
 

 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมแบบยอ่ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํ

และนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล

การสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

วิชาติ โลเกศกระว ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2560 



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 638,761              745,060              256,097              428,754              

เงินลงทุนชัว่คราว 4 505,904              604,282              505,904              604,282              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 5 949,055              561,576              26,722                43,379                

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          3,437,427           3,268,000           

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          726,997              726,997              

สินคา้คงเหลือ 6 536,399              433,505              -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 154,725              110,482              27                       3                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,784,844           2,454,905           4,953,174           5,071,415           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          2,312,858           1,959,013           

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9                102,870                103,848                           -                           - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10             6,943,832             6,626,891                           -                           - 

คา่ความนิยม 8                523,646                536,065                           -                           - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 15,020                15,151                1,040                  -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,620                33,696                4,448                  4,305                  

ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          26,172                26,172                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2 7,551                  7,935                  -                          -                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,613,539           7,323,586           2,344,518           1,989,490           
รวมสินทรัพย์ 10,398,383         9,778,491           7,297,692           7,060,905           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 12 1,000,000 750,000              1,000,000           750,000              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 13 1,508,837           1,301,898           27,573                55,393                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 219,212              183,067              5,839                  1,456                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 40,504                90,175                3,905                  20,456                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,768,553           2,325,140           1,037,317           827,305              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 250,000              250,000              250,000              250,000              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 92,943                89,752                48,415                47,701                

เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 2 14,148                14,056                -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 357,091              353,808              298,415              297,701              

รวมหนีสิ้น 3,125,644           2,678,948           1,335,732           1,125,006           

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 3,962,980           3,962,980           3,962,980           3,962,980           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17 100,000              100,000              100,000              100,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,598,936           1,377,500           790,021              763,960              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 410,425              432,559              108,959              108,959              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7,072,341           6,873,039           5,961,960           5,935,899           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 200,398              226,504              -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,272,739           7,099,543           5,961,960           5,935,899           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,398,383         9,778,491           7,297,692           7,060,905           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,688,311             2,102,050             -                           -                                 

รายไดอ่ื้น 18 35,718                  33,735                  91,936                  66,620                        

รวมรายได้ 2,724,029             2,135,785             91,936                  66,620                        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,805,241             1,317,715             -                           -                                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 568,164                262,434                -                           -                                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 169,759                110,752                51,938                  51,783                        

รวมค่าใช้จ่าย 2,543,164             1,690,901             51,938                  51,783                        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 180,865                444,884                39,998                  14,837                        

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (4,844)                   (656)                      (7,429)                   (5)                               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 176,021                444,228                32,569                  14,832                        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (53,004)                 (68,180)                 (6,508)                   (2,964)                         

กําไรสําหรับงวด 123,017                376,048                26,061                  11,868                        

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 221,436                376,048                26,061                  11,868                        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (98,419)                 -                           

123,017                376,048                

กําไรต่อหุ้น 20

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.22                      0.38                      0.03                      0.01                            

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 1,000,000             1,000,000             1,000,000             1,000,000                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กําไรสําหรับงวด 123,017                376,048                26,061                  11,868                        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (19,127)                 -                           -                           -                                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (19,127)                 -                           -                           -                                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 103,890                376,048                26,061                  11,868                        

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 199,302                376,048                26,061                  11,868                        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (95,412)                 -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 103,890                376,048                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560
(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 176,021                444,228                32,569                  14,832                        

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 55,820                  58,297                  -                           -                                 

      กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (566)                      (582)                      (566)                      (582)                            

      ขาดทุน(กาํไร)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว

         ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (1,056)                   4                           (1,056)                   4                                 

      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 238                       111                       -                           -                                 

      ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (882)                      1                           -                           -                                 

      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,289                    3,066                    714                       1,276                          

      ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,883                    4,053                    1,776                    -                                 

      ดอกเบ้ียรับ (1,100)                   (8,999)                   (29,726)                 (21,033)                       

      ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,276                    -                           7,404                    -                                 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 236,923                500,179                11,115                  (5,503)                         

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (321,542)               (52,070)                 (430)                      (3,697)                         

   สินคา้คงเหลือ (103,132)               (26,173)                 -                           -                                 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (43,186)                 (4,226)                   (24)                       (1)                               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 384                       (781)                      -                           -                                 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 182,235                86,320                  (16,842)                 (6,526)                         

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (49,671)                 (18,778)                 (16,551)                 (12,412)                       

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 92                         12,695                  -                           -                                 

   จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (98)                       (1,132)                   -                           -                                 

เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (97,995)                 496,034                (22,732)                 (28,139)                       

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 1,156                    10,395                  46,813                  15,694                        

จ่ายดอกเบ้ีย (2,921)                   -                           (7,050)                   -                                 

จ่ายภาษีเงินได้ (4,848)                   (3,209)                   (2,268)                   (1,507)                         

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (104,608)               503,220                14,763                  (13,952)                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560
(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (250,000)               (675,703)               (250,000)               (675,703)                     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 350,000                199,815                350,000                199,815                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                           -                           (364,835)               -                                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,322                    290                       -                           -                                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (346,695)               (200,054)               -                           -                                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,134)                   -                           (1,040)                   -                                 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                           (919,545)               (278,000)                     

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           748,000                644,000                      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (246,507)               (675,652)               (437,420)               (109,888)                     

กระแสเงินสดจากกิจการจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 250,000                -                           250,000                -                                 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 250,000                -                           250,000                -                                 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

   เงินตราต่างประเทศลดลง (5,184)                   -                           -                           -                                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (106,299)               (172,432)               (172,657)               (123,840)                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 745,060                1,377,484             428,754                1,273,767                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 638,761                1,205,052             256,097                1,149,927                   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด

   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (69,306)                 -                           -                           -                                 

      ของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนจากการร่วมทุนของบริษทัยอ่ย

   เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน 24,347                  16,318                  -                           -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น ส่วนของ

ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจากการ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

จดัสรรแลว้ - การแปลงค่า จากการรวม เปลี่ยนแปลงสดัส่วน รวม ที่ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง งบการเงินที่เป็น กิจการภายใต้ การถือหุ้น รวมองคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุมของ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,000,000             3,962,980             94,000                  844,193              -                          323,216                     108,959                     432,175                     6,333,348             -                            6,333,348             

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                            -                            -                            376,048              -                          -                                 -                                 -                                 376,048                -                            376,048                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                          -                          -                                 -                                 -                                 -                            -                            -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            376,048              -                          -                                 -                                 -                                 376,048                -                            376,048                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 1,000,000             3,962,980             94,000                  1,220,241           -                          323,216                     108,959                     432,175                     6,709,396             -                            6,709,396             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,000,000             3,962,980             100,000                1,377,500           384                      323,216                     108,959                     432,559                     6,873,039             226,504                7,099,543             

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                            -                            -                            221,436              -                          -                                 -                                 -                                 221,436                (98,419)                 123,017                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                          (22,134)               -                                 -                                 (22,134)                     (22,134)                 3,007                    (19,127)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            221,436              (22,134)               -                                 -                                 (22,134)                     199,302                (95,412)                 103,890                

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการร่วมทุนของ

   บริษทัยอ่ย 8.3.1 -                            -                            -                            -                          -                          -                                 -                                 -                                 -                            69,306                  69,306                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 1,000,000             3,962,980             100,000                1,598,936           (21,750)               323,216                     108,959                     410,425                     7,072,341             200,398                7,272,739             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,000,000                  3,962,980                  94,000                       541,158                     108,959                        5,707,097                  
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 11,868                       -                                    11,868                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                    -                                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 11,868                       -                                    11,868                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 1,000,000                  3,962,980                  94,000                       553,026                     108,959                        5,718,965                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 1,000,000                  3,962,980                  100,000                     763,960                     108,959                        5,935,899                  
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 26,061                       -                                    26,061                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                    -                                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 26,061                       -                                    26,061                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 1,000,000                  3,962,980                  100,000                     790,021                     108,959                        5,961,960                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 และ

