
 

 

 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 



 

 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล” ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2564 



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3 781,138              946,548              26,375                21,253                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 2, 4 1,288,392           1,420,363           86,433                1,536                  

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                         -                         2,451,000           3,895,000           

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                         -                         1,669,995           1,669,995           

สินคา้คงเหลือ 5 1,626,179           1,489,401           -                         -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 133,667              135,940              134                     28                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,829,376           3,992,252           4,233,937           5,587,812           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                         5,249,398           4,512,116           

อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 7 106,034               106,893                           -                           - 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8          12,059,038          12,031,908                           -                           - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9               372,217               303,826                 56,992                 57,612 

ค่าความนิยม 10               524,098 494,732              -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 100,178              100,277              8,999                  9,127                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,139                45,208                309,305              309,079              

ลูกหนีระยะยาวอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                         -                         26,172                26,172                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 13,669                11,581                -                         -                         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,214,373         13,094,425         5,650,866           4,914,106           

รวมสินทรัพย์ 17,043,749         17,086,677         9,884,803           10,501,918         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 12 1,860,000           2,335,000           1,590,000           2,190,000           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 2, 13 1,646,130           1,572,982           51,731                97,693                

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 169,200              169,200              -                         -                         

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี 2, 15 87,033                84,885                1,772                  1,759                  

ส่วนของหุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 1,089,854           1,089,631           1,089,854           1,089,631           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 535,350              395,726              7,819                  3,273                  

หนีสินหมุนเวียนอืน 11,707                7,780                  5,561                  -                         

รวมหนีสินหมุนเวียน 5,399,274           5,655,204           2,746,737           3,382,356           

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 851,550              893,850              -                         -                         

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 2, 15 288,873              221,786              56,177                56,625                

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17 157,521              152,606              74,087                73,180                

เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 2 10,345                5,945                  -                         -                         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,308,289           1,274,187           130,264              129,805              

รวมหนีสิน 6,707,563           6,929,391           2,877,001           3,512,161           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2564 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (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           

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

      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              -                         -                         

ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัยอ่ย 108,959              108,959 108,959              108,959

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัยอ่ย (653,181)            (368,686)            -                         -                         

กาํไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,651,073           4,950,865           1,835,863           1,817,818           

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (88,836)              (121,319)            -                         -                         

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,404,211         9,956,015           7,007,802           6,989,757           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (68,025)              201,271              -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,336,186         10,157,286         7,007,802           6,989,757           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,043,749         17,086,677         9,884,803           10,501,918         

-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 4,030,457          4,060,843          -                         -                         

รายไดอื้น 18 34,732               30,648               80,458               72,168               

รวมรายได้ 4,065,189          4,091,491          80,458               72,168               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,475,165          2,339,190          -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 473,884             499,311             -                         -                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 252,167             227,708             68,766               73,017               

ค่าใชจ่้ายอืน -                         6,093                 -                         -                         

รวมค่าใช้จ่าย 3,201,216          3,072,302          68,766               73,017               

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 863,973             1,019,189          11,692               (849)                   

รายไดท้างการเงิน 116                    1,259                 21,990               16,115               

ตน้ทุนทางการเงิน (21,409)              (31,144)              (11,093)              (17,269)              

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 842,680             989,304             22,589               (2,003)                

ภาษีเงินได้ 19 (147,208)            (165,983)            (4,544)                251                    

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 695,472             823,321             18,045               (1,752)                

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 700,208             800,948             18,045               (1,752)                

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (4,736)                22,373               

695,472             823,321             

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 20

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน

   กาํไร(ขาดทุน)ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.700                 0.801                 0.018                 (0.002)                

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 1,000,000          1,000,000          1,000,000          1,000,000          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

2564 2563 2564 2563

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 695,472             823,321             18,045               (1,752)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 33,428               22,482               -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 33,428               22,482               -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 728,900             845,803             18,045               (1,752)                

การแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 732,691             826,115             18,045               (1,752)                

ส่วนทีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (3,791)                19,688               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 728,900             845,803             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 842,680             989,304             22,589               (2,003)                

รายการปรับกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 180,145             165,669             748                    750                    

      กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ -                         (178)                   -                         (178)                   

      กาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ -                         (4)                       -                         (4)                       

      กลบัรายการค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน -                         (45)                     -                         -                         

      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ

         (กลบัรายการ) 9,515                 (1,296)                -                         -                         

      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,539)                (2,107)                -                         -                         

      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,915                 3,905                 907                    704                    

      ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กู้ 223                    552                    223                    552                    

      กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (4,019)                (1,869)                -                         (1,785)                

      รายไดท้างการเงิน (116)                   (1,259)                (21,990)              (16,115)              

