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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)        

ซึI งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัทีI 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลีIยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิOนสุดวนั

เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีIสาํคญั และไดต้รวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีOแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีI 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิOนสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั         

คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีIควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีIกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนทีI

เกีIยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอืIนๆ ตามทีIระบุใน

ขอ้กาํหนดนัOนดว้ย ขา้พเจา้เชืIอวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีIขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืIอใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืAองสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืIองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืIองต่างๆ ทีIมีนยัสาํคญัทีIสุดตามดุลยพินิจเยีIยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืIองเหล่านีOมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ  

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัOงนีO  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรืIองเหล่านีO   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบทีIไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึI งไดร้วมความรับผดิชอบทีIเกีIยวกบัเรืIองเหล่านีOดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบทีIออกแบบมาเพืIอตอบสนองต่อการประเมินความเสีIยงจากการแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึI งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรืIองเหล่านีO

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืIองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืIอง มีดงัต่อไปนีO  

การรับรู้รายได้ 

ตามทีIกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 เรืIองนโยบายบญัชีเกีIยวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

ซึI งรายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีทีIสาํคญั เนืIองจากจาํนวนทีIบนัทึกในบญัชีมีสาระสาํคญั และส่งผล

กระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั นอกจากนีO  กลุ่มบริษทัมีการขายสินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้หลาย

ประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ กลุ่มลูกคา้แบบดัOงเดิม กลุ่มลูกคา้สมยัใหม่ และกลุ่มลูกคา้ปลีกทีIขายผา่น

หน่วยรถ ซึI งมีขอ้ตกลงและเงืIอนไขทีIมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทัOงการ

ใหส่้วนลดพิเศษเพืIอกระตุน้ยอดขาย ทาํใหร้ายการขายของกลุ่มบริษทัมีเงืIอนไขในการรับรู้รายไดแ้ละการบนัทึก

ประมาณการส่วนลดคา้งจ่ายทีIเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ทีIซบัซอ้น ดว้ยเหตุนีO  ขา้พเจา้จึง

ใหค้วามสาํคญัต่อการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัทีIเกีIยวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือก

ตวัอยา่งเพืIอทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมทีIกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากนีO  ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการ

ขายทีIเกิดขึOนในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้OนรอบระยะเวลาบญัชีเพืIอตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขาย สอบทาน

ใบลดหนีO ทีIกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัสิOนรอบระยะเวลาบญัชี และทดสอบขอ้มูลทีIกลุ่มบริษทันาํมาใชใ้นการ

คาํนวณและบนัทึกประมาณการส่วนลดคา้งจ่ายทีIเกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ทีIบนัทึกไว ้            

ณ สิOนรอบระยะเวลารายงานวา่เป็นไปตามเงืIอนไขทีIระบุไวใ้นสญัญาหรือขอ้ตกลงทีIใหก้บัลูกคา้ ประกอบกบัได้

วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพืIอสอบทานความผดิปกติทีIอาจ

เกิดขึOนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีทีIทาํผา่นใบสาํคญัทัIวไป  
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การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและค่าความนิยม 

ตามทีIกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 13 เกีIยวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม    

ทีIเกิดขึOนจากการรวมธุรกิจ บริษทัฯบนัทึกค่าเผืIอการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 1,499 ลา้นบาท เนืIองจากการไม่สามารถทาํกาํไรใหเ้ป็นไปตามการคาดการณ์ของกิจการในประเทศองักฤษ     

ซึI งอาจส่งผลต่อมูลค่าทีIจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย นอกจากนีOกลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมทีIเกิดจากการ

รวมธุรกิจทีIแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมจาํนวน 549 ลา้นบาท ซึI งขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัในเรืIองการพิจารณาการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม เนืIองจากการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

และค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีทีIสาํคญัทีIฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการระบุหน่วย

สินทรัพยที์Iก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีIกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่ม

สินทรัพยน์ัOน รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวทีIเหมาะสม ซึI งทาํใหเ้กิดความเสีIยง

ในการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินกระบวนการในการระบุขอ้บ่งชีOของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและทาํความเขา้ใจ

ในกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม รวมถึงประเมินการกาํหนด

หน่วยสินทรัพยที์Iก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินทีIฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการทาํความ

เขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์นอกจากนีO  

ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติทีIสาํคญัทีIใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดทีIคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก

สินทรัพยที์Iจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและ

ภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานทีIเกิดขึOนจริงเพืIอ

ประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดทีIคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว 

และพิจารณาอตัราคิดลดทีIฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวเิคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลีIยถ่วงนํOาหนกั

ของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเ้ชีIยวชาญภายในสาํนกังานฯเพืIอช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าว

โดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ชีIยวชาญ 

ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าทีIคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และ

พิจารณาผลกระทบของการเปลีIยนแปลงขอ้สมมติทีIสาํคญัต่อมูลค่าทีIคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและ

อตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากนีO  ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกีIยวกบัการประเมินการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม



 

4 
 

ข้อมูลอืAน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอืIน ซึI งรวมถึงขอ้มูลทีIรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีIแสดงอยูใ่นรายงานนัOน) ซึI งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัทีIในรายงานของผูส้อบบญัชีนีO  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืIนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชืIอมัIนในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอืIนนัOน 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ทีIเกีIยวเนืIองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืIนมีความ

ขดัแยง้ทีIมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีIไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่

ขอ้มูลอืIนแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมืIอขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั ตามทีIกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีI

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสืIอสารเรืIองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลทราบเพืIอใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขทีIเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีAในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีIรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีOโดยถูกตอ้งตามทีIควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกีIยวกบัการควบคุมภายในทีIผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพืIอใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงินทีIปราศจากการแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืIอง 

การเปิดเผยเรืIองทีIเกีIยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืIอง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนืIองเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตัOงใจทีIจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืIองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีIในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พืIอใหไ้ดค้วามเชืIอมัIนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึIงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชืIอมัIนอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชืIอมัIน

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีIมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมืIอคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านีO  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีIยง                            

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีOดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสีIยงจากการแสดงขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพืIอตอบสนองต่อความ

เสีIยงเหล่านัOน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีIเพียงพอและเหมาะสมเพืIอเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ ความเสีIยงทีIไม่พบขอ้มูลทีIขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึIงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กวา่ความเสีIยงทีIเกิดจากขอ้ผดิพลาด เนืIองจากการทุจริตอาจเกีIยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตัOงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีIไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีIเกีIยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืIอออกแบบวธีิการตรวจสอบทีI

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืIอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีIผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีIเกีIยวขอ้งทีIผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกีIยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีIดาํเนินงานต่อเนืIองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีIไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีIมีสาระสาํคญัทีIเกีIยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีIอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนืIองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีIมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีIเกีIยวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีIเปลีIยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึOนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีIไดรั้บจนถึงวนัทีIในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืIองได ้ 
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนืOอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีIเกีIยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีIเกิดขึOนโดยถูกตอ้งตามทีIควรหรือไม่   

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีทีIเหมาะสมอยา่งเพียงพอเกีIยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพืIอแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียง

ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้Iอสารกบัผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลในเรืIองต่างๆ ซึI งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีIไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีIมีนยัสาํคญัทีIพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีIมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีIเกีIยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้Iอสารกบัผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแลเกีIยวกบัความสมัพนัธ์ทัOงหมดตลอดจนเรืIองอืIนซึIง

ขา้พเจา้เชืIอวา่มีเหตุผลทีIบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีIขา้พเจา้

ใชเ้พืIอป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืIองทัOงหลายทีIสืIอสารกบัผูมี้หนา้ทีIในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืIองต่าง ๆ ทีIมีนยัสาํคญัทีIสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืIองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืIองเหล่านีO ใน

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยเรืIองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์    

ทีIยากทีIจะเกิดขึOน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสืIอสารเรืIองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ            

จะไดจ้ากการสืIอสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีO  

 

 

กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 18 กมุภาพนัธ์ 2565  



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 1,134,245,964        946,548,320            62,148,666              21,253,315              

ลูกหนี8การค้าและลูกหนี8อื=น 6, 8 1,755,669,201        1,420,362,869        2,494,641                 1,535,530                 

เงนิให้ก ู้ยมืระยะสั8นแก่กิจการที=เกี=ยวข้องกัน 6 -                                   -                                   5,399,000,000        3,895,000,000        

เงนิปนัผลค้างรับจากกิจการที=เกี=ยวข้องกัน 6, 29 -                                   -                                   1,139,996,900        1,669,994,900        

สินค้าคงเหลือ 9 2,337,179,275        1,489,401,033        -                                   -                                   

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื=น 154,523,469            135,939,635            143,530                    28,525                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,381,617,909        3,992,251,857        6,603,783,737        5,587,812,270        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                                   -                                   5,249,397,943        4,512,116,288        

อสังหาริมทรัพยเ์พื=อการลงทนุ 11              102,641,767              106,893,426                                     -                                     - 

ที=ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12        12,537,385,697        12,031,908,454                      464,787                                     - 

สินทรัพยสิ์ทธกิารใช้ 18              442,732,607              303,826,010                55,133,909                57,611,838 

ค่าความนยิม 13 549,002,777            494,732,353            -                                   -                                   

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 14 104,338,812            100,276,982            10,275,095              9,127,186                 

สินทรัพยภ์าษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 24 54,519,981              45,208,103              309,927,570            309,078,991            

ลูกหนี8ระยะยาวอื=น - กิจการที=เกี=ยวข้องกัน 6 -                                   -                                   26,172,146              26,172,146              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื=น 13,408,115              11,579,350              -                                   -                                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,804,029,756      13,094,424,678      5,651,371,450        4,914,106,449        

รวมสินทรัพย์ 19,185,647,665      17,086,676,535      12,255,155,187      10,501,918,719      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีGสินหมุนเวยีน

เงนิก ู้ยมืระยะสั8นจากสถาบนัการเงนิ 15 2,811,835,261        2,335,000,000        2,665,000,000        2,190,000,000        

เจ้าหนี8การค้าและเจ้าหนี8อื=น 6, 16 1,768,731,909        1,572,982,301        86,323,949              97,693,096              

ส่วนของเงนิก ู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ที=ถึงกําหนดชําระภายในหนึ=งปี 17 569,200,000            169,200,000            400,000,000            -                                   

ส่วนของหนี8สินตามสัญญาเช่าที=ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ=งปี 6, 18 103,365,508            84,885,183              1,812,332                 1,758,429                 

ส่วนของหุ้นก ู้ท ี=ถึงกําหนดชําระภายในหนึ=งปี 19 -                                   1,089,631,354        -                                   1,089,631,354        

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 168,373,935            395,725,588            16,808,485              3,273,101                 

หนี8สินหมุนเวยีนอื=น 5,783,169                 7,779,510                 23,846                       -                                   

รวมหนีGสินหมุนเวยีน 5,427,289,782        5,655,203,936        3,169,968,612        3,382,355,980        

หนีGสินไม่หมุนเวยีน

เงนิก ู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธจิาก

   ส่วนที=ถึงกําหนดชําระภายในหนึ=งปี 17 1,624,650,000        893,850,000            900,000,000            -                                   

หนี8สินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนที=ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ=งปี 6, 18 346,507,906            221,786,161            54,812,875              56,625,206              

หุ้นก ู้ - สุทธจิากส่วนที=ถึงกําหนดชําระภายในหนึ=งปี 19 1,498,096,499        -                                   1,498,096,499        -                                   

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 167,687,841            152,605,926            78,957,497              73,179,748              

เงนิมัดจํารับสําหรับการเช่า 6 10,631,191              5,944,750                 -                                   -                                   

รวมหนีGสินไม่หมุนเวยีน 3,647,573,437        1,274,186,837        2,531,866,871        129,804,954            

รวมหนีGสิน 9,074,863,219        6,929,390,773        5,701,835,483        3,512,160,934        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบยีน 

      หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000,000        1,000,000,000        1,000,000,000        1,000,000,000        

   ทนุที=ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000,000        1,000,000,000        1,000,000,000        1,000,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,962,980,492        3,962,980,492        3,962,980,492        3,962,980,492        

ส่วนเกินทนุจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน 323,215,788            323,215,788            -                                   -                                   

ส่วนเกินทนุจากการเปลี=ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัยอ่ย 108,959,056            108,959,056            108,959,056            108,959,056            

ส่วนตํ= ากวา่ทนุจากการเปลี=ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัยอ่ย (653,181,536)          (368,686,372)          -                                   -                                   

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 21 100,000,000            100,000,000            100,000,000            100,000,000            

   ยงัไม่ได้จัดสรร 5,429,639,193        4,950,864,694        1,381,380,156        1,817,818,237        

องค์ประกอบอื=นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น (62,327,554)             (121,319,360)          -                                   -                                   

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริษทัฯ 10,209,285,439      9,956,014,298        6,553,319,704        6,989,757,785        

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที=ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (98,500,993)             201,271,464            -                                   -                                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,110,784,446      10,157,285,762      6,553,319,704        6,989,757,785        

รวมหนีGสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,185,647,665      17,086,676,535      12,255,155,187      10,501,918,719      

-                                   -                                   -                                   -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายได้จากสัญญาที=ทาํกับลูกค้า 17,364,320,687      17,230,640,394      -                                   -                                           

เงนิปนัผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 10 -                                   -                                   1,839,994,800        1,969,993,900                

รายได้อื=น 22 205,001,224            151,426,492            318,778,397            283,972,129                    

รวมรายได้ 17,569,321,911      17,382,066,886      2,158,773,197        2,253,966,029                

ค่าใช้จ่าย 23

ต้นทนุขาย 11,181,002,728      10,172,906,235      -                                   -                                           

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหนา่ย 1,862,595,900        1,914,884,214        -                                   -                                           

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,081,958,105        965,096,991            228,563,855            271,255,500                    

รวมค่าใช้จ่าย 14,125,556,733      13,052,887,440      228,563,855            271,255,500                    

กาํไรจากการดาํเนนิงาน 3,443,765,178        4,329,179,446        1,930,209,342        1,982,710,529                

รายได้ทางการเงนิ 1,005,325                 4,225,774                 113,653,589            89,856,373                      

ต้นทนุทางการเงนิ (88,705,683)             (106,795,603)          (46,989,489)             (57,262,466)                     

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 3,356,064,820        4,226,609,617        1,996,873,442        2,015,304,436                

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 24 (513,267,750)          (667,448,564)          (31,591,202)             (9,933,580)                       

กาํไรสําหรับปี 2,842,797,070        3,559,161,053        1,965,282,240        2,005,370,856                

การแบ่งปนักาํไรขาดทุน

ส่วนที=เป็นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทัฯ 2,881,001,937        3,525,027,862        1,965,282,240        2,005,370,856                

ส่วนที=เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที=ไม่มีอํานาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (38,204,867)             34,133,191              

2,842,797,070        3,559,161,053        

กาํไรต่อหุ้น 26

กําไรต่อหุ้นขั8นพื8นฐาน

   กําไรส่วนที=เป็นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทัฯ 2.88                            3.53                            1.97                            2.01                                    

   จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี=ยถ่วงนํ8าหนกั (หุ้น) 1,000,000,000        1,000,000,000        1,000,000,000        1,000,000,000                

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กาํไรสําหรับปี 2,842,797,070        3,559,161,053        1,965,282,240        2,005,370,856                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืAน

รายการที'จะถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี=ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ

   ที=เป็นเงนิตราต่างประเทศ 62,929,052              (39,427,893)             -                                   -                                           

รายการที=จะถูกบนัทกึในส่วนของกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง 62,929,052              (39,427,893)             -                                   -                                           

รายการที'จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์

   ประกันภัย 20 (2,784,298)               (13,513,946)             (2,150,401)               (8,958,020)                       

หัก: ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 24 556,860                    2,702,789                 430,080                    1,791,604                         

รายการที=จะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของกําไรหรือขาดทนุในภายหลัง

   - สุทธจิากภาษเีงนิได้ (2,227,438)               (10,811,157)             (1,720,321)               (7,166,416)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืAนสําหรับปี 60,701,614              (50,239,050)             (1,720,321)               (7,166,416)                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2,903,498,684        3,508,922,003        1,963,561,919        1,998,204,440                

การแบ่งปนักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนที=เป็นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทัฯ 2,937,766,305        3,490,204,092        1,963,561,919        1,998,204,440                

ส่วนที=เป็นของผูม้ีส่วนได้เสียที=ไม่มีอํานาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (34,267,621)             18,717,911              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 2,903,498,684        3,508,922,003        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

