
 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานและงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย                         
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                             
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั     
คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิเพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและ   
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณา การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัท าและการน าเสนองบการเงิน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงิน
โดยรวม  

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 



2 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั            
คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 ก่อนการจดัโครงสร้างใหม่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของผูถื้อหุน้   
กลุ่มหน่ึง ซ่ึงต่อมาผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของกลุ่มดงักล่าวไดจ้ดัตั้งบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหุน้ของทั้งสามบริษทั ทั้งน้ีภายหลงัการจดัโครงสร้างใหม่ ผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ดงักล่าวยงัควบคุมกลุ่มบริษทัผา่นการลงทุนในหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การจดัโครงสร้าง
ดงักล่าวจึงถือเป็นการจดัโครงสร้างภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั การน าเสนองบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2556 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบน้ีเพือ่สะทอ้นฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ตามเน้ือหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัโดยถือเสมือนวา่บริษทัในกลุ่มไดด้ าเนินธุรกิจเป็น
หน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัมาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงแมว้า่รูปแบบความสัมพนัธท์างกฎหมายของบริษทั
ภายในกลุ่มเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 กต็าม ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ี
แต่อยา่งใด   

 

 

 

วิชาติ โลเกศกระว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 26 กมุภาพนัธ์ 2558  



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 528,084,107       485,566,392       392,989,800       104,741              

เงินลงทุนชัว่คราว 8 900,100,000       -                          900,000,000       -                          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 308,444,466       250,783,428       107,556,416       -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                          329,000,000       2,943,000,000    -                          

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                          -                          589,995,700       -                          

สินคา้คงเหลือ 10 317,989,652       205,597,149       -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 65,282,425         43,883,086         9,050                  -                          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,119,900,650    1,314,830,055    4,933,550,966    104,741              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัการเบิกใช้ 7 7,566,916           7,420,000           -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                          958,954,056               619,995,000 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13         135,660,861         139,033,054                           -                           - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14      4,753,771,600      3,798,726,973                           -                           - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 17,343,464         11,330,054         -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 25,409,220         33,455,367         929,204              82,408                

ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 20 -                          -                          26,172,146         -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,858,768           4,953,319           -                          -                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,943,610,829    3,994,918,767    986,055,406       620,077,408       
รวมสินทรัพย์ 7,063,511,479    5,309,748,822    5,919,606,372    620,182,149       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 16 -                          664,247,163       -                          -                          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 17 797,133,496       970,055,321       68,907,383         158,780              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 -                          174,000,000       -                          -                          

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                          -                          -                          353,000              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 105,293,987       111,396,876       1,430,355           -                          

หน้ีสินตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 32.1 30,444,443         40,703,465         -                          -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 38,290,493         71,953,411         9,578,415           -                          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 971,162,419       2,032,356,236    79,916,153         511,780              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 18 -                          2,074,673,750    -                          -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 52,914,097         46,755,734         30,818,168         -                          

เงินมดัจาํสาํหรับการเช่า 10,814,000         8,231,400           -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 63,728,097         2,129,660,884    30,818,168         -                          

รวมหนีสิ้น 1,034,890,516    4,162,017,120    110,734,321       511,780              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน 

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

         (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 6,200,000 หุน้ 
         มูลคา่หุน้ละ 100 บาท) 1,000,000,000    620,000,000       1,000,000,000    620,000,000       

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

         (31 ธนัวาคม 2556: หุน้สามญั 6,200,000 หุน้ 

         มูลคา่หุน้ละ 100 บาท) 1,000,000,000    620,000,000       1,000,000,000    620,000,000       

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 3,962,980,492    -                          3,962,980,492    -                          

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 51,000,000         -                          51,000,000         -                          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 582,465,627       (329,631)             685,932,503       (329,631)             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

   ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.2 323,215,788       323,215,788       -                          -                          

   ส่วนเกินทุนจากการการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

      ในบริษทัยอ่ย 12.3 108,959,056       -                          108,959,056       -                          

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,028,620,963    942,886,157       5,808,872,051    619,670,369       

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          204,845,545       -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,028,620,963    1,147,731,702    5,808,872,051    619,670,369       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,063,511,479    5,309,748,822    5,919,606,372    620,182,149       

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนรวม

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

2557 2556 สาํหรับปี สาํหรับรอบระยะเวลา

ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม

31 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 

หมายเหตุ 2557 31 ธนัวาคม 2556

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 7,448,434,275      6,862,948,713      -                           -                                 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 12 -                           -                           883,593,540         -                                 

รายไดอ่ื้น 6, 23.1 126,208,620         66,467,913           313,941,380         -                                 

รวมรายได้ 7,574,642,895      6,929,416,626      1,197,534,920      -                                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 4,938,649,395      4,793,114,915      -                           -                                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 972,852,098         955,775,177         -                           -                                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 301,737,368         225,949,560         147,927,773         411,739                      

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 23.2 -                           32,644,720           -                           -                                 

รวมค่าใช้จ่าย 6,213,238,861      6,007,484,372      147,927,773         411,739                      

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,361,404,034      921,932,254         1,049,607,147      (411,739)                     

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (111,621,639)        (136,404,264)        (149,268)               (300)                            

กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,249,782,395      785,527,990         1,049,457,879      (412,039)                     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (238,129,765)        (159,080,175)        (33,173,108)          82,408                        

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 1,011,652,630      626,447,815         1,016,284,771      (329,631)                     

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 913,142,070         (329,631)               1,016,284,771      (329,631)                     

ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ -                           512,401,115         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 98,510,560           114,376,331         

1,011,652,630      626,447,815         

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 27

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 1.22                      (0.0008)                 1.36                      (0.0532)                       

   กาํไรส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ -                           1.19                      -                           -                                 

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 749,616,438         429,164,384         749,616,438         6,200,000                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

2557 2556 สาํหรับปี สาํหรับรอบระยะเวลา

ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม

31 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 

หมายเหตุ 2557 31 ธนัวาคม 2556

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 1,011,652,630      626,447,815         1,016,284,771      (329,631)                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 (433,515)               (5,888,998)            (28,296)                 -                                 

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25 86,703                  1,177,799             5,659                    -                                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (346,812)               (4,711,199)            (22,637)                 -                                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,011,305,818      621,736,616         1,016,262,134      (329,631)                     

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 912,795,258         (329,631)               1,016,262,134      (329,631)                     

ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ -                           509,010,678         

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 98,510,560           113,055,569         

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,011,305,818      621,736,616         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
(หน่วย: บาท)

2557 2556 สาํหรับปี สาํหรับรอบระยะเวลา

ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม

31 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 

2557 31 ธนัวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 1,249,782,395      785,527,990         1,049,457,879      (412,039)                     

รายการปรับกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 173,622,849         107,024,840         -                           -                                 

      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็น

         มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 983,942                (650,627)               -                           -                                 

      ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 309,686                -                           -                           -                                 

      ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (8,464,136)            926,733                -                           -                                 

      ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                           206,927                -                           -                                 

      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,410,715           8,027,496             4,617,726             -                                 

      ขาดทุน(กาํไร)จากการปรับมูลค่าของสัญญาแลกเปล่ียน

         สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็นมูลค่ายติุธรรม (10,259,022)          23,351,282           -                           -                                 

      ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,443,445)            2,284,972             -                           -                                 

      เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           (883,593,540)        -                                 

      ดอกเบ้ียรับ (8,312,876)            (16,321,925)          (13,941,380)          -                                 

      ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 110,152,967         134,302,964         140,446                -                                 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 1,513,783,075      1,044,680,652      156,681,131         (412,039)                     

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (66,235,312)          (25,549,151)          (101,820,400)        -                                 

   สินคา้คงเหลือ (113,376,445)        69,686,195           -                           -                                 

   เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัการเบิกใช้ -                           (7,420,000)            -                           -                                 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (21,399,339)          (1,918,499)            (9,050)                   -                                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 1,094,551             (2,691,164)            -                           -                                 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (166,958,516)        92,118,080           68,748,603           158,780                      

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (33,658,807)          46,659,609           9,578,415             -                                 

   จ่ายสาํรองผลประโยชน์พนกังาน (4,685,867)            -                           -                           -                                 

เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 1,108,563,340      1,215,565,722      133,178,699         (253,259)                     

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 10,677,210           10,585,538           8,205,364             -                                 

จ่ายดอกเบ้ีย (111,672,906)        (134,134,444)        (140,446)               -                                 

จ่ายภาษีเงินได้ (214,344,927)        (102,076,945)        (10,829,013)          -                                 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 793,222,717         989,939,871         130,414,604         (253,259)                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
(หน่วย: บาท)

