
 

 

 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 



 

 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่ง
กาลแบบยอ่ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”             
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีไดส่้งผลใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ความสามารถในการขายและท าก าไรใหเ้ป็นไปตามการคาดการณ์ของกิจการในประเทศองักฤษ ซ่ึงส่งผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดท่ีใชใ้นการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และค่าความนิยม อยา่งไรกต็าม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี        
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
อยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้ 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 1.5 เน่ืองดว้ยผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง 
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 

 

 

 

กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 9 พฤศจิกายน 2563 



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 945,444            961,954            20,223                 576,955            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 1,372,690         1,140,321         1,846                   2,652                 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        3,763,000           2,486,368         
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        -                          2,949,991         
สินคา้คงเหลือ 6 1,356,641         991,625            -                          -                        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 7 277                    -                        277                      -                        
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 8 140,533            103,510            1,102                   73                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,815,585         3,197,410         3,786,448           6,016,039         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                        -                        4,442,116           3,670,617         
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 10 108,026               103,220                            -                           - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11          11,218,632          10,872,367                            -                           - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12               270,886                           -                  58,231                           - 
ค่าความนิยม 13               495,325 481,115            -                          -                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 94,343               81,156               7,323                   4,376                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 48,913               33,492               308,421              307,742            
ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                        -                        26,172                 26,172               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 11,587               11,275               -                          -                        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 12,247,712       11,582,625       4,842,263           4,008,907         
รวมสินทรัพย์ 16,063,297       14,780,035       8,628,711           10,024,946       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 15 2,053,000         6,762                 1,933,000           -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 16 1,806,283         1,446,721         181,536              75,661               
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 291,000            291,000            -                          -                        
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 3, 18 81,889               -                        1,745                   -                        
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 1,089,405         1,699,428         1,089,405           1,699,428         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 275,821            320,547            -                          1,606                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 9,388                 12,822               -                          -                        
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,606,786         3,777,280         3,205,686           1,776,695         
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 824,500            1,042,750         -                          -                        
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3, 18 191,236            -                        57,070                 -                        
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 -                        1,088,692         -                          1,088,692         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 138,889            135,780            63,518                 68,006               
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                        1,411                 -                          -                        
เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 3 4,114                 15,758               -                          -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,158,739         2,284,391         120,588              1,156,698         
รวมหนีสิ้น 6,765,525         6,061,671         3,326,274           2,933,393         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
2563 2562 2563 2562

(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         
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      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 4,088,539         3,536,648         130,498              1,919,614         
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (124,591)           (97,307)             -                          -                        
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9,090,417         8,565,810         5,302,437           7,091,553         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 207,355            152,554            -                          -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,297,772         8,718,364         5,302,437           7,091,553         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,063,297       14,780,035       8,628,711           10,024,946       

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 21 4,405,318           3,861,924           -                          -                          
รายไดอ่ื้น 22 72,371                 28,278                 96,576                 92,964                 
รวมรายได้ 4,477,689           3,890,202           96,576                 92,964                 
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 2,574,645           2,268,159           -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 479,442              487,789              -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 239,329              181,021              77,606                 52,416                 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                          25,694                 -                          1,226                   
รวมค่าใช้จ่าย 3,293,416           2,962,663           77,606                 53,642                 
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,184,273           927,539              18,970                 39,322                 
ตน้ทุนทางการเงิน (21,277)               (34,147)               (10,223)               (17,188)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,162,996           893,392              8,747                   22,134                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (190,805)             (167,358)             (608)                    (4,422)                 
กําไรสําหรับงวด 972,191            726,034            8,139                   17,712               

การแบ่งปันกําไรขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 969,607            732,016            8,139                   17,712               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 2,584                   (5,982)                 

972,191            726,034            

กําไรต่อหุ้น 24
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 0.97                   0.73                   0.01                     0.02                   

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุ้น) 1,000,000         1,000,000         1,000,000           1,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับงวด 972,191              726,034              8,139                   17,712                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (5,763)                 6,413                   -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (5,763)                 6,413                   -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 966,428            732,447            8,139                   17,712               