องค์ประกอบอื=นของ

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น ส่วนของ

ส่วนเกินทนุ ส่วนเกินทนุ ส่วนตํ= ากวา่ทนุ ผลต่างจาก ผูม้ีส่วนได้เสีย

จากการรวม จากการเปลี=ยนแปลง จากการเปลี=ยนแปลง จัดสรรแล้ว - การแปลงค่า รวม ที=ไม่มีอํานาจ

ทนุเรือนหุ้นที=ออก ส่วนเกินมูลค่า กิจการภายใต้ สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น สํารอง งบการเงนิที=เป็น ส่วนของผูถ้ ือหุ้น ควบคุมของ รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ การควบคุมเดียวกัน ในบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร เงนิตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2563 1,000,000,000             3,962,980,492             323,215,788                 108,959,056                 (368,686,372)               100,000,000                 3,536,647,989             (97,306,747)                  8,565,810,206             152,553,553                 8,718,363,759             

กําไรสําหรับปี -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        3,525,027,862             -                                        3,525,027,862             34,133,191                   3,559,161,053             

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสําหรับปี -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (10,811,157)                  (24,012,613)                  (34,823,770)                  (15,415,280)                  (50,239,050)                  

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        3,514,216,705             (24,012,613)                  3,490,204,092             18,717,911                   3,508,922,003             

เงนิปนัผลจ่าย 29 -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (2,100,000,000)            -                                        (2,100,000,000)            -                                        (2,100,000,000)            

ส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที=ไม่มีอํานาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ=มขึ8นจากการร่วมทนุ 10.4.3 -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        30,000,000                   30,000,000                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2563 1,000,000,000             3,962,980,492             323,215,788                 108,959,056                 (368,686,372)               100,000,000                 4,950,864,694             (121,319,360)               9,956,014,298             201,271,464                 10,157,285,762           

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2564 1,000,000,000             3,962,980,492             323,215,788                 108,959,056                 (368,686,372)               100,000,000                 4,950,864,694             (121,319,360)               9,956,014,298             201,271,464                 10,157,285,762           

กําไรสําหรับปี -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        2,881,001,937             -                                        2,881,001,937             (38,204,867)                  2,842,797,070             

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสําหรับปี -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (2,227,438)                    58,991,806                   56,764,368                   3,937,246                      60,701,614                   

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        2,878,774,499             58,991,806                   2,937,766,305             (34,267,621)                  2,903,498,684             

เงนิปนัผลจ่าย 29 -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        (2,400,000,000)            -                                        (2,400,000,000)            -                                        (2,400,000,000)            

ผลกระทบจากการเปลี=ยนแปลงสัดส่วน

   การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 10.4.4 -                                        -                                        -                                        -                                        (284,495,164)               -                                        -                                        -                                        (284,495,164)               (265,504,836)               (550,000,000)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 1,000,000,000             3,962,980,492             323,215,788                 108,959,056                 (653,181,536)               100,000,000                 5,429,639,193             (62,327,554)                  10,209,285,439           (98,500,993)                  10,110,784,446           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริษทัฯ

งบการเงนิรวม

กําไรสะสม



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

ส่วนเกินทนุจากการ จัดสรรแล้ว -

ทนุเรือนหุ้นที=ออก ส่วนเกินมูลค่า เปลี=ยนแปลงสัดส่วน สํารอง

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2563 1,000,000,000                    3,962,980,492                    108,959,056                        100,000,000                        1,919,613,797                    7,091,553,345                    

กําไรสุทธสํิาหรับปี -                                               -                                               -                                               -                                               2,005,370,856                    2,005,370,856                    

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสําหรับปี -                                               -                                               -                                               -                                               (7,166,416)                           (7,166,416)                           

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                               -                                               -                                               -                                               1,998,204,440                    1,998,204,440                    

เงนิปนัผลจ่าย 29 -                                               -                                               -                                               -                                               (2,100,000,000)                   (2,100,000,000)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2563 1,000,000,000                    3,962,980,492                    108,959,056                        100,000,000                        1,817,818,237                    6,989,757,785                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 1 มกราคม 2564 1,000,000,000                    3,962,980,492                    108,959,056                        100,000,000                        1,817,818,237                    6,989,757,785                    

กําไรสุทธสํิาหรับปี -                                               -                                               -                                               -                                               1,965,282,240                    1,965,282,240                    

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื=นสําหรับปี -                                               -                                               -                                               -                                               (1,720,321)                           (1,720,321)                           

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                                               -                                               -                                               1,963,561,919                    1,963,561,919                    

เงนิปนัผลจ่าย 29 -                                               -                                               -                                               -                                               (2,400,000,000)                   (2,400,000,000)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564 1,000,000,000                    3,962,980,492                    108,959,056                        100,000,000                        1,381,380,156                    6,553,319,704                    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กําไรก่อนภาษ ี 3,356,064,820        4,226,609,617        1,996,873,442        2,015,304,436                

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษ ี

   เป็นเงนิสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนนิงาน

      เงนิปนัผลรับจากบริษทัยอ่ย -                                   -                                   (1,839,994,800)       (1,969,993,900)               

      ค่าเสื=อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 753,474,103            668,374,798            3,076,658                 2,998,925                         

      กําไรจากการขายเงนิลงทนุชั=วคราวในหลักทรัพยเ์พื=อค้า -                                   (371,386)                   -                                   (371,386)                           

      ค่าเผื=อผลขาดทนุด้านเครดิตที=คาดวา่จะเกิดขึ8น -                                   4,798,098                 -                                   -                                           

      การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธทิ ี=จะได้รับ 55,596,009              4,460,598                 -                                   -                                           

      กําไรจากการจําหนา่ยอุปกรณ์ (4,210,981)               (5,535,332)               -                                   -                                           

      สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 19,664,776              16,289,176              3,627,348                 2,814,780                         

      ตัดจําหนา่ยต้นทนุในการออกจําหนา่ยหุ้นก ู้ 934,366                    1,511,152                 934,366                    1,511,152                         

      กําไรจากอัตราแลกเปลี=ยนที=ยงัไม่เกิดขึ8นจริง (6,866,208)               (3,450,330)               -                                   (2,718,296)                       

      รายได้ทางการเงนิ (1,005,325)               (4,225,774)               (113,653,589)          (89,856,373)                     

      ต้นทนุทางการเงนิ 81,986,962              99,212,343              45,555,073              57,110,714                      

กาํไรจากการดาํเนนิงานก่อนการเปลีAยนแปลง

   ของสินทรัพย์และหนีGสินดาํเนนิงาน 4,255,638,522        5,007,672,960        96,418,498              16,800,052                      

สินทรัพยด์ําเนนิงาน(เพิ=มขึ8น)ลดลง

   ลูกหนี8การค้าและลูกหนี8อื=น (328,784,966)          (287,091,341)          (806,439)                   829,321                            

   สินค้าคงเหลือ (904,394,935)          (502,355,370)          -                                   -                                           

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื=น (18,570,672)             (32,425,108)             (115,005)                   45,747                               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื=น (1,828,765)               (303,962)                   -                                   -                                           

หนี8สินดําเนนิงานเพิ=มขึ8น(ลดลง)

   เจ้าหนี8การค้าและเจ้าหนี8อื=น 219,802,695            77,011,364              (19,941,165)             23,278,042                      

   หนี8สินหมุนเวยีนอื=น (1,996,341)               (5,042,927)               23,846                       -                                           

   เงนิมัดจํารับสําหรับการเช่า 4,686,441                 (9,812,980)               -                                   -                                           

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (7,367,159)               (12,977,409)             -                                   (6,599,048)                       

เงินสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน 3,217,184,820        4,234,675,227        75,579,735              34,354,114                      

เงนิสดรับจากดอกเบี8ย 1,048,723                 4,470,944                 81,698                       2,584,505                         

จ่ายภาษเีงนิได้ (749,387,583)          (602,720,628)          (18,474,317)             (7,812,168)                       

เงินสดสุทธจิากกจิกรรมดาํเนนิงาน 2,468,845,960        3,636,425,543        57,187,116              29,126,451                      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิลงทนุในหลักทรัพยเ์พื=อค้าเพิ=มขึ8น -                                   (840,000,000)          -                                   (840,000,000)                  

เงนิสดรับจากการจําหนา่ยเงนิลงทนุในหลักทรัพยเ์พื=อค้า -                                   840,371,386            -                                   840,371,386                    

เงนิให้ก ู้ยมืระยะสั8นแก่กิจการที=เกี=ยวข้องกันเพิ=มขึ8น -                                   -                                   (4,454,000,000)       (3,138,000,000)               

เงนิสดรับคืนจากเงนิให้ก ู้ยมืระยะสั8นแก่กิจการที=เกี=ยวข้องกัน -                                   -                                   2,950,000,000        1,732,087,800                

เงนิลงทนุในบริษทัยอ่ยเพิ=มขึ8น -                                   -                                   (737,281,655)          (841,499,670)                  

เงนิสดรับจากการจําหนา่ยอุปกรณ์ 4,523,989                 7,345,760                 -                                   -                                           

เงนิสดจ่ายเพื=อซ ื8อที=ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,163,139,919)       (1,655,275,526)       (543,942)                   -                                           

เงนิสดจ่ายเพื=อซ ื8อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน (17,049,811)             (22,278,325)             (1,095,942)               (4,915,718)                       

เงนิสดจ่ายเพื=อซ ื8ออสังหาริมทรัพยเ์พื=อการลงทนุ (250,000)                   (332,800)                   -                                   -                                           

เงนิสดรับจากดอกเบี8ย -                                   -                                   113,419,219            87,557,434                      

เงนิปนัผลรับจากบริษทัยอ่ย -                                   -                                   2,369,992,800        3,249,990,100                

เงินสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (1,175,915,741)       (1,670,169,505)       240,490,480            1,085,591,332                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงนิก ู้ยมืระยะสั8นจากสถาบนัการเงนิเพิ=มขึ8น 10,621,835,261      4,574,664,031        9,535,000,000        2,983,000,000                

เงนิสดจ่ายชําระคืนเงนิก ู้ยมืระยะสั8นจากสถาบนัการเงนิ (10,145,000,000)    (2,246,399,550)       (9,060,000,000)       (793,000,000)                  

เงนิก ู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิ=มขึ8น 1,300,000,000        -                                   1,300,000,000        -                                           

เงนิสดจ่ายชําระคืนเงนิก ู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (169,200,000)          (270,700,000)          -                                   -                                           

เงนิสดจ่ายชําระคืนเงนิต้นของหนี8สินตามสัญญาเช่า (106,961,534)          (118,927,919)          (1,758,428)               (1,706,131)                       

เงนิสดรับสุทธจิากการจําหนา่ยหุ้นก ู้ 1,497,530,779        -                                   1,497,530,779        -                                           

เงนิสดจ่ายเพื=อไถ่ถอนหุ้นก ู้ (1,090,000,000)       (1,700,000,000)       (1,090,000,000)       (1,700,000,000)               

เงนิสดจ่ายเพื=อซ ื8อส่วนของผูม้ีส่วนได้เสียที=ไม่มีอํานาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (550,000,000)          -                                   -                                   -                                           

เงนิสดรับจากส่วนได้เสียที=ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   จากการออกหุ้นสามัญของบริษทัยอ่ย -                                   30,000,000              -                                   -                                           

จ่ายดอกเบี8ย (74,147,870)             (101,638,691)          (37,554,596)             (58,713,221)                     

จ่ายเงนิปนัผล (2,400,000,000)       (2,100,000,000)       (2,400,000,000)       (2,100,000,000)               

เงินสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (1,115,943,364)       (1,933,002,129)       (256,782,245)          (1,670,419,352)               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิที=เป็นเงนิตราต่างประเทศ

   เพิ=มขึ8น(ลดลง) 11,499,629              (52,583,929)             -                                   -                                           

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพ ิAมข ึGน(ลดลง)สุทธิ 188,486,484            (19,330,020)             40,895,351              (555,701,569)                  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดต้นปี 946,548,320            961,954,431            21,253,315              576,954,884                    

ผลกระทบจากการเปลี=ยนแปลงในอัตราแลกเปลี=ยน

   ที=มีผลต่อเงนิฝากธนาคารคงเหลือ (788,840)                   3,923,909                 -                                   -                                           

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 1,134,245,964        946,548,320            62,148,666              21,253,315                      

-                                   -                                   -                                   -                                           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิGนสุดวนัทีA 31 ธนัวาคม 2564

(หนว่ย: บาท)

2564 2563 2564 2563

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ ิAมเตมิ

รายการที=ไม่เกี=ยวข้องกับเงนิสด

   เจ้าหนี8ค่าซ ื8ออาคารและอุปกรณเ์พิ=มขึ8น(ลดลง) (27,611,980)             35,102,519              -                                   -                                           

   เจ้าหนี8ค่าซ ื8อสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนเพิ=มขึ8น(ลดลง) (3,226,585)               4,206,666                 571,541                    356,666                            

   เจ้าหนี8เงนิประกันผลงานเพิ=มขึ8น(ลดลง) (2,095,754)               13,430,813              -                                   -                                           

   โอนที=ดิน อาคารและอุปกรณไ์ปเป็นอสังหาริมทรัพย ์

      เพื=อการลงทนุ -                                   7,820,861                 -                                   -                                           

   สินทรัพยสิ์ทธกิารใช้เพิ=มขึ8นจากสัญญาเช่า 249,337,372            91,062,459              -                                   -                                           

   สินทรัพยสิ์ทธกิารใช้เพิ=มขึ8นจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่ 826,232                    -                                   -                                   -                                           

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ=งของงบการเงนินี8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีสิ@นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทัAวไป 
1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 
 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั9งขึ9นเป็นบริษทัจาํกดัเมื@อวนัที@ 28 สิงหาคม 2556  

และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกดัเมื@อวนัที@ 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ที@อยู่

ตามที@จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที@ เลขที@  393 อาคาร 393 สีลม ชั9น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื@อไวรัสโคโรนา 2019 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื9อไวรัสโคโรนา 2019 ที@ปัจจุบนัไดก้ลบัมาแพร่ระบาดอีกระลอก

ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์

ดงักล่าวอาจนาํมาซึ@ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหาร

ของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี@ยวกบั

มูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี9 สินและหนี9 สินที@อาจเกิดขึ9นอย่างต่อเนื@อง ทั9 งนี9 ฝ่ายบริหารได้ใช้

ประมาณการและดุลยพินิจในประเดน็ต่าง ๆ เมื@อสถานการณ์มีการเปลี@ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี9จดัทาํขึ9นตามมาตรฐานการบญัชีที@กาํหนดในพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญติั

การบญัชี พ.ศ. 2543 
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที@บริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี9  

 งบการเงินนี9ไดจ้ดัทาํขึ9นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื@นในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี9 ได้จัดทําขึ9 นโดยรวมงบการเงินของบริษัท  คาราบาวกรุ๊ป  จํากัด  (มหาชน )                        

(ซึ@ งต่อไปนี9 เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ@ งต่อไปนี9 เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี9  

  จดัตั%งขึ%น อตัราร้อยละของการถือหุน้ 
ชื7อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2564 2563 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเครื7องดื7ม ไทย 100 100 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  ไทย 100 100 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั บริหารจดัการการจดัจาํหน่าย ไทย 100 100 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ7ง จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระป๋องอลูมิเนียม  ไทย 100 74 
บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ%ง แมนูแฟคเจอริ7ง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั การลงทุน ไทย 100 100 
บริษทั คาราบาว มาร์เกต็ติ%ง กรุ๊ป จาํกดั บริหารจดัการขอ้มูล ไทย 100 - 
บริษทั คาราบาวโฮลดิ%งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั การลงทุน ฮ่องกง 100 100 
บริษทั คาราบาวเทรดดิ%ง (ฮ่องกง) จาํกดั ประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ฮ่องกง 100 100 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     
บริษทั เอ วูด้ดี%  ดริ%งค ์จาํกดั การตลาดและจาํหน่ายเครื7องดื7ม ไทย 85 85 
บริษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลดิ%งส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 
การลงทุน 
 

ลกัเซมเบิร์ก 84.3 84.3 

บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ ประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ องักฤษ 84.3 84.3 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที@เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที@เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั@งการกิจกรรมที@

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั9นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั9งแต่วนัที@บริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที@บริษทัฯสิ9นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั9น  

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ9นโดยใชน้โยบายการบญัชีที@สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนี9 สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึ@ งจดัตั9งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี@ยน ณ วนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี@ยนถวัเฉลี@ยรายเดือน ผลต่างซึ@ งเกิดขึ9นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ 