      ตน้ทุนทางการเงิน 19,640               29,003               10,615               16,707               

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลยีนแปลง

   ของสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน 1,051,444          1,181,675          13,092               (1,372)                

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพมิขึน)ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 134,795             25,567               (85,300)              (141,125)            

   สินคา้คงเหลือ (146,513)            (70,441)              -                         -                         

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 5,400                 (8,384)                (106)                   (15)                     

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (2,088)                18                      -                         -                         

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 134,302             240,026             (51,983)              (27,292)              

   หนีสินหมุนเวยีนอืน 3,927                 1,341                 5,561                 4,651                 

   เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 4,400                 -                         -                         -                         

   จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                         (7,303)                -                         (6,599)                

เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 1,185,667          1,362,499          (118,736)            (171,752)            

เงินสดรับจากดอกเบีย 137                    1,548                 3                        1,214                 

จ่ายภาษีเงินได้ (4,642)                (6,155)                (224)                   (272)                   

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 1,181,162          1,357,892          (118,957)            (170,810)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้เพมิขึน -                         (840,000)            -                         (840,000)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ -                         808,240             -                         808,240             

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเพมิขึน -                         -                         (41,000)              (340,000)            

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                         -                         1,485,000          740,000             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิมขึน -                         -                         (737,282)            (302,549)            

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,565                 2,386                 -                         -                         

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (242,977)            (177,842)            -                         -                         

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,273)                (2,970)                (357)                   -                         

เงินสดจ่ายเพอืซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (250)                   -                         -                         -                         

เงินสดรับจากดอกเบีย -                         -                         22,390               15,161               

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (246,935)            (210,186)            728,751             80,852               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 3,300,000          2,007,248          2,760,000          1,000,000          

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน (3,775,000)         (14,575)              (3,360,000)         -                         

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (42,300)              (72,750)              -                         -                         

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสัญญาเช่า (27,406)              (33,521)              (435)                   (875)                   

เงินสดจ่ายเพอืซือส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (550,000)            -                         -                         -                         

จ่ายดอกเบีย (13,279)              (11,043)              (4,237)                (197)                   

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (1,107,985)         1,875,359          (604,672)            998,928             

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

   เพมิขึน 5,252                 14,094               -                         -                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ (168,506)            3,037,159          5,122                 908,970             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 946,548             961,954             21,253               576,955             

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียน

   ทีมีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 3,096                 (939)                   -                         -                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 781,138             3,998,174          26,375               1,485,925          

-                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

2564 2563 2564 2563

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสด

   เงินปันผลคา้งจ่าย -                         1,200,000          -                         1,200,000          

   ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

      ของบริษทัยอ่ยเพิมขึนจากการร่วมทุน -                         15                      -                         -                         

   เจา้หนีค่าซืออาคารและอุปกรณ์ลดลง (68,414)              (58,059)              -                         -                         

   เจา้หนีค่าซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิมขึน(ลดลง) (3,197)                202                    (357)                   -                         

   เจา้หนีเงินประกนัผลงานเพิมขึน 1,020                 258                    -                         -                         

   โอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์

      เพอืการลงทุน -                         7,821                 -                         -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึนจากสัญญาเช่า 73,769               15,739               -                         -                         

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึนจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่ 22,872               -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของ

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนตาํกวา่ทุนจากการ ผลต่างจาก ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

จากการรวม เปลียนแปลงสดัส่วน เปลียนแปลงสดัส่วน จดัสรรแลว้ - การแปลงค่า รวม ทีไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลค่า กิจการภายใต้ การถือหุน้ การถือหุน้ สาํรอง งบการเงินทีเป็น ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุมของ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี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 -                           -                           -                               -                               -                               -                           800,948              -                         800,948               22,373                 823,321               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         25,167                25,167                 (2,685)                  22,482                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           800,948              25,167                826,115               19,688                 845,803               

เงินปันผลจ่าย 22 -                           -                           -                               -                               -                               -                           (1,200,000)          -                         (1,200,000)           -                           (1,200,000)           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพมิขึนจากการร่วมทุน -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         -                         -                           15                        15                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 1,000,000            3,962,980            323,216                    108,959                    (368,686)                  100,000               3,137,596           (72,140)              8,191,925            172,257               8,364,182            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 1,000,000            3,962,980            323,216                    108,959                    (368,686)                  100,000               4,950,865           (121,319)            9,956,015            201,271               10,157,286           

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           700,208              -                         700,208               (4,736)                  695,472               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         32,483                32,483                 945                      33,428                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           700,208              32,483                732,691               (3,791)                  728,900               