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 972,599            736,863            8,139                   17,712               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (6,171)                 (4,416)                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 966,428            732,447            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
รายได้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 21 12,973,801         10,976,215         -                          -                          
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          299,999              369,999              
รายไดอ่ื้น 22 129,773              84,172                 277,882              282,777              
รวมรายได้ 13,103,574         11,060,387         577,881              652,776              
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 7,587,560           6,783,255           -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,449,173           1,499,284           -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 761,211              567,206              219,488              154,714              
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                          33,135                 -                          2,000                   
รวมค่าใช้จ่าย 9,797,944           8,882,880           219,488              156,714              
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,305,630           2,177,507           358,393              496,062              
ตน้ทุนทางการเงิน (84,111)               (102,019)             (45,402)               (51,880)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,221,519           2,075,488           312,991              444,182              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (535,383)             (402,635)             (2,107)                 (14,837)               
กําไรสําหรับงวด 2,686,136         1,672,853         310,884              429,345            

การแบ่งปันกําไรขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,651,891         1,703,625         310,884              429,345            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 34,245                 (30,772)               

2,686,136         1,672,853         

กําไรต่อหุ้น 24
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 2.65                   1.70                   0.31                     0.43                   

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุ้น) 1,000,000         1,000,000         1,000,000           1,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562 2563 2562

กําไรสําหรับงวด 2,686,136           1,672,853           310,884              429,345              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (36,728)               (9,559)                 -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (36,728)               (9,559)                 -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,649,408         1,663,294         310,884              429,345            

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,624,607         1,693,253         310,884              429,345            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย 24,801                 (29,959)               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,649,408         1,663,294         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 3,221,519           2,075,488           312,991              444,182              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
      เงินปันผลรับ -                          -                          (299,999)             (369,999)             
      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 497,515              399,703              2,249                   388                      
      กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (328)                    -                          (328)                    -                          
      กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
         ในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (4)                        -                          (4)                        -                          
      ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 4,788                   8,226                   -                          -                          
      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 211                      1,765                   -                          -                          
      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,740)                 (2,240)                 -                          -                          
      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,715                 19,276                 2,111                   3,412                   
      ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุ้นกู ้ 1,285                   1,646                   1,285                   1,646                   
      ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง
         และยงัไม่เกิดข้ึนจริง (5,116)                 4,483                   (2,719)                 1,963                   
      ดอกเบ้ียรับ (3,606)                 (670)                    (64,633)               (72,182)               
      ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 77,470                 95,800                 43,972                 50,096                 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 3,800,709           2,603,477           (5,075)                 59,506                 
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิม่ข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (234,871)             (514,151)             216                      365                      
   สินคา้คงเหลือ (365,298)             (89,527)               -                          -                          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (35,938)               (2,281)                 40                        6                          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (312)                    503                      -                          -                          
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 347,795              (55,450)               101,017              66,874                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (3,434)                 (7)                        -                          -                          
   เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า (11,644)               122                      -                          -                          
   จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,606)                 -                          (6,599)                 -                          
เงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,488,401           1,942,686           89,599                 126,751              
เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 3,895                   670                      65,222                 76,720                 
จ่ายดอกเบ้ีย (68,117)               (79,793)               (37,764)               (34,059)               
จ่ายภาษีเงินได้ (598,045)             (471,747)             (5,461)                 (20,897)               
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,826,134           1,391,816           111,596              148,515              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้เพิม่ข้ึน (840,000)             -                          (840,000)             -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ 840,055              -                          840,055              -                          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                          -                          (2,538,000)          (1,612,000)          
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          1,264,088           2,264,840           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน -                          -                          (771,499)             (733,327)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,200                   5,983                   -                          -                          
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (745,334)             (379,977)             -                          -                          
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,805)               (8,463)                 (3,337)                 -                          
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน (333)                    -                          -                          -                          
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          3,249,990           849,997              
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (758,217)             (382,457)             1,201,297           769,510              
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน 3,740,024           5,595,815           2,293,000           2,190,000           
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (1,694,123)          (5,232,148)          (360,000)             (2,005,000)          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน -                          55,050                 -                          -                          
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (218,250)             (298,500)             -                          -                          
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (95,136)               -                          (2,625)                 -                          
เงินสดจ่ายเพือ่ไถ่ถอนหุ้นกู ้ (1,700,000)          -                          (1,700,000)          -                          
เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   จากการออกจาํหน่ายหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย 30,000                 -                          -                          -                          
จ่ายเงินปันผล (2,100,000)          (1,100,000)          (2,100,000)          (1,100,000)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (2,037,485)          (979,783)             (1,869,625)          (915,000)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น
   เงินตราต่างประเทศเพิม่ข้ึน(ลดลง) (50,137)               31,620                 -                          -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (19,705)               61,196                 (556,732)             3,025                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 961,954              137,599              576,955              18,659                 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 3,195                   (311)                    -                          -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 945,444            198,484            20,223                 21,684               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563