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั

มหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีอยู่ตามท่ีจด

ทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้

แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมี

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัย่อยในระหว่างงวดปัจจุบนัจากการจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่ของ

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 

  

    1  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการ

ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั

น้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย อยา่งไรกต็ามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

          มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

          มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย                           

เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธี

ส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทั

ร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหาก

กิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุง

รายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

          มาตรฐานฉบบัดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้

เลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยได้ใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน             

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 60 45 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 29 12 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ซ้ือสินคา้ 51 - - - ราคาตลาด 

ขายสินคา้ 21 21 - - ราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 4 4 - - ราคาตามสัญญา/      

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 2 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดค้่าบริการ 1 1 - - ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่ารับ 1 1 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น 1 - - - ราคาตลาด 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 5)     

บริษทัยอ่ย - - 25,949 43,011 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                       

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 22,424 13,748 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,424 13,748 25,949 43,011 

     

เงนิปันผลค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                              

บริษทัยอ่ย - - 726,997 726,997 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 726,997 726,997 

     

ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                   

บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                            

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 14 34 - - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 34 - - 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 13)     

บริษทัยอ่ย - - - 10,990 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 21,492 14,450 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  21,492 14,450 - 10,990 

     

เงนิมดัจํารับสําหรับการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                     

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 1,621 1,528 - - 

รวมเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,621 1,528 - - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 

31 ธนัวาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 2559 

เพิ่มข้ึน          

ระหวา่งงวด 

ลดลง      

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี                

31 มีนาคม 2560 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั บริษทัยอ่ย 3,218,000 811,000 (698,000) 3,331,000 

บริษทั เอเชียแปซิฟิก กลาส จาํกดั บริษทัยอ่ย 50,000 - (50,000) - 

บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ บริษทัยอ่ย - 106,427 - 106,427 

รวม  3,268,000 917,427 (748,000) 3,437,427 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินโดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: 2.1 - 3.5 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 37 43 37 43 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 38 44 38 44 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

เงินสด 200 200 10 10 

เงินฝากธนาคาร 638,561 744,860 256,087 428,744 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 638,761 745,060 256,097 428,754 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 1.3 ต่อ

ปี (31 ธนัวาคม 2559: ร้อยละ 0.01 ถึง 1.4 ต่อปี)  

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

4.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้        

(หมายเหตุ 4.2) 505,904 604,282 505,904 604,282 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 505,904 604,282 505,904 604,282 

 

  

    6  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

กองทุนเปิดในตราสารหน้ีระยะสั้นของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 503,707 505,904 

บวก: กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 2,197  

รวมเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 505,904  

 รายการเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

31 มีนาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                   

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 604,282 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 250,000 

จาํหน่ายระหวา่งงวด   

เงินสดรับจากการจาํหน่าย (350,000) 

กาํไรจากการจาํหน่าย 566 

รวม (349,434) 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 1,056 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 505,904 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 21,709 13,595 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,709 13,595 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 577,932 411,187 - - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 34,684 10,216 - - 

3 - 6 เดือน 4,692 65  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน 310 310  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 617,618 421,778 - - 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (310) (310) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 617,308 421,468 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 639,017 435,063 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 543 10 5 25 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 72,609 9,450 - - 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 172 143 25,944 42,986 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,722 2,808 94 140 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 214,971 68,256 679 228 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 14,726 31,835 - - 

เงินทดรองจ่าย 4,850 11,938 - - 

อ่ืนๆ 445 2,073 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 310,038 126,513 26,722 43,379 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  949,055 561,576 26,722 43,379 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6. การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  1,106 

การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด  238 

ตดัจาํหน่ายเน่ืองจากการทาํลายสินคา้  (581) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  763 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 มีนาคม 

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 137,076 92,513 - - 

วสัดุส่งเสริมการตลาด 10,675 10,050 - - 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,372 5,178 27 3 

อ่ืน ๆ 3,602 2,741 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 154,725 110,482 27 3 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

8.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

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

  2560 2559 2560 2559 2560 2559 

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

บริษทัยอ่ยในประเทศ        

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายขวดและ

ผลิตภณัฑจ์ากแกว้  

1,099,995 1,099,995 100 100 1,099,993 1,099,993 

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

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ        

บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จาํกดั การลงทุน 20 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

10 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

100 100 702,151 348,306 

บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) จาํกดั ประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 

5 หม่ืนเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

5 หม่ืนเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

100 100 1,758 1,758 

รวม      2,312,858 1,959,013 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8.2 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถืออยูเ่ดิม 

8.2.1 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศ

ฮ่องกง เพื่อประกอบธุรกิจหลกัในการถือหุ้นในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียน

จาํนวน 10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10 ลา้นหุน้ โดยบริษทัฯถือหุน้ใน

สดัส่วนร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2559  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ CHHK มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 

10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 20 

ลา้นหุน้ ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่ม

ทุนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2560 

8.2.2 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศฮ่องกง เพื่อ

ประกอบธุรกิจหลกัในการจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 50,000 หุ้น 

โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือ

วนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2559 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ยงัไม่ไดช้าํระค่าหุน้แก่บริษทัยอ่ย

ในงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ 

8.2.3 CHHK เขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี

ตั้งอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย เพื่อจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่ง

ใหม่ในประเทศลกัเซมเบิร์ก ช่ือ บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (CVHLUX) 

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั เพื่อประกอบธุรกิจหลกัในการถือหุ้น

ในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 16.9 ลา้นยูโร แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั

จาํนวน 16.9 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ยูโร โดย CHHK จ่ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นเงินสด

จาํนวนเงินประมาณ 8.6 ลา้นยโูร และ ICSG จ่ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวประมาณ 8.3 ลา้นยโูร โดยการ

โอนหุ้นทั้งหมดของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งอยู่ในประเทศ

องักฤษท่ีถือหุน้โดย ICSG ในสดัส่วนร้อยละ 100 CVHLUX ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือ

วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  

การร่วมทุนดงักล่าวทาํให้บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมใน CVHLUX ในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยการถือ

หุน้ทางออ้มผา่น CHHK  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 CVHLUX ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จาํนวน 7.3 ลา้น

ปอนด์สเตอร์ลิง แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 7.3 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง 

และไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เต็มจาํนวน และในวนัเดียวกนั ICUK ไดจ้ดทะเบียนแต่งตั้ง

กรรมการชุดใหม่ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนักบัคณะกรรมการของ CVHLUX ทาํให้บริษทัฯ

ไดม้าซ่ึงอาํนาจในการควบคุมการวางแผนและกาํหนดนโยบายใน ICUK ผ่านคณะกรรมการดงักล่าว 

ดังนั้นจึงจดัประเภทเงินลงทุนใน ICUK เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยนับตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจในการ

ควบคุมดงักล่าว  

บริษทัฯไดด้าํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนั

ซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่าน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 ซ่ึงอยูภ่ายในระยะเวลา

ในการวดัมูลค่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ของบริษทั อินเตอร์คาราบาว        

ลิมิเตด็ มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 336,200 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 17,371 

สินคา้คงเหลือ  36,640 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,864 

อุปกรณ์  1,982 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (305,009) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (1,969) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 103,079 

ตน้ทุนการร่วมทุนของบริษทัยอ่ย (642,428) 

ค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 539,349 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,284) 

ค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 536,065 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สรุปได้

ดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 536,065 

หกั: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (12,419) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 523,646 