“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที@เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี@ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัที@มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนี9แลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียที@ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ  

บริษทัยอ่ยส่วนที@ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวมและ

ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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ซ) ในการบนัทึกบญัชีเกี@ยวกบัการซื9อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ@มเติม (ซื9อหุน้จากส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม) ผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซึ@งตํ@ากวา่/สูงกวา่ราคาทุนที@จ่ายซื9อไดแ้สดงไว้

ในส่วนของผู ้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกิน /ตํ@ ากว่าทุนจากการ

เปลี@ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีAเริAมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ@ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที@มีรอบระยะเวลาบญัชีที@เริ@มใน

หรือหลงัวนัที@ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัใหมี้ขึ9นเพื@อใหมี้เนื9อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี@ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี9 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ              

งบการเงินของกลุ่มบริษทั   

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีAจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีAมีรอบระยะเวลาบัญชีทีAเริAมในหรือ
หลงัวนัทีA 1 มกราคม 2565 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ@ งจะมีผลบงัคบั

ใชส้าํหรับงบการเงินที@มีรอบระยะเวลาบญัชีที@เริ@มในหรือหลงัวนัที@ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ9นเพื@อใหมี้เนื9อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี@ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั@วคราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื@อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี9 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ         

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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4. นโยบายการบัญชีทีAสําคญั 
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื@อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื@อมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที@ไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสาํหรับสินคา้ที@ไดส่้งมอบ

หลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ@ม 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 บริษทัฯรับรู้รายไดค่้าบริหารจดัการตามแต่ละงวดที@ไดใ้หบ้ริการตามระยะเวลาของสญัญา 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดจ้ากการให้เช่าและการให้บริการตามแต่ละงวดที@ไดใ้ห้บริการตามระยะเวลาของ

สญัญาใหเ้ช่าและบริการ 

รายได้ดอกเบี 9ย  

รายไดด้อกเบี9ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบี9ยที@แทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั9นตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบี9 ยที@แทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที@เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน

ภายหลงั ที@จะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาด

วา่จะเกิดขึ9น) มาคูณกบัอตัราดอกเบี9ยที@แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื@อกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อื>น 

 รายไดอื้@นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี9 ยจากหนี9 สินทางการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี9 ยที@

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั9นที@มีสภาพ

คล่องสูง ซึ@ งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที@ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้
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4.3 สินค้าคงเหลือ 
 สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธีิเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที@จะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ@ากวา่ และประกอบไปดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและโสหุย้ในการผลิต  

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า

สุทธิที@จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ@ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ@งของตน้ทุนการผลิตเมื@อมีการเบิกใช ้

4.4 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที@แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพืAอการลงทุน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ@มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนในราคาทุนซึ@ งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั9น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื@อมราคาสะสมและค่า

เผื@อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ค่าเสื@ อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเสื@อมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินที@ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น

งบกาํไรขาดทุนในงวดที@ตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.6 ทีAดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสืAอมราคา 
 ที@ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื@อมราคาสะสมและค่าเผื@อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเสื@อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงันี9  

ส่วนปรับปรุงที@ดิน  5 - 40  ปี  
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 50  ปี 
เครื@องจกัรและอุปกรณ์  2 - 30  ปี 
เครื@องตกแต่ง ติดตั9ง และเครื@องใชส้าํนกังาน  3 - 20  ปี 
ยานพาหนะ  5 - 10  ปี 

ค่าเสื@อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื@อมราคาสาํหรับที@ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั9ง 
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กลุ่มบริษทัตดัรายการที@ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื@อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื@อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั9นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื@อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของ

สินทรัพยน์ั9น 

 กลุ่มบริษทัตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที@มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั9น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื@อมีขอ้บ่งชี9 ว่า

สินทรัพยน์ั9 นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ9นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที@มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี9  

          อายกุารใหป้ระโยชน์ 

เครื@องหมายการคา้  10 ปี 

 สิทธิบตัร  10 ปี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   5 - 10 ปี 

 กลุ่มบริษทัไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที@มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ@ งได้แก่ 

ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ แต่จะใชว้ิธีการทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่า

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวา่งพฒันา 

4.8 ค่าความนิยม 
 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ@มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ@ งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที@สูงกว่า

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที@ไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที@ไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม

ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนที@สูงกวา่นี9 เป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื@อการดอ้ยค่าสะสมและจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า

ความนิยมทุกปีหรือเมื@อใดกต็ามที@มีขอ้บ่งชี9ของการดอ้ยค่าเกิดขึ9น 
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เพื@อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมที@เกิดขึ9นจากการรวมกิจการ

ให้กบัหน่วยสินทรัพยที์@ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์@ก่อให้เกิดเงินสด) ที@คาดว่าจะ

ไดรั้บประโยชน์เพิ@มขึ9นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าที@คาดวา่จะไดรั้บคืนของ

หน่วยของสินทรัพยที์@ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์@ก่อใหเ้กิดเงินสด) 

หากมูลค่าที@คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์@ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ@ากวา่มูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั

จะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ            

ดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 

4.9 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริ@มตน้ของสญัญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสญัญาเช่า กต่็อเมื@อสญัญานั9นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์@ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ@งเพื@อเป็นการแลกเปลี@ยนกบัสิ@งตอบแทน 

กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการบญัชีเดียวสาํหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั9นและสัญญาเช่าที@สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ@า ณ วนัที@สัญญาเช่าเริ@มมีผล (วนัที@สินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้@ งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี9 สิน

ตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื@อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี9 สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนี9 สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ@มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ@มแรกที@เกิดขึ9น จาํนวนเงินที@จ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที@สัญญาเช่าเริ@มมีผลหรือก่อนวนัที@สัญญาเช่าเริ@มมีผล และหักดว้ยสิ@งจูงใจตาม

สญัญาเช่าที@ไดรั้บ 

ค่าเสื@อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุาร

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั9นกวา่ ดงันี9  

อาคาร และสิ@งปลูกสร้าง  2 - 24 ปี 
เครื@องจกัรและอุปกรณ์  2 - 3 ปี 
เครื@องตกแต่ง ติดตั9ง และเครื@องใชส้าํนกังาน  2 - 6 ปี 
ยานพาหนะ   1 - 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเมื@อสิ9นสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื9 อ ค่าเสื@ อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์
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หนี2สินตามสัญญาเช่า 
หนี9 สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที@ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายสุญัญาเช่า 

จาํนวนเงินที@ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที@หักดว้ยสิ@งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที@

ขึ9นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินที@คาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซื9อซึ@ งมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลที@กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั9น และการจ่ายค่าปรับเพื@อ

การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรที@ไม่ขึ9นอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดที@เหตุการณ์

หรือเงื@อนไขซึ@งเกี@ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั9นไดเ้กิดขึ9น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที@ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี9ยตามนยัของสญัญา

เช่าหรืออตัราดอกเบี9ยการกูย้มืส่วนเพิ@มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัที@สญัญาเช่าเริ@มมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนี9 สินตามสัญญาเช่าจะเพิ@มขึ9นจากดอกเบี9 ยของหนี9 สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนี9 สิน

ตามสัญญาเช่า นอกจากนี9  มูลค่าตามบัญชีของหนี9 สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื@อมีการ

เปลี@ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี@ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี@ยนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซื9อสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั2นและสัญญาเช่าซึ=งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ=า 
สัญญาเช่าที@มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั9 งแต่วนัที@สัญญาเช่าเริ@ มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ@ ง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ@า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 
สัญญาเช่าที@ความเสี@ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินที@ไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นงบกาํไร

ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ@มแรกที@เกิดขึ9นจากการไดม้าซึ@ งสัญญาเช่า

ดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้

เกณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า  

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีAเกีAยวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที@มีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม

บริษทั 

 นอกจากนี9 บุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที@มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ@ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัที@มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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4.11 เงนิตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ@ งเป็นสกุลเงินที@ใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที@รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินที@ใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั9น 

 รายการที@เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี@ยน ณ วนัที@เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี9 สินที@เป็นตวัเงินซึ@ งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี@ยน  

ณ วนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน  
 กาํไรและขาดทุนที@เกิดจากการเปลี@ยนแปลงในอตัราแลกเปลี@ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีAไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
 ทุกวนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์@ไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชี9 วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที@มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษทั

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื@อมูลค่าที@คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ@ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั9น ทั9งนี9 มูลค่าที@คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ

มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทั

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที@กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที@สะทอ้นถึงการประเมินความเสี@ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสด

ตามระยะเวลาและความเสี@ยงซึ@ งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์@กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที@ดีที@สุดซึ@ งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์

ซึ@ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที@กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 

โดยการจาํหน่ายนั9นผูซื้9อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี@ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้

อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้@ไม่มีความเกี@ยวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งชี9 ที@แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยที์@รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที@คาดวา่จะไดรั้บ

คืนของสินทรัพย์นั9 น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที@ รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื@อมีการ

เปลี@ยนแปลงประมาณการที@ใชก้าํหนดมูลค่าที@คาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ครั9 งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์@เพิ@มขึ9นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง

กว่ามูลค่าตามบญัชีที@ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที  
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4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั2นของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื@อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั9งกองทุนสาํรองเลี9ยงชีพ ซึ@ งประกอบดว้ยเงินที@พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที@กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี9 ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที@กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี9ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที@เกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 กลุ่มบริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที@ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื@อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ@ งกลุ่ม

บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี9 สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที@ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี@ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนั
ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 
สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@น 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั9 งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทนัทีที@มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมื@อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที@เกี@ยวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ9นก่อน 

4.14 ประมาณการหนี@สิน 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี9 สินไวใ้นบญัชีเมื@อภาระผูกพนัซึ@ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ9นแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื@อ                

ปลดเปลื9องภาระผกูพนันั9น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั9นไดอ้ยา่งน่าเชื@อถือ  
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4.15 ภาษเีงนิได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนที@คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์@กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั@วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี9 สิน ณ วนัสิ9นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี9 สินที@เกี@ยวขอ้งนั9น โดยใช้
อตัราภาษีที@มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนี9 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั@วคราวที@ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั@วคราวที@ใชห้กัภาษี รวมทั9งผลขาดทุนทางภาษีที@ยงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที@มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที@กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที@จะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั@วคราวที@ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที@ยงัไม่ไดใ้ชน้ั9น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ9นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั9งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที@เกิดขึ9นเกี@ยวขอ้งกบั

รายการที@ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
4.16 เครืAองมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื@อเริ@มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ
รายการเฉพาะในกรณีที@เป็นสินทรัพยท์างการเงินที@ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม สําหรับลูกหนี9 การคา้ที@ไม่มีองคป์ระกอบเกี@ยวกบัการจดัหาเงินที@มีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที@กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื@องการรับรู้
รายได ้  

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที@รับรู้รายการเริ@มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที@
วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื@น และสินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินที=วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื@อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนั9นเพื@อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื@อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดที@เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี9 ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที@ระบุไว้

เท่านั9น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบี9 ยที@แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทั9 งนี9  ผลกาํไรและขาดทุนที@เกิดขึ9นจากการตดัรายการ การเปลี@ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที=วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินที@วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี@ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในงบกาํไรขาดทุน 

ทั9งนี9  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์@ถือไวเ้พื@อ

คา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซึ@ งกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื@น และสินทรัพยท์างการเงินที@มีกระแสเงินสดที@ไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี9ย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอื้@นในงบกาํไรขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี@สินทางการเงนิ 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื@อเริ@มแรกสําหรับหนี9 สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ 

และจดัประเภทหนี9 สินทางการเงินเป็นหนี9 สินทางการเงินที@วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

โดยใชว้ธีิดอกเบี9ยที@แทจ้ริง ทั9งนี9  ผลกาํไรและขาดทุนที@เกิดขึ9นจากการตดัรายการหนี9 สินทางการเงินและการ

ตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี9ยที@แทจ้ริงจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่าย

คาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที@ถือเป็นส่วนหนึ@งของอตัราดอกเบี9ยที@แทจ้ริงนั9นดว้ย ทั9งนี9  ค่าตดัจาํหน่าย

ตามวธีิดอกเบี9ยที@แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ@งของตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน  

การซื@อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงนิตามวธีิปกติ 
การซื9อหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติที@มีเงื@อนไขการส่งมอบสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาที@

กาํหนดขึ9นจากหลกัเกณฑห์รือวิธีปฏิบติัโดยทั@วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วนัซื9อขาย ซึ@ งเป็นวนัที@กิจการมีขอ้

ผกูมดัที@จะซื9อหรือขายสินทรัพยน์ั9น / วนัจ่ายชาํระ ซึ@ งเป็นวนัที@ไดมี้การส่งมอบสินทรัพยน์ั9น 
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การตัดรายการของเครืAองมือทางการเงนิ 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื@อสิทธิที@จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั9นได้

สิ9นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิที@จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั9น รวมถึงไดมี้การโอนความเสี@ยง

และผลตอบแทนเกือบทั9งหมดของสินทรัพยน์ั9น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั9น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี9 สินทางการเงินก็ต่อเมื@อไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหนี9 สินนั9นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันั9น หรือมีการสิ9นสุดลงของภาระผกูพนันั9น ในกรณีที@มีการเปลี@ยนหนี9 สินทางการเงินที@มี

อยู่ให้เป็นหนี9 สินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึ@ งมีข้อกาํหนดที@แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนี9 สินที@มีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนี9 สินเดิมและรับรู้หนี9 สิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึ9นของตราสารหนี9ทั9งหมดที@ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึ9นคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดที@จะครบกาํหนดชาํระตามสญัญากบักระแสเงินสดทั9งหมดที@กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บชาํระ และคิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบี9ยที@แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที@ไดม้า  

ในกรณีที@ความเสี@ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ@มขึ9นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั9งแต่การรับรู้รายการเริ@มแรก 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึ9นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที@อาจจะเกิดขึ9น

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะที@หากความเสี@ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ@มขึ9นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั9งแต่การ

รับรู้รายการเริ@มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที@เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะ

เกิดขึ9นตลอดอายทีุ@เหลืออยูข่องเครื@องมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสี@ยงดา้นเครดิตจะเพิ@มขึ9นอยา่งมีนยัสาํคญั เมื@อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั9นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 

เมื@อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 180-365 วนั อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจ

พิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั9นมีการเพิ@มขึ9นของความเสี@ยงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสําคญัและมีการผิด

สัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื@น เช่น อนัดบัความน่าเชื@อถือดา้นเครดิตของผู ้

ออกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึ9นสาํหรับลูกหนี9การคา้

ดงันั9น ทุกวนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี@ยนแปลงของความเสี@ยง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดวา่จะเกิดขึ9นตลอดอายขุองลูกหนี9การคา้  
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การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึ9นขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี@ยวกบัลูกหนี9นั9นและสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมื@อกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สญัญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเครืAองมือทางการเงนิ 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี9 สินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน กต่็อเมื@อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินที@รับรู้ และกิจการมี

ความตั9งใจที@จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั9งใจที@จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี9 สินพร้อมกนั 

4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที@คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที@จะตอ้งจ่ายเพื@อโอน

หนี9 สินให้ผูอื้@นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที@เกิดขึ9นในสภาพปกติระหว่างผูซื้9 อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที@วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซื9อขายในตลาดที@มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี9 สินซึ@ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที@เกี@ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที@ไม่มีตลาดที@มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี9 สินที@มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื9อขายในตลาดที@มีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าที@เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที@สามารถสังเกตไดที้@เกี@ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนี9 สินที@จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั9นใหม้ากที@สุด  

 ลาํดบัชั9นของมูลค่ายติุธรรมที@ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี9 สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที@นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี9  

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื9อขายของสินทรัพยห์รือหนี9 สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที@มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื@นที@สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี9 สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที@ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี@ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที@กิจการประมาณขึ9น  

 ทุกวนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั9น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี9 สินที@ถืออยู่ ณ วนัสิ9นรอบระยะเวลารายงานที@มีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดขึ9นประจาํ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีAสําคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื@ องที@มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี9 ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินที@แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที@แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที@

เกิดขึ9นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที@ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที@สาํคญัมีดงันี9  