2557 2556 สาํหรับปี สาํหรับรอบระยะเวลา

ส้ินสุดวนัท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม

31 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 

2557 31 ธนัวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้พิ่มข้ึน (146,916)               -                           -                           -                                 

เงินสดรับจากเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 2,582,600             8,231,400             -                           -                                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 11,758,259           3,102,118             -                           -                                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                           2,116,118             -                           -                                 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน (1,419,760)            (66,000)                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (1,118,671,296)     (930,266,026)        -                           -                                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,611,431)            (2,944,878)            -                           -                                 

เงินลงทุนชัว่คราวเพิ่มข้ึน (900,100,000)        -                           (900,000,000)        -                                 

เงินจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (140,000,000)        (619,995,000)              

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           (329,000,000)        (3,270,000,000)     -                                 

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 329,000,000         -                           327,000,000         -                                 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           293,597,840         -                                 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,685,608,544)     (1,248,827,268)     (3,689,402,160)     (619,995,000)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน(ลดลง) (664,247,163)        156,074,422         -                           -                                 

เงินกูย้มืระยะยาวเพิ่มข้ึน -                           364,673,750         -                           -                                 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,248,673,750)     (116,000,000)        -                           -                                 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                           20,260,000           353,000                      

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           (20,613,000)          -                                 

เงินสดรับจากการเรียกชาํระทุนในการจดัตั้งบริษทัฯ -                           -                           -                           1,000,000                   

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 4,231,225,615      385,000,000         4,231,225,615      619,000,000               

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                           (25,538,892)          -                           -                                 

จ่ายเงินปันผล (383,401,160)        (520,000,000)        (279,000,000)        -                                 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 934,903,542         244,209,280         3,951,872,615      620,353,000               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิ 42,517,715           (14,678,117)          392,885,059         104,741                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 485,566,392         500,244,509         104,741                -                                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 528,084,107         485,566,392         392,989,800         104,741                      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,900,329             -                           -                           -                                 

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 28,500                  -                           -                           -                                 

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์

   เพื่อการลงทุน -                           142,975,804         -                           -                                 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการออกหุ้นทุน 90,000,000           -                           90,000,000           -                                 

ผลกระทบภาษีเงินไดข้องค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นสามญั 21,754,877           -                           -                           -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: บาท)

กาํไรสะสม ส่วนที่เป็นของ
ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนที่เกิดขึ้น ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

จดัสรรแลว้ - จากการรวม เปลี่ยนแปลงสัดส่วน รวม ก่อนการ ไม่มีอาํนาจ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง กิจการภายใต้ การถือหุน้ รวมองคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ จดัโครงสร้าง ควบคุมของ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ทางธุรกิจ บริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 265,000,000          -                             -                             -                           -                                 -                                 -                                 265,000,000          244,205,110          151,789,976          660,995,086              
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี -                             -                             -                             (329,631)              -                                 -                                 -                                 (329,631)                512,401,115          114,376,331          626,447,815              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                             -                           -                                 -                                 -                                 -                             (3,390,437)             (1,320,762)             (4,711,199)                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             (329,631)              -                                 -                                 -                                 (329,631)                509,010,678          113,055,569          621,736,616              
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 1.2 355,000,000          -                             -                             -                           -                                 -                                 -                                 355,000,000          -                             -                             355,000,000              
โอนกาํไรสะสมส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการ
   จดัโครงสร้างทางธุรกิจไปเป็นส่วนเกินทุน
   จากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั -                             -                             -                             -                           323,215,788               -                                 323,215,788               323,215,788          (323,215,788)         -                             -                                 
เงินปันผลจ่าย 30 -                             -                             -                             -                           -                                 -                                 -                                 -                             (430,000,000)         (90,000,000)           (520,000,000)             
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ -                             
   ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยจากการเพิ่มทุน -                             -                             -                             -                           -                                 -                                 -                                 -                             -                             30,000,000            30,000,000                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 620,000,000          -                             -                             (329,631)              323,215,788               -                                 323,215,788               942,886,157          -                             204,845,545          1,147,731,702           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 620,000,000          -                             -                             (329,631)              323,215,788               -                                 323,215,788               942,886,157          -                             204,845,545          1,147,731,702           
กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                             -                             -                             913,142,070        -                                 -                                 -                                 913,142,070          -                             98,510,560            1,011,652,630           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                             (346,812)              -                                 -                                 -                                 (346,812)                -                             -                             (346,812)                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             912,795,258        -                                 -                                 -                                 912,795,258          -                             98,510,560            1,011,305,818           
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 21 380,000,000          3,962,980,492       -                             -                           -                                 108,959,056               108,959,056               4,451,939,548       (198,954,945)         4,252,984,603           
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 -                             -                             51,000,000            (51,000,000)         -                                 -                                 -                                 -                             -                             -                             -                                 
เงินปันผลจ่าย 30 -                             -                             -                             (279,000,000)       -                                 -                                 -                                 (279,000,000)         -                             -                             (279,000,000)             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลง
   จากการจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             -                           -                                 -                                 -                                 -                             -                             (104,401,160)         (104,401,160)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 1,000,000,000       3,962,980,492       51,000,000            582,465,627        323,215,788               108,959,056               432,174,844               6,028,620,963       -                             -                             6,028,620,963           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ
งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย รวม

ณ วนัที่ 28 สิงหาคม 2556 (วนัที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ) -                                  -                                  -                                  -                                  -                                     -                                  

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 21 620,000,000               -                                  -                                  -                                  -                                     620,000,000               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (329,631)                     -                                     (329,631)                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 620,000,000               -                                  -                                  (329,631)                     -                                     619,670,369               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 620,000,000               -                                  -                                  (329,631)                     -                                     619,670,369               

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  1,016,284,771            -                                     1,016,284,771            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (22,637)                       -                                     (22,637)                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  1,016,262,134            -                                     1,016,262,134            

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 21 380,000,000               3,962,980,492            -                                  -                                  108,959,056                  4,451,939,548            

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 22 -                                  -                                  51,000,000                 (51,000,000)                -                                     -                                  

เงินปันผลจ่าย 30 -                                  -                                  -                                  (279,000,000)              -                                     (279,000,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 1,000,000,000            3,962,980,492            51,000,000                 685,932,503               108,959,056                  5,808,872,051            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 
และมีภูมิล าเนานนประเทไทท  ุุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนนนบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั และบริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั ท่ีอ ูต่ามท่ีจดทะเบี นของบริษทัฯอ ู่
ท่ีเลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนา น 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2557 ทดมี้มติอนุมติัการแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน จ ากดั ตามกฎหมา ว่าดว้ บริษทัมหาชนจ ากดั และเปล่ี นช่ือบริษทัฯจากเดิมช่ือ “บริษทั คาราบาว 
กรุ๊ป จ ากัด” เป็น “บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)” บริษทัฯทด้จดทะเบี นแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน จ ากดั และทดจ้ดทะเบี นเปล่ี นช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิช แ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

1.2 การจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทคาราบาวกรุ๊ป ในปี 2556 

ก่อนการจดัโครงสร้างนหม่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั และบริษทั 
เอเชี  แปซิฟิกกลาส จ ากดั อ ูภ่า นตก้ารควบคุมเดี วกนัของผูถื้อหุ้นกลุ่มหน่ึง ซ่ึงต่อมาผูถื้อหุ้นส่วนนหญ่
ของกลุ่มดงักล่าวทดจ้ดัตั้งบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั เพื่อวตัถุประสงคน์นการลงทุนนนหุน้ของทั้งสามบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 บริษทัฯทดจ้ดทะเบี นเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมา แพ่งและพาณิช  ์   
โด มีทุนจดทะเบี นเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และ 
เม่ือวนัท่ี 26 ุนัวาคม 2556 ท่ีประชุมนหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2556 ทดมี้มติอนุมติันห้เพิ่ม
ทุนจดทะเบี นของบริษทัฯจาก 1,000,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 620 
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 6,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โด การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนนหม่จ านวน 
6,190,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราทวหุ้้นละ 100 บาท โด บริษทัฯทดจ้ดทะเบี นเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิช แ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 26 ุนัวาคม 2556 
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นอกจากน้ีนนปี 2556 บริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั และบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั ทดเ้พิ่มทุนจด
ทะเบี นดงัน้ี 

บริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั  

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั มีมตินหเ้รี กช าระ
ค่าหุ้นเพิ่มเติมจากเดิมซ่ึงทดช้ าระค่าหุ้นทวแ้ลว้ 25 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ช าระแลว้หุ้นละ 25 บาท) เป็น 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เรี กช าระเต็ม
มูลค่า) โด บริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั ทดรั้บช าระค่าหุน้เรี บร้อ แลว้เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556 

เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั มีมติพิเไษนห้
เพิ่มทุนจดทะเบี นจากเดิมจ านวนจากเดิม 100 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็นทุน
จดทะเบี นนหม่ 450 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส 
จ ากดั ทดจ้ดทะเบี นการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิช แ์ลว้เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 

บริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั ทดอ้อกจ าหน่า หุ้นสามญัเพิ่มทุน จ านวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราทว้
หุ้นละ 100 บาท โด เรี กช าระค่าหุ้นหุ้นละ 60 บาท บริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั ทดรั้บช าระค่าหุ้น
เรี บร้อ แลว้เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 ผลจากการขา หุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวท านห้ทุนออกจ าหน่า และ
ช าระแลว้ของบริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั มีจ านวน 310 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 
100 บาท ช าระเตม็มูลค่าแลว้ และหุน้สามญั 3,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราทวหุ้น้ละ 100 บาท ช าระแลว้ มูลค่า
หุน้ละ 60 บาท) 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  

เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2556 ท่ีประชุมนหญ่วิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั คร้ังท่ี 4/2556 
ทด้มีมติพิ เไษอนุมัตินห้เพิ่มทุนจดทะเบี นของบริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด จาก 200 ล้านบาท                  
(หุ้นสามญั 2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 300 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 3 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
โด การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนนหม่จ านวน 1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราทวหุ้้นละ 100 บาท โด บริษัท คาราบาว               
ตะวนัแดง จ ากดั ทดจ้ดทะเบี นการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิช แ์ลว้เม่ือวนัท่ี 16 ุนัวาคม 2556 

การเพิ่มทุนของบริษทั อ่ ดงักล่าวถือเสมือนว่าบริษทั คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั ทดเ้พิ่มทุนดว้ จ านวนเดี วกนั
นนระหวา่งปี 2556 

เม่ือวนัท่ี 25 ุนัวาคม 2556 บริษทัฯทดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั บริษทั 
เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั รวม 2 บริษทั ดว้ มูลค่าเงินลงทุนรวม 410 ลา้นบาท และทดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดันนสัดส่วนร้อ ละ 70 ดว้ มูลค่าเงินลงทุนจ านวน 210 ลา้นบาท จากกลุ่ม           
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทั้งน้ีภา หลงัการจดัโครงสร้างนหม่ ผูถื้อหุ้นส่วนนหญ่ของกลุ่มดงักล่าวทดค้วบคุม                     
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กลุ่มบริษทัผา่นการลงทุนนนหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การจดัโครงสร้างดงักล่าวถือเป็น
การจดัโครงสร้างภา นตก้ารควบคุมของเดี วกนั 

 การน าเสนอขอ้มูลงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556 เพื่อวตัถุประสงคน์นการเปรี บเที บน้ี
เพื่อสะทอ้นฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามเน้ือหาทางเไรษฐกิจของกลุ่มบริษทั
ภา นตก้ารควบคุมเดี วกนั โด ถือเสมือนว่าบริษทันนกลุ่มทดด้ าเนินุุรกิจเป็นหน่ว เไรษฐกิจเดี วกนัมา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงแมว้่ารูปแบบความสัมพนัุ์ทางกฎหมา ของบริษทัภา นนกลุ่มเกิดข้ึน
ภา หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ก็ตาม ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการรวมุุรกิจภา นตก้ารควบคุมเดี วกนักบั
มูลค่าสุทุิตามบญัชีของสินทรัพ แ์ละหน้ีสินของบริษทั อ่  (หลงัปรับปรุง) ณ วนัท่ีมีการรวมุุรกิจจ านวน 
323.2 ลา้นบาท ถือเป็น “ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภา นตก้ารควบคุมเดี วกนั” และแสดงเป็นรา การแ ก
ต่างหากนนส่วนของผูถื้อหุน้ภา นตห้วัขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้นนงบแสดงฐานะการเงิน 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดนนพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ไ. 2547 โด แสดง
รา การนนงบการเงินตามขอ้ก าหนดนนประกาไกรมพฒันาุุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนั า น 2554 ออกตาม
ความนนพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ไ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาทท เป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯนช้เป็นทางการตามกฎหมา  งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาทท น้ี 

 งบการเงินน้ีทดจ้ดัท าข้ึนโด นชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะทดเ้ปิดเผ เป็นอ า่งอ่ืนนนนโ บา การบญัชี 

2.2 เกณฑน์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีทดจ้ดัท าข้ึนโด รวมงบการเงินของบริษทั บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึง
ต่อทปน้ีเรี กวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทั อ่  (ซ่ึงต่อทปน้ีเรี กวา่ “บริษทั อ่ ”) ดงัต่อทปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนนน อตัราร้อ ละของการถือหุน้ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะุุรกิจ ประเทไ 2557 2556 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั ผลิตและจ าหน่า เคร่ืองด่ืม ทท  100 70 
บริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั ผลิตและจ าหน่า  ขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  ทท  100 100 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั จ าหน่า เคร่ืองด่ืม ทท  100 100 

ข) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทั อ่ มารวมนนการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจนน
การควบคุมบริษทั อ่ จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทั อ่ นั้น  

ค) งบการเงินของบริษทั อ่ ทดจ้ดัท าข้ึนโด นชน้โ บา การบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดี วกนักบัของบริษทัฯ 

ง)  อดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทั ่อ  รา การคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัทดถู้กตดัออกจาก 
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

จ) ส่วนของผูมี้ส่วนทดเ้สี ท่ีทม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าทรหรือขาดทุนและสินทรัพ สุ์ทุิของ
บริษทั ่อ ส่วนท่ีทม่ทดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรา การแ กต่างหากนนส่วนของก าทรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้นนงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโ ชน์ต่อสาุารณะ โด แสดงเงินลงทุนนนบริษทั อ่ ตามวิุี
ราคาทุน  

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรา งานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบันนปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคบันนอนาคตมี
รา ละเอี ดดงัน้ี 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดส าหรับการรา งานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินทด ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รา ทด ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโ ชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเป ล่ี นแปลงของอัตราแลกเป ล่ี นเงินตรา

ต่างประเทไ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผ ขอ้มูลเก่ี วกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนนนบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนทดเ้สี นนการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ ค่าของสินทรัพ  ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพ ท์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรา งานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่า โด นชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมุุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพ ท์ม่หมุนเวี นท่ีถือทวเ้พื่อขา และการด าเนินงานท่ี กเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงนจท่ีนหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมา  
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผ ขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพ ท์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ทซต ์
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การตีความมาตรฐานการรา งานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ี นแปลงนนหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ คลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ สญัญาเช่าหรือทม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทุินนส่วนทด้เสี จากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุง อ้นหลงัภา นตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การ

รา งานทางการเงินนนสภาพเไรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ ค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทุิพิเไษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่า สินทรัพ ท่ี์ทม่นช่เงินสดนหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพ จ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรา งานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ทดรั้บการปรับปรุงและจดันหมี้ข้ึนเพื่อนหมี้เน้ือหา
เท่าเที มกบัมาตรฐานการรา งานทางการเงินระหว่างประเทไ ซ่ึงโด ส่วนนหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ ค าและ
ค าไพัท์ การตีความและการนห้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูน้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรา งานทางการเงิน
ดงักล่าวทม่มีผลกระทบอ า่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี  

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคบัในอนาคต 

 สภาวิชาชีพบญัชีทดอ้อกมาตรฐานการรา งานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบันหม่เป็นจ านวนมาก ซ่ึงมี
ผลบงัคบันชส้ าหรับรอบระ ะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมนนหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรา งานทาง
การเงินดังกล่าวทด้รับการปรับปรุงหรือจดันห้มีข้ึนเพื่อนห้มีเน้ือหาเท่าเที มกับมาตรฐานการรา งานทาง
การเงินระหว่างประเทไโด การเปล่ี นแปลงมาตรฐานการรา งานทางการเงินนนคร้ังน้ีส่วนนหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ ค าและค าไพัท ์การตีความและการนหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูน้ชม้าตรฐาน ฝ่า บริหารของ
บริษทัฯและบริษัท ่อ เช่ือว่าจะทม่มีผลกระทบอ ่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ีนนปีท่ีน ามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อ ่างทรก็ตาม มาตรฐานการรา งานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งต้นบางฉบับเป็น
มาตรฐานการรา งานทางการเงินท่ีมีการเปล่ี นแปลงหลกัการส าคญั ซ่ึงประกอบดว้ มาตรฐานดงัต่อทปน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก าหนดนห้กิจการตอ้งรับรู้รา การก าทรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตไาสตร์ประกนัภ ัทนัทีนนก าทรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน นนขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตนห้กิจการเลือก
รับรู้รา การดงักล่าวทนัทีนนก าทรขาดทุน หรือนนก าทรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือท อ รับรู้นนก าทรขาดทุนก็
ทด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวทม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทั ่อ รับรู้รา การ
ก าทรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตไาสตร์ประกนัภ ัทนัทีนนก าทรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอ ูแ่ต่เดิม
แลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ี วกบัการวดัมูลค่า ติุุรรมและการเปิดเผ ขอ้มูลท่ีเก่ี วกบัการวดัมูลค่า
 ุติุรรม  กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่า ุติุรรมของสินทรัพ ห์รือหน้ีสินนดตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ี วขอ้งอ่ืน  กิจการจะตอ้งวดัมูลค่า ติุุรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และนชว้ิุี
เปล่ี นทนัทีเป็นตน้ทปนนการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมนชม้าตรฐานน้ี 

 จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่า บริหารของบริษทัฯและบริษทั ่อ เช่ือว่ามาตรฐานขา้งตน้จะทม่มีผลกระทบ
อ า่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทั อ่   

4.      นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รา ทดจ้ากการขา สินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทั ่อ ทดโ้อนความเส่ี งและผลตอบแทนท่ีมีนั ส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้นห้กบัผูซ้ื้อแลว้ รา ทดจ้ากการขา แสดงมูลค่าตามราคานนนบก ากบัสินคา้โด 
ทม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีทดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 บริษทัฯรับรู้รา ทดค่้าบริหารจดัการตามแต่ละงวดท่ีทดน้หบ้ริการตามระ ะเวลาของสญัญา 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 บริษทัฯรับรู้รา ทดจ้ากการนห้เช่าและการนห้บริการตามแต่ละงวดท่ีทดน้ห้บริการตามระ ะเวลาของสัญญา
นหเ้ช่าและบริการ 
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 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ี ถือเป็นรา ทดต้ามเกณฑค์งคา้งโด ค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรา ทดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทั อ่ มีสิทุินนการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรา การเที บเท่าเงินสด หมา ถึง เงินสดและเงินฝากุนาคาร และเงินลงทุนระ ะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่า คืนภา นนระ ะเวลาทม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีทดม้าและทม่มีขอ้จ ากดันนการ
เบิกนช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทุิท่ีจะทดรั้บ บริษทัฯและบริษทั ่อ บนัทึก      
ค่าเผื่อหน้ีสงสั จะสูญส าหรับผลขาดทุนโด ประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีทม่ทด ้ซ่ึง
โด ทัว่ทปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อา หุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิุีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทุิท่ีจะ
ทดรั้บแลว้แต่ราคานดจะต ่ากวา่ และประกอบทปดว้ ตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและโสหุ ้นนการผลิต  

 วตัถุดิบ สารเคมี อะทหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิุีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทุิท่ีจะทดรั้บแลว้แต่ราคานดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกนช ้

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนนนบริษทั อ่ ท่ีแสดงอ ูน่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิุีราคาทุน บริษทัฯจะบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ ค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนนนบริษทั อ่ นนงบก าทรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บริษทัฯนชว้ิุีถวัเฉล่ี ถ่วงน ้าหนกันนการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทัฯและบริษทั ่อ บนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพ เ์พื่อการลงทุนนนราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุน
การท ารา การ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทั อ่ จะบนัทึกอสังหาริมทรัพ เ์พื่อการลงทุนดว้ ราคาทุนหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ ค่า (ถา้มี)  
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ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพ เ์พื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโด วิุีเส้นตรงตามอา ุการนห้
ประโ ชน์โด ประมาณ 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพ เ์พื่อการลงทุนรวมอ ูน่นการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทั อ่ รับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีทดรั้บสุทุิจากการจ าหน่า กบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพ น์นส่วนของก าทรหรือขาดทุนนนงวดท่ีตดัรา การอสงัหาริมทรัพ เ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่า
เผือ่การดอ้ ค่าของสินทรัพ  ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพ โ์ด วิุีเส้นตรงตามอา ุการนห้
ประโ ชน์โด ประมาณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 20  ปี  
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 50  ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 - 20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองนชส้ านกังาน  5  ปี 
   านพาหนะ  5  ปี 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีค านวณจากราคาทุนรวมอ ูน่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ทม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพ ร์ะหวา่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทั อ่ ตดัรา การท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่า สินทรัพ ห์รือคาดว่า
จะทม่ทดรั้บประโ ชน์เชิงเไรษฐกิจนนอนาคตจากการนชห้รือการจ าหน่า สินทรัพ  ์รา การผลก าทรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่า สินทรัพ  ์จะรับรู้นนส่วนของก าทรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรา การสินทรัพ น์ั้น
ออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกู ้ืมของเงินกูท่ี้นชน้นการทดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพ ท่ี์ตอ้งนชร้ะ ะเวลานานนน
การแปลงสภาพนห้พร้อมนชห้รือขา  ทดถู้กน าทปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพ จ์นกว่าสินทรัพ น์ั้นจะอ ู่
นนสภาพพร้อมท่ีจะนชท้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกู ้ืมอ่ืนถือเป็นค่านชจ่้า นนงวดท่ีเกิดรา การ 
ตน้ทุนการกู ้มืประกอบดว้ ดอกเบ้ี และตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกู ้มืนั้น 
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพ ท์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่า สะสมและค่าเผื่อการดอ้ ค่า (ถา้มี) ของ
สินทรัพ น์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทั อ่ ตดัจ าหน่า สินทรัพ ท์ม่มีตวัตนท่ีมีอา กุารนหป้ระโ ชน์จ ากดัอ า่งมีระบบตลอดอา ุ
การนหป้ระโ ชน์เชิงเไรษฐกิจของสินทรัพ น์ั้น และจะประเมินการดอ้ ค่าของสินทรัพ ด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ี
ว่าสินทรัพ น์ั้นเกิดการดอ้ ค่า บริษทัฯและบริษทั ่อ จะทบทวนระ ะเวลาการตดัจ าหน่า และวิุีการตดั
จ าหน่า ของสินทรัพ ท์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอ า่งนอ้  ค่าตดัจ าหน่า รับรู้เป็นค่านชจ่้า นนส่วนของ
ก าทรหรือขาดทุน 

 สินทรัพ ท์ม่มีตวัตนท่ีมีอา กุารนหป้ระโ ชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

          อา กุารนชป้ระโ ชน์ 
เคร่ืองหมา การคา้  10  ปี 

  สิทุิบตัร  10  ปี 
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   5  ปี 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทั ่อ  หมา ถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทั อ่  หรือถูกบริษทัฯและบริษทั อ่ ควบคุมทม่ว่าจะเป็นโด ทางตรงหรือทางออ้ม หรือ
อ ูภ่า นตก้ารควบคุมเดี วกนักบับริษทัฯและบริษทั อ่  

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั งัหมา รวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทุิออกเสี งโด 
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท านห้มีอิทุิพลอ ่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทั ่อ  ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทั อ่ ท่ีมีอ านาจนนการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของ
บริษทัฯและบริษทั อ่  

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ี งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนนหญ่ทดโ้อนทป
นห้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรา จ่า ฝ่า ทุนดว้ มูลค่า ติุุรรมของ
สินทรัพ ท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทุิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่า ตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่านดจะต ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่านชจ่้า ทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระ ะ าว ส่วนดอกเบ้ี จ่า จะบนัทึก
นนส่วนของก าทรหรือขาดทุนตลอดอา ขุองสญัญาเช่า สินทรัพ ท่ี์ทดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอา กุารนชง้านของสินทรัพ ท่ี์เช่า  
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 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ี งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนนหญ่ทม่ทดโ้อน
ทปนห้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่า ตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่านชจ่้า นน
ส่วนของก าทรหรือขาดทุนตามวิุีเสน้ตรงตลอดอา ขุองสญัญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีนช้นนการ
ด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทั อ่   

 รา การท่ีเป็นเงินตราต่างประเทไแปลงค่าเป็นเงินบาทโด นช้อัตราแลกเปล่ี น ณ  วนัท่ีเกิดรา การ 
สินทรัพ แ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอ ู่นนสกุลเงินตราต่างประเทไทดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโด นชอ้ตัรา
แลกเปล่ี น ณ วนัส้ินรอบระ ะเวลารา งาน  

