
 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 



 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

วิชาติ โลเกศกระว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2562 



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 378,501            137,599            15,327                 18,659               
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 806,301            906,595            2,849                   6,740                 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        3,465,441           3,995,936         
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        479,998              479,998            
สินคา้คงเหลือ 6 967,638            887,132            -                          -                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7 532,922            545,859            27                        20                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,685,362         2,477,185         3,963,642           4,501,353         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        -                        4,937,173           4,364,853         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 9               105,541                 99,968                            -                           - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10          11,018,451          11,090,295                            -                           - 
ค่าความนิยม 11 506,503            499,923            -                          -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 78,360               77,322               4,767                   4,895                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 56,019               63,183               6,620                   6,258                 
ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        26,172                 26,172               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,277               12,045               -                          -                        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,777,151       11,842,736       4,974,732           4,402,178         
รวมสินทรัพย์ 14,462,513       14,319,921       8,938,374           8,903,531         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 13 108,922            275,000            -                          -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 14 1,538,023         1,809,903         48,231                 40,354               
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 474,000            401,250            -                          -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 356,427            265,836            10,898                 7,462                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 13,063               12,452               -                          -                        
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,490,435         2,764,441         59,129                 47,816               
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,261,000         1,278,700         -                          -                        
หุน้กู้ 16 2,786,453         2,785,920         2,786,453           2,785,920         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 121,185            109,049            62,821                 61,543               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,485                 1,466                 -                          -                        
เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 3 15,758               15,636               -                          -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 4,185,881         4,190,771         2,849,274           2,847,463         
รวมหนีสิ้น 6,676,316         6,955,212         2,908,403           2,895,279         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
2562 2561 2562 2561

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000         1,000,000         1,000,000           1,000,000         
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000         1,000,000         1,000,000           1,000,000         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,962,980         3,962,980         3,962,980           3,962,980         
ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 323,216            323,216            -                          -                        
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ยในประเทศ 108,959            108,959 108,959              108,959
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (368,686)           (368,686)           -                          -                        
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 100,000            100,000            100,000              100,000            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,559,478         2,140,042         858,032              836,313            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (69,565)             (89,678)             -                          -                        
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,616,382         7,176,833         6,029,971           6,008,252         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 169,815            187,876            -                          -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,786,197         7,364,709         6,029,971           6,008,252         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,462,513       14,319,921       8,938,374           8,903,531         

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 18 3,360,781          3,341,268          -                           -                         
รายไดอ่ื้น 19 29,811               53,021               95,492                 96,088               
รวมรายได้ 3,390,592          3,394,289          95,492                 96,088               
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 2,171,418          2,346,844          -                           -                         
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 480,441             618,462             -                           -                         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 195,003             194,946             50,584                 55,317               
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 9,219                 -                         148                      -                         
รวมค่าใช้จ่าย 2,856,081          3,160,252          50,732                 55,317               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 534,511             234,037             44,760                 40,771               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (34,701)              (24,533)              (17,609)                (14,391)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 499,810             209,504             27,151                 26,380               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (101,170)           (79,190)              (5,432)                  (5,272)                
กําไรสําหรับงวด 398,640             130,314             21,719                 21,108               

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 419,436             180,518             21,719                 21,108               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (20,796)              (50,204)              

398,640             130,314             

กําไรต่อหุ้น 21
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.42                   0.18                   0.02                     0.02                   

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000          1,000,000          1,000,000            1,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 398,640             130,314             21,719                 21,108               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 22,848               (18,763)              -                           -                         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 22,848               (18,763)              -                           -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 421,488             111,551             21,719                 21,108               

