัทฯ ปีระกอบด้วย่ กรรมการ 4 ท่าน ดังน้�
1. นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ�  ปีระธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน
2. นางเสาวน้ย์่ กมลบุต่ร  รองปีระธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าต่อบแทน
3. นางสาวณัฐชื้ไม ถืนอมบ่รณ์เจริญ กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทน
4. นาย่คณิต่ แพทย์่สมาน  กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทน

บทับาทัห้น้าทีั�ของค้ณะกรรมีการสิรรห้าและกำาห้นดัค้�าติอบแทัน
หน้าท่ี่�ในการสี่รรหา

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ปีระกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
2. กำาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์์ในการสรรหา รวมทั�งคุณสมบัติ่ของผ้่ที�ควรได้รับการเสนอช้ื้�อเข้ารับการคัดเล้อกเป็ีนกรรมการบริษัท

และผ้่บริหารระดับตั่�งแต่่รองกรรมการผ้่จัดการขึ�นไปี
3. พิจารณาคัดเล้อกและกลั�นกรองบุคคลที�มีคุณสมบัติ่เหมาะสมเป็ีนกรรมการบริษัท และผ้่บริหารระดับตั่�งแต่่รองกรรมการผ้่จัดการขึ�นไปี 

และเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริษัทเพ้�อพิจารณาอนุมัติ่ หร้อเพ้�อพิจารณาเห็นชื้อบและเสนอที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้นเพ้�อพิจารณาอนุมัติ่

หน้าท่ี่�ในการกำาหนดค่าตอบแที่น
1. กำาหนดนโย่บาย่ และพิจารณาหลักเกณฑ์์การกำาหนดค่าต่อบแทนทั�งที�เป็ีนตั่วเงินและไม่ได้เป็ีนตั่วเงิน ของกรรมการและผ้่บริหารระดับ

ตั่�งแต่่ผ้่ชื้่วย่กรรมการผ้่จัดการขึ�นไปี ให้มีความเหมาะสมและเป็ีนธรรม และเสนอต่่อที�ปีระชุื้มคณะกรรมการบริษัทเพ้�อพิจารณาอนุมัติ่ 
หร้อเพ้�อพิจารณาเห็นชื้อบและเสนอที�ปีระชุื้มผ้่ถ้ือหุ้นเพ้�อพิจารณาอนุมัติ่

2. ปีฏิิบตั่กิารอ้�นใดต่ามที�คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย่อันเกี�ย่วเน่�องกับการสรรหาและการพิจารณาค่าต่อบแทนของกรรมการและผ้่บริหาร
ระดับส่ง

 ในปีี 2563 ที�ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทน จัดปีระชุื้มเพ้�อพิจารณาวาระสำาคัญๆ จำานวน 2 ครั�ง

 

 นาย่เสถีืย่ร เศรษฐสิทธิ�
 ปีระธานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าต่อบแทน

รายงานประจำำาปี 2563232



รายงานค้ณะกรรมีการบริห้ารค้วามีเสีิ�ยง
 
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ย่งของบรษัิท คาราบาวกรุ๊ปี จำากัด (มหาชื้น) ไดรั้บการแต่่งตั่�งจากคณะกรรมการบรษัิท เพ้�อส่งเสริมและสนบัสนุน

ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี�ย่งทั�วทั�งองค์กรและปีล่กฝังให้เป็ีนส่วนหนึ�งของวัฒนธรรมองค์กร เพ้�อให้ผ้่มีส่วนได้เสีย่ขององค์กรเช้ื้�อมั�นอย่่างสม
เหตุ่สมผลว่า การดำาเนินงานเชิื้งกลยุ่ทธ์ของบริษัทมุ่งไปีส่่การบรรลุวัต่ถุืปีระสงค์และเป้ีาหมาย่ขององค์กรอย่่างมีปีระสิทธิภาพและปีระสิทธิผล และมีการ
บริหารจัดการความเสี�ย่งให้อย่่่ในระดับที�ย่อมรับได้ โดย่คณะกรรมการบริหารความเสี�ย่ง ปีระกอบด้วย่กรรมการบริษัทและผ้่บริหารระดับส่งจากหน่วย่งาน
ต่่างๆที�เกี�ย่วข้อง จำานวนทั�งสิ�น 9 ท่าน ซึ้ำ�งเป็ีนผ้่ทรงคุณวุฒ ิมีความร้่ ความสามารถื และปีระสบการณ์ที�เป็ีนปีระโย่ชื้น์ต่่อการบริหารความเสี�ย่งของบริษทั 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ย่งได้ปีฏิิบัติ่หน้าที�ภาย่ใต้่กฎบัต่รของคณะกรรมการบริหารความเสี�ย่ง และขอบเขต่อำานาจหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย่
จากคณะกรรมการบริษัท 