 ก าทรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ี นแปลงนนอตัราแลกเปล่ี นทดร้วมอ ูน่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระ ะเวลารา งาน บริษทัฯและบริษทั อ่ จะท าการประเมินการดอ้ ค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพ ท่ี์ทม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทั ่อ หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพ ด์งักล่าวอาจ
ดอ้ ค่า และจะท าการประเมินการดอ้ ค่าของสินทรัพ ท์ม่มีตวัตนท่ีมีอา กุารนหป้ระโ ชน์ทม่ทราบแน่นอน
เป็นรา ปี บริษทัฯและบริษทั อ่ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ ค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะทดรั้บคืนของสินทรัพ มี์
มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพ น์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะทดรั้บคืนหมา ถึงมูลค่า ุติุรรมหัก
ตน้ทุนนนการขา ของสินทรัพ ห์รือมูลค่าจากการนชสิ้นทรัพ แ์ลว้แต่ราคานดจะสูงกว่า นนการประเมิน
มูลค่าจากการนชสิ้นทรัพ  ์บริษทัฯและบริษทั อ่ ประมาณการกระแสเงินสดนนอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะ
ทด้รับจากสินทรัพ แ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโด นช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการ
ประเมินความเส่ี งนนสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระ ะเวลาและความเส่ี งซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของสินทรัพ ท่ี์ก าลงัพิจารณาอ ู ่นนการประเมินมูลค่า ติุุรรมหกัตน้ทุนนนการขา  บริษทัฯและบริษทั อ่ 
นช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพ  ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการ
สามารถจะทดม้าจากการจ าหน่า สินทรัพ ห์กัดว้ ตน้ทุนนนการจ าหน่า  โด การจ าหน่า นั้นผูซ้ื้อกบัผูข้า 
มีความรอบรู้และเตม็นจนนการแลกเปล่ี นและสามารถต่อรองราคากนัทดอ้ า่งเป็นอิสระนนลกัษณะของผูท่ี้
ทม่มีความเก่ี วขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทั อ่ จะรับรู้รา การขาดทุนจากการดอ้ ค่านนส่วนของก าทรหรือขาดทุน 

 หากนนการประเมินการด้อ ค่าของสินทรัพ  ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงนห้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อ ค่าของ
สินทรัพ ท่ี์รับรู้นนงวดก่อนทดห้มดทปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทั ่อ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะทดรั้บ
คืนของสินทรัพ ์นั้ น และจะกลับรา การผลขาดทุนจากการด้อ ค่าท่ีรับรู้นนงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ี นแปลงประมาณการท่ีนชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะทดรั้บคืนภา หลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ 
ค่าคร้ังล่าสุด โด มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพ ท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรา การผลขาดทุนจากการดอ้ ค่าตอ้งทม่
สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการทม่เค รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ ค่าของสินทรัพ น์นงวดก่อนๆ 



 

11   

บริษทัฯและบริษทั อ่ จะบนัทึกกลบัรา การผลขาดทุนจากการดอ้ ค่าของสินทรัพ โ์ด รับรู้ทป งัส่วนของ
ก าทรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพ น์ั้นแสดงดว้ ราคาท่ีตีนหม่ การกลบัรา การส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตาม
บญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพ เ์พิ่ม 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทั อ่ รับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่านชจ่้า เม่ือ
เกิดรา การ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทั อ่ และพนกังานทดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ี งชีพ ซ่ึงประกอบดว้ เงินท่ีพนกังาน
จ่า สะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทั อ่ จ่า สมทบนหเ้ป็นรา เดือน สินทรัพ ข์องกองทุนส ารองเล้ี งชีพ
ทดแ้ กออกจากสินทรัพ ข์องบริษทัฯและบริษทั อ่  เงินท่ีบริษทัฯและบริษทั อ่ จ่า สมทบกองทุนส ารอง
เล้ี งชีพบนัทึกเป็นค่านชจ่้า นนปีท่ีเกิดรา การ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทั ่อ มีภาระส าหรับเงินชดเช ท่ีตอ้งจ่า นห้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมา 
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทั ่อ ถือว่าเงินชดเช ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโ ชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทั อ่ ค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโ ชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโด นชว้ิุี
คิดลดแต่ละหน่ว ท่ีประมาณการทว้ (Projected Unit Credit Method) โด ผูเ้ช่ี วชาญอิสระทด้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตไาสตร์ประกนัภ ั  

 ผลก าทรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตไาสตร์ประกันภ ั (Actuarial gains and losses) 
ส าหรับโครงการผลประโ ชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีนนก าทรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 หน้ีสินของโครงการผลประโ ชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประกอบดว้  มูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผกูพนัตามโครงการผลประโ ชน์ หกัดว้  ตน้ทุนบริการนนอดีตท่ี งัทม่ทดรั้บรู้ และผลก าทรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตไาสตร์ประกนัภ ัท่ี งัทม่ทดรั้บรู้ 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทั อ่ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินทวน้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์
นนอดีตทดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นทปทดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทั อ่ จะเสี ทรัพ ากรเชิง
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เไรษฐกิจทปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทั อ่ สามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นั้นทดอ้ า่งน่าเช่ือถือ  

4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินทดป้ระกอบดว้ ภาษีเงินทดปั้จจุบนัและภาษีเงินทดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทั ่อ บนัทึกภาษีเงินทดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่า นห้กบัหน่ว งานจดัเก็บภาษี           
ของรัฐ โด ค านวณจากก าทรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดนนกฎหมา ภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทั อ่ บนัทึกภาษีเงินทดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพ แ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระ ะเวลารา งานกบัฐานภาษีของสินทรัพ แ์ละหน้ีสินท่ีเก่ี วขอ้งนั้น 
โด นชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบันช ้ณ วนัส้ินรอบระ ะเวลารา งาน  

 บริษทัฯและบริษทั ่อ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินทด้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสี ภาษีทุก
รา การ แต่รับรู้สินทรัพ ภ์าษีเงินทดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีนช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ี งัทม่ทดน้ชน้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นทปทดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทั ่อ จะมี
ก าทรทางภาษีนนอนาคตเพี งพอท่ีจะนชป้ระโ ชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีนชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ี งัทม่ทดน้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัท ่อ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพ ์ภาษีเงินทด้รอการตัดบัญชีทุกส้ิน         
รอบระ ะเวลารา งานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นทปทดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทั อ่ จะทม่มีก าทรทางภาษีเพี งพอต่อการน าสินทรัพ ภ์าษีเงินทดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมานชป้ระโ ชน์ 

 บริษทัฯและบริษทั อ่ จะบนัทึกภาษีเงินทดร้อการตดับญัชีโด ตรงทป งัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ี วขอ้งกบัรา การท่ีทดบ้นัทึกโด ตรงทป งัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.17 ตราสารอนุพนัธ์  

 บริษทัฯและบริษทั ่อ นช้เคร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ี งจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ี น
เงินตราต่างประเทไและอตัราดอกเบ้ี  โด เคร่ืองมือทางการท่ีส าคญั คือ ตราสารอนุพนัุ์ทางการเงิน ซ่ึง
รับรู้เร่ิมแรกนนมูลค่า ติุุรรม ณ วนัท าสัญญาและจะปรับปรุงภา หลงัดว้ มูลค่า ติุุรรม ผลต่างของมูลค่า
 ติุุรรมท่ีเปล่ี นแปลงทปจะรับรู้ทนัทีนนงบก าทรขาดทุน 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั 

 นนการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรา งานทางการเงิน ฝ่า บริหารจ าเป็นตอ้งนชดุ้ล พินิจและการ
ประมาณการนนเร่ืองท่ีมีความทม่แน่นอนเสมอ การนช้ดุล พินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงนนงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงนนหมา เหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างทปจากจ านวนท่ีประมาณการทว ้ การนชดุ้ล พินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 นนการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่า บริหารทด้
นชดุ้ล พินิจนนการประเมินเง่ือนทขและรา ละเอี ดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯทดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ี งและผลประโ ชน์นนสินทรัพ ท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือทม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 นนการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงส ัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่า บริหารจ าเป็นตอ้งนชดุ้ล พินิจนนการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละรา  โด ค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินนนอดีต อา ขุองหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเไรษฐกิจท่ีเป็นอ ูน่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 นนการประเมินมูลค่า ติุุรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีทม่มีการซ้ือขา นนตลาดและทม่สามารถหาราคาทด้
นนตลาดซ้ือขา คล่อง ฝ่า บริหารตอ้งนชดุ้ล พินิจนนการประมาณมูลค่า ติุุรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โด นช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีนช้นนแบบจ าลองทด้มาจากการ
เที บเคี งกบัตวัแปรท่ีมีอ ู่นนตลาด โด ค านึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัุ์ และการเปล่ี นแปลง
ของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินนนระ ะ าว 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 นนการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือฝ่า บริหารทดน้ชดุ้ล พินิจนนการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โด ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทุิท่ีจะทดรั้บ พิจารณาจาก
ราคาท่ีคาดวา่จะขา ทดต้ามปกติของุุรกิจหกัดว้ ค่านชจ่้า นนการขา สินคา้นั้น และค่าเผือ่ส าหรับสินคา้เก่า
ลา้สม ั เคล่ือนทหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอา โุด ประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 นนการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่า บริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอา ุการนห้
ประโ ชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกนชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอา กุารนห้ประโ ชน์
และมูลค่าคงเหลือนหม่หากมีการเปล่ี นแปลงเกิดข้ึน 
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 นอกจากน้ี ฝ่า บริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ ค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์นนแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ ค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะทดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพ น์ั้น 
นนการน้ีฝ่า บริหารจ าเป็นตอ้งนชดุ้ล พินิจท่ีเก่ี วขอ้งกบัการคาดการณ์รา ทดแ้ละค่านชจ่้า นนอนาคตซ่ึง
เก่ี วเน่ืองกบัสินทรัพ น์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทั อ่  จะรับรู้สินทรัพ ภ์าษีเงินทดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีนชห้ักภาษี
และขาดทุนทางภาษีท่ีทม่ทดน้ชเ้ม่ือมีความเป็นทปทดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีก าทรทางภาษีนนอนาคตเพ ีง
พอท่ีจะนชป้ระโ ชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น นนการน้ีฝ่า บริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่า
บริษทัฯและบริษทั อ่ ควรรับรู้จ านวนสินทรัพ ภ์าษีเงินทดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่านด โด พิจารณา
ถึงจ านวนก าทรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดนนอนาคตนนแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโ ชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตไาสตร์
ประกนัภ ั ซ่ึงตอ้งอาไ ัขอ้สมมติฐานต่าง ๆนนการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
นนอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ี นแปลงนนจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 นนระหว่างปี บริษทัฯและบริษทั ่อ มีรา การุุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั รา การ
ุุรกิจดังกล่าวเป็นทปตามเง่ือนทขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นทปตามปกติุุรกิจโด สามารถสรุปทดด้งัน้ี  

(หน่ว : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ุนัวาคม 

ส าหรับรอบ
ระ ะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 

28 สิงหาคม 
2556 ถึงวนัท่ี 
31 ุนัวาคม  นโ บา  

 2557 2556 2557 2556 การก าหนดราคา 
รา การุุรกิจกบับริษทั อ่                                                
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     
เงินปันผลรับ - - 884 - ตามอตัราท่ีประกาไจ่า  
รา ทดค้่าบริหารจดัการ - - 300 - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ี รับ - - 10 - นกลเ้คี งกบัอตัราดอกเบ้ี 

ุนาคารพาณิช  ์
ค่าเช่าจ่า  - - 3 - ราคาตามสัญญา 
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(หน่ว : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ุนัวาคม 

ส าหรับรอบ
ระ ะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 

28 สิงหาคม 
2556 ถึงวนัท่ี 
31 ุนัวาคม  นโ บา  

 2557 2556 2557 2556 การก าหนดราคา 
รา การุุรกิจกบักิจการท่ี
เก่ี วขอ้งกนั      

ขา สินคา้ 18 19 - - ราคาตลาด 
ค่าส่งเสริมการขา  11 10 - - ราคาตามสัญญา 
ค่านชจ่้า อ่ืน 3 1 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รา ทดค้่าบริการ 2 - - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่ารับ 1 - - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่า  - 1 - - ราคาตามสัญญา 
รา การุุรกิจกบัผูบ้ริหาร 
และกรรมการ      

ดอกเบ้ี รับ 2 13 - - ราคาตามสัญญา 

 อดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 และ 2556 มีรา ละเอี ดดงัน้ี 

(หน่ว : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 9)     

บริษทั อ่  - - 103,849 - 
บริษทัท่ีเก่ี วขอ้งกนั                                            
(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 2,873 7,039 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั 2,873 7,039 103,849 - 

     
ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั              

(หมายเหตุ 20)     

บริษทั อ่  - - 26,172 - 

รวมลูกหน้ีระ ะ าวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั - - 26,172 - 
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(หน่ว : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เงนิปันผลค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                         

(หมายเหตุ 12.5 และ 12.6)     

บริษทั อ่  - - 589,996 - 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั - - 589,996 - 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
(หมายเหตุ 17)     

บริษทัท่ีเก่ี วขอ้งกนั                                                  
(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 856 10,198 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั  856 10,198 - - 

 อดคงคา้งของเงินนห้กู ้ืมระ ะสั้นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ุันวาคม 2557 
และ 2556 และการเคล่ือนทหวของเงินนหกู้ ้มืดงักล่าวมีรา ละเอี ดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

(หน่ว : พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

  
 

ลกัษณะ
ความสัมพนัุ์ 

 อดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ุนัวาคม 
2556 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

 อดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ุนัวาคม 
2557 

 
 

เงินนหกู้ ้มื 

กรรมการบริษทัฯ กรรมการของ
บริษทัฯ 329,000 - (329,000) - 

รวม  329,000 - (329,000) - 

ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556 บริษทั อ่ แห่งหน่ึงมีเงินนหกู้ ้มืระ ะสั้นแก่กรรมการจ านวน 329 ลา้นบาท โด 
คิดดอกเบ้ี นนอตัราร้อ ละ 4.3 ต่อปี เงินนหกู้ ้มืน้ีมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม อ า่งทรกต็าม นนระหวา่งปี 
2557 บริษทั อ่ ทดรั้บช าระคืนเงินนหกู้ ้มืดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ี จากกรรมการทั้งจ านวนแลว้ 
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(หน่ว : พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
 

ลกัษณะ
ความสัมพนัุ์ 

 อดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ุนัวาคม 
2556 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

 อดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ุนัวาคม 
2557 

 
 

เงินนหกู้ ้มื 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั บริษทั อ่  - 2,015,000 (285,000) 1,730,000 
บริษทั เอเชี แปซิฟิก กลาส 
จ ากดั บริษทั อ่  - 1,255,000 (42,000) 1,213,000 

รวม  - 3,270,000 (327,000) 2,943,000 

เงินนห้กู ้ืมแก่กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนัเป็นเงินนห้กู ้ืมนนรูปตัว๋สัญญานชเ้งิน โด คิดดอกเบ้ี นนอตัราร้อ ละ 
3.2 - 4.3 ต่อปี (2556: ทม่มี) และครบก าหนดรับช าระคืนเม่ือทวงถาม 

เงินกู้ยืมจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่ว : พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
 

ลกัษณะ
ความสัมพนัุ์ 

 อดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ุนัวาคม 
2556 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

 อดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ุนัวาคม 
2557 

 
 

เงินกู ้มื 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  บริษทั อ่  353 20,260 (20,613) - 

รวม  353 20,260 (20,613) - 

เงินกู ้ืมจากกิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนัเป็นเงินกู ้ืมนนรูปตัว๋สัญญานชเ้งินโด คิดดอกเบ้ี นนอตัราร้อ ละ 3.8 ถึง 
4.3 ต่อปี ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทั ่อ มีค่านช้จ่า ผลประโ ชน์
พนกังานท่ีนหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อทปน้ี 
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(หน่ว : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี      
ส้ินสุดวนัท่ี          
31 ุนัวาคม 

ส าหรับ        
รอบระ ะเวลา    
ตั้งแต่วนัท่ี     

28 สิงหาคม 
2556 ถึงวนัท่ี  
31 ุนัวาคม  

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโ ชนร์ะ ะสั้น 118 71 118 - 
ผลประโ ชนห์ลงัออกจากงาน 5 3 5 - 

รวม 123 74 123 - 

ภาระค า้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทั อ่ แห่งหน่ึงมีภาระค ้าประกนันห้กบับริษทั อ่ อีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวทวน้นหมา เหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 31.5 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

เงินสดและเงินฝากุนาคาร 145,695 130,886 3,990 105 
เงินลงทุนระ ะสั้นนนเงินฝากประจ า 389,000 180,000 389,000 - 
เงินลงทุนนนกองทุน เค ตลาดเงิน 956 182,100 - - 
รวม 535,651 492,986 392,990 105 
หกั: เงินฝากุนาคารท่ีมีขอ้จ ากดันนการเบิกนช ้ (7,567) (7,420) - - 