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 439,549             156,921             21,719                 21,108               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (18,061)              (45,370)              
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 421,488             111,551             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 499,810             209,504             27,151                 26,380               
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 132,626             103,206             128                      -                         
      กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -                         (9)                       -                           (9)                       
      ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(กลบัรายการ) 4,746                 (103)                   -                           -                         
      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 794                    1,713                 -                           -                         
      ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 453                    (995)                   -                           -                         
      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,136               4,908                 1,278                   1,733                 
      ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง
         และยงัไม่เกิดข้ึนจริง 33,769               (18,388)              69                        (1,943)                
      ดอกเบ้ียรับ (6)                       (4)                       (25,269)                (29,855)              
      ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 32,336               22,692               17,596                 14,368               
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 716,664             322,524             20,953                 10,674               
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 94,287               (133,827)           279                      2,519                 
   สินคา้คงเหลือ (81,355)              (147,153)           -                           -                         
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 16,255               (49,682)              (7)                         (213)                   
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (232)                   (82)                     -                           -                         
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (134,460)           (92,459)              (7,975)                  (19,539)              
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 611                    (706)                   -                           (168)                   
   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 122                    -                         -                           -                         
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 611,892             (101,385)           13,250                 (6,727)                
เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 6                        5                        28,967                 46,208               
จ่ายดอกเบ้ีย (15,812)              (21,665)              (1,211)                  (13,966)              
จ่ายภาษีเงินได้ (6,733)                (6,660)                (2,358)                  (2,439)                
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 589,353             (129,705)           38,648                 23,076               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว -                         7,139                 -                           7,139                 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                         -                         (637,000)             (238,000)           
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         1,167,340            682,599             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                         -                         (572,320)             (946,330)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 655                    2,596                 -                           -                         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน -                         (823)                   -                           -                         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (221,218)           (704,288)           -                           -                         
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,943)                (1,006)                -                           -                         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (224,506)           (696,382)           (41,980)                (494,592)           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 1,721,922          1,869,000          1,175,000            899,000             
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (1,888,000)        (1,160,000)        (1,175,000)          (430,000)           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 55,050               502,690             -                           -                         
เงินสดรับจากการเรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติมของบริษทัยอ่ย -                         31,200               -                           -                         
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (111,028)           1,242,890          -                           469,000             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น
   เงินตราต่างประเทศลดลง (13,088)              (5,368)                -                           -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 240,731             411,435             (3,332)                  (2,516)                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 137,599             146,767             18,659                 15,330               
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 171                    2,827                 -                           -                         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 378,501             561,029             15,327                 12,814               

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เงินกูย้มืระยะส้ันจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
      ของบริษทัยอ่ยและดอกเบ้ียคา้งจ่ายลดลงจากการ
      แปลงหน้ีเป็นทุน -                         (58,639)              -                           -                         
   เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน(ลดลง) (151,468)           183,558             -                           -                         
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึน(ลดลง) (1,355)                570                    -                           780                    
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานเพิ่มข้ึน(ลดลง) (3,931)                2,645                 -                           -                         
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพื่อการลงทุน 6,569                 -                         -                           -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการ ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของ

ส่วนเกินทุน เปลี่ยนแปลงสัดส่วน เปลี่ยนแปลงสัดส่วน ผลต่างจาก ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
จากการรวม การถือหุน้ การถือหุน้ จดัสรรแลว้ - การแปลงค่า รวม ที่ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กิจการภายใต้ ในบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย สาํรอง งบการเงินที่เป็น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุมของ รวม
และชาํระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั ในประเทศ ในต่างประเทศ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    -                               100,000               1,674,589           (55,960)              7,113,784             (108,479)              7,005,305             
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           180,518              -                         180,518               (50,204)                130,314               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         (23,597)              (23,597)                4,834                   (18,763)                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           180,518              (23,597)              156,921               (45,370)                111,551               
ผลกระทบจากการเรียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติม
   ของบริษทัยอ่ย -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         -                         -                           31,200                 31,200                 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ -                           -                           -                               -                               (368,686)                  -                           -                         -                         (368,686)              427,325               58,639                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 1,000,000             3,962,980           323,216                  108,959                  (368,686)                100,000             1,855,107         (79,557)            6,902,019           304,676             7,206,695             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    (368,686)                  100,000               2,140,042           (89,678)              7,176,833             187,876               7,364,709             
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           419,436              -                         419,436               (20,796)                398,640               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         20,113                20,113                 2,735                   22,848                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           419,436              20,113                439,549               (18,061)                421,488               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 1,000,000             3,962,980           323,216                  108,959                  (368,686)                100,000             2,559,478         (69,565)            7,616,382           169,815             7,786,197             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วน จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย สาํรอง
และชาํระแลว้ หุน้สามญั ในประเทศ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2561 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     764,110                     5,936,049                  
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 21,108                       21,108                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 -                                 -                                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 21,108                       21,108                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มนีาคม 2561 1,000,000                 3,962,980                108,959                      100,000                    785,218                   5,957,157                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     836,313                     6,008,252                  
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 21,719                       21,719                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 -                                 -                                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 21,719                       21,719                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2562 1,000,000                 3,962,980                108,959                      100,000                    858,032                   6,029,971                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    1