2563 2562 2563 2562
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ลดลง (7,582)                 (171,682)             -                          -                          
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิม่ข้ึน(ลดลง) 594                      (1,355)                 -                          -                          
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานเพิม่ข้ึน(ลดลง) 13,581                 (3,792)                 -                          -                          
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์
      เพือ่การลงทุน 7,821                   7,424                   -                          -                          
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ข้ึนจากสัญญาเช่า 28,389                 -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

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

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             
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           1,703,625           -                         1,703,625             (30,772)                1,672,853             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         (10,372)              (10,372)                813                      (9,559)                  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           1,703,625           (10,372)              1,693,253             (29,959)                1,663,294             
เงินปันผลจ่าย 26 -                           -                           -                               -                               -                               -                           (1,100,000)          -                         (1,100,000)           -                           (1,100,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 1,000,000             3,962,980           323,216                  108,959                  (368,686)                 100,000             2,743,667         (100,050)           7,770,086           157,917              7,928,003             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    (368,686)                  100,000               3,536,648           (97,307)              8,565,810             152,554               8,718,364             
กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           2,651,891           -                         2,651,891             34,245                 2,686,136             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         (27,284)              (27,284)                (9,444)                  (36,728)                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           2,651,891           (27,284)              2,624,607             24,801                 2,649,408             
เงินปันผลจ่าย 26 -                           -                           -                               -                               -                               -                           (2,100,000)          -                         (2,100,000)           -                           (2,100,000)           
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการร่วมทุน 9.2.2 -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         -                         -                           30,000                 30,000                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 1,000,000             3,962,980           323,216                  108,959                  (368,686)                 100,000             4,088,539         (124,591)           9,090,417           207,355              9,297,772             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วน จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย สาํรอง
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ในประเทศ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     836,313                     6,008,252                  
กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 429,345                     429,345                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 -                                 -                                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 429,345                     429,345                     
เงินปันผลจ่าย 26 -                                 -                                 -                                    -                                 (1,100,000)                 (1,100,000)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2562 1,000,000                3,962,980                108,959                       100,000                   165,658                   5,337,597                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     1,919,614                  7,091,553                  
กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 310,884                     310,884                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 -                                 -                                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 310,884                     310,884                     
เงินปันผลจ่าย 26 -                                 -                                 -                                    -                                 (2,100,000)                 (2,100,000)                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กันยายน 2563 1,000,000                3,962,980                108,959                       100,000                   130,498                   5,302,437                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 
และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี      
8 กรกฎาคม 2557 บริษทัฯมีภูมิล าเนาในประเทศไทยและมีธุรกิจหลกัคือการลงทุนในบริษทัยอ่ย ท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี เลขท่ี  393 อาคาร 393 สีลม ชั้ น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดส่้งผลให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ 
และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค 
การจ ากดัหรือหยดุชะงกัการผลิต การด าเนินงานท่ีล่าชา้ข้ึน เป็นตน้ 

 สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถใน
การขายและท าก าไรให้เป็นไปตามการคาดการณ์ของกิจการในประเทศองักฤษ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดท่ีใชใ้นการพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และค่าความนิยม อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินอยา่งต่อเน่ืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการใน           
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวดปัจจุบนัจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่            

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับ                       
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส 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 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ                  
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

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

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                        
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี    
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงมาตรการผ่อนปรนน้ีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าตามบญัชี
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลจากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบต่อการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ซ่ึงมาตรการผ่อนปรนน้ีอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม 
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ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.6 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน
และสญัญาเช่า 

1.6.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับ
ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการ
พิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
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1.6.2 สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการ
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม
บริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั 
โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ   
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 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
16 มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน     

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 334,537 334,537 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
113,126 

 
113,126 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
221,411 

 
221,411 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน     

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - 60,090 60,090 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
1,706 

 
1,706 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
58,384 

 
58,384 
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 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส าหรับสัญญาเช่า          
ท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญา
เช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 162,654 2,735 
บวก: ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68,778 - 

สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 138,797 83,981 
หกั:  สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (486) - 

สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (15,266) (1,860) 
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (19,940) (24,766) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 334,537 60,090 

ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 113,126 1,706 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 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 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 14,616 - 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 990 - 
ยานพาหนะ 138,453 - 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 334,537 60,090 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 70 70 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 25 23 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ขายสินคา้ 214 224 - - ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการ 3 2 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่ารับ 1 1 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น 2 1 - - ราคาตลาด/             

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 634 318 - - ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 7 4 - - ราคาตามสญัญา/      

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 8 11 - - ราคาตามสญัญา 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

เงินปันผลรับ - - 300 370 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 210 210 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 63 72 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ขายสินคา้ 623 534 - - ราคาตลาด 
รายไดค้่าบริการ 7 6 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่ารับ 4 4 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น 3 3 - - ราคาตลาด/                

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 1,564 854 - - ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 19 12 - - ราคาตามสญัญา/     

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 21 23 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3 3 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 5)     

บริษทัยอ่ย - - 288 592 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                                                     

(มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)                                337,579 181,747 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 337,579 181,747 288 592 
     
เงินปันผลค้างรับจากกจิการที่เกี่ยวข้องกนั                              
บริษทัยอ่ย - - - 2,949,991 

รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 2,949,991 
     
ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั                   
บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 16)     
บริษทัยอ่ย - - 33 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 35,632 22,917 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  35,632 22,917 33 - 
     
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    

(หมายเหตุ 18)     
บริษทัยอ่ย - - 58,815 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 73,628 - - - 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  73,628 - 58,815 - 
     
เงินมัดจ ารับส าหรับการเช่า - กิจการที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                                                                
(มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั) 3,714 3,230 - - 

รวมเงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,714 3,230 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืระยะสั้นระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 
31 ธนัวาคม 2562 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 
2562 

เพิ่มข้ึน          
ระหวา่งงวด 

ลดลง      
ระหวา่งงวด 

ก าไร      จาก
อตัรา

แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี          

30 กนัยายน 
2563 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั บริษทัยอ่ย 2,460,000 2,340,000 (1,235,000) - 3,565,000 
บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ 
จ ากดั บริษทัยอ่ย - 170,000 - - 170,000 

บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) 
จ ากดั บริษทัยอ่ย 26,368 - (29,088) 2,720 - 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง แมนู
แฟคเจอร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย - 28,000 - - 28,000 

รวม  2,486,368 2,538,000 (1,264,088) 2,720 3,763,000 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน
โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 2.8 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 60.9 38.6 60.9 38.6 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.6 0.5 0.6 0.5 

รวม 61.5 39.1 61.5 39.1 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 174.2 111.0 174.2 111.0 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.7 1.6 1.7 1.6 

รวม 175.9 112.6 175.9 112.6 
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ภาระค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบับริษทัยอ่ยสองแห่งตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27.5.1  

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงินสด 230 210 10 10 
เงินฝากธนาคาร 945,214 275,744 20,213 21,945 
ใบรับฝากเงินเม่ือทวงถาม - 686,000 - 555,000 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 945,444 961,954 20,223 576,955 

 ณ วัน ท่ี  30 กันยายน 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง  0.25 ต่อปี                     
(31 ธนัวาคม 2562: เงินฝากออมทรัพยแ์ละใบรับฝากเงินเม่ือทวงถามร้อยละ 0.01 ถึง 1.00 ต่อปี)  

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน  

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 292,616 122,921 - - 

  คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 5 55,633 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 292,621 178,554 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 671,605 752,210 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 212,173 111,601 - - 
3 - 6 เดือน - 221 - - 
6 - 12 เดือน - 659 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 19,977 14,650 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 903,755 879,341 - - 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า    
จะเกิดข้ึน (19,977) (14,687) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 883,778 864,654 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,176,399 1,043,208 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,591 2,922 5 1 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,620 6,794 1 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300 271 283 591 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2 367 - 283 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 138,594 81,150 1,557 1,777 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 42,067 - - - 

เงินทดรองจ่าย 7,537 1,922 - - 

อ่ืนๆ 2,580 3,687 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 196,291 97,113 1,846 2,652 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  1,372,690 1,140,321 1,846 2,652 

6. การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  7,293 
การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหว่างงวด  211 
ตดัจ าหน่ายเน่ืองจากการท าลายสินคา้  (5,348) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  71 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  2,227 
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7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