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงสดัส่วน

   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 6.2 -                           -                           -                               -                               (284,495)                  -                           -                         -                         (284,495)              (265,505)              (550,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 1,000,000            3,962,980            323,216                    108,959                    (653,181)                  100,000               5,651,073           (88,836)              10,404,211           (68,025)                10,336,186           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แตส่อบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจากการ จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ทีออก ส่วนเกินมูลคา่ เปลียนแปลงสัดส่วน สาํรอง

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     1,919,614                  7,091,553                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 (1,752)                        (1,752)                        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 (1,752)                        (1,752)                        

เงินปันผลจา่ย 22 -                                 -                                 -                                    -                                 (1,200,000)                 (1,200,000)                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     717,862                     5,889,801                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     1,817,818                  6,989,757                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 18,045                       18,045                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 18,045                       18,045                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 มีนาคม 2564 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     1,835,863                  7,007,802                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    1  

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากัดเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556  
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจ ากัดเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้ น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก
ท าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการ
และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบ
กระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัย่อยจากการจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่และการลงทุนเพิ่มใน
บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่            

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวป ฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ          
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง 
ซ่ึงไดใ้ห้ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดในทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ช่าท่ีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ            
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

1.6 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 79 70 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 22 15 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ขายสินคา้ 336 134 - - ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 13 3 - - ราคาตามสัญญา 
รายไดอ้ื่น 1 1 - - ราคาตลาด/                 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้ 606 434 - - ราคาตลาด 
ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 11 5 - - ราคาตามสัญญา/                

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย 9 7 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ้่ายอื่น - 3 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563                
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 85,186 588 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                                                     

(มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)                                426,491 313,119 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 426,491 313,119 85,186 588 
     
เงินปันผลค้างรับจากกิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั                              
บริษทัยอ่ย - - 1,669,995 1,669,995 

รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,669,995 1,669,995 
     
ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั                   
บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - 1,002 5 
บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนั                                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 32,601 28,856 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  32,601 28,856 1,002 5 
     
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั    

(หมายเหตุ 15)     
บริษทัยอ่ย - - 57,949 58,383 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั                                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 173,451 110,233 - - 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  173,451 110,233 57,949 58,383 
     
เงินมัดจ ารับส าหรับการเช่า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                                                                
(มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั) 9,945 5,545 - - 

รวมเงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,945 5,545 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 
31 ธนัวาคม 2563 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้ืมแก ่
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 
2563 

เพ่ิมขึ้น          
ระหว่างงวด 

ลดลง      
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี          

31 มีนาคม 
2564 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั บริษทัยอ่ย 3,725,000 - (1,485,000) 2,240,000 

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 170,000 1,000 - 171,000 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย - 40,000 - 40,000 

รวม  3,895,000 41,000 (1,485,000) 2,451,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.8 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 2.8 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน                  
ท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 63 57 63 57 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 64 58 64 58 
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สัญญาส าคัญกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมีสัญญาส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเพิม่เติม ดงัน้ี 

ก) เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั คาราบาว 
ตะวนัแดง จ ากัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ได้ตกลงท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์             
ท่ีติดตั้งบนหลงัคา (Solar Rooftop) ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 5 ปี 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบหรือตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2564  

ข) เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 
คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายกระป๋องอะลูมิเนียมตาม
รูปแบบท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีสัญญามีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิก
สัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

ค) เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 บริษทัฯได้ตกลงท าสัญญาในการให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารและ           
การจดัการกบับริษทัย่อยสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 1 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ภายใตข้อ้ตกลงดังกล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนรวมทั้งส้ิน 
26.5 ลา้นบาทต่อเดือน  

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินสด 250 230 10 10 

เงินฝากธนาคาร 780,888 946,318 26,365 21,243 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 781,138 946,548 26,375 21,253 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.35 ต่อปี (31 ธนัวาคม 
2563: ระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 0.25 ต่อปี)  
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 310,854 197,155 - - 

  คา้งช าระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 112,357 85,854 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 423,211 283,009 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 654,758 792,370 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 62,874 209,896 - - 
3 - 6 เดือน 74 482 - - 

มากกว่า 12 เดือน 21,108 19,954 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 738,814 1,022,702 - - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่    
จะเกิดขึ้น (21,108) (19,954) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 717,706 1,002,748 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,140,917 1,285,757 - - 

ลูกหน้ีอื่น     
ลูกหน้ีอืน่ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,712 8,370 85,001 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,921 3,582 277 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 568 371 185 588 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 424 507 - - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 124,899 97,131 970 948 
เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าซ้ือสินคา้ - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั - 21,369 - - 