8.3 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 

8.3.1 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้ CHHK ดาํเนินการ

ร่วมกบั ICSG ในการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศฮ่องกง ช่ือ บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 

(ฮ่องกง) จาํกดั (CVHHK) โดยมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลาํดบั เพื่อประกอบ

ธุรกิจหลกัในการถือหุ้นในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวนประมาณไม่เกิน 

19.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 19.7 ลา้นหุน้ CVHHK ไดจ้ดทะเบียน

จดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 การร่วมทุนดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัฯมีอาํนาจควบคุมใน 

CVHHK ในสดัส่วนร้อยละ 90 โดยการถือหุน้ทางออ้มผา่น CHHK 

8.3.2 อนุมติัให้ CVHHK เขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบักลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจสัญชาติจีน (“DAI Group”) และ

ดาํเนินการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนใหม่ในหลายประเทศ (“กลุ่มบริษทัร่วมทุนฯ”) เพื่อประกอบธุรกิจ

การตลาด ขายและจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงัภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้คาราบาวในประเทศ

ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวนัและสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยมูลค่าเงินลงทุนระยะแรกประมาณไม่

เกิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (โครงการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจในกลุ่มประเทศ Greater 

China) ทั้งน้ี CVHHK จะเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นในกลุ่มบริษทัร่วมทุนฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม

รวมกนัสัดส่วนร้อยละ 45 - 49 ในขณะท่ี DAI Group และกลุ่มผูบ้ริหารชาวจีนในธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมจะถือหุ้นทั้ งทางตรงและทางอ้อมรวมกันแล้วในสัดส่วนร้อยละ 46 - 51 และไม่เกิน       

ร้อยละ 5 ตามลาํดบั 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติยกเลิกโครงการร่วมทุนน้ี ตามท่ี

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24.2 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8.4 บริษทัยอ่ยท่ียงัไม่ไดจ้ดัตั้ง 

8.4.1  เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่

ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานกระป๋องอลูมิเนียมท่ีใชเ้ป็นบรรจุภณัฑใ์นวงเงินรวมไม่

เกิน 2,155 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯและกลุ่มบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันใน

ต่างประเทศแห่งหน่ึง ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 บริษทัฯยงัไม่ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ดงักล่าว 

9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 103,848 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (978) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 102,870 

10. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 6,626,891 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 366,890 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 4,152 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (440) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (53,606) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (55) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 6,943,832 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 15,151 - 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,134 1,040 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,236) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (29) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 15,020 1,040 

12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,000,000 750,000 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,000,000 750,000 

 

เงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึง

จะครบกาํหนดชาํระภายในเดือนธนัวาคม 2560 และไม่มีภาระคํ้าประกนั 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มืดงักล่าว บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดใน

สญัญาดงักล่าว เช่น ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม          

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 มีนาคม          

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,638 12,545 - - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 791,384 751,335 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,383 1,905 - 10,990 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 191,016 152,220 866 596 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,471 - - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 354,034 295,835 26,707 43,807 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 150,911 88,058 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,508,837 1,301,898 27,573 55,393 

14. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม          

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

31 มีนาคม          

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 13,879 52,157 2,279 19,413 

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ - 15,470 - - 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 6,290 5,362 977 1,028 

เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 4,325 3,840 13 15 

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 232 362 - - 

อ่ืน ๆ  15,778 12,984 636 - 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 40,504 90,175 3,905 20,456 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม          

2560 

31 ธนัวาคม 

2559 

เงินกูย้มืระยะยาว 250,000 250,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  - - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 250,000 250,000 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,000 

ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯเบิกเงินกูด้งักล่าวมาใชเ้ป็นจาํนวน 250 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิง MLR หกั

ส่วนเพิ่ม เงินกูน้ี้มีกาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระ 4 ปี และมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวดทุก ๆ สามเดือน เร่ิมตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2561  