กองทุนเปิดในตราสารหน้ีระยะสั้นของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 273 277 

บวก: ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 4  

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 277  

 รายการเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวม/          
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  - 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน  840,000 
จ าหน่ายระหวา่งงวด    

เงินสดรับจากการจ าหน่าย  (840,055) 

ก าไรจากการจ าหน่าย  328 

รวม  (839,727) 

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า  4 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  277 

8.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน  
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 112,144 78,861 - - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 15,664 11,220 33 73 
วสัดุส่งเสริมการตลาด 7,935 7,690 - - 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 1,085 11 1,069 - 
อ่ืน ๆ 3,705 5,728 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 140,533 103,510 1,102 73 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ            

เงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 
เงินปันผลรับส าหรับงวด 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  30 กนัยายน  

 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 - - 408,958 408,958 299,999 239,999 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 - - 1,299,998 1,299,998 - 130,000 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 - - 99,998 99,998 - - 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 

จ ากดั 
700,000 700,000 74 74 518,000 518,000 - - 518,000 518,000 - - 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ากดั 

525,000 - 100 - 525,000 - - - 525,000 - - - 

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ 
จ ากดั 

5,000 - 100 - 5,000 - - - 5,000 - - - 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ             
บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (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 คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) 
จ ากดั 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

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

รวม     5,940,872 5,169,373 (1,498,756) (1,498,756) 4,442,116 3,670,617 299,999 369,999 

9.1 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

9.1.1 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง) มีมติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.1 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
โดยบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (CVHLUX) ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวในวนัท่ี                
6 กมุภาพนัธ์ 2563 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 74.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 80.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ่มข้ึน 6.0 ลา้นปอนด ์
สเตอร์ลิงหรือประมาณ 7.1 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเม่ือวนัท่ี       
6 กมุภาพนัธ์ 2563 

เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 CVHLUX ได้เข้าซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้ งหมดของ ICUK จ านวน 6.0 ล้าน
ปอนดส์เตอร์ลิงหรือประมาณ 7.1 ลา้นยโูร โดย CVHLUX ไดจ่้ายช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวบางส่วนแลว้
จ านวน 2.9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 85.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 89.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2563 
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9.1.2 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด  (ICUK) (บริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติใหเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมส าหรับหุน้สามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 3.0 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
โดยบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (CVHLUX) ไดช้ าระค่าหุ้นดงักล่าวในวนัท่ี            
11 มิถุนายน 2563 

 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 89.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 93.6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 3.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 

9.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 

ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ดงัต่อไปน้ี 

9.2.1 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) 
โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100  

 APM ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี APM ไดเ้รียกช าระค่า
หุ้น หุ้นละ 25 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯได้ช าระค่าหุ้นท่ีเรียกช าระ
ดงักล่าวแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 APM ไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมหุ้นละ 50 บาท โดยบริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้น                
ท่ีเรียกช าระเพิ่มเติมดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2563  

9.2.2 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั เอเชียคาราบาว    เวน
เจอร์ จ ากัด (ACV) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจร่วมลงทุนกับพนัธมิตรทาง
การคา้ โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 20 ลา้นบาท (หุน้สามญั 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยบริษทัฯ
ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100  

ACV ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 ทั้งน้ี ACV ไดเ้รียกช าระค่า
หุ้น หุ้นละ 25 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯได้ช าระค่าหุ้นท่ีเรียกช าระ
ดงักล่าวแลว้ 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    17  

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให ้ACV เขา้ท าสญัญาร่วมทุนกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนัเพื่อลงทุนในบริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค ์จ ากดั (AWD) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 
เพื่อประกอบธุรกิจการตลาดและขายเคร่ืองด่ืมประเภท Functional drinks โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 0.1 
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ตามสัญญาร่วมทุนดงักล่าว ACV และบุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 และร้อยละ 15 ตามล าดบั ทั้งน้ี AWD ไดเ้รียกช าระค่าหุ้น
เตม็จ านวน โดย ACV ไดช้ าระค่าหุน้ท่ีเรียกช าระดงักล่าวแลว้ 

 เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผุถื้อหุ้นของบริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค ์จ ากดั (AWD) (บริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 0.1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 200 
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 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 

10. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 103,220 
ตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสินทรัพย ์ 333 
โอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,821 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (3,348) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 108,026 

11. ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 10,872,367 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 751,333 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (460) 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (7,821) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (396,907) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 120 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 11,218,632 
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12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2563  
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16          
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 334,537 60,090 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 334,537 60,090 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  28,389 - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (92,040) (1,859) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 270,886 58,231 

13. ค่าความนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 481,115 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 14,210 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 495,325 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 81,156 4,376 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 18,399 3,337 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (5,220) (390) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 8 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 94,343 7,323 
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15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมของธนาคาร
พาณิชย ์เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนัและไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน           

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 กนัยายน           

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,401 16,611 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 649,242 614,553 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,659 5,339 33 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 307,071 297,781 62,045 22,087 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,572 967 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 624,439 319,501 119,458 53,574 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 137,345 137,700 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 52,554 54,269 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,806,283 1,446,721 181,536 75,661 

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

     (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

   

30 กนัยายน           
2563 

31 ธนัวาคม   
2562 

เงินกูย้มืระยะยาว   1,115,500 1,333,750 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (291,000) (291,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   824,500 1,042,750 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  1,333,750 
หกั: จ่ายช าระระหวา่งงวด  (218,250) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  1,115,500 
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เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่ง
หน่ึงในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาเบิกใชจ้นถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 โดยคิดดอกเบ้ียใน
อตัราคงท่ีใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงท่ีต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เงินกูน้ี้มีก าหนดระยะเวลา
ผ่อนช าระ เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีก าหนดช าระคืนทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 5 ปี                 
เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มืดงักล่าว บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆท่ีก าหนดในสัญญา เช่น ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ               
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้ าขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ่มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว
เพื่อขยายระยะเวลาการเบิกใชเ้งินกูจ้ากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 เป็นวนัท่ี 31 มกราคม 2562  

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 290,442 82,231 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (17,317) (23,416) 

รวม 273,125 58,815 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (81,889) (1,745) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 191,236 57,070 

ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นหน้ีสินตามสญัญาเช่ากบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 73,628 58,815 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 หน้ีสินตามสญัญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16             
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 334,537 60,090 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 334,537 60,090 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 28,389 - 
          การเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียระหว่างงวด 5,335 1,350 
หกั:  ช าระค่าเช่าระหวา่งงวด (95,136) (2,625) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 273,125 58,815 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    21  

19. หุ้นกู้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดช าระ 
งบการเงินรวม/                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี)  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

   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 าหน่ายหุน้กูร้อตดัจ าหน่าย   (595) (1,880) 

รวมหุน้กู ้   1,089,405 2,788,120 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   (1,089,405) (1,699,428) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   - 1,088,692 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 หุน้กูมี้การเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/          
งบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 2,788,120 
บวก: ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุ้นกูร้ะหวา่งงวด 1,285 

หกั: ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหว่างงวด (1,700,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 1,089,405 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกูเ้หล่าน้ีมีขอ้ก าหนดให้บริษทัฯตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด  

เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวนเทียบเท่ากัน ข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซ่ึงเป็น
เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                    

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 135,780 68,006 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 10,518 1,872 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,197 239 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างงวด (8,606) (6,599) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 138,889 63,518 

21. รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกค้า  

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน                             
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองด่ืมภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 3,616,863 3,370,778 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีจา้งผลิตภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 135,251 121,966 
รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสินคา้อ่ืน 613,091 351,458 
อ่ืน ๆ 40,113 17,722 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 4,405,318 3,861,924 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                                       
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม 

 2563 2562 
รายไดจ้ากการขายเคร่ืองด่ืมภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 10,744,010 9,565,158 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีจา้งผลิตภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 341,392 410,852 
รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสินคา้อ่ืน 1,685,704 957,081 
อ่ืน ๆ 202,695 43,124 

รวมรายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 12,973,801 10,976,215 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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22. รายได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 70,050 70,050 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 54,010 - 2,009 - 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 3,801 16,351 - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 2,706 3,027 - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 2,343 2,468 - - 
ดอกเบ้ียรับ 101 55 24,516 22,816 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 436 1,096 - - 

อ่ืนๆ 8,974 5,281 1 98 

รวมรายไดอ่ื้น 72,371 28,278 96,576 92,964 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 210,150 210,150 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 60,133 - 2,766 - 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 24,234 52,538 - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 8,254 9,714 - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 4,834 2,240 - - 
ดอกเบ้ียรับ 3,606 670 64,633 72,182 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 1,375 2,505 - - 