เงินทดรองจ่าย 10,194 1,024 - - 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 3,450 1,144 - - 

อืน่ๆ 1,307 1,108 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 147,475 134,606 86,433 1,536 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 1,288,392 1,420,363 86,433 1,536 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 19,954 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,154 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 21,108 

5. การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  5,110 
การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหว่างงวด  9,515 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  220 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  14,845 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ            

เงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (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 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 - - 1,299,998 1,299,998 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ  ากดั 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 - - 99,998 99,998 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 700,000 700,000 100 74 1,068,000 518,000 - - 1,068,000 518,000 
บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิง้ แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 700,000 595,000 100 100 700,000 595,000 - - 700,000 595,000 
บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จ  ากดั 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 
บริษทั คาราบาว มาร์เก็ตต้ิง กรุ๊ป จ ากดั 1,000 - 100 - 1,000 - - - 1,000 - 
บริษทัยอ่ยในตา่งประเทศ           
บริษทั คาราบาวโฮลดิง้ส์ (ฮ่องกง) จ  ากดั 96.2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
93.6 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 3,163,442 3,082,160 (1,498,756) (1,498,756) 1,664,686 1,583,404 

บริษทั คาราบาวเทรดดิง้ (ฮ่องกง) จ  ากดั 5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

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

รวม     6,748,154 6,010,872 (1,498,756) (1,498,756) 5,249,398 4,512,116 
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การเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

6.1 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ท าสัญญา Share Sale 
and Purchase Agreement (“SPA”) เพื่ อ ซ้ื อหุ้นสามัญของบริษัท  เอ เชีย แคน  แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด                  
(บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ในสัดส่วนร้อยละ 26 จากกลุ่มบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศเป็นจ านวนเงิน 
550 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้ช าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ผลจากการซ้ือหุ้นดงักล่าว             
ท าใหบ้ริษทัฯมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 100    

6.2 บริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

บริษทั เอเชีย แพ็คเกจจ้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ได้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับ          
หุน้สามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 105 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- จ านวน 56 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 8 บาท เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 
- จ านวน 49 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 7 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 

บริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้ท่ีเรียกช าระดงักล่าวแลว้  

6.3 บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทัย่อย           
แห่งหน่ึง) มีมติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง               
โดยบริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลักเซมเบิร์ก) จ ากัด (CVHLUX) ได้ช าระค่าหุ้นดังกล่าวในวันท่ี                             
16 มีนาคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 83.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ่มขึ้ น 3.3 ล้าน    
ปอนด์ส เตอร์ลิงหรือประมาณ 3.9 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุน             
เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 CVHLUX ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จ านวน 3.3 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิงหรือประมาณ 3.9 ลา้นยโูร โดย CVHLUX ไดจ่้ายช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวบางส่วนจ านวน 1.9 
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 93.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 96.2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มขึ้น 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 
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การลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ 

6.4 บริษทั คาราบาว มาร์เก็ตต้ิง กรุ๊ป จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั คาราบาว มาร์เก็ตต้ิง 
กรุ๊ป จ ากัด (CBMG) ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจบริหารจดัการขอ้มูล โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน       
1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 100 บาท) โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  

CBMG ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2564 ทั้งน้ี CBMG ไดเ้รียกช าระ
ค่าหุน้เตม็จ านวน  

7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 106,893 
ตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสินทรัพย ์ 250 
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (1,109) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 106,034 

8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 12,031,908 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทนุ 175,583 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (26) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (148,608) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 181 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 12,059,038 
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9. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 303,826 57,612 
เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด  73,769 - 
ปรับปรุงจากการประเมินสัญญาเช่าใหม ่ 22,872 - 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (28,250) (620) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 372,217 56,992 

10. ค่าความนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 494,732 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 29,366 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 524,098 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 100,277 9,127 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทนุ 2,076 - 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,178) (128) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 100,178 8,999 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงินคิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ีอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมของธนาคาร
พาณิชย ์เงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนัและไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม 
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13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม           
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 มีนาคม           
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,595 18,930 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 695,642 577,189 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,986 8,913 1,002 5 
เจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 225,502 389,450 4,156 24,515 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,020 1,013 - - 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 442,573 398,887 46,573 73,173 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 131,448 164,063 - - 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 118,364 14,537 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,646,130 1,572,982 51,731 97,693 

14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
     (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

   

31 มีนาคม           
2564 

31 ธนัวาคม   
2563 

เงินกูย้ืมระยะยาว   1,020,750 1,063,050 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี    (169,200) (169,200) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   851,550 893,850 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  1,063,050 
หกั: จ่ายช าระระหว่างงวด  (42,300) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564  1,020,750 

เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีมีขอ้ก าหนดให้บริษทัย่อยตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยให้
เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม           

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม           

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 407,510 325,368 80,482 81,356 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (31,604) (18,697) (22,533) (22,973) 
รวม 375,906 306,671 57,949 58,383 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (87,033) (84,885) (1,772) (1,758) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 288,873 221,786 56,177 56,625 

ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่ากบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 173,451 110,233 57,949 58,383 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 หน้ีสินตามสัญญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 306,671 58,383 
บวก: เพ่ิมขึ้นระหว่างงวด 73,769 - 
  ปรับปรุงจากการประเมินสัญญาเช่าใหม ่ 22,872 - 
          การเพ่ิมขึ้นของดอกเบ้ียระหว่างงวด 2,466 440 
หกั:  ช าระค่าเช่าระหว่างงวด (29,872) (874) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 375,906 57,949 

16. หุ้นกู้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดช าระ 
งบการเงินรวม/                                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี)  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

   2564 2563 

คร้ังท่ี 1/2561 - 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 1,090,000 

หกั: ตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุ้นกูร้อตดัจ าหน่าย   (146) (369) 

รวมหุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   1,089,854 1,089,631 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    14  

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 หุน้กูมี้การเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/          
งบการเงิน            
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,089,631 
บวก: ตดัจ าหน่ายตน้ทุนในการออกจ าหน่ายหุน้กูร้ะหว่างงวด 223 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 1,089,854 

หุน้กูเ้หล่าน้ีเป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

หุ้นกูเ้หล่าน้ีมีขอ้ก าหนดให้บริษทัฯตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษทัใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด  

17. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซ่ึงเป็น
เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                    

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 152,606 73,180 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,474 838 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 441 69 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 157,521 74,087 

18. รายได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 79,440 70,050 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 13,485 16,335 - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 4,604 2,712 - - 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 1,607 2,107 - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,393 - - 1,785 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 146 864 - - 

อื่นๆ 13,497 8,630 1,018 333 

รวมรายไดอ้ื่น 34,732 30,648 80,458 72,168 
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19. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 141,139 168,532 4,770 - 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 6,069 (2,549) (226) (251) 

ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 147,208 165,983 4,544 (251) 

20. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

21. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 
2563 มีดงัตอ่ไปน้ี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมภายใต้
ตราสินคา้ของ 
กลุ่มบริษทั 

จ าหน่ายสินคา้      
ท่ีจา้งผลิตภายใต้
ตราสินคา้ของ   
กลุ่มบริษทั 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายได้           
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 3,150 3,414 111 119 706 475 63 53 4,030 4,061 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 1,473 1,650 15 15 42 37 25 19 1,555 1,721 
รายไดอ่ื้น         35 31 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย         (474) (499) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (252) (228) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน         - (6) 
รายไดท้างการเงิน         - 1 

ตน้ทุนทางการเงิน         (21) (31) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         843 989 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได ้         (148) (166) 

ก าไรส าหรับงวด         695 823 

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ดงัน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ส าหรับงวดสามเดือน      
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก      
ในประเทศ   2,223 1,905 
ต่างประเทศ     
กลุ่มประเทศ CLMV   1,484 1,969 
ประเทศจีน   210 66 
สหราชอาณาจกัร   20 2 
อ่ืน ๆ   93 119 

รวม   4,030 4,061 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 55 (2563: ร้อยละ 47) และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 45 (2563: ร้อยละ 53) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 ราย 
ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกิจการ (2563: จ านวน 2 ราย) 

22. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

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

เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 1,200 1.2 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2563  1,200 

 

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

23.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการก่อสร้างอาคาร
โรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้น) 

   งบการเงินรวม 

สกุลเงิน:    
บาท   102.4 
ยโูร   0.5 

23.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีพกัพนกังานและสัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุอง
สญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าท่ีบอกเลิก
ไม่ไดแ้ละสัญญาบริการจ านวน 27.7 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 0.9 ลา้นบาท) 

23.3 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อยคงเหลืออยู่
เป็นจ านวน 35.9 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และการยื่นภาษี
สรรพสามิต  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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24. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

25. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก       
ผลการด าเนินงานของปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1.5 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,500 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการจ่ายเพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลท่ีได้จ่ายไปแลว้จ านวน 900 ล้านบาท โดยบริษทัฯได้จ่าย        
เงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 เงินปันผลดงักล่าวจะบนัทึกในไตรมาสท่ีสองของปี 
2564 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 
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