ค่าความนิยม 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัที@ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที@คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของ
สินทรัพยที์@ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั9งการเลือกอตัราคิดลดที@เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดนั9น ๆ 

ค่าเผืAอการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
ในการประเมินค่าเผื@อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมิน           

มูลค่าที@คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว มูลค่าที@คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน

ในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลที@มีอยูเ่กี@ยวกบัธุรกรรมการขายที@มีผลผกูพนัซึ@ งได้

เขา้ทาํในลกัษณะของผูที้@ไม่มีความเกี@ยวขอ้งกนัสาํหรับสินทรัพยที์@คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิงจากราคาตลาดที@

สามารถสังเกตไดห้ักดว้ยตน้ทุนส่วนเพิ@มในการจาํหน่ายสินทรัพยน์ั9น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ@ งใชข้อ้มูลงบประมาณในช่วง 5 ปีขา้งหน้า

และไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที@กิจการยงัไม่ไดมี้ผลผกูพนัหรือการลงทุนในอนาคตที@สาํคญัซึ@ งจะ

ทาํให้สินทรัพยน์ั9 นดีขึ9น ทั9 งนี9  ปัจจยัที@มีผลกระทบต่อมูลค่าที@คาดว่าจะได้รับคืนคืออตัราคิดลดที@ใช้ใน

แบบจาํลองดงักล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที@คาดการณ์และอตัราการเติบโตที@ใช้เพื@อการ

คาดการณ์ 
สัญญาเช่า  
การกาํหนดอายสัุญญาเช่าที>มสิีทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า 

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความ

แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ที@จะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย

คาํนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที@ เกี@ยวข้องทั9 งหมดที@ทําให้เกิดสิ@ งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ              

กลุ่มบริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั9น 
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การกาํหนดอัตราดอกเบี 9ยการกู้ยืมส่วนเพิ>ม - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบี9ยตามนยัของสญัญาเช่า ดงันั9น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการกาํหนดอตัราดอกเบี9ยการกูย้มืส่วนเพิ@มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนี9 สินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบี9ยการกูย้มืส่วนเพิ@มเป็นอตัราดอกเบี9ยที@กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้มืเงินที@จาํเป็นเพื@อใหไ้ดม้าซึ@ ง

สินทรัพยที์@มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที@คลา้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัที@คลา้ยคลึง  

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื@อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื@อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเสี@ยง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยที์@เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หนี9 สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ9นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ@ งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั9น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ9นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี@ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีAเกีAยวข้องกนั 
 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที@สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื@อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที@ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั

เหล่านั9น ซึ@ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี9   

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                               

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 
    

 
เงินปันผลรับ - - 1,840 1,970 ตามอตัราทีCประกาศจ่าย 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 318 280 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบีHยรับ - - 114 88 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัทีCเกีCยวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 1,703 751 - - ราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 49 20 - - ราคาตามสญัญา 
รายไดอื้Cน 4 4 - - ราคาตลาด/                  

ราคาทีCตกลงร่วมกนั 
ซืHอสินคา้ 3,301 2,382 - - ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 88 31 - - ราคาตามสญัญา/         

ราคาทีCตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย 27 28 - - ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอืCน 1 4 - - ราคาทีCตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี9  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 742 588 
บริษทัทีCเกีCยวขอ้งกนั                                                    

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 691,016 313,119 365 - 
รวมลูกหนีHการคา้และลูกหนีH อืCน - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 691,016 313,119 1,107 588 
     
เงนิปันผลค้างรับจากกจิการที0เกี0ยวข้องกนั                     

(หมายเหตุ 29)     
บริษทัยอ่ย - - 1,139,997 1,669,995 
รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั - - 1,139,997 1,669,995 
     
ลูกหนี'ระยะยาวอื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั                   
บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 
รวมลูกหนีHระยะยาวอืCน - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 
     
เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื0น - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 16)     
บริษทัยอ่ย - - 5 5 
บริษทัทีCเกีCยวขอ้งกนั                                    

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 55,242 28,856 - - 
รวมเจา้หนีHการคา้และเจา้หนีH อืCน - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั  55,242 28,856 5 5 
     
หนี'สินตามสัญญาเช่า - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั       

(หมายเหตุ 18)     
บริษทัยอ่ย - - 56,625 58,383 
บริษทัทีCเกีCยวขอ้งกนั                                                    

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 266,886 110,233 - - 
รวมหนีH สินตามสญัญาเช่า - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 266,886 110,233 56,625 58,383 
     
เงนิมดัจาํรับสําหรับการเช่า - กจิการที0เกี0ยวข้องกนั      
บริษทัทีCเกีCยวขอ้งกนั  
 (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 10,231 5,545 - - 
รวมเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั  10,231 5,545 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั9 นระหว่างบริษทัฯและกิจการที@เกี@ยวขอ้งกนั ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 และการเคลื@อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี9   

เงนิให้กู้ยืมระยะสั@นแก่กจิการทีAเกีAยวข้องกนั 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที7           

31 ธนัวาคม 
2563 

เพิ7มขึ%น            
ระหวา่งปี 

ลดลง               
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที7          

31 ธนัวาคม 
2564 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั บริษทัยอ่ย 3,725,000 4,130,000 (2,950,000) 4,905,000 
บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 170,000 4,000 - 174,000 
บริษทั เอเชีย แพคเกจจิ%ง แมนูแฟคเจอริ7ง จาํกดั บริษทัยอ่ย - 320,000 - 320,000 
รวม  3,895,000 4,454,000 (2,950,000) 5,399,000 

ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2564 เงินใหกู้ย้มืระยะสั9นแก่กิจการที@เกี@ยวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัbวสญัญาใชเ้งิน

ซึ@งคิดดอกเบี9ยในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี (2563: ร้อยละ 2.8 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหวา่งปีสิ9นสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที@ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี9  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสัHน 207.2 229.1 207.2 229.1 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2.8 2.3 2.8 2.3 
รวม 210.0 231.4 210.0 231.4 
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สัญญาสําคญักบักจิการทีAเกีAยวข้องกนั 
ก) เมื@อวนัที@ 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ@ ง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ@ง) ไดท้าํสญัญาการแต่งตั9งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซื้9อ โดย

ตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั  

แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญานี9 มีระยะเวลา 10 ปี สิ9นสุดวนัที@ 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายสุัญญา

ต่อไปไดทุ้กๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบบันี9 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะจ่ายค่าตอบแทนแก่

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเงื@อนไขที@ระบุในสญัญาและรับผดิชอบค่าใชจ่้าย

ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

ข) บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ@ ง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั 

(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ@ง) ไดต้กลงทาํสัญญาซื9อขายขวดแกว้สีชาขนาด 150 มิลลิลิตร ขวดแกว้สีใส

ขนาด 250 มิลลิลิตร และขวดแกว้สีเขียวขนาด 140 มิลลิลิตร ตามจาํนวนและรูปแบบที@ระบุไวใ้น

สัญญา ทั9งนี9สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั9งแต่วนัที@ทาํสัญญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ@ง 

ค) เมื@อวนัที@ 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ง) ไดท้าํสญัญา

จา้งบริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนัแห่งหนึ@ งเพื@อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้ โดยบริษทั

ยอ่ยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญานี9 มีระยะเวลา 3 ปี มีผล

บงัคบัใชต้ั9งแต่วนัที@ 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที@ 31 ธนัวาคม 2559 

 เมื@อวนัที@ 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ@มเติมเกี@ยวกบัการเปลี@ยนแปลง
ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากนี9 บริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงที@จะต่ออายสุัญญาฉบบันี9ออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัสิ9นสุดสัญญาในวนัที@ 
31 ธนัวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 12 ลา้นบาท ทั9งนี9 สัญญาฉบบันี9 มี
ผลบงัคบัใชต้ั9งแต่วนัที@ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

ง)  เมื@อวนัที@ 25 มกราคม 2561 บริษทัฯได้ทาํสัญญาในการให้ความช่วยเหลือด้านบริหารและการ

จดัการกบับริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ ง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั9งแต่วนัที@ 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกว่าจะมี

การบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ@ ง ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าวบริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นราย

เดือนจาํนวน 1.2 ลา้นบาทต่อเดือน 

 เมื@อวนัที@ 20 มีนาคม 2562 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการบริหารและ

การจดัการกบับริษทัยอ่ยอีกสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั9งแต่วนัที@ 1 มกราคม 

2562 ถึงวนัที@ 31 ธนัวาคม 2564 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

รวมทั9งสิ9น 22.2 ลา้นบาทต่อเดือน ต่อมา บริษทัฯไดต้กลงเปลี@ยนแปลงระยะเวลาของสญัญาจากเดิม

สิ9นสุดวนัที@ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นวนัที@ 31 ธนัวาคม 2562 
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 เมื@อวนัที@ 10 มีนาคม 2563 บริษทัฯไดต้กลงเปลี@ยนแปลงระยะเวลาของสัญญาจากเดิมสิ9นสุดวนัที@     
31 ธนัวาคม 2562 เป็น 31 ธนัวาคม 2563 

เมื@อวนัที@ 10 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารและ           

การจดัการกบับริษทัยอ่ยสี@แห่ง สญัญามีระยะเวลา 1 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั9งแต่วนัที@ 1 มกราคม 2564 ถึง

วนัที@ 31 ธนัวาคม 2564 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนรวมทั9งสิ9น 

26.5 ลา้นบาทต่อเดือน 

เมื@อวนัที@ 25 มกราคม 2565 บริษทัฯไดต้กลงเปลี@ยนแปลงระยะเวลาของสัญญาจากเดิมสิ9นสุดวนัที@  

31 ธนัวาคม 2564 เป็น 31 ธนัวาคม 2565 

จ) บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ง) และบริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทั

ย่อยอีกแห่งหนึ@ ง) ไดท้าํสัญญาลิขสิทธิd  เพื@อใชเ้ครื@องหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง 

จาํกดั สาํหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 1 ปี (สิ9นสุดวนัที@ 31 มกราคม 2562 และวนัที@         

21 มิถุนายน 2562) และ 5 ปี (สิ9นสุดวนัที@ 19 ตุลาคม 2566) หรือจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโดย

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ@ง ภายใตส้ญัญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการ

ใชเ้ครื@องหมายการคา้ตามที@ระบุไวใ้นสัญญา ทั9งนี9บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้ครื@องหมายการคา้ดงักล่าว 

ฉ) บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ง) ไดท้าํสญัญาแต่งตั9งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซื้9อกบั

บริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนัจาํนวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่าย

สินคา้ของบริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญานี9 มีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายสุัญญาต่อไป

ไดทุ้กๆปี ภายใตส้ญัญาฉบบันี9  บริษทัที@เกี@ยวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง    

ดีซีเอ็ม จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเงื@อนไขที@ระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการโฆษณา

และการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

ช) เมื@อวนัที@ 20 ตุลาคม 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษทัย่อยแห่งหนึ@ ง) และบริษทั          

คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ9งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ@ ง) ไดท้าํสัญญาการแต่งตั9ง         

ผูจ้ดัจาํหน่ายโดยตกลงให้บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ9งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่าย

สินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศต่างๆตามที@ระบุไวใ้นสัญญา 

สญัญานี9 มีระยะเวลา 9 ปี สิ9นสุดวนัที@ 19 ตุลาคม 2568 

ซ) เมื@อวนัที@ 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ@ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ง) ไดเ้ขา้ทาํ

สญัญาเพื@อรับสิทธิในความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้กบับริษทัที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนัในต่างประเทศ

แห่งหนึ@ ง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั9งแต่วนัที@ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ@ ง ภายใตข้อ้ตกลงในสัญญาฉบบันี9  บริษทัย่อยดงักล่าวไดช้าํระค่าสิทธิเป็นจาํนวน              

50 ลา้นบาท และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายไตรมาสตามอตัราที@ระบุในสญัญา 
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ฌ) เมื@อวนัที@ 1 กนัยายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ง) ไดท้าํสัญญาให้

เช่าที@ดินกบับริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ@ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ@ง) สัญญานี9 มีระยะเวลา 

30 ปี สิ9นสุดวนัที@ 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ ภายใตส้ัญญาฉบบันี9  บริษทั 

เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท 

ญ) เมื@อวนัที@ 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ดี9  ดริงค ์จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ ง) และ บริษทั คาราบาว 

ตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ@ ง) ไดต้กลงทาํสัญญาซื9อขายสินคา้ตามที@ระบุไวใ้นสัญญา 

ทั9งนี9สญัญามีผลบงัคบัใชต้ั9งแต่วนัที@ทาํสญัญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ@ง 

ฎ) เมื@อวนัที@ 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ดี9  ดริงค ์จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ@ ง) ไดท้าํสัญญาแต่งตั9ง        

ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซื้9อกบับริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ@ ง) โดยตกลงให้

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั เอ วูด้ดี9  ดริงค ์จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียว 

สัญญามีผลบงัคบัใช้ตั9งแต่วนัที@ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ@ ง 

ภายใตส้ัญญาฉบบันี9  บริษทั เอ วูด้ดี9  ดริงค ์จาํกดั จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม 

จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเงื@อนไขที@ระบุในสญัญา 

ฏ) เมื@อวนัที@ 24 มีนาคม 2563 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ ง) และบริษทั คารา

บาว ตะวนัแดง จาํกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ@ ง) ได้ตกลงทําสัญญาซื9 อขายไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตยที์@ติดตั9งบนหลงัคา (Solar Rooftop) ตามขอ้กาํหนดและเงื@อนไขที@ระบุในสัญญา สัญญามี

ระยะเวลา 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั9งแต่วนัที@จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบหรือตั9งแต่วนัที@ 31 มกราคม 2564  

ฐ) เมื@อวนัที@  20 พฤษภาคม 2563 บริษัท  เอ วูด้ดี9  ดริงค์ จํากัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ@ ง) และบริษัท                  

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ@ง) ไดท้าํสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ เพื@อใชชื้@อสินคา้ 

ตราสินคา้และเครื@องหมายการคา้ของบริษทั เอ วูด้ดี9  ดริงค์ จาํกดั สําหรับสินคา้ที@จาํหน่ายนอก

ราชอาณาจกัรไทย สัญญามีระยะเวลา 10 ปี สิ9นสุดวนัที@ 19 พฤษภาคม 2573 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิตามที@ระบุไวใ้นสญัญา 

ฑ) เมื@อวนัที@ 1 สิงหาคม 2563 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ@ ง) ไดท้าํสัญญา          

ให้เช่าที@ดินกบับริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ9ง แมนูแฟคเจอริ@ ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ@ ง) สัญญานี9          

มีระยะเวลา 3 ปี สิ9นสุดวนัที@ 31 กรกฎาคม 2566 และสามารถต่ออายสุญัญาได ้ภายใตส้ญัญาฉบบันี9  

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ9ง แมนูแฟคเจอริ@ง จาํกดั จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีตามอตัราที@ระบุในสญัญา 

ฒ) เมื@อวนัที@ 1 มีนาคม 2564 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ@ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ง) และบริษทั 

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ@ ง) ไดต้กลงทาํสัญญาซื9อขายกระป๋องอะลูมิเนียม

ตามรูปแบบที@ระบุไวใ้นสัญญา ทั9งนี9 สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั9งแต่วนัที@ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการ

บอกเลิกสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ@ง 
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7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เงินสด 250 230 10 10 
เงินฝากธนาคาร 1,133,996 946,318 62,139 21,243 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,134,246 946,548 62,149 21,253 

ณ วนัที@ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี9 ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.35 ต่อปี (2563:                  

ระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 0.25 ต่อปี) 

8. ลูกหนี@การค้าและลูกหนี@อืAน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีHการคา้ - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั     
อายหุนีHคงคา้งนบัจากวนัทีCถึงกาํหนดชาํระ     
  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 332,783 197,155 - - 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 169,919 85,854 - - 
3 - 6 เดือน 141,862 - - - 

รวมลูกหนีHการคา้ - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 644,564 283,009 - - 
ลูกหนีHการคา้ - กิจการทีCไม่เกีCยวขอ้งกนั     
อายหุนีHคงคา้งนบัจากวนัทีCถึงกาํหนดชาํระ     
  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 825,358 792,370 - - 
  คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 84,927 209,896 - - 
3 - 6 เดือน 14,759 482 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 22,087 19,954 - - 