รวมเงินสดและรา การเที บเท่าเงินสด 528,084 485,566 392,990 105 

 ณ วันท่ี 31 ุันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพ ์และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบ้ี ร้อ ละ 0.1 ถึง 2.1 ต่อปี         
(31 ุนัวาคม 2556: ร้อ ละ 0.5 ถึง 2.2 ต่อปี) 

 เงินฝากุนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัการเบิกนชคื้อ เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทั ่อ แห่งหน่ึงทดน้ าทปวางทวก้บัุนาคาร
เพื่อกนัทวส้ าหรับบตัรเครดิตน ้ ามนัของบริษทั ่อ  อ ่างทรก็ตาม บริษทั ่อ อ ู่ระหว่างการด าเนินการปลด
ภาระค ้าประกนัดงักล่าว 
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

  (หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
เงินฝากประจ า 900,100 - 900,000 - 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 900,100 - 900,000 - 

 ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทั อ่ มีเงินลงทุนชัว่คราวนนรูปเงินฝากประจ าจ านวน 900.1 ลา้น
บาท (2556: ทม่มี) ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ี ร้อ ละ 2.9 ถึง 3.2 ต่อปี (2556: ทม่มี) และครบก าหนดทถ่ถอนภา นน
เดือนตุลาคม 2558 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั     
อา หุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 2,830 1,258 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั 2,830 1,258 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีทม่เก่ี วขอ้งกนั     
อา หุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 งัทม่ถึงก าหนดช าระ 281,066 206,441 - - 
คา้งช าระ     
 ทม่เกิน 3 เดือน 9,623 11,119 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 310 310 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีทม่เก่ี วขอ้งกนั 290,999 217,870 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสั จะสูญ (310) - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีทม่เก่ี วขอ้งกนั - 
สุทุิ 290,689 217,870 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทุิ 293,519 219,128 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั 31 - 101,650 - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีทม่เก่ี วขอ้งกนั 1,359 2,086 - - 
รา ทดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั 12 5,781 2,199 - 
รา ทดค้า้งรับ - กิจการท่ีทม่เก่ี วขอ้งกนั 3,848 538 3,537 - 
ค่านชจ่้า จ่า ล่วงหนา้ 5,117 13,701 170 - 
เงินทดรองจ่า  3,032 8,610 - - 
อ่ืนๆ 1,526 939 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 14,925 31,655 107,556 - 
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ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  308,444 250,783 107,556 - 

 
10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่ว : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 

รา การปรับลดราคาทุน
นหเ้ป็นมูลค่าสุทุิท่ีจะ

ทดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทุิ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคา้ส าเร็จรูป 169,005 70,067 (1,339) (355) 167,666 69,712 
งานระหวา่งท า 1,180 - - - 1,180 - 
วตัถุดิบ 74,695 61,471 - - 74,695 61,471 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 51,238 71,013 - - 51,238 71,013 
อะทหล่และวสัดุโรงงาน 23,211 3,401 - - 23,211 3,401 

รวม 319,329 205,952 (1,339) (355) 317,990 205,597 

 นนระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทั ่อ บนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือนห้เป็นมูลค่า
สุทุิท่ีจะทดรั้บเป็นจ านวน 1 ลา้นบาท (2556: กลบัรา การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 0.7 ลา้นบาท) 
โด แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขา  

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่ว : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีซ้ือ งัทม่ถึงก าหนดช าระ 27,078 24,488 9 - 
ภาษีซ้ือรอเรี กคืน 22,392 12,112 - - 
วสัดุส่งเสริมการตลาด 9,117 6,559 - - 
เงินมดัจ าค่าสินคา้ 5,025 - - - 
อ่ืน ๆ 1,670 724 - - 

รวมสินทรัพ ห์มุนเวี นอ่ืน 65,282 43,883 9 - 



 

21   

 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนนนบริษทั อ่ ตามท่ีแสดงนนงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรา ละเอี ดดงัต่อทปน้ี 

12.1 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทั ่อ แห่งหน่ึง) 
ทดมี้มติอนุมติัการจ่า เงินปันผลระหว่างกาลนห้แก่ผูถื้อหุ้นนนอตัราหุ้นละ 116 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 348 ลา้นบาท โด บริษทั อ่ ดงักล่าวทดจ่้า เงินปันผลนหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557  

12.2 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั (บริษทั อ่ แห่งหน่ึง) ทด้
มีมติอนุมติัการจ่า เงินปันผลระหว่างกาลนห้แก่ผูถื้อหุ้นนนอตัราหุ้นละ 50 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
50 ลา้นบาท โด บริษทั อ่ ดงักล่าวทดจ่้า เงินปันผลนหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557  

12.3 นนเดือนกรกฎาคม 2557 บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมนนบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทั อ่ แห่งหน่ึง) 
โด ซ้ือหุ้นสามญันนบริษทั อ่ ดงักล่าวนนสัดส่วนร้อ ละ 30 จากผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 900,000 หุ้นนนราคา
หุน้ละ 100 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีเท่ากบัมูลค่าท่ีตราทวข้องบริษทั อ่ ดงักล่าวรวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 90 ลา้นบาท 
เพื่อนห้บริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นนนบริษทั ่อ ดงักล่าวร้อ ละ 100 โด นนการช าระค่าหุ้นสามญันห้แก่          
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั อ่ ดงักล่าวนั้น บริษทัฯช าระโด การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตามหมา 
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21.3 จ  านวน 90 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราทวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเงิน
ลงทุนตามมูลค่าตามบญัชีของบริษทั ่อ ดงักล่าวท่ีบริษทัฯทดรั้บ ณ วนัท่ีเกิดรา การโด ผลต่างระหว่าง
มูลค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีช าระและมูลค่าตามบญัชีของบริษทั ่อ ท่ีทดรั้บบนัทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการ
เปล่ี นแปลงสดัส่วนการถือหุน้นนบริษทั อ่ นนส่วนของผูถื้อหุน้นนงบแสดงฐานะการเงิน 

12.4 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั (บริษทั ่อ แห่งหน่ึง) 
ทดเ้รี กช าระค่าหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 140 ลา้นบาท และบริษทัฯทดจ่้า ช าระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ทั้ง
จ  านวนมีผลนหเ้งินลงทุนนนบริษทั อ่ ดงักล่าวมีราคาทุนเพิ่มข้ึนจาก 310 ลา้นบาท เป็น 450 ลา้นบาท 

บริษทั ลกัษณะของุุรกิจ ทุนเรี กช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ           
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

  2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
  (พนับาท) (พนับาท) (ร้อ ละ) (ร้อ ละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั คาราบาว 
ตะวนัแดง จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่า 
เคร่ืองด่ืม 

300,000 300,000 100 70 408,958 209,999 693,598 - 

บริษทั เอเชี แปซิฟิก
กลาส จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่า 
ขวดและผลิตภณัฑ์
จากแกว้  

450,000 310,000 100 100 449,998 309,998 - - 

บริษทั ตะวนัแดง                  
ดีซีเอม็ จ  ากดั 

จ าหน่า เคร่ืองด่ืม 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 189,996 - 

รวม      958,954 619,995 883,594 - 
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12.5 เม่ือวนัท่ี 12 ุนัวาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทั ่อ แห่งหน่ึง) 
ทดมี้มติอนุมติัการจ่า เงินปันผลระหว่างกาลนห้แก่ผูถื้อหุ้นนนอตัราหุ้นละ 150 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 450 ลา้นบาท โด บริษทั อ่ ดงักล่าวจะจ่า เงินปันผลนหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภา นนวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558  

12.6 เม่ือวนัท่ี 12 ุนัวาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทั อ่ แห่งหน่ึง) 
ทด้มีมติอนุมติัการจ่า เงินปันผลระหว่างกาลนห้แก่ผูถื้อหุ้นนนอตัราหุ้นละ 140 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 140 ลา้นบาท โด บริษทั อ่ ดงักล่าวจะจ่า เงินปันผลนหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภา นนวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558  

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพ เ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงทดด้งัน้ี 

 (หน่ว : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 

 

อาคาร      
ส านกังานนหเ้ช่า 

อาคาร      
ส านกังานนหเ้ช่า 

ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557:   
ราคาทุน 144,462 - 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (8,801) - 

มูลค่าตามบญัชี - สุทุิ 135,661 - 

ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556:   
ราคาทุน 143,042 - 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,009) - 

มูลค่าตามบญัชี - สุทุิ 139,033 - 

 การกระทบ อดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพ เ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2557 และ 2556 แสดงทดด้งัน้ี 

   (หน่ว : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 139,033 - - - 
โอนเปล่ี นประเภทสินทรัพ จ์ากท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ - 142,976 - - 