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 
และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13        

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18   
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงังบการเงิน 
งวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชน้โยบายการบญัชีน้ีมาตั้งแต่
แรก 
ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี          
1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึง 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะทาํให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได้
เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ มาถือ
ปฏิบติั 

การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ 
กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับ
สินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา 
ถือปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐานการรายงาน           
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับยอ้นหลงังบการเงินของ
งวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยผลสะสมของการปรับยอ้นหลงัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงินและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   
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 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือน                     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม
 ลดลง
งบกําไรขาดทุน 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 8,318
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 8,318

 รายการปรับปรุงขา้งตน้มาจากค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย ซ่ึงบริษทัยอ่ยพิจารณาว่าค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย
บางประเภทเป็นองคป์ระกอบของราคาขาย โดยบริษทัย่อยจะตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายดงักล่าว
โดยนาํไปลดจากยอดขาย จากเดิมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการขาย 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย              

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 
   

  
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 70 64 ราคาตามสัญญา
ดอกเบ้ียรับ - - 25 30 ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา
รายไดอ่ื้น - - - 1 ราคาตลาด
รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ซ้ือสินคา้ 238 201 - - ราคาตลาด
ขายสินคา้ 75 15 - - ราคาตลาด
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 4 3 - - ราคาตามสัญญา/      

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ค่าเช่าและบริการจ่าย 4 - - - ราคาตามสัญญา
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 2 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
รายไดค้่าบริการ 2 2 - - ราคาตามสัญญา
ค่าเช่ารับ 1 1 - - ราคาตามสัญญา
รายไดอ่ื้น 1 1 - - ราคาตลาด/                

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 5)  
บริษทัยอ่ย - - 1,259 4,889 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั)                  123,546 92,532 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 123,546 92,532 1,259 4,889 
     
เงนิปันผลค้างรับจากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน               
บริษทัยอ่ย - - 479,998 479,998 
รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 479,998 479,998 
     
ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน                   
บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 
รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 48 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                 

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 27,961 32,301 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,961 32,301 48 - 
     
เงนิมดัจํารับสําหรับการเช่า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                        

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 3,230 3,108 - - 
รวมเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,230 3,108 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 
31 ธนัวาคม 2561 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี      

31 ธนัวาคม 
2561 

เพิ่มข้ึน      
ระหวา่งงวด 

ลดลง      
ระหวา่งงวด 

กาํไร      
(ขาดทุน)     
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี      

31 มีนาคม 
2562 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั บริษทัยอ่ย 3,585,000 637,000 (784,500) - 3,437,500 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั บริษทัยอ่ย 57,000 - (57,000) - - 
บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ บริษทัยอ่ย 324,894 - (325,840) 946 - 
บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) 
จาํกดั บริษทัยอ่ย 29,042 - - (1,101) 27,941 

รวม  3,995,936 637,000 (1,167,340) (155) 3,465,441 

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ยสองแห่งตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23.5.1 และมีภาระคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวให้กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23.5.2 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 36 39 36 39 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 37 40 37 40 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินสด 220 220 10 10 
เงินฝากธนาคาร 378,281 137,379 15,317 18,649 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 378,501 137,599 15,327 18,659 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.63 ต่อปี (31 ธนัวาคม 
2561: ร้อยละ 0.01 ถึง 0.63 ต่อปี)  

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 58,815 75,934 - - 

  คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 56,715 12,219 - - 
3 - 6 เดือน 5,130 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120,660 88,153 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 422,601 590,517 - - 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 71,246 73,096 - - 
3 - 6 เดือน 22,726 23,061 - - 
6 - 12 เดือน 25,479 13,857 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 7,306 4,217 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 549,358 704,748 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,113) (7,223) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 537,245 697,525 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 657,905 785,678 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,405 3,859 59 78 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,155 4,055 - - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 481 520 1,200 4,811 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 445 94 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 132,283 107,687 1,590 1,851 
เงินทดรองจ่าย 7,431 1,778 - - 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน - 610 - - 
อ่ืนๆ 2,196 2,314 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 148,396 120,917 2,849 6,740 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  806,301 906,595 2,849 6,740 

6. การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  8,620
การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด  794
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  56
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  9,470 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 512,269 523,636 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,565 9,250 27 20 
วสัดุส่งเสริมการตลาด 6,174 7,300 - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 3,330 11 - - 
อ่ืน ๆ 5,584 5,662 - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 532,922 545,859 27 20 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

8.1     เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 78.4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 17.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2562 

8.2 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง) มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 54.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงเป็น 74.6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง (เพิ่มข้ึน 
20.0 ลา้นปอนด์ สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.3 ลา้นยูโร) โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุน
แลว้เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 

 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2562 CVHLUX ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จาํนวน 20.0 ลา้นปอนด ์
สเตอร์ลิงหรือประมาณ 22.3 ลา้นยูโร โดย CVHLUX ได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวบางส่วนแลว้
จาํนวน 13.9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทัยอ่ยในประเทศ        
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายขวดและ

ผลิตภณัฑจ์ากแกว้  
1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั บริหารจดัการการจดัจาํหน่าย 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระป๋อง

อลูมิเนียม  
700,000 700,000 74 74 518,000 518,000 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ        
บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จาํกดั การลงทุน 78.4 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
60.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 2,608,461 2,036,141 

บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) จาํกดั ประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 1,758 1,758 

รวม      4,937,173 4,364,853 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 99,968 
โอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,569 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (996) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 105,541 

10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 11,090,295 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 65,819 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (1,108) 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (6,569) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (130,069) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 83 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 11,018,451 

11. ค่าความนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 499,923 
บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 6,580 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 506,503 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 77,322 4,895 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,588 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,561) (128) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 78,360 4,767 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของธนาคาร
พาณิชย ์เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีภาระคํ้าประกนัและไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม      

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
31 มีนาคม      

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,406 20,165 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 865,937 932,403 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,555 11,814 48 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 142,671 318,916 5,743 9,585 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,000 322 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 340,648 329,382 42,440 30,769 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 106,344 162,611 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 54,462 34,290 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,538,023 1,809,903 48,231 40,354 
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15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
     (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินรวม 

   
31 มีนาคม      

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินกูย้มืระยะยาว  1,735,000 1,679,950 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   (474,000) (401,250) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  1,261,000 1,278,700 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  1,679,950 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  55,050 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  1,735,000 

เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในวงเงิน 1,500 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาเบิกใช้จนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม 2561         
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปี เงินกูน้ี้มีกาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระเร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2562 โดยมีกาํหนดชาํระคืนทั้งส้ิน 12 งวด ทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดย
บริษทัฯ (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23.5.2) ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัยอ่ยจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆท่ีกาํหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ           
ผูถื้อหุ้นของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯให้เป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจาํนวน 280 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 280 ลา้นบาท) 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลาเบิกใชจ้นถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 โดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราคงท่ีใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เงินกูน้ี้มีกาํหนดระยะเวลา
ผ่อนชาํระ เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีกาํหนดชาํระคืนทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี            
เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัยอ่ย
จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆท่ีกาํหนดในสัญญาดงักล่าว เช่น ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ             
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสัญญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 
2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพ่ือขยายระยะเวลาการเบิก
ใชเ้งินกูจ้ากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 เป็น 31 มกราคม 2562 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อย
ดงักล่าวมีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือจาํนวน 1,455 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1,400 ลา้นบาท) 
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16. หุ้นกู้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบกาํหนดชาํระ
งบการเงินรวม/                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ
 (ร้อยละ) 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
 2562 2561
คร้ังท่ี 1/2561 - ชุดท่ี 1 2.23 15 มิถุนายน 2563 1,700,000 1,400,000
 - ชุดท่ี 2 2.42 15 มิถุนายน 2564 720,000 720,000
คร้ังท่ี 2/2561 2.42 15 มิถุนายน 2564 370,000 370,000
รวม 2,790,000 2,790,000
หกั: ตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้อตดัจาํหน่าย (3,547) (4,080)
รวมหุน้กู ้ 2,786,453 2,785,920 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 หุน้กูมี้การเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/        

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,785,920 
บวก: ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งงวด 533 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 2,786,453 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 
หุน้กูเ้หล่าน้ีมีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เช่น ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนด 