รวมลูกหนีHการคา้ - กิจการทีCไม่เกีCยวขอ้งกนั 947,131 1,022,702 - - 
หกั: ค่าเผืCอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึHน (22,087) (19,954) - - 
รวมลูกหนีHการคา้ - กิจการทีCไม่เกีCยวขอ้งกนั - สุทธิ 925,044 1,002,748 - - 
รวมลูกหนีHการคา้ - สุทธิ 1,569,608 1,285,757 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหนีH อืCน     
ลูกหนีH อืCน - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 10,357 8,370 367 - 
ลูกหนีH อืCน - กิจการทีCไม่เกีCยวขอ้งกนั 3,946 3,582 5 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 35,172 371 740 588 
รายไดค้า้งรับ - กิจการทีCไม่เกีCยวขอ้งกนั 8,248 507 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั 923 - - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการทีCไม่เกีCยวขอ้งกนั 97,727 97,131 1,383 948 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซืHอสินคา้ - กิจการทีCเกีCยวขอ้งกนั - 21,369 - - 
เงินทดรองจ่าย 1,725 1,024 - - 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 5,946 1,144 - - 
อืCนๆ 22,017 1,108 - - 
รวมลูกหนีH อืCน 186,061 134,606 2,495 1,536 
รวมลูกหนีHการคา้และลูกหนีH อืCน - สุทธิ 1,755,669 1,420,363 2,495 1,536 

 การเปลี@ยนแปลงของบญัชีค่าเผื@อผลขาดทุนดา้นเครดิตที@คาดว่าจะเกิดขึ9นของลูกหนี9 การคา้ มีรายละเอียด

ดงันี9  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี  19,954 14,687 
สาํรองผลขาดทุนดา้นเครดิตทีCคาดวา่จะเกิดขึHน - 4,798 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2,133 469 
ยอดคงเหลือปลายปี 22,087 19,954 
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9. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิทีCจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคา้สาํเร็จรูป 814,735 572,380 (32,583) (5,110) 782,152 567,270 
งานระหวา่งทาํ 34,779 23,002 - - 34,779 23,002 
วตัถุดิบ 598,929 378,661 - - 598,929 378,661 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 674,497 323,176 (242) - 674,255 323,176 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 212,068 178,549 - - 212,068 178,549 
เศษซากวตัถุดิบ 17,211 11,620 - - 17,211 11,620 
สินคา้ระหวา่งทาง 17,785 7,123 - - 17,785 7,123 
รวม 2,370,004 1,494,511 (32,825) (5,110) 2,337,179 1,489,401 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที@จะไดรั้บ

เป็นจาํนวน 55.6 ลา้นบาท (2563: 4.5 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ@ งของตน้ทุนขาย และมีการกลบั

รายการปรับลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 28.9 ลา้นบาท (2563: 6.8 ลา้นบาท) โดยนาํไปหักจาก

มูลค่าของสินคา้คงเหลือที@รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
10.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที@แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื:อการดอ้ยค่าของ            

เงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 

เงินปันผลที:บริษทัฯ             

รับในระหวา่งปี  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บริษทัยอ่ยในประเทศ             

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั 300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 - - 408,958 408,958 1,319,996 1,709,994 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั 1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 - - 1,299,998 1,299,998 519,999 260,000 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 - - 99,998 99,998 - - 

บริษทั เอเชีย แคน                

แมนูแฟคเจอริ:ง จาํกดั 

700,000 700,000 100 74 1,068,000 518,000 - - 1,068,000 518,000 - - 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิNง                

แมนูแฟคเจอริ:ง จาํกดั 

700,000 595,000 100 100 700,000 595,000 - - 700,000 595,000 - - 

บริษทั เอเชียคาราบาว                

เวนเจอร์ จาํกดั 

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

บริษทั คาราบาว มาร์เก็ตติNง กรุ๊ป 

จาํกดั 

1,000 - 100 - 1,000 - - - 1,000 - - - 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ             

บริษทั คาราบาวโฮลดิNงส์ (ฮ่องกง) 

จาํกดั 

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 คาราบาวเทรดดิNง (ฮ่องกง) 

จาํกดั 

5 หมื:นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

5 หมื:นเหรียญ

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 1,839,995 1,969,994 
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ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที@มีขอ้บ่งชี9ของการดอ้ยค่า บริษทัฯพิจารณามูลค่าที@

คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์@ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตที@กิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ@ งไดรั้บอนุมติัจากฝ่าย

บริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติที@สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งันี9  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโตระยะยาว 4.0 

อตัราคิดลด 10.6 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดย

ภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที@สะทอ้นถึงความเสี@ยงซึ@ งเป็นลกัษณะเฉพาะที@เกี@ยวขอ้งกบัส่วน

งานนั9น ๆ 

10.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ@งมีส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคุมที@มีสาระสาํคญั   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ชื7อบริษทั 

สดัส่วนที7ถือโดย              
ส่วนไดเ้สีย                 ที7
ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที7ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไร(ขาดทุน)ที7แบ่งใหก้บั      
ส่วนไดเ้สียที7ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ%งส์ 
(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 
(บริษทัยอ่ยของบริษทั คาราบาวโฮลดิ%งส์  
(ฮ่องกง) จาํกดั) 15.7 15.7 (125.9) (90.3) (39.5) (13.2) 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ7ง จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) - 26.0 - 261.5 4.0 47.2 
บริษทั เอ วูด้ดี%  ดริ%งค ์จาํกดั (บริษทัยอ่ยของ
บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั) 15.0 15.0 27.4 30.1 (2.7) 0.1 
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10.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยที@มีส่วนไดเ้สียที@ไม่มีอาํนาจควบคุมที@มีสาระสาํคญั ซึ@ งเป็นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์    
โฮลดิ%งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แคน                  
แมนูแฟคเจอริ7ง จาํกดั บริษทั เอ วูด้ดี%  ดริ%งค ์จาํกดั 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 195.9 176.9 - 365.6 205.7 229.0 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 554.6 501.8 - 1,877.1 0.1 - 
หนี% สินหมุนเวยีน 1,602.9 1,231.4 - 339.7 22.8 28.4 
หนี% สินไม่หมุนเวยีน - - - 898.6 0.3 0.1 

สรุปรายการกาํไรขาดทุน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ%นสุดวนัที7 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์            
โฮลดิ%งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แคน         
แมนูแฟคเจอริ7ง จาํกดั บริษทั เอ วูด้ดี%  ดริ%งค ์จาํกดั 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
กาํไร(ขาดทุน) (252.2) (84.2) 15.5 181.9 (17.8) 0.4 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื7น (31.5) (49.6) - (0.1) -   - 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (283.7) (133.8) 15.5 181.8 (17.8) 0.4 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีสิ%นสุดวนัที7 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์           
โฮลดิ%งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แคน                       
แมนูแฟคเจอริ7ง จาํกดั บริษทั เอ วูด้ดี%  ดริ%งค ์จาํกดั 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (306.0) (242.9) 113.9 248.1 (24.3) 5.2 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (0.4) (0.6) (11.3) (82.7) - - 
กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 252.1 275.3 (13.2) (245.7) - 200.0 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ7มขึ%นสุทธิ (54.3) 31.8 89.4 (80.3) (24.3) 205.2 
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10.4 การเปลี@ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

10.4.1 บริษทั คาราบาวโฮลดิ9งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

เมื@อวนัที@ 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ที@ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) (บริษทัยอ่ย

แห่งหนึ@ ง) มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ@มเติมสาํหรับหุ้นสามญัส่วนที@เหลือจาํนวน 0.1 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

โดยบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ9งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (CVHLUX) ไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวในวนัที@                

6 กมุภาพนัธ์ 2563 

เมื@อวนัที@ 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ที@ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (ICUK) มีมติให้

เพิ@มทุนจดทะเบียนจาก 74.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 80.6 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ@มขึ9น 6.0 ลา้นปอนด ์

สเตอร์ลิงหรือประมาณ  7.1 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ@มทุนเมื@อวันที@                         

6 กมุภาพนัธ์ 2563 

เมื@อวนัที@ 6 กุมภาพนัธ์ 2563 CVHLUX ได้เข้าซื9 อหุ้นสามัญเพิ@มทุนทั9 งหมดของ ICUK จาํนวน 6.0 ล้าน

ปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 7.1 ลา้นยูโร โดย CVHLUX ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ@มทุนดงักล่าวบางส่วน

จาํนวน 2.9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

 เมื@อวนัที@ 6 กุมภาพนัธ์ 2563 ที@ประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลดิ9งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ ง) มีมติให้เพิ@มทุนจดทะเบียนจาก 85.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 89.8 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (เพิ@มขึ9น 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ@ งบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ@มทุนเรียบร้อย บริษทั

ยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ@มทุนเมื@อวนัที@ 6 กมุภาพนัธ์ 2563 

เมื@อวนัที@ 8 มิถุนายน 2563 ที@ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทั

ยอ่ยแห่งหนึ@ง) มีมติใหเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ@มเติมสาํหรับหุน้สามญัส่วนที@เหลือจาํนวน 3.0 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

โดยบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ9งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (CVHLUX) ไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวในวนัที@            

11 มิถุนายน 2563 

 เมื@อวนัที@ 11 มิถุนายน 2563 ที@ประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลดิ9งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ ง) มีมติให้เพิ@มทุนจดทะเบียนจาก 89.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็น 93.6 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (เพิ@มขึ9น 3.8 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ@ งบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ@มทุนเรียบร้อยแลว้ 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ@มทุนเมื@อวนัที@ 11 มิถุนายน 2563 

เมื@อวนัที@ 16 มีนาคม 2564 ที@ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทัย่อย           

แห่งหนึ@ ง) มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ@มเติมสําหรับหุ้นสามญัส่วนที@เหลือจาํนวน 0.1 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง               

โดยบริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ9งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จาํกัด (CVHLUX) ได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัที@                             

16 มีนาคม 2564 
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เมื@อวนัที@ 16 มีนาคม 2564 ที@ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้

เพิ@มทุนจดทะเบียนจาก 80.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น  83.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ@มขึ9 น  3.3 ล้าน    

ปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ  3.9 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ@มทุน             

เมื@อวนัที@ 16 มีนาคม 2564 

เมื@อวนัที@ 16 มีนาคม 2564 CVHLUX ไดเ้ขา้ซื9อหุ้นสามญัเพิ@มทุนทั9งหมดของ ICUK จาํนวน 3.3 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิงหรือประมาณ 3.9 ลา้นยโูร โดย CVHLUX ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ@มทุนดงักล่าวบางส่วนจาํนวน 1.9 

ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

เมื@อวนัที@ 16 มีนาคม 2564 ที@ประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลดิ9งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ง) มีมติใหเ้พิ@มทุนจดทะเบียนจาก 93.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 96.2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (เพิ@มขึ9น 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ@ งบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ@มทุนเรียบร้อยแลว้ 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ@มทุนเมื@อวนัที@ 16 มีนาคม 2564 

10.4.2 บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ9ง แมนูแฟคเจอริ@ง จาํกดั 

เมื@อวนัที@ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ที@ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั9งบริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ9ง 

แมนูแฟคเจอริ@ ง จาํกดั (APM) ซึ@ งเป็นบริษทัที@ตั9งอยู่ในประเทศไทย เพื@อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

บรรจุภณัฑ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 700 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 

โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100  

 APM ไดจ้ดทะเบียนจดัตั9งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื@อวนัที@ 2 มีนาคม 2563 ทั9งนี9  APM ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้น 

หุน้ละ 25 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ที@เรียกชาํระดงักล่าวแลว้ 

ทั9งนี9  APM ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ@มเติมสาํหรับส่วนที@เหลือเต็มจาํนวนรวม 525 ลา้นบาท และ APM ไดรั้บ

ชาํระค่าหุน้ที@เรียกชาํระเพิ@มเติมดงักล่าวแลว้ โดยมีรายละเอียดดงันี9  
- จาํนวน 350 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 50 บาท เมื@อวนัที@ 16 กรกฎาคม 2563 

- จาํนวน 70 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 10 บาท เมื@อวนัที@ 25 ธนัวาคม 2563 

- จาํนวน 56 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 8 บาท เมื@อวนัที@ 19 มกราคม 2564 

- จาํนวน 49 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 7 บาท เมื@อวนัที@ 9 กมุภาพนัธ์ 2564 

บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ที@เรียกชาํระดงักล่าวแลว้  

10.4.3 บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

เมื@อวนัที@ 10 มีนาคม 2563 ที@ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหจ้ดัตั9งบริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ 

จาํกดั (ACV) ซึ@ งเป็นบริษทัที@ตั9งอยูใ่นประเทศไทย เพื@อประกอบธุรกิจร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรทางการคา้ โดย

มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 20 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษทัฯถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 100  
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ACV ไดจ้ดทะเบียนจดัตั9งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื@อวนัที@ 10 มีนาคม 2563 ทั9งนี9  ACV ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้ 

หุน้ละ 25 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ที@เรียกชาํระดงักล่าวแลว้ 

นอกจากนี9  ที@ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให ้ACV เขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบับุคคลที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนั

เพื@อลงทุนในบริษทั เอ วูด้ดี9  ดริงค์ จาํกดั (AWD) ซึ@ งเป็นบริษทัที@จดัตั9งใหม่เมื@อวนัที@ 26 กุมภาพนัธ์ 2563 เพื@อ

ประกอบธุรกิจการตลาดและจาํหน่ายเครื@องดื@ม โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 0.1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,000 

หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) ตามสญัญาร่วมทุนดงักล่าว ACV และบุคคลที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนัดงักล่าวถือหุน้ใน

สดัส่วนร้อยละ 85 และร้อยละ 15 ตามลาํดบั ทั9งนี9  AWD ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวน โดย ACV ไดช้าํระ

ค่าหุน้ที@เรียกชาํระดงักล่าวแลว้ 

 เมื@อวนัที@  27 มีนาคม 2563 ที@ประชุมวิสามัญผุถื้อหุ้นของบริษัท เอ วูด้ดี9  ดริงค์ จาํกัด (AWD) (บริษัทย่อย        

แห่งหนึ@ ง) มีมติให้เพิ@มทุนจดทะเบียนจาก 0.1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 200 

ลา้นบาท (หุ้นสามญั 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 1,999,000 หุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  

AWD ไดจ้ดทะเบียนการเพิ@มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื@อวนัที@ 10 เมษายน 2563 ทั9งนี9  AWD ไดเ้รียกชาํระ

ค่าหุน้เตม็จาํนวน โดย ACV ไดช้าํระค่าหุน้ที@เรียกชาํระดงักล่าวแลว้ 

10.4.4 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ@ง จาํกดั 

เมื@อวนัที@ 19 กมุภาพนัธ์ 2564 ที@ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯเขา้ทาํสญัญา Share Sale 

and Purchase Agreement (“SPA”) เพื@ อซื9 อหุ้นสามัญของบริษัท  เอเชีย  แคน  แมนูแฟคเจอริ@ ง  จํากัด                  

(บริษทัยอ่ยแห่งหนึ@ ง) ในสัดส่วนร้อยละ 26 จากกลุ่มบริษทัที@ไม่เกี@ยวขอ้งกนัในต่างประเทศเป็นจาํนวนเงิน 

550 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวเมื@อวนัที@  1 มีนาคม 2564 ผลจากการซื9 อหุ้นดังกล่าว             

ทาํใหบ้ริษทัฯมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ@มขึ9นจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 100 

10.4.5 บริษทั คาราบาว มาร์เกต็ติ9ง กรุ๊ป จาํกดั 

เมื@อวนัที@ 10 มีนาคม 2564 ที@ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั9งบริษทั คาราบาว มาร์เก็ตติ9ง 

กรุ๊ป จาํกดั (CBMG) ในประเทศไทย เพื@อประกอบธุรกิจบริหารจดัการขอ้มูล โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน       

1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100  

CBMG ไดจ้ดทะเบียนจดัตั9งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื@อวนัที@ 16 มีนาคม 2564 ทั9งนี9  CBMG ไดเ้รียกชาํระ

ค่าหุน้เตม็จาํนวน โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ที@เรียกชาํระดงักล่าวเมื@อวนัที@ 29 มิถุนายน 2564 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพืAอการลงทุน 
 มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนซึ@งเป็นอาคารสาํนกังานใหเ้ช่า ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2564 

และ 2563 แสดงไดด้งันี9  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

ราคาทุน 139,527 139,277 

หกั: ค่าเสื@อมราคาสะสม (36,885) (32,384) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 102,642 106,893 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื@อการลงทุนสาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี9  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 106,893 103,220 

ตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสินทรัพย ์ 250 333 

โอนจากที@ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 7,821 

ค่าเสื@อมราคาสาํหรับปี (4,501) (4,481) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 102,642 106,893 

 บริษทัยอ่ยประเมินมูลค่ายติุธรรมสาํหรับอาคารสาํนกังานให้เช่าของบริษทัยอ่ย โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้

(Income Approach) ซึ@ ง ณ วนัที@ 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่ายติุธรรมมีจาํนวนประมาณ 180.4 ลา้นบาท (2563: 