อ่ืนๆ 27,337 16,505 333 445 

รวมรายไดอ่ื้น 129,773 84,172 277,882 282,777 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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23. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 193,364 168,005 803 4,750 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,559) (647) (195) (328) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 190,805 167,358 608 4,422 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 552,234 389,196 2,786 15,849 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (16,851) 13,439 (679) (1,012) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 535,383 402,635 2,107 14,837 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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24. ก าไรต่อหุ้น 

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

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้          
ของบริษทัฯ (พนับาท) 969,607 732,016 8,139 17,712 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 0.97 0.73 0.01 0.02 

 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้          
ของบริษทัฯ (พนับาท) 2,651,891 1,703,625 310,884 429,345 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 2.65 1.70 0.31 0.43 

25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมภายใต้
ตราสินคา้ของ 
กลุ่มบริษทั 

จ าหน่ายสินคา้      
ท่ีจา้งผลิตภายใต้
ตราสินคา้ของ   
กลุ่มบริษทั 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได้           
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 3,617 3,371 135 122 613 351 40 18 4,405 3,862 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 1,752 1,538 22 18 40 29 16 9 1,830 1,594 
รายไดอ่ื้น         72 28 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย         (479) (488) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (239) (181) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน         - (26) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (21) (34) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         1,163 893 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (191) (167) 

ก าไรส าหรับงวด         972 726 

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมภายใต้
ตราสินคา้ของ 
กลุ่มบริษทั 

จ าหน่ายสินคา้      
ท่ีจา้งผลิตภายใต้
ตราสินคา้ของ   
กลุ่มบริษทั 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได้           
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 10,744 9,565 341 411 1,686 957 203 43 12,974 10,976 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 5,135 4,038 53 54 121 83 76 18 5,385 4,193 
รายไดอ่ื้น         130 84 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย         (1,449) (1,499) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (761) (567) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน         - (33) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (84) (102) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         3,221 2,076 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (535) (403) 

ก าไรส าหรับงวด         2,686 1,673 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ดงัน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน      
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน      
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2563 2562 2563 2562 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก      
ในประเทศ     
ประเทศไทย 2,357 2,088 6,550 5,800 

ต่างประเทศ     
กลุ่มประเทศ CLMV 1,657 1,472 5,426 4,192 
ประเทศจีน 133 171 356 411 
สหราชอาณาจกัร 17 12 34 41 
อ่ืน ๆ 241 119 608 532 

รวม 4,405 3,862 12,974 10,976 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 50 (2562: ร้อยละ 53) และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 50 (2562: ร้อยละ 47) 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย 
ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกิจการ (2562: จ านวน 2 ราย) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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26. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
บริษัทฯ     
ส าหรับปี 2563     
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 1,200 1.2 เมษายน 2563 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 900 0.9 กนัยายน 2563 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  2,100 

  
ส าหรับปี 2562  

 
  

เงินปันผลจากก าไรปี 2561 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 600 0.6 พฤษภาคม 2562 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 500 0.5 กนัยายน 2562 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  1,100   
     
บริษัทย่อย     
ส าหรับปี 2563     
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 300 100.0 กนัยายน 2563 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  300   

ส าหรับปี 2562     
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 240 80.0 กนัยายน 2562 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 130 1.0 กนัยายน 2562 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2562  370   
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27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร
โรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้น) 

   งบการเงินรวม 

สกลุเงิน:    
บาท   423.3 
ยโูร   10.3 

27.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีพกัพนกังานและสัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุองสัญญามี
ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอก
เลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ:   
ภายใน 1 ปี 15.2 1.1 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.5 - 

27.3 สัญญาส าคญักบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

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

27.3.2 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด 
(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายขวดแกว้สีชา ขนาด 150 มิลลิลิตร ขวดแกว้สีใส
ขนาด 250 มิลลิลิตร และขวดแกว้สีเขียวขนาด 140 มิลลิลิตร ตามจ านวนและรูปแบบท่ีระบุไวใ้น
สัญญา ทั้งน้ีสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง 
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27.3.3 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญา
จา้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้ โดยบริษทั
ย่อยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

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

27.3.4 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทัฯได้ท าสัญญาในการให้ความช่วยเหลือด้านบริหารและการ
จดัการกบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกว่าจะมี
การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวบริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนจ านวน 1.2 ลา้นบาทต่อเดือน 