17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซ่ึงเป็น
เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน     

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 109,049 61,543 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,065 918 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 504 149 
ตน้ทุนบริการในอดีต 8,567 211 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 121,185 62,821 
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 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 
ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใช้
ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหน้ีสินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 8.6 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท) โดยบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้าย
ในทนัทีในส่วนของงบกาํไรขาดทุนของงวดปัจจุบนั 

18. รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า  
(หน่วย: พนับาท) 

 
 

สาํหรับงวดสามเดือน         
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม 
   2562 2561 
    (ปรับปรุงใหม่) 
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงั   2,926,806 2,823,505 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตต้ราคาราบาว   139,436 236,012 
รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสินคา้อ่ืน   290,413 268,911 
อ่ืน ๆ   4,126 12,840 
รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ - รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 3,360,781 3,341,268 

19. รายได้อ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 18,092 17,252 - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 3,229 4,061 - - 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 996 2,572 - - 
ดอกเบ้ียรับ 6 4 25,269 29,855 
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 20,679 - 1,948 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ - 995 - - 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 70,050 63,600 
อ่ืนๆ 7,488 7,458 173 685 
รวมรายไดอ่ื้น 29,811 53,021 95,492 96,088 
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20. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 94,006 78,214 5,794 5,626 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 7,164 976 (362) (354) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 101,170 79,190 5,432 5,272 

21. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้          
ของบริษทัฯ (พนับาท) 419,436 180,518 21,719 21,108 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.42 0.18 0.02 0.02 
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22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ            
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ี
รายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 

ผลิตและจาํหน่าย
เคร่ืองด่ืมบาํรุง

กาํลงั 

ผลิตและจาํหน่าย
สินคา้ภายใตต้รา
สินคา้คาราบาว 

จดัจาํหน่าย      
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

  
(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่)  

(ปรับปรุง
ใหม่) 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,927 2,824 139 236 290 269 5 12 3,361 3,341 
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 1,143 941 18 21 27 29 1 3 1,189 994 
รายไดอ่ื้น         30 53 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย         (480) (618) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (195) (195) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน         (9) - 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (35) (25) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้         500 209 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (101) (79) 
กําไรสําหรับงวด         399 130 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    18

 ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
สาํหรับงวดสามเดือน      
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2562 2561 
 (ปรับปรุงใหม่)
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  
ในประเทศ     
ประเทศไทย   1,706 1,790 

ต่างประเทศ     
กลุ่มประเทศ CLMV   1,444 1,276 
ประเทศจีน   52 209 
สหราชอาณาจกัร   17 43 
อ่ืน ๆ   142 23 

รวม   3,361 3,341 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ใน
ประเทศคิดเป็นร้อยละ 51 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 49 (2561: รายไดจ้ากการ
ขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 54 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 46) 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่
จาํนวน 2 ราย ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกิจการ (2561: จาํนวน 1 ราย) 
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23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

23.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร
โรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น)
   งบการเงินรวม 
สกลุเงิน:    

บาท   26 
เยน   14 

23.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีสํานักงาน รถยนต์และ
อุปกรณ์ และสญัญาบริการอ่ืนๆอายขุองสญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ:   
ภายใน 1 ปี 157.2 4.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 105.0 1.6 

23.3 สัญญาสําคญักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

23.3.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 
ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสญัญาการแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซ้ื้อ โดย
ตกลงให้ บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็น ผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั 
แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญา
ต่อไปไดทุ้กๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะจ่ายค่าตอบแทนแก่
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญาและรับผดิชอบค่าใชจ่้าย
ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 
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23.3.2 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกัด 
(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายขวดแกว้สีชา ขนาด 150 มิลลิลิตร และขวดแกว้
สีใสขนาด 250 มิลลิลิตร ตามจาํนวนและรูปแบบท่ีระบุไวใ้นสญัญา ทั้งน้ีสญัญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ีทาํสญัญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

23.3.3 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญา
จา้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้โดยบริษทัฯ
ย่อยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงท่ีจะต่ออายสุัญญาฉบบัน้ีออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 12 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

23.3.4 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ทาํสัญญาในการให้ความช่วยเหลือด้านบริการและการ
จดัการกบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกว่าจะมี
การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงดังกล่าวบริษทัฯได้รับค่าตอบแทน 1.2         
ลา้นบาทต่อเดือน 