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  

16. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซ่ึงเป็น

เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือต้นงวด 89,752 47,701 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,715 468 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 574 246 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งงวด (98) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 92,943 48,415 

17. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้น

แลว้ 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

18. รายได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 15,736 13,573 - - 

รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 5,185 1,026 - - 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 3,321 2,580 - - 

ดอกเบ้ียรับ 1,100 8,999 29,726 21,033 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ 882 - - - 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 2,593 578 - 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 60,000 45,000 

อ่ืนๆ 9,494 4,964 1,632 587 

รวมรายไดอ่ื้น 35,718 33,735 91,936 66,620 

19. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 39,928 61,459 6,651 3,219 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 13,076 6,721 (143) (255) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 53,004 68,180 6,508 2,964 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

20. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวน       

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

(พนับาท) 221,436 376,048 26,061 11,868 

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

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.22 0.38 0.03 0.01 

21. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานของบริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท

ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีดาํเนินการผลิตในประเทศไทย และจาํหน่ายทั้ง

ตลาดในประเทศและต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

(1) ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 

(2) ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย ขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  

(3) บริหารจดัการการจดัจาํหน่าย 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษทัย่อย

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์

รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม

ในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ในระหว่างงวด

ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน  

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย 
บริหารจดัการการจดั

จาํหน่าย    

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ ในประเทศ 

 
 

ต่างประเทศ รวม 

รายการ              
ตดับญัชี

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 

รายได้        
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้

ภายนอก 859 - 1,800 
 

29 2,688 - 2,688 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,328 334 - - 1,662 (1,662) - 

รวมรายได ้ 2,187 334 1,800 29 4,350 (1,662) 2,688 

ผลการดาํเนินงาน        
กาํไรข้ันต้นของส่วนงาน 576 122 174 12 884 (1) 883 
รายไดอ่ื้น       36 
ค่าใชจ่้ายในการขาย       (568) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (170) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (5) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้       176 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (53) 

กาํไรสําหรับงวด       123 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย     

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

บริหาร
จดัการการ
จดัจาํหน่าย
ในประเทศ รวม 

รายการ              
ตดับญัชี

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 717 - 1,385 2,102 - 2,102 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,249 319 - 1,568 (1,568) - 

รวมรายได ้ 1,966 319 1,385 3,670 (1,568) 2,102 

ผลการดาํเนินงาน       
กาํไรข้ันต้นของส่วนงาน 541 120 125 786 (2) 784 
รายไดอ่ื้น      34 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (262) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (111) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      444 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (68) 

กาํไรสําหรับงวด      376 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี       

31 มีนาคม 

 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    

ในประเทศ   

ประเทศไทย 1,801 1,386 

ต่างประเทศ   

ประเทศกมัพชูา 588 498 

ประเทศเมียนมาร์ 105 59 

ประเทศอฟักานิสถาน 66 94 

ประเทศจีน 44 - 

ประเทศเยเมน 34 22 

อ่ืน ๆ 50 43 

รวม 2,688 2,102 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ใน

ประเทศคิดเป็นร้อยละ 67 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 33 (31 มีนาคม 2559: 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 66 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 

34) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการท่ีผลิตในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น สินทรัพยท่ี์

แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่

จาํนวน 1 ราย ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 10  ของรายไดร้วมของกิจการ (31 มีนาคม 2559: จาํนวน 1 ราย) 

  

    20  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 

 จาํนวน 

สกลุเงิน 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

บาท 558.5 164.3 

เยน 16.1 16.1 

ยโูร 10.1 10.1 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.4 6.4 

ปอนดส์เตอริง 0.6 0.6 

22.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ และสัญญา

บริการอ่ืนๆอายขุองสญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา

เช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน              

เฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2560 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 127.0 3.5 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 219.3 7.0 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

22.3 สัญญาสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

22.3.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึง) ได้ทาํสัญญาการแต่งตั้ งผูจ้ ัดจาํหน่ายหรือ          