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

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดต้กลงเปล่ียนแปลงระยะเวลาของสัญญาจากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 เป็น 31 ธนัวาคม 2563 

27.3.5 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั (บริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาลิขสิทธ์ิ เพื่อใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง 
จ ากดั ส าหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 1 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2562 และวนัท่ี         
21 มิถุนายน 2562) และ 5 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2566) หรือจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ
ใช้เคร่ืองหมายการคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด จะรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว 
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27.3.6 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสญัญาแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูซ้ื้อกบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั เป็นผูจ้  าหน่าย
สินคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาต่อไป
ไดทุ้กๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง    
ดีซีเอ็ม จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

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

27.3.8 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดเ้ขา้ท า
สญัญาเพื่อรับสิทธิในความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศ
แห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ภายใตข้อ้ตกลงในสัญญาฉบบัน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวไดช้ าระค่าสิทธิเป็นจ านวน              
50 ลา้นบาท และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายไตรมาสตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

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

27.3.10 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค ์จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และ บริษทั คาราบาว 
ตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ทั้งน้ีสญัญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสญัญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

27.3.11 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค์ จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้ 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 ากดั จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม 
จ ากดั ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
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27.3.12 เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค ์จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทั คาราบาว 
ตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ เพื่อใชช่ื้อสินคา้ ตราสินคา้ 
และเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั เอ วูด้ด้ี ดริงค ์จ ากดั ส าหรับสินคา้ท่ีจ าหน่ายนอกราชอาณาจกัรไทย 
สัญญามีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2573 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั คาราบาว   
ตะวนัแดง จ ากดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

27.3.13 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญา          
ให้เช่าท่ีดินกบับริษทั เอเชีย แพ็คเกจจ้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาน้ี         
มีระยะเวลา 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 และสามารถต่ออายสุัญญาได ้ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี 
บริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

27.4 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 

27.4.1 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาร่วม
สนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์แก่สโมสรฟุตบอลในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทั
ยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญามี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสญัญาจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

27.4.2 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสร
ฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัย่อย
ไดรั้บสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัย่อยในการแข่งขนั
ฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

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

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

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยทั้งสามแห่งไดท้ าสญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระ
ผกูพนัตามเง่ือนไขในสัญญาทั้งหมดให้กบับริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนบัสนุน
ใหแ้ก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวเป็นจ านวน 1.5 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง  
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27.4.3 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากดั (บริษทัย่อย
แห่งหน่ึง) ไดท้ าสัญญาเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 
จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการใช้
ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) เพื่อเป็น
ช่ือในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือ
และเคร่ืองหมายการค้าดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั้ งแต่ฤดูกาล 2017/2018  - ฤดูกาล 
2019/2020) โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษทัดงักล่าวตามเง่ือนไข
และขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 
2560 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จ ากัด ได้ท าสัญญา
แกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระผูกพนัท่ีเก่ียวกบัการสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ย
รางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยอีกแห่ง
หน่ึง) และบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลา
ของการสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด เป็นระยะเวลา      
2 ฤดูกาล (ตั้งแต่ฤดูกาล 2020/2021 - ฤดูกาล 2021/2022) โดยบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งมีภาระผกูพนัท่ี
จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดังกล่าวตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีระบุในสัญญา สัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสญัญาถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไดท้ าสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อโอนสิทธิและภาระ
ผกูพนัตามเง่ือนไขในสัญญาทั้งหมดให้กบับริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

27.5 การค า้ประกนั 

27.5.1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษทัฯให้การค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือในรูปแบบของเลตเตอร์ออฟ
เครดิตและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงินร่วมกนัเป็น
จ านวน 1,100 ลา้นบาท  

27.5.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 34.1 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
และการยืน่ภาษีสรรพสามิต  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    34  

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการเป็น
เงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 งบการเงินรวม อตัราแลกเปล่ียน 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 10.9 0.9 31.4900 31.8258 
ยโูร 0.9 0.1 36.7782 37.5314 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.4 - 40.2576 41.1203 
เหรียญฮ่องกง - 0.9 4.0444 4.1295 
หยวน - 0.5 4.5816 4.7228 

29. ล าดบัช้ันของมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมแสดงตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 277 277 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 
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