172.0 ลา้นบาท) ขอ้สมมติฐานหลกัที@ใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวอา้งอิงจากขอ้มูลภายในบริษทัยอ่ย 
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12. ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
ที5ดินและส่วน
ปรับปรุงที5ดิน 

อาคารและ         
ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เครื5องจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครื5องตกแต่ง 
ติดตัBงและ
เครื5องใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้างและ
ติดตัBง รวม 

เครื5องตกแต่ง 
ติดตัBงและ
เครื5องใช้
สาํนกังาน 

ราคาทุน         
ณ วนัที5 1 มกราคม 2563 2,954,320 3,374,640 6,248,774 178,646 174,260 75,061 13,005,701 - 
ซืBอเพิ5ม 4,811 54,108 76,779 23,199 60,750 1,484,162 1,703,809 - 
จาํหน่าย - - (3,424) (871) (17,350) - (21,645) - 
โอนเขา้(ออก) - 84,441 744,032 3,817 - (832,290) - - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื5อการลงทุน - - - - - (7,821) (7,821) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - 289 - - 289 - 
ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 2,959,131 3,513,189 7,066,161 205,080 217,660 719,112 14,680,333 - 
ซืBอเพิ5ม 508,427 68,399 173,375 43,563 9,760 329,908 1,133,432 544 
จาํหน่าย - (42) (4,445) (4,502) (8,723) - (17,712) - 
โอนเขา้(ออก) - 515,322 376,697 1,751 - (893,770) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - 1,200 - - 1,200 - 
ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 3,467,558 4,096,868 7,611,788 247,092 218,697 155,250 15,797,253 544 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 
ที5ดินและส่วน
ปรับปรุงที5ดิน 

อาคารและ         
ส่วนปรับปรุง
อาคาร 

เครื5องจกัรและ
อุปกรณ์ 

เครื5องตกแต่ง 
ติดตัBงและ
เครื5องใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้างและ
ติดตัBง รวม 

เครื5องตกแต่ง 
ติดตัBงและ
เครื5องใช้
สาํนกังาน 

ค่าเสื+อมราคาสะสม         

ณ วนัที5 1 มกราคม 2563 18,062 516,013 1,368,351 105,283 125,625 - 2,133,334 - 
ค่าเสื5อมราคาสาํหรับปี 4,243 131,489 350,804 27,930 20,283 - 534,749 - 
ค่าเสื5อมราคาสาํหรับส่วนที5จาํหน่าย - - (2,640) (327) (16,868) - (19,835) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - 177 - - 177 - 
ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 22,305 647,502 1,716,515 133,063 129,040 - 2,648,425 - 
ค่าเสื5อมราคาสาํหรับปี 4,279 145,101 418,926 31,704 27,938 - 627,948 79 
ค่าเสื5อมราคาสาํหรับส่วนที5จาํหน่าย - (33) (4,411) (4,232) (8,723) - (17,399) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - 893 - - 893 - 
ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 26,584 792,570 2,131,030 161,428 148,255 - 3,259,867 79 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 2,936,826 2,865,687 5,349,646 72,017 88,620 719,112 12,031,908 - 
ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2564 3,440,974 3,304,298 5,480,758 85,664 70,442 155,250 12,537,386 465 
ค่าเสื+อมราคาสําหรับปี 
2563 (จาํนวน 494.5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที5เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 534,749 - 
2564 (จาํนวน 588.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที5เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 627,948 79 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ' งซึ' งตดัค่าเสื'อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื'อมราคาสะสมของ
สินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 782.3 ลา้นบาท (2563: 701.9 ลา้นบาท) 
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13. ค่าความนิยม 
 รายการเปลี)ยนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี;   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 494,732 481,115 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 54,271 13,617 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 549,003 494,732 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์)ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที)กิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ)งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติที)สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งันี;  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 4.0 
อตัราคิดลด 10.6 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม 
และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที)สะทอ้นถึงความเสี)ยงซึ)งเป็นลกัษณะเฉพาะที)เกี)ยวขอ้งกบัส่วนงานนั;น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื)อวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เครื3องหมาย
การคา้ สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ความรู้และ
ทกัษะในการ
ผลิตสินคา้ 

สินทรัพย ์            
ไม่มีตวัตน
ระหวา่งพฒันา รวม 

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2564:       
ราคาทุน 10,000 10,000 82,018 49,986 12,192 164,196 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (10,000) (10,000) (39,857) - - (59,857) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 42,161 49,986 12,192 104,339 
ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563:       
ราคาทุน 10,000 10,000 68,792 49,986 11,409 150,187 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (10,000) (10,000) (29,910) - - (49,910) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 38,882 49,986 11,409 100,277 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน               
ระหวา่งพฒันา รวม 

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2564:    
ราคาทุน 5,200 6,940 12,140 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,865) - (1,865) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 3,335 6,940 10,275 
ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563:    
ราคาทุน 5,200 5,272 10,472 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,345) - (1,345) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 3,855 5,272 9,127 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี;  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 100,277 81,156 9,127 4,376 
ซืOอเพิ3มระหวา่งปี - ราคาทุน 13,823 26,485 1,668 5,272 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (9,768) (7,372) (520) (521) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 7 8 - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 104,339 100,277 10,275 9,127 
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ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินค่าเผื)อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที)อายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ) งไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ โดยพิจารณามูลค่าที)คาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์)ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตที)กิจการคาดว่าจะได้รับอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ) งได้รับอนุมติัจากฝ่ายบริหาร 
ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติที)สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งันี;  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัราการเติบโตระยะยาว 2.2 
อตัราคิดลด 7.8 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม 
และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที)สะทอ้นถึงความเสี)ยงซึ)งเป็นลกัษณะเฉพาะที)เกี)ยวขอ้งกบัส่วนงานนั;น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื)อวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 

15. เงนิกู้ยืมระยะสั9นจากสถาบันการเงนิ 
 เงินกูย้มืระยะสั;นจากสถาบนัการเงินเป็นตัWวสญัญาใชเ้งินซึ)งคิดดอกเบี;ยในอตัราคงที)อา้งอิงจากอตัราดอกเบี;ย

เงินกูย้ืมของธนาคารพาณิชย ์เงินกูย้ืมระยะสั; นดงักล่าวไม่มีภาระคํ; าประกนัและไม่มีเงื)อนไขทางการเงิน                           
ที)ตอ้งปฎิบติัตาม 

16. เจ้าหนี9การค้าและเจ้าหนี9อืAน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เจา้หนีOการคา้ - กิจการที3เกี3ยวขอ้งกนั 29,890 18,930 - - 
เจา้หนีOการคา้ - กิจการที3ไม่เกี3ยวขอ้งกนั 620,683 577,189 - - 
เจา้หนีO อื3น - กิจการที3เกี3ยวขอ้งกนั 23,445 8,913 5 5 
เจา้หนีO อื3น - กิจการที3ไม่เกี3ยวขอ้งกนั 286,763 389,450 18,298 24,515 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที3เกี3ยวขอ้งกนั 1,907 1,013 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที3ไม่เกี3ยวขอ้งกนั 410,474 398,887 68,021 73,173 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 164,565 164,063 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 231,005 14,537 - - 
รวมเจา้หนีOการคา้และเจา้หนีO อื3น 1,768,732 1,572,982 86,324 97,693 
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17. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,193,850 1,063,050 1,300,000 - 
หกั: ส่วนที3ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ3งปี  (569,200) (169,200) (400,000) - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที3ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ3งปี 1,624,650 893,850 900,000 - 

การเปลี)ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี;  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,063,050 1,333,750 - - 
บวก: เพิ3มขึOนระหวา่งปี 1,300,000 - 1,300,000 - 
หกั: จ่ายชาํระระหวา่งปี (169,200) (270,700) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 2,193,850 1,063,050 1,300,000 - 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

เมื)อวนัที) 16 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ)งในวงเงิน 
1,300 ลา้นบาท ซึ) งคิดดอกเบี;ยในอตัราคงที)ต่อปี เงินกูย้มืนี; มีกาํหนดระยะเวลาการผอ่นชาํระเริ)มตั;งแต่เดือน
ธนัวาคม 2565 โดยมีกาํหนดชาํระคืนทั;งสิ;น 5 งวดเป็นระยะเวลาทั;งสิ;น 2 ปี เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวไม่มี
หลกัทรัพยค์ ํ;าประกนั  

เงินกูย้มืระยะยาวนี; มีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี; สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษทั รวมถึงคงอนัดบัเครดิตของหุน้กูข้องบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามอตัราที)กาํหนด 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ย 

เมื)อวนัที)  12 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ) งได้เข้าทาํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน             
แห่งหนึ)งในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ซึ) งมีกาํหนดระยะเวลาเบิกใชจ้นถึงวนัที) 28 ธนัวาคม 2561 โดยคิดดอกเบี;ย
ในอตัราคงที)ใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงที)ต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เงินกูนี้; มีกาํหนดระยะเวลา
ผ่อนชาํระเริ)มตั;งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีกาํหนดชาํระคืนทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาทั; งสิ;น 5 ปี                           
เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ;าประกนั  

เมื)อวนัที) 21 มกราคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ)มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื)อ
ขยายระยะเวลาการเบิกใชเ้งินกูจ้ากเดิมสิ;นสุดวนัที) 28 ธนัวาคม 2561 เป็น 31 มกราคม 2562  
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เมื)อวนัที) 4 พฤศจิกายน 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ)มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื)อ
ขยายระยะเวลาการผอ่นชาํระจากเดิมสิ;นสุดเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเดือนเมษายน 2570 

เงินกูย้มืระยะยาวนี; มีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี; สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย

ใหเ้ป็นไปตามอตัราที)กาํหนด 

18. สัญญาเช่า  
18.1 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า  
 กลุ่มบริษทัทาํสญัญาเช่าสินทรัพยเ์พื)อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 1 - 24 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 รายการเปลี)ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสิ;นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุป

ไดด้งันี;  
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 

อาคารและ 
สิ3งปลูกสร้าง 

เครื3องจกัร
และอุปกรณ์ 

เครื3องตกแต่ง 
ติดตัOง และ
เครื3องใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

อาคารและ 
สิ3งปลูกสร้าง 

ณ วนัที3 1 มกราคม 2563  180,478 14,616 990 138,453 334,537 60,090 
เพิ3มขึOนระหวา่งปี                   7,770 19,615 - 63,677 91,062 - 
ค่าเสื3อมราคาสาํหรับปี (33,051) (12,535) (539) (75,648) (121,773) (2,478) 
ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563 155,197 21,696 451 126,482 303,826 57,612 
เพิ3มขึOนระหวา่งปี                   38,054 - - 211,283 249,337 - 
ปรับปรุงจากการประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 9,804 (8,530) - (448) 826 - 
ค่าเสื3อมราคาสาํหรับปี (31,949) (6,332) (274) (72,701) (111,256) (2,478) 
ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2564 171,106 6,834 177 264,616 442,733 55,134 
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ข) หนี9สินตามสัญญาเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2564 2563 2564 2563 

จาํนวนเงินที3ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 485,378 325,368 77,857 81,356 
หกั: ดอกเบีOยรอการตดัจาํหน่าย (35,504) (18,697) (21,232) (22,973) 
รวม 449,874 306,671 56,625 58,383 
หกั: ส่วนที3ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ3งปี (103,366) (84,885) (1,812) (1,758) 
หนีO สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที3ถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึ3งปี 346,508 221,786 54,813 56,625 
ซึ3 งส่วนหนึ3งเป็นหนีO สินตามสญัญาเช่ากบักิจการ
ที3เกี3ยวขอ้งกนั 266,886 110,233 56,625 58,383 

การเปลี)ยนแปลงของบัญชีหนี; สินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสิ; นสุดวันที)  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงันี;  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 306,671 334,537 58,383 60,090 
บวก: เพิ3มขึOนระหวา่งปี 249,337 91,062 - - 
 ปรับปรุงจากการประเมินสญัญาเช่าใหม่ 826 - - - 
 การเพิ3มขึOนของดอกเบีOยระหวา่งปี 12,319 7,299 1,742 1,793 
หกั: ชาํระค่าเช่าระหวา่งปี (119,279) (126,227) (3,500) (3,500) 
ยอดคงเหลือปลายปี 449,874 306,671 56,625 58,383 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที)ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ 32 
ภายใตห้วัขอ้ความเสี)ยงดา้นสภาพคล่อง  
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ค) ค่าใช้จ่ายเกีAยวกบัสัญญาเช่าทีAรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2564 2563 2564 2563 

ค่าเสื3อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 111,256 121,773 2,478 2,478 
ดอกเบีOยจ่ายของหนีO สินตามสญัญาเช่า 12,319 7,299 1,742 1,793 
ค่าใชจ่้ายที3เกี3ยวกบัสญัญาเช่าระยะสัOน 7,705 7,318 - - 

ง) อืAน ๆ   
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั;งหมดของสัญญาเช่าสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 127.0 
ล้านบาท (2653: 133.5 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 3.5 ล้านบาท (2563: 3.5 ล้านบาท)) ซึ) งรวมถึง
กระแสเงินสดจ่ายของสญัญาเช่าระยะสั;น  

18.2 กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า 
กลุ่มบริษัทเข้าทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื)อการลงทุนซึ) งประกอบด้วยอาคาร

สาํนกังาน (ดูหมายเหตุ 11) โดยมีอายสุญัญา 3 ปี  

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั;นตํ)าที)คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้
เช่าภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานที)ยกเลิกไม่ได ้ดงันี;  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
ภายใน 1 ปี 58,733 25,624 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 55,830 32,678 
รวม 114,563 58,302 
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19. หุ้นกู้ 
  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีOย วนัครบกาํหนดชาํระ 
งบการเงินรวม/                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละ)  2564 2563 
ครัO งที3 1/2561 - ชุดที3 2 2.42 15 มิถุนายน 2564 - 720,000 
ครัO งที3 2/2561 2.42 15 มิถุนายน 2564 - 370,000 
ครัO งที3 1/2564 1.27 16 กรกฎาคม 2566 1,500,000 - 
รวม   1,500,000 1,090,000 
หกั: ตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้อตดัจาํหน่าย   (1,904) (369) 
รวมหุน้กู ้   1,498,096 1,089,631 
หกั: ส่วนที3ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ3งปี   - (1,089,631) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที3ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ3งปี  1,498,096 - 

 ในระหวา่งปีสิ;นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 หุน้กูมี้การเคลื)อนไหวดงันี;  
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,089,631 2,788,120 
บวก: ออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี 1,500,000 - 
หกั: ตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี (2,469) - 
เงินสดรับสุทธิจากการออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี 1,497,531 2,788,120 
บวก: ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะหวา่งปี 934 1,511 
หกั: ไถ่ถอนหุน้กูร้ะหวา่งปี (1,090,000) (1,700,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,498,096 1,089,631 

เมื)อวนัที) 16 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูค้รั; งที) 1/2564 ชนิดระบุชื)อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและ
ไม่มีหลักประกัน  จํานวน  1,500,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท  คิดเป็นมูลค่าทั; งสิ; น  1,500               
ลา้นบาท มีอาย ุ2 ปี ครบกาํหนดชาํระในวนัที) 16 กรกฎาคม 2566 และมีอตัราดอกเบี;ยร้อยละ 1.27 ต่อปี โดย
มีกาํหนดชาํระดอกเบี;ยทุก ๆ 6 เดือน 

 หุ้นกูเ้หล่านี; มีขอ้กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี; สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมของ

กลุ่มบริษทัใหเ้ป็นไปตามอตัราที)กาํหนด 
มูลค่ายติุธรรมของหุน้กูซึ้) งเท่ากบัราคาซื;อขายสุดทา้ย ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 แสดงไดด้งันี;  

 มูลค่ายติุธรรม (บาทต่อหน่วย) 
 2564 2563 
หุน้กูค้รัO งที3 1/2561 - ชุดที3 2 - 1,004.6 
หุน้กูค้รัO งที3 2/2561 - 1,004.6 
หุน้กูค้รัO งที3 1/2564 999.3 - 
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20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ) งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื)อออกจากงานแสดงได้

ดงันี;  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 152,606 135,780 73,180 68,006 
ส่วนที3รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  17,900 14,680 3,352 2,496 
ตน้ทุนดอกเบีOย 1,765 1,609 275 319 
ส่วนที3รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื3น:     
ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนที3เกิดจากการเปลี3ยนแปลงขอ้สมมติ            
ดา้นประชากรศาสตร์ 1,173 (1) - - 
ส่วนที3เกิดจากการเปลี3ยนแปลงขอ้สมมติ           
ทางการเงิน  (10,024) 489 (150) 482 
ส่วนที3เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 11,635 13,026 2,300 8,476 