ผูซ้ื้อ โดยตกลงให ้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั เป็น ผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง 

จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุ

สญัญาต่อไปไดทุ้กๆ 5 ปี ภายใตส้ญัญาฉบบัน้ี บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะจ่ายค่าตอบแทน

แก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกัด ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

22.3.2 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั 

(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายขวดแกว้สีชา ขนาด 150 มิลลิลิตร และขวดแกว้สี

ใสขนาด 250 มิลลิลิตร ตามจาํนวนและรูปแบบท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ีทาํสญัญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

22.3.3 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญา

จา้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้โดยบริษทัฯ

ย่อยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัรา 10 ลา้นบาทต่อปี สัญญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี มีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากน้ีบริษทัย่อย

ดงักล่าวตกลงท่ีจะต่ออายสุัญญาฉบบัน้ีออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัรา 12 ลา้นบาทต่อปี ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมี

ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

22.3.4 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริการและ

การจดัการกบับริษทัย่อยทั้งสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 5 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

รวมทั้งส้ิน 10 ลา้นบาทต่อเดือน 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ค่าตอบแทนจากเดือนละ 10 ลา้นบาท เป็นเดือนละ 15 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ค่าตอบแทนจากเดือนละ 15 ลา้นบาท เป็นเดือนละ 20 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

22.3.5 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2557 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาให้เช่า

และบริการพื้นท่ีกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยอีกสองแห่ง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 

2557 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และไดท้าํสัญญาให้เช่าและบริการพื้นท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่ง

หน่ึง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 ภายใตข้อ้ตกลงท่ี

ระบุไวใ้นสัญญา บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ไดรั้บค่าเช่าและค่าบริการพื้นท่ีเป็นรายเดือนรวม

ทั้งส้ิน 1.2 ลา้นบาทต่อเดือน 

22.3.6 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาลิขสิทธ์ิ เพื่อใชเ้คร่ืองหมายการคา้

ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั สาํหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 2 ปี มีผลบงัคบั

ใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง 

ดีซีเอ็ม จาํกดั จะตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมาย

การคา้ดงักล่าว 

22.3.7 ในปี 2559 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่าย

หรือผูซ้ื้อ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวนสองแห่ง โดยตกลงใหบ้ริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั เป็น

ผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุ

สัญญาต่อไปไดทุ้กๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผดิชอบค่าใชจ่้าย

ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

22.3.8 เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั          

คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัแซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาการแต่งตั้งผู ้

จดัจาํหน่ายโดยตกลงใหบ้ริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้

ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญา

น้ีมีระยะเวลา 9 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2568 

22.4 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 

22.4.1 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2558 และวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อย

แห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่สโมสรฟุตบอลในประเทศสองแห่ง ภายใต้

สัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้

ในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ีทําสัญญาจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี              

31 ธันวาคม 2563 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนทางการเงินดงักล่าวรวม

ทั้งส้ินปีละ 6 ลา้นบาท 
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22.4.2 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทัท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาร่วมสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสร

ฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศองักฤษ ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บ

สิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล 

สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอล

ดงักล่าวเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 6 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันดงักล่าวไดท้าํสัญญาเพื่อโอนสิทธิและภาระ

ผูกพนัท่ีเก่ียวกบัสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด 

(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) และบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีก

แห่งหน่ึง) สญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 

22.4.3 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559 บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาร่วม

สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสรฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายของประเทศ

อังกฤษ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่ือและ

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่า

สนบัสนุนใหแ้ก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

22.4.4 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่ง

หน่ึง) ไดท้าํสัญญาเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการใช้

ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) เพื่อเป็นช่ือ

ในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและ

เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั้งแต่ฤดูกาล 2017/2018  - ฤดูกาล 2019/2020) 

โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษทัดงักล่าวตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง

ท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 
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22.5 การคํา้ประกนั 

22.5.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั 

(บริษทัย่อย) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงินร่วมกนัเป็น

จาํนวน 1,100 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,100 ลา้นบาท) 

22.5.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 25.2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 25.2 ลา้นบาท) ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย เพื่อคํ้า

ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (เฉพาะของบริษทั: 2.4 ลา้นบาท เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

(31 ธนัวาคม 2559: 2.4 ลา้นบาท)) 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการเป็น

เงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัย่อยไม่มีการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน 

สกลุเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ยโูร 1.0 0.5 - - 36.4362 37.1446 

หยวน 8.7 - - - 4.9508 - 

เยน - 0.7 - - - 0.3113 

ปอนดส์เตอร์ลิง - - 2.5 - 42.5708 - 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

24.1 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก

ผลการดาํเนินงานของปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.6 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท 

ซ่ึงเป็นการจ่ายเพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้ 400 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 เงินปันผลดงักล่าวจะบนัทึกในไตรมาสท่ีสองของปี 2560 
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24.2 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการลงทุนเพื่อประกอบ

ธุรกิจในกลุ่มประเทศ Greater China ดงัน้ี 

24.2.1 อนุมติัให้ยกเลิกโครงการดงัท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.3.2 ซ่ึงเป็นเหตุให้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) CHHK ยกเลิกแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงานตามโครงการ 

2) CVHHK ยกเลิกการเขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบักลุ่มธุรกิจ DAI Group และเป็นเหตุให้ CVHHK 

หยุดขั้นตอนการเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้นและมีสถานะเป็นบริษทัท่ีไม่ประกอบ

ธุรกิจ 

24.2.2 สืบเน่ืองจากการยกเลิกโครงการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯและกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

และ/หรือนกัลงทุนอ่ืนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว (เรียกรวมกนัวา่ “กลุ่มผูร่้วมลงทุนใหม่”) 

ไดแ้จง้ความประสงคว์่าจะดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่เพื่อเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นทั้ง

ทางตรงและทางออ้มในโครงการ (HOLDING SPV) ร่วมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ ICSG และ DAI 

Group ทั้งน้ี กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่จะเขา้ถือหุ้นสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของทุนจดทะเบียนใน 

HOLDING SPV ดงันั้น เพื่อให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงไดรั้บผลประโยชน์จากการผลิตและ

ขายสินคา้ไปยงักลุ่มบริษทัร่วมทุนฯเพื่อดาํเนินกิจการตามโครงการดงักล่าว โดยไม่ตอ้งแบกรับ

ความเส่ียงของการลงทุนในระยะแรก คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยสรุป 

สาระสาํคญั ดงัต่อไปน้ี  

1) CBD เขา้ทาํสัญญากบักลุ่มบริษทัร่วมทุนฯ ซ่ึงเป็นการกาํหนดหนา้ท่ีของกลุ่มบริษทัร่วมทุนฯ 

ในฐานะผูไ้ดสิ้ทธิจดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงั แต่เพียงผูเ้ดียว (exclusivity right) และเป็น

ผูไ้ดสิ้ทธิการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการดาํเนินการดงักล่าวตามวตัถุประสงค์

ของโครงการ 

2) เพื่อใหบ้ริษทัฯ ยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิการพิจารณาเขา้ลงทุนในโครงการไดใ้นอนาคต อนัจะส่งผล

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ จึงอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เขา้ทาํสญัญาไดสิ้ทธิใน

การซ้ือหุ้นท่ีกลุ่มผูร่้วมลงทุนใหม่จะเข้าลงทุนโดยการถือหุ้นทั้ งทางตรงและทางอ้อม

ใน HOLDING SPV (Right to Purchase Agreement) ท่ีมูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูช้าํนาญการ

อิสระ และเป็นไปตามเง่ือนไขอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหุน้ภายใตส้ญัญาดงักล่าว  

25. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 
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