 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2562 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริการและ
การจดัการกบับริษทัย่อยอีกสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
รวมทั้งส้ินเดือนละ 22.2 ลา้นบาทต่อเดือน 

23.3.5 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการกบับริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยอีกสองแห่งและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอีกสองแห่ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ภายใตข้อ้ตกลง
ดงักล่าว บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ไดรั้บค่าเช่าพื้นท่ีและค่าบริการเป็นรายเดือนรวมทั้งส้ิน 
1.7 ลา้นบาทต่อเดือน 

23.3.6 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 
ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาลิขสิทธ์ิ เพื่อใชเ้คร่ืองหมายการคา้
ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั สาํหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 2 ปี มีผลบงัคบั
ใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 หรือจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั จะตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว 
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23.3.7 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซ้ื้อกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่าย
สินคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาต่อไป
ไดทุ้กๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง    
ดีซีเอ็ม จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

23.3.8 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษัทย่อยแห่งหน่ึง) และบริษัท          
คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาการแต่งตั้ง         
ผูจ้ดัจาํหน่ายโดยตกลงให้บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่าย
สินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
สญัญาน้ีมีระยะเวลา 9 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2568 

23.3.9 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดเ้ขา้ทาํ
สญัญาเพื่อรับสิทธ์ิในความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ
แห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระค่าสิทธ์ิดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 
50 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธ์ิเป็นรายไตรมาสใน
อตัราท่ีระบุในสญัญา 

23.3.10 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาให้
เช่าท่ีดินกบับริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาน้ีมีระยะเวลา 
30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษัท 
เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้ดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท 

23.3.11 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทัยอ่ย
อีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาเช่ารถยนต์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อขนส่งสินคา้ สัญญามี
ระยะเวลา 5 ปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวบริษทัยอ่ยตกลงจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนรวมทั้งส้ินเดือนละ 
1.5 ลา้นบาทต่อเดือน 
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23.4 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 

23.4.1 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 และวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่สโมสรฟุตบอลในประเทศสองแห่ง ภายใต้
สัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ไวใ้นสัญญา สัญญามีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ีทาํสัญญาจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี              
31 ธันวาคม 2563 ตามลาํดบั โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนทางการเงิน
ดงักล่าวรวมทั้งส้ินปีละ 6 ลา้นบาท 

23.4.2 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทัท่ี 
ไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสร
ฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของสหราชอาณาจกัร ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บ
สิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อยในการแข่งขนัฟุตบอล 
สญัญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไดท้าํสัญญาเพื่อโอนสิทธิและภาระ
ผูกพนัท่ีเก่ียวกบัสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด 
(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) และบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีก
แห่งหน่ึง) สญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั และบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง 
มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวเป็นจาํนวน 2.2 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิง และ 3.8 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง ตามลาํดบั  

23.4.3 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญา
ร่วมสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสรฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ  ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่ือและ
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล สญัญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มิถุนายน2559 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่า
สนบัสนุนใหแ้ก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    23

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

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกัด ได้ทาํสัญญา
แกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกบัสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลั
ของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเตด็ ใหก้บับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) และ
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่
วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

23.5 การคํา้ประกัน 

23.5.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟเครดิตและ
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ให้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงินร่วมกนัเป็นจาํนวน 
1,100 ลา้นบาท  

23.5.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง 
จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ในวงเงิน 1,500 ลา้นบาท  

23.5.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 42.2 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
และการยืน่ภาษีสรรพสามิต  
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24. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และ
บริการเป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน 

สกลุเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.9 0.2 - - 31.6449 31.9785 
ยโูร 0.8 0.6 0.8 - 35.3682 36.0628 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.2 - - - 41.1944 42.0200 
เยน - 0.7 - - 0.2837 0.2907 
หยวน - 0.5 - - 4.6662 4.7778 
เหรียญฮ่องกง - 0.5 - - 4.0160 4.0894 

25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานของปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.6 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการจ่ายเพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้จาํนวน 200 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 เงินปันผลดงักล่าวจะบนัทึกในไตรมาสท่ีสองของปี 
2562 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
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