ผลประโยชนที์3จ่ายในระหวา่งปี (7,367) (12,977) - (6,599) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 167,688 152,606 78,957 73,180 

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 
77.0 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 72.1 ลา้นบาท) (2563: จาํนวน 42.6 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 41.2 ลา้นบาท))  

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี)ยถ่วงนํ; าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 4 - 21 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 4 ปี) (2563: 5 - 21 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 5 ปี)) 

สมมติฐานที)สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี;  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.0 - 3.0 0.9 - 2.0 1.0 0.9 
อตัราการขึOนเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 6.0 5.0 - 6.0 6.0 6.0 
อตัราการเปลี3ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ขึOนกบัช่วงอาย)ุ  2 - 46 2 - 57 2 - 23 2 - 23 

ผลกระทบของการเปลี)ยนแปลงสมมติฐานที)สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี;  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ3มขึOน 1% ลดลง 1% เพิ3มขึOน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (9.3) 14.9 (0.8) 1.0 
อตัราการขึOนเงินเดือน  14.3 (9.1) 0.9 (0.8) 
 เพิ3มขึOน 20% ลดลง 20% เพิ3มขึOน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปลี3ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (12.2) 20.2 (0.6) 0.6 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ3มขึOน 1% ลดลง 1% เพิ3มขึOน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (10.5) 12.6 (1.1) 1.3 
อตัราการขึOนเงินเดือน  11.8 (10.1) 1.2 (1.1) 
 เพิ3มขึOน 20% ลดลง 20% เพิ3มขึOน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปลี3ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (13.1) 17.6 (0.7) 0.7 

21. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ) งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี; จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

22. รายได้อืAน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 317,760 280,200 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี3ยน 64,975 55,152 - 2,765 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 50,579 32,620 - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุสิOนเปลือง 28,551 12,194 - - 
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 4,578 5,629 - - 
รายไดจ้ากการขายและแลกซืOอของรางวลั 1,344 1,569 - - 
อื3นๆ 54,974 44,262 1,018 1,007 
รวมรายไดอื้3น 205,001 151,426 318,778 283,972 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที)สาํคญัดงัต่อไปนี;  
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อใชไ้ป 4,478,912 4,502,680 - - 
ซืOอสินคา้สาํเร็จรูป 3,816,449 2,765,024 - - 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอื์3นของพนกังาน 1,882,442 1,646,972 212,007 245,076 
ภาษีสรรพสามิต 1,191,413 1,308,685 - - 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 602,367 603,180 - - 
ค่าเสื3อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 753,474 668,375 3,077 2,999 
วสัดุสิOนเปลืองใชไ้ป 440,046 367,185 - - 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 299,925 323,988 1 1 
ค่าซ่อมบาํรุง 270,691 274,270 374 833 
ค่าขนส่งสินคา้ 239,011 241,262 - - 
ค่าเดินทาง 191,985 246,618 22 10 
ค่าโฆษณา 152,686 221,974 - - 
การเปลี3ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ                        
งานระหวา่งทาํ (254,132) (186,143) - - 

24. ภาษเีงนิได้  
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ;นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี;  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 522,023 677,895 32,010 9,479 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชั3วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั3วคราว (8,755) (10,446) (419) 455 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีFแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 513,268 667,449 31,591 9,934 
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 จาํนวนภาษีเงินไดที้)เกี)ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)นสาํหรับปีสิ;นสุดวนัที) 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี;  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี3ยวกบั          
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (557) (2,703) (430) (1,792) 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี;  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
     
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 3,356,065 4,226,610 1,996,873 2,015,304 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 16.5%, 19%,  

20%, 25% 
16.5%, 19%,  
20%, 25% 

20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คูณอตัราภาษี 673,371 851,359 399,375 403,061 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) (112,458) (104,064) - - 
รายไดที้3ไดรั้บยกเวน้ภาษี (5,093) (10,694) (367,999) (393,999) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 8,332 17,839 236 881 
ค่าใชจ่้ายที3มีสิทธิหกัไดเ้พิ3มขึOน (109,294) (111,415) (21) (9) 
ขาดทุนทางภาษีที3ไม่ไดบ้นัทึกเป็น
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
58,410 

 
24,424 

 
- 

 
- 

รวม (160,103) (183,910) (367,784) (393,127) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้3แสดงอยูใ่น            
งบกาํไรขาดทุน 513,268 667,449 31,591 9,934 

ณ วนัที)  31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ได้ใช้ของปี 2559 - 2564 จาํนวน 3,347          
ลา้นบาท (2563: ขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ชข้องปี 2559 - 2563 จาํนวน 2,789 ลา้นบาท) ที)บริษทัยอ่ยไม่ได้
บันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เนื)องจากบริษทัย่อยดงักล่าวพิจารณาแลว้เห็นว่ามีความไม่
แน่นอนในการนาํขาดทุนทางภาษีที)ยงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี; สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี;  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 28,071 25,055 10,557 9,402 
ประมาณการส่วนลดจ่ายและส่งเสริมการขาย 21,910 15,572 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,125 4,274 - - 
ค่าเผื3อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 691 278 - - 
ค่าเผื3อผลขาดทุนดา้นเครดิตที3คาดวา่จะเกิดขึOน 103 103 - - 
ค่าเผื3อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 299,751 299,751 
รวม 54,900 45,282 310,308 309,153 
หนีJสินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กู ้ 380 74 380 74 
รวม 380 74 380 74 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 54,520 45,208 309,928 309,079 
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25. การส่งเสริมการลงทุน  
 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั และบริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ;ง แมนูแฟคเจอริ@ง จาํกดั ซึ@ งเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตเ้งื@อนไขที@กาํหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ที@สาํคญัประกอบดว้ย 
 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ:ง แมนูแฟคเจอริ?ง จาํกดั 

บตัรส่งเสริมเลขที? 2326(4)/2556 59-1062-0-00-1-0 63-0587-1-00-1-0 64-0556-1-04-1-0 64-0526-1-00-1-0 
วนัที?ในบตัรส่งเสริม 24 กนัยายน 2556 18 สิงหาคม 2559 5 มิถุนายน 2563 31 พฤษภาคม 2564 21 พฤษภาคม 2564 

กิจการที?ไดรั้บการส่งเสริม ผลิตขวดแกว้ ผลิตขวดแกว้ ผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังาน

แสงอาทิตยที์?

ติดตั:งบนหลงัคา 

ผลิตขวดแกว้ ฉลากสิ?งพิมพ ์ ฟิลม์พลาสติก กล่องกระดาษ

ลูกฟูก 

สิทธิประโยชนส์าํคญัที?ไดรั้บ 
1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที?ไดจ้าก
การประกอบกิจการที?ไดรั้บการส่งเสริม 

 
6 ปี 

(สิ:นสุดวนัที?                    
7 สิงหาคม 2563) 

 
6 ปี 

(สิ:นสุดวนัที?           
19 ธนัวาคม 2566)           
(ยกเวน้ภาษีตาม
จาํนวนเงินลงทุน) 

 
8 ปี 

(สิ:นสุดวนัที?                
30 มกราคม 2572)           
(ยกเวน้ภาษีตาม
จาํนวนเงินลงทุน) 

 
3 ปี 

(สิ:นสุดวนัที?           
31 พฤษภาคม 2567)           

(ยกเวน้ภาษี          
ร้อยละ 50 ของ
จาํนวนเงินลงทุน) 

 
3 ปี 

(ยงัไม่เริ?มใชสิ้ทธิ) 
(ยกเวน้ภาษี         
ร้อยละ 50 ของ
จาํนวนเงินลงทุน) 

 
5 ปี 

(ยงัไม่เริ?มใชสิ้ทธิ) 
(ยกเวน้ภาษีตาม
จาํนวนเงินลงทุน) 

 
3 ปี 

(ยงัไม่เริ?มใชสิ้ทธิ) 
(ยกเวน้ภาษีตาม
จาํนวนเงินลงทุน) 

2. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที?ไดรั้บการ
ส่งเสริมซึ?งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณ

เพื?อเสียภาษีเงินได ้ตลอดระยะเวลาที?ไดรั้บ ยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

6 ปี 
(สิ:นสุดวนัที?          

7 สิงหาคม 2563) 

6 ปี 
(สิ:นสุดวนัที?          

19 ธนัวาคม 2566) 

8 ปี 
(สิ:นสุดวนัที?                

30 มกราคม 2572)            

3 ปี 
(สิ:นสุดวนัที?           

31 พฤษภาคม 2567)            

3 ปี 
(ยงัไม่เริ?มใชสิ้ทธิ) 

 

5 ปี 
(ยงัไม่เริ?มใชสิ้ทธิ) 

 

3 ปี 
(ยงัไม่เริ?มใชสิ้ทธิ) 

 

3. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครื?องจกัรตามที?คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ - ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4. ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาขา้สาํหรับเครื?องจกัรกึ?งหนึ?งตามที?
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

- ไดรั้บ - - - - - 
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26. กาํไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที>เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื>น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี>ยถ่วงนํ/าหนกัของหุน้สามญัที>ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

27. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที>นาํเสนอนี/ สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที>ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ>าเสมอเพื>อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั/ งนี/ ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ที>บริหาร 

เพื>อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานที>รายการทั/งสิ/น 3 ส่วนงาน ดงันี/  

(1) ผลิตและจาํหน่ายเครื>องดื>มภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 
(2) จาํหน่ายสินคา้ที>จา้งผลิตภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 
(3) จดัจาํหน่ายสินคา้อื>น 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื>อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเกี>ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ> งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัที>ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที>รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก  
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ขอ้มูลรายได้และกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับปีสิ/นสุดวนัที> 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                 
มีดงัต่อไปนี/  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ผลิตและจาํหน่าย
เครื9องดื9มภายใต้
ตราสินคา้ของ   
กลุ่มบริษทั 

จาํหน่ายสินคา้ที9
จา้งผลิตภายใต ้ 
ตราสินคา้ของ   
กลุ่มบริษทั 

จดัจาํหน่าย             
สินคา้อื9น อื9นๆ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายได้           
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 12,622 14,082 504 443 3,568 2,413 670 293 17,364 17,231 
กาํไรขั+นต้นของส่วนงาน 5,576 6,712 72 68 260 166 275 112 6,183 7,058 
รายไดอื้9น         205 151 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย         (1,862) (1,915) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (1,082) (965) 
รายไดท้างการเงิน         1 4 
ตน้ทุนทางการเงิน         (89) (107) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้         3,356 4,226 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (513) (667) 
กาํไรสําหรับปี         2,843 3,559 

ข้อมูลเกี:ยวกบัเขตภูมิศาสตร์  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ/นตามสถานที>ตั/งของลูกคา้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ในประเทศ 10,433 9,133 
ต่างประเทศ   
กลุ่มประเทศ CLMV 5,660 6,875 
ประเทศจีน 731 385 
สหราชอาณาจกัร 128 52 
อื>น ๆ 412 786 

รวม 17,364 17,231 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 60 (2563: ร้อยละ 53) และรายได้
จากการขายสินคา้ในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 40 (2563: ร้อยละ 47) 
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 ข้อมูลเกี:ยวกบัลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย ที>มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของ
รายไดร้วมของกิจการ (2563: จาํนวน 2 ราย) 

28. กองทุนสํารองเลีDยงชีพ 
 กลุ่มบริษทั และพนกังานกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั/งกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพขึ/นตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลี/ ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา                  
ร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลี/ยงชีพนี/บริหารโดยกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด ์
และบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม กสิกรไทย จาํกดั ซึ> งจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนกังาน
เมื>อพนกังานนั/นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้
เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 31.7 ลา้นบาท (2563: 19.5 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯจาํนวน 
5.9 ลา้นบาท (2563: 4.8 ลา้นบาท)) 

29. เงนิปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
บริษทัฯ    
สําหรับปี 2564    
เงินปันผลจากกาํไรปี 2563 ที9ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้                      

เมื9อวนัที9 22 เมษายน 2564 1,500 1.5 
เงินปันผลระหวา่งกาล ที9ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              

เมื9อวนัที9 13 สิงหาคม 2564 900 0.9 
รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2564  2,400  
    
สําหรับปี 2563    
เงินปันผลจากกาํไรปี 2562 ที9ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ                      

เมื9อวนัที9 30 มีนาคม 2563 1,200 1.2 
เงินปันผลระหวา่งกาล ที9ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              

เมื9อวนัที9 7 สิงหาคม 2563 900 0.9 
รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2563  2,100  
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
บริษทัย่อย    
สําหรับปี 2564    
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั    
เงินปันผลระหวา่งกาล ที9ประชุมคณะกรรมการ                        

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       
เมื9อวนัที9 14 พฤษภาคม 2564 570 190.0 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที9ประชุมคณะกรรมการ                          
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       
เมื9อวนัที9 17 พฤศจิกายน 2564 750(1) 250.0 

รวม  1,320  
    
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั    
เงินปันผลระหวา่งกาล ที9ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั                       
เมื9อวนัที9 14 พฤษภาคม 2564 130 10.0 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที9ประชุมคณะกรรมการ                          
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั                       
เมื9อวนัที9 12 พฤศจิกายน 2564 390(1) 30.0 

รวม  520  
รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2564  1,840  

    
สําหรับปี 2563    
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั    
เงินปันผลระหวา่งกาล ที9ประชุมคณะกรรมการ                        

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       
เมื9อวนัที9 8 พฤษภาคม 2563 300 100.0 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที9ประชุมคณะกรรมการ                          
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       
เมื9อวนัที9 9 พฤศจิกายน 2563 1,410(1) 470.0 

รวม  1,710  
    
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั    
เงินปันผลระหวา่งกาล ที9ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั                       
เมื9อวนัที9 9 พฤศจิกายน 2563  260(1) 20.0 

รวม  260  
รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2563  1,970  

(1) ณ วนัที9 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินปันผลคา้งรับจาํนวน 1,140 ลา้นบาท (2563: 1,670 ลา้นบาท) โดยบริษทัย่อยจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
ใหแ้ก่บริษทัฯภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (2563: เดือนพฤษภาคม 2564) 
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30. ภาระผูกพนัและหนีDสินที:อาจเกดิขึDน 
30.1 ภาระผูกพนัเกี:ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที> 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกี>ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนที>เกี>ยวขอ้งกบัการ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน และซื/อเครื>องจกัร ดงันี/  

(หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
สกลุเงิน:   
บาท 83.4 198.9 
ยโูร - 0.5 

30.2 ภาระผูกพนัเกี:ยวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 
กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าระยะสั/นที>เกี>ยวขอ้งกบัการเช่าที>พกัพนกังานและสัญญาบริการอื>นๆ อายขุอง
สญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี 

ณ  วนัที> 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั/นตํ>าที>ตอ้งจ่ายในอนาคตทั/งสิ/นภายใต้
สญัญาเช่าที>บอกเลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการ ดงันี/  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 
จ่ายชาํระ:     
ภายใน 1 ปี 13.9 17.9 0.1 1.0 

30.3 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 
30.3.1 เมื>อวนัที> 1 เมษายน 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ>ง) ไดท้าํสัญญาร่วม

สนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์แก่สโมสรฟุตบอลในประเทศแห่งหนึ>ง ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทั
ยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามเงื>อนไขที>ระบุไวใ้นสัญญา สัญญามี
ผลบงัคบัใชต้ั/งแต่วนัที>ทาํสญัญาจนถึงวนัที> 31 ธนัวาคม 2563  

30.3.2 เมื>อวนัที> 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ>ง) และบริษทัที>
ไม่เกี>ยวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหนึ> งไดท้าํสัญญาร่วมสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสร

ฟุตบอลแห่งหนึ> งที>จดัตั/งขึ/นตามกฎหมายของประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัย่อย
ไดรั้บสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ชื>อและเครื>องหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนั

ฟุตบอล สญัญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั/งแต่วนัที> 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัที> 30 มิถุนายน 2562 
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 เมื>อวนัที> 10 มกราคม 2560 บริษทัที>ไม่เกี>ยวขอ้งกนัดงักล่าวไดท้าํสัญญาเพื>อโอนสิทธิและภาระ
ผูกพนัที>เกี>ยวกบัสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด 
(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ>ง) และบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ/งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีก
แห่งหนึ>ง) สญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั/งแต่วนัที> 21 ตุลาคม 2559 