ในปีีพ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี�ย่งมีการปีระชุื้มจำานวน 4 ครั�ง โดย่มีการพิจารณาดำาเนินการในเร้�องที�สำาคัญ ดังน้�
1. รับทราบความเสี�ย่งระดับองค์กรที�สำาคัญสำาหรับปีีพ.ศ. 2563 และสอบทานความเพีย่งพอและเหมาะสมของแผนการบริหารจัดการความเสี�ย่ง
2. ติ่ดต่ามความค้บหน้าและปีระเมินผลการบริหารความเสี�ย่ง แนวโน้ม สถืานการณ์ที�อาจส่งผลกระทบต่่อองค์กรอย่่างมีนัย่สำาคัญอย่่างต่่อเน่�อง 

เพ้�อบริหารจัดการความเสี�ย่งให้อย่่่ในระดับที�ย่อมรับได้
3. กำาหนดให้มีการอบรมความร้่เร้�องการบริหารความเสี�ย่งให้แก่พนักงานในองค์กรอย่่างสมำ�าเสมอ เพ้�อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนต่ระหนักและ

เห็นความสำาคัญของการบริหารความเสี�ย่ง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี�ย่ง เพ้�อนำาไปีส่่การปีฏิิบัติ่ในกระบวนการทำางานจนเป็ีนส่วนหนึ�ง
ของวัฒนธรรมองค์กร

4. พิจารณาแผนการบริหารจัดการความเสี�ย่งของบริษัท เพ้�อนำาเสนอต่่อคณะกรรมการบริษัทเกี�ย่วกับความเสี�ย่งที�สำาคัญ รวมถึืงปีระสิทธิภาพ
และปีระสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี�ย่งดังกล่าวอย่่างสมำ�าเสมอ

ในปีีพ.ศ. 2563 ปีระเทศไทย่และทั�วโลกเผชิื้ญกับการแพร่ระบาดของโรคติ่ดเช้ื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที�ไม่สามารถืคาดการณ์ถึืง
สถืานการณ์ในอนาคต่ ซึ้ำ�งส่งผลกระทบต่่อความปีลอดภัย่และการใช้ื้ชื้วิีต่ของทุกคนในวงกว้าง คณะกรรมการบริหารความเสี�ย่งได้ปีระเมินผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในด้านต่่างๆ และสอบทานความเพีย่งพอเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี�ย่ง เพ้�อให้ธุรกิจดำาเนินไปีได้อย่่างต่่อเน่�อง
และสร้างความมั�นใจให้กับผ้่มีส่วนได้เสีย่ทุกฝ่าย่ ทั�งน้� คณะกรรมการบริหารความเสี�ย่งได้ต่ระหนักถึืงความสำาคัญในการเต่รีย่มความพร้อม เพ้�อรองรับ
สถืานการณ์การระบาดรวมถึืงเหตุ่การณ์วิกฤต่ต่่างๆที�อาจจะเกิดขึ�นและกระทบกับการดำาเนินธุรกิจ ดังนั�น คณะกรรมการบริหารความเสี�ย่งจึงกำาหนดให้
จัดทำาค่่ม้อการบรหิารความต่่อเน่�องทางธรุกิจ (Business Continuity Manual) และแผนบรหิารความต่่อเน่�องทางธรุกิจกรณ้โรคระบาด (Business Continuity 
Plan for Pandemic) เพ้�อใช้ื้เป็ีนแนวทางในการบริหารความต่่อเน่�องสำาหรับแต่่ละหน่วย่งานเม้�อเกิดสภาวะวิกฤต่หร้อเหตุ่การณ์ฉุีกเฉิีนอย่่างเป็ีนระบบ

จากการดำาเนินการข้างต้่น คณะกรรมการบรหิารความเสี�ย่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้ระบุความเสี�ย่งที�สำาคัญครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจหลัก
ของบริษัท โดย่เฉีพาะในปีีน้�ได้มุ่งเน้นการเต่รีย่มความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี�ย่งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึืงได้พิจารณาความเสี�ย่ง
ใหม่ๆที�อาจจะเกิดขึ�น (Emerging Risk) และได้จัดทำาแผนการบริหารจัดการความเสี�ย่งที�เพีย่งพอ เหมาะสม มีปีระสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโย่บาย่
การกำากับด่แลกิจการ ระบบการควบคุมภาย่ในที�ดี ต่ลอดจนกฎหมาย่และระเบีย่บข้อบังคับที�เกี�ย่วข้อง โดย่คณะกรรมการบริหารความเสี�ย่งได้ราย่งาน
ความเสี�ย่งที�สำาคัญต่่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั�งให้ความเห็นและคำาแนะนำาแก่ฝ่าย่บริหารของบริษัทอย่่างเป็ีนอิสระอย่่างสมำ�าเสมอเพ้�อปีระโย่ชื้น์
ส่งสุดขององค์กร และผ้่ถ้ือหุ้นทุกราย่ รวมทั�งผ้่มีส่วนได้เสีย่อ้�นๆ อย่่างเหมาะสม เพ้�อส่งเสริมให้บริษัทดำาเนินไปีด้วย่ความมั�นคงและเติ่บโต่อย่่างยั่�งย้่น
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