 เมื>อวนัที> 27 เมษายน 2560 บริษทัยอ่ยทั/งสามแห่งดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ>มเติมเกี>ยวกบัสิทธิ
และค่าสนบัสนุนในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ โดยไดรั้บเงื>อนไขพิเศษเพิ>มระยะเวลาของสัญญา
จาก 3 ปี เป็น 5 ปี สิ/นสุดวนัที> 30 มิถุนายน 2564 และมีค่าสนบัสนุนเพิ>มเติมทั/งหมดจาํนวน 3 ลา้น
ปอนดส์เตอร์ลิง อยา่งไรกต็ามสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในปีที> 4 - 5 จะลดลงจากการเป็น    
คู่คา้หลกั (Principal Partner) มาเป็นผูส้นบัสนุนหลกั (Global Sponsorship) 

 เมื>อวนัที> 10 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยทั/งสามแห่งไดท้าํสญัญาแกไ้ขเพิ>มเติมเพื>อโอนสิทธิและภาระ
ผกูพนัตามเงื>อนไขในสัญญาทั/งหมดใหก้บับริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั/งแต่วนัที> 1 มกราคม 2563 

30.3.3 เมื>อวนัที> 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ/งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัย่อย
แห่งหนึ>ง) ไดท้าํสญัญาเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 
จาํกดั ซึ> งเป็นบริษทัที>ตั/งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการใช้
ชื>อและเครื>องหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ> ง) เพื>อเป็น
ชื>อในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ชื>อ
และเครื> องหมายการค้าดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั/ งแต่ฤดูกาล 0172/8201  - ฤดูกาล 
2019/2020) โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที>จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษทัดงักล่าวตามเงื>อนไข
และขอ้ตกลงที>ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั/งแต่วนัที> 1 มิถุนายน 
2560 ถึงวนัที> 31 พฤษภาคม 2563 

 เมื>อวนัที> 30 มีนาคม 2561 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ/งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั ไดท้าํสัญญา
แกไ้ขเพิ>มเติมเพื>อโอนสิทธิและภาระผูกพนัที>เกี>ยวกบัการสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ย

รางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยอีกแห่ง
หนึ>ง) และบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ>ง) สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้
ตั/งแต่วนัที> 30 มีนาคม 2561 

 เมื>อวนัที> 22 พฤษภาคม 2562 บริษทัยอ่ยทั/งสองแห่งไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ>มเติมเพื>อขยายระยะเวลา
ของการสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด เป็นระยะเวลา      
2 ฤดูกาล (ตั/งแต่ฤดูกาล 2020/2021 - ฤดูกาล 2021/2022) โดยบริษทัยอ่ยทั/งสองแห่งมีภาระผกูพนัที>
จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดังกล่าวตามเงื>อนไขและขอ้ตกลงที>ระบุในสัญญา สัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั/งแต่วนัที>ทาํสญัญาถึงวนัที> 31 พฤษภาคม 2565 
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 เมื>อวนัที> 7 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยทั/งสองแห่งไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ>มเติมเพื>อโอนสิทธิและภาระ
ผกูพนัตามเงื>อนไขในสัญญาทั/งหมดใหก้บับริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญา
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั/งแต่วนัที> 1 มกราคม 2563 

เมื>อวนัที>  21 มิถุนายน 2564 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด ได้ทําสัญญาแก้ไขเพิ>มเติมเพื>อ              
ขยายระยะเวลาของการสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด 
เป็นระยะเวลา 2 ฤดูกาล  (ตั/ งแต่ฤดูกาล  2022/2023 - ฤดูกาล  2023/2024) ซึ> งจะสิ/ นสุดวันที>                         
31 พฤษภาคม 2567 

30.4 การคํDาประกนั 
ณ วนัที> 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ/าประกนัซึ> งออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็น
จาํนวน 35.0 ลา้นบาท (2563: 34.3 ลา้นบาท) ซึ> งเกี>ยวเนื>องกบัการคํ/าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 
และการยื>นภาษีสรรพสามิต 

31. ลาํดบัชัDนของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัที> 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี/ สินที>เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั/นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี/   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ทีFเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม         
 อสงัหาริมทรัพยเ์พื9อการลงทุน - - - - 180.4 172.0 180.4 172.0 
หนี+สินทีFเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม         
 หุน้กู ้ - - 1,498.9 1,095.0 - - 1,498.9 1,095.0 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
หนี+สินทีFเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม         
 หุน้กู ้ - - 1,498.9 1,095.0 - - 1,498.9 1,095.0 
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32. เครื:องมือทางการเงนิ 
32.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี:ยงทางการเงนิ 

เครื>องมือทางการเงินที>สาํคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี/การคา้
และลูกหนี/ อื>น เงินให้กูย้ืมระยะสั/นแก่กิจการที>เกี>ยวขอ้งกนั เจา้หนี/ การคา้และเจา้หนี/ อื>น เงินกูย้ืมระยะสั/น
และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีความเสี>ยงทางการเงินที>เกี>ยวขอ้งกบัเครื>องมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี>ยง ดงันี/   

ความเสี:ยงด้านเครดติ 
กลุ่มบริษทัมีความเสี>ยงด้านเครดิตที>เกี>ยวเนื>องกบัลูกหนี/ การคา้และลูกหนี/ อื>น เงินฝากกบัธนาคารและ
สถาบนัการเงิน และเครื>องมือทางการเงินอื>น ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดที>กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ใหสิ้นเชื>อคือมูลค่าตามบญัชีที>แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลกูหนี'การค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเสี>ยงโดยใชน้โยบายและขั/นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเชื>ออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที>มีสาระสําคญั นอกจากนี/  กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ
ลูกหนี/การคา้อยา่งสมํ>าเสมอ และการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้มกัจะมีการรับเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้จากลูกคา้ 
รวมถึงการขอหนงัสือรับรองธนาคาร หรือการประกนัสินเชื>อแบบอื>น ๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงิน
อื>นที>มีชื>อเสียง  

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิ/นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั/งสํารองของผลขาดทุนดา้น
เครดิตที>คาดว่าจะเกิดขึ/นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายหุนี/ คงคา้งนบัจากวนัที>ถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่ม

ลูกคา้ที>มีรูปแบบของความเสี>ยงดา้นเครดิตที>คลา้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคา้ตามประเภทของลูกคา้และ
อนัดบัความน่าเชื>อถือของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที>คาดวา่จะเกิดขึ/นคาํนึงถึง
ผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ/ าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลที>มีความสมเหตุสมผลและสามารถ
สนบัสนุนไดที้>มีอยู ่ณ วนัที>รายงานเกี>ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต  

เครื.องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเสี>ยงดา้นเครดิตที>เกี>ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาที>ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั/นและอยูใ่นวงเงินสินเชื>อที>กาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 
โดยวงเงินสินเชื>อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทัเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการ

ปรับปรุงในระหวา่งปีขึ/นอยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงิน
ดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสี>ยงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที>อาจเกิดขึ/นจากการ

ผดินดัชาํระของคู่สญัญา 
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ความเสี:ยงด้านตลาด 
กลุ่มบริษทัมีความเสี>ยงดา้นตลาด 3 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี>ยงจากอตัราแลกเปลี>ยน ความเสี>ยงจากอตัรา
ดอกเบี/ย และความเสี>ยงจากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์

ความเสี.ยงจากอัตราแลกเปลี.ยน  

กลุ่มบริษทัมีความเสี>ยงจากอตัราแลกเปลี>ยนที>สาํคญัอนัเกี>ยวเนื>องจากการซื/อหรือขายสินคา้และการใหกู้ย้มื

เงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัที> 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี/ สินทางการเงินที>เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงันี/  

 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงินรวม อตัราแลกเปลี'ยน                                                   

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี= สินทางการเงิน อตัราซื=อ อตัราขาย 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหนึ'งหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.9 2.5 33.2469 33.5929 
ยโูร 0.4 0.5 37.5083 38.2813 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.4 0.1 44.6476 45.5492 
เหรียญฮ่องกง - 0.5 4.2449 4.3322 
หยวน - 0.5 5.1828 5.3185 
เยน - 1.8 0.2869 0.2944 

  
 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม อตัราแลกเปลี'ยน                                                   

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี= สินทางการเงิน อตัราซื=อ อตัราขาย 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหนึ'งหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.9 2.8 29.8674 30.2068 
ยโูร 0.3 0.4 36.4949 37.2578 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.4 - 40.2035 41.0771 
เหรียญฮ่องกง - 0.5 3.8335 3.9170 
หยวน - 0.5 4.5447 4.6927 

ความเสี.ยงจากอัตราดอกเบี 'ย 

กลุ่มบริษทัมีความเสี>ยงจากอตัราดอกเบี/ยที>สาํคญัอนัเกี>ยวเนื>องกบัเงินกูย้มืระยะสั/นและเงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน และหุ้นกู ้สินทรัพยแ์ละหนี/ สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี/ยที>ปรับขึ/นลงตามอตัรา
ตลาด หรือมีอตัราดอกเบี/ยคงที>ซึ> งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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กลุ่มบริษทับริหารความเสี>ยงจากอตัราดอกเบี/ ยโดยการจดัหาเงินกูย้ืมที>มีทั/งอตัราดอกเบี/ ยคงที>และอตัรา

ดอกเบี/ยผนัแปรในสดัส่วนที>เหมาะสม  

 ณ วนัที> 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหนี/ สินทางการเงินที>สาํคญัที>มีอตัราดอกเบี/ย
สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี/ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี/ สินทางการเงินที>มีอตัราดอกเบี/ยคงที>
สามารถแยกตามวนัที>ครบกาํหนด หรือวนัที>มีการกาํหนดอตัราดอกเบี/ยใหม่ (หากวนัที>มีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบี/ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี/  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2564 
    อตัราดอกเบีVย    
 อตัราดอกเบีVยคงที9 ปรับขึVนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีVย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีVย รวม ที9แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,093 41 1,134 0.01 - 0.35 

 - - - 1,093 41 1,134  
หนี+สินทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสัVนจากสถาบนัการเงิน 2,812 - - - - 2,812 0.7 - 1.8 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 400 900 - 894 - 2,194 1.58,        

MLR หกัส่วนเพิ9ม              
หนีV สินตามสญัญาเช่า 104 329 17 - - 450 1.8 - 4.0 
หุน้กู ้ - 1,498 - - - 1,498 1.3 

 3,316 2,727 17 894 - 6,954  
 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2563 
    อตัราดอกเบีVย    
 อตัราดอกเบีVยคงที9 ปรับขึVนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีVย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีVย รวม ที9แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 851 96 947 0.01 - 0.25 

 - - - 851 96 947  
หนี+สินทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสัVนจากสถาบนัการเงิน 2,335 - - - - 2,335 0.8 - 1.0 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 1,063 - 1,063 MLR หกัส่วนเพิ9ม              
หนีV สินตามสญัญาเช่า 85 216 6 - - 307 1.8 - 3.3 
หุน้กู ้ 1,089 - - - - 1,089 2.4 

 3,509 216 6 1,063 - 4,794  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2564 
    อตัราดอกเบีVย    
 อตัราดอกเบีVยคงที9 ปรับขึVนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีVย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีVย รวม ที9แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 54 8 62 0.01 - 0.20 
เงินใหกู้ย้มืระยะสัVนแก่กิจการที9

เกี9ยวขอ้งกนั 5,399 - - - - 5,399 2.5 
 5,399 - - 54 8 5,461  
หนี+สินทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสัVนจากสถาบนัการเงิน 2,665 - - - - 2,665 0.7 - 0.8 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 400 900 - - - 1,300 1.58 
หนีV สินตามสญัญาเช่า 2 10 45 - - 57 3.0 
หุน้กู ้ - 1,498 - - - 1,498 1.3 
 3,067 2,408 45 - - 5,520  
 
 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที9 31 ธนัวาคม 2563 
    อตัราดอกเบีVย    
 อตัราดอกเบีVยคงที9 ปรับขึVนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบีVย 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีVย รวม ที9แทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 13 8 21 0.05 - 0.25 
เงินใหกู้ย้มืระยะสัVนแก่กิจการที9

เกี9ยวขอ้งกนั 3,895 - - - - 3,895 2.8 
 3,895 - - 13 8 3,916  
หนี+สินทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสัVนจากสถาบนัการเงิน 2,190 - - - - 2,190 0.8 - 0.9 
หนีV สินตามสญัญาเช่า 2 9 47 - - 58 3.0 
หุน้กู ้ 1,089 - - - - 1,089 2.4 
 3,281 9 47 - - 3,337  
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ความเสี.ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

กลุ่มบริษทัไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เนื>องจากในการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทัตอ้งมีการจดัหานํ/ าตาลและอลูมิเนียมชนิดแผน่อยา่งต่อเนื>อง ความผนัผวนของราคาขึ/นอยูก่บัอุปสงค์
และอุปทานในตลาด กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการจดัซื/อและการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือโดย
พิจารณาจากปริมาณยอดซื/อในอนาคตและการเปลี>ยนแปลงของราคาของสินคา้โภคภณัฑด์งักล่าว 

ความเสี:ยงด้านสภาพคล่อง  
กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ

เพื>อให้สามารถชําระภาระผูกพนัได้ รวมถึงการมีวงเงินสินเชื>อจากธนาคารหลายแห่ง กลุ่มบริษทัได้
ประเมินการกระจุกตวัของความเสี>ยงที>เกี>ยวขอ้งกบัการกูย้มืเงินเพื>อนาํไปชาํระหนี/ สินเดิมและไดข้อ้สรุปวา่

ความเสี>ยงดงักล่าวอยูใ่นระดบัตํ>า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนที>หลากหลาย
อยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี/ สินทางการเงินที>ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที> 31 
ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึ> งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาที>ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถ
แสดงไดด้งันี/  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมื'อทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั=นจากสถาบนัการเงิน 2,806 6 - - 2,812 
เจา้หนี=การคา้และเจา้หนี= อื'น - 1,769 - - 1,769 
หนี= สินตามสญัญาเช่า - 115 352 18 485 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 610 1,672 - 2,282 
หุน้กู ้ - 19 1,510 - 1,529 
รวม 2,806 2,519 3,534 18 8,877 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 

 
เมื'อทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั=นจากสถาบนัการเงิน 2,335 - - - 2,335 
เจา้หนี=การคา้และเจา้หนี= อื'น - 1,573 - - 1,573 
หนี= สินตามสญัญาเช่า - 91 228 6 325 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 194 905 48 1,147 
หุน้กู ้ - 1,102 - - 1,102 
รวม 2,335 2,960 1,133 54 6,482 
  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมื'อทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั=นจากสถาบนัการเงิน 2,665 - - - 2,665 
เจา้หนี=การคา้และเจา้หนี= อื'น - 86 - - 86 
หนี= สินตามสญัญาเช่า - 3 18 57 78 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 420 909 - 1,329 
หุน้กู ้ - 19 1,510 - 1,529 
รวม 2,665 528 2,437 57 5,687 
  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 

 
เมื'อทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  
5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั=นจากสถาบนัการเงิน 2,190 - - - 2,190 
เจา้หนี=การคา้และเจา้หนี= อื'น - 98 - - 98 
หนี= สินตามสญัญาเช่า - 3 18 60 81 
หุน้กู ้ - 1,102 - - 1,102 
รวม 2,190 1,203 18 60 3,471 
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32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื:องมือทางการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื>องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี/  

ก) สินทรัพยแ์ละหนี/ สินทางการเงินที>จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั/ น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อื>น เงินใหกู้ย้มืระยะสั/นแก่กิจการที>เกี>ยวขอ้งกนั เงินปันผลคา้ง
รับ เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื>น เงินกูย้มืระยะสั/นจากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีที>แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกูที้>จ่ายดอกเบี/ยในอตัราคงที> แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
จ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราเบี/ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสาํหรับเงินกูย้มืที>มีเงื>อนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวที> จ่ายดอกเบี/ ยในอตัราใกล้เคียงกับอตัราดอกเบี/ ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที>แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั/นของมูลค่ายติุธรรม  

33. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที>สาํคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ> งโครงสร้างทุนที>เหมาะสม

เพื>อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที>           
31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี/ สินต่อทุนเท่ากบั 0.90:1 (2563: 0.68:1) และเฉพาะของบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหนี/ สินต่อทุนเท่ากบั 0.87:1 (2563: 0.50:1) 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เมื>อวนัที> 18 กุมภาพนัธ์ 2565 ที>ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเห็นชอบให้บริษทัฯออกและเสนอขาย

หุน้กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทหรือในสกุลเงินอื>นในจาํนวนเทียบเท่ากนั อยา่งไรกต็าม การออก
และเสนอขายหุ้นกูด้งักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที>ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในเดือน

เมษายน 2565 
35. การอนุมัติงบการเงนิ 
 งบการเงินนี/ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื>อวนัที> 18 กมุภาพนัธ์ 2565 
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