ซ้ือสินทรัพ  ์ 1,420 66 - - 

ค่าเส่ือมราคา (4,792) (4,009) - - 

มูลค่าตามบญัชีปลา ปี 135,661 139,033 - - 
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 บริษัท ่อ ประเมินมูลค่า ุติุรรมส าหรับอาคารส านักงานนห้เช่าของบริษัทฯ โด วิุีพิจารณาจากรา ทด ้
(Income Approach) ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ุันวาคม 2557 มูลค่า ุติุรรมมีจ านวนประมาณ 167.1 ล้านบาท ข้อ
สมมติฐานหลกัท่ีนชน้นการประเมินราคาดงักล่าวอา้งอิงจากขอ้มูลภา นนบริษทั ่อ  (2556: 143 ลา้นบาท ซ่ึง
ประเมินโด ผูป้ระเมินราคาอิสระโด นชเ้กณฑว์ิุีพิจารณาจากรา ทด ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ี
นชน้นการประเมินราคาอาคารดงักล่าวประกอบดว้  อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีว่างระ ะ าว 
และอตัราการเติบโตระ ะ าวของค่าเช่า) 

 บริษทั ่อ ทดน้ าอสังหาริมทรัพ เ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทุิตามบญัชี จ านวนประมาณ 135.7 ลา้นบาท (2556: 
139 ลา้นบาท) ทปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีทดรั้บจากุนาคารพาณิช  ์อ า่งทรก็ตาม บริษทั อ่ ทดด้ าเนินการ
ปลดภาระค ้าประกนัดงักล่าว ซ่ึงแลว้เสร็จนนเดือนมกราคม 2558 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

   (หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ         
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
เคร่ืองนช้
ส านกังาน  านพาหนะ 

สินทรัพ ร์ะหวา่ง
ติดตั้งและก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,637,504 217,272 380,881 40,673 191,467 1,104,933 3,572,730 
ซ้ือเพ่ิม 112,869 4,897 48,353 6,020 15,352 741,312 928,803 
จ าหน่า  - (1,534) (66) (6,244) (17,981) - (25,825) 
โอน 840,382 67,892 140,730 - - (1,191,980) (142,976) 
ดอกเบ้ี จ่า ถือเป็นตน้ทุน 389 - - - - 1,074 1,463 
ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556 2,591,144 288,527 569,898 40,449 188,838 655,339 4,334,195 
ซ้ือเพ่ิม 16,133 21,592 39,754 17,571 32,189 979,893 1,107,132 
จ าหน่า  - (9,372) (18,022) (2,960) (29,221) - (59,575) 
โอน 42,751 472,358 1,118,909 4,857 - (1,633,003) 5,872 
ดอกเบ้ี จ่า ถือเป็นตน้ทุน - - - - - 11,539 11,539 
ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557  2,650,028 773,105 1,710,539 59,917 191,806 13,768 5,399,163 
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   (หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ         
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
เคร่ืองนช้
ส านกังาน  านพาหนะ 

สินทรัพ ร์ะหวา่ง
ติดตั้งและก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - 77,245 252,976 20,112 106,011 - 456,344 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 17,639 49,158 5,850 28,274 - 100,921 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่า  - (313) - (3,503) (17,981) - (21,797) 
ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556 - 94,571 302,134 22,459 116,304 - 535,468 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,234 29,908 99,938 6,875 28,249 - 166,204 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่า  - (9,241) (17,414) (1,981) (27,645) - (56,281) 
ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557  1,234 115,238 384,658 27,353 116,908 - 645,391 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556 2,591,144 193,956 267,764 17,990 72,534 655,339 3,798,727 

ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557  2,648,794 657,867 1,325,881 32,564 74,898 13,768 4,753,772 
  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  
2556 (จ านวน 66.8 ลา้นบาท รวมอ ูน่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอ ูน่นค่านชจ่้า นนการขา และบริหาร) 100,921 

2557 (จ านวน 130.7 ลา้นบาท รวมอ ูน่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอ ูน่นค่านชจ่้า นนการขา และบริหาร) 166,204 
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นนระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท ่อ แห่งหน่ึงทด้รวมตน้ทุนการกู้ ืมเขา้เป็นราคาทุนของโรงงานระหว่าง
ก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งจ านวน 11.5 ลา้นบาท โด ค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุน
ของสินทรัพ ร้์อ ละ 4.0 ถึง 5.0 ต่อปี ตน้ทุนการกู ้ืมน้ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะนนการ
จดัหาสินทรัพ ท่ี์เขา้เง่ือนทข ตามท่ีกล่าวทวน้นหมา เหตุ 18.2 

 บริษทั ่อ สองแห่งจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรเพื่อค ้าประกนัเงินกู ้ืมระ ะ าวและ
วงเงินสินเช่ือท่ีทดรั้บจากุนาคารพาณิช  ์อ ่างทรก็ตาม บริษทั ่อ แห่งหน่ึงทดป้ลดภาระค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือระ ะ าว แลว้เสร็จนนเดือนมกราคม 2558 ส่วนวงเงินสินเช่ือระ ะสั้น บริษทั อ่ ดงักล่าวทดท้ถ่ถอน
ภาระการค ้าประกนักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเสร็จแลว้นนเดือนมกราคม 2558 ส่วนภาระการค ้าประกนั
กบัสถาบนัการเงินอีก 2 แห่ง อ ูร่ะหว่างด าเนินการ ส่วนบริษทั อ่ อีกแห่งหน่ึงทดป้ลดภาระค ้าประกนัโด 
กรรมการของบริษทัฯแลว้ และอ ู่ระหว่างด าเนิการทถ่ถอนภาระการค ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน ตามท่ี
กล่าวทวน้นหมา เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 และ 18 

 ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 บริษทั อ่ แห่งหน่ึงมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่
 งันชง้านอ ู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพ ด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 260.8 
ลา้นบาท  

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
(หน่ว : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
เคร่ืองหมา 
การคา้ สิทุิบตัร 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557:     
ราคาทุน 10,000 10,000 14,498 34,498 

หกั: ค่าตดัจ าหน่า สะสม (4,000) (10,000) (3,155) (17,155) 

มูลค่าสุทุิตามบญัชี - สุทุิ 6,000 - 11,343 17,343 

ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556:     
ราคาทุน 10,000 10,000 5,858 25,858 

หกั: ค่าตดัจ าหน่า สะสม (3,000) (10,000) (1,528) (14,528) 

มูลค่าสุทุิตามบญัชี - สุทุิ 7,000 - 4,330 11,330 
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 การกระทบ อดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพ ท์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2557 และ 2556 แสดงทดด้งัน้ี 
 (หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2557 2556 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 11,330 12,804 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 8,611 2,945 
จ าหน่า  - (2,324) 
โอน 29 - 
ค่าตดัจ าหน่า  (2,627) (2,095) 
มูลค่าตามบญัชีปลา ปี 17,343 11,330 

16. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่ว : พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ี  (ร้อ ละต่อปี) งบการเงินรวม 

 2557 2556 2557 2556 
เงินเบิกเกินบญัชีุนาคาร - 7.4 - 3,719 
เงินกู ้มืระ ะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 3.8 - 3.9 - 625,000 

ทรัสตรี์ซีท - 4.0 - 35,528 

รวม   - 664,247 

ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556 วงเงินเบิกเกินบญัชีุนาคารและเงินกู ้มืระ ะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทั อ่ 
ค ้าประกนัโด การจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั อ่  (ตามท่ีกล่าวทวน้นหมา เหตุ 14) และ
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างนนกรรมสิทุ์ิของกรรมการของบริษทัฯและค ้าประกนัโด กรรมการของบริษทัฯ  

 อ า่งทรกต็าม นนระหวา่งปี 2557 บริษทั อ่ ทดช้ าระคืนเงินเบิกเกินบญัชีุนาคาร เงินกู ้มืระ ะสั้นจากสถาบนั
การเงินและทรัสตรี์ซีทแลว้ทั้งจ  านวน รวมทั้งปลดภาระค ้าประกนัโด กรรมการของบริษทัแลว้ อ า่งทรก็ตาม 
สินทรัพ ท์ั้งหมดของบริษทั อ่ ท่ีจดจ านองค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินนั้น ปัจจุบนัอ ูร่ะหวา่ง
การด าเนินการขอทถ่ถอนหลกัประกนักบัสถาบนัการเงินต่างๆ รวมถึงการค ้าประกนัโด บริษทัท่ีเก่ี วขอ้งกนั 
ทั้งน้ี  มีสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงทดท้ถ่ถอนหลกัประกนัการจ านองท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง เคร่ืองจกัรของบริษทั
 อ่  แลว้เม่ือเดือนมกราคม 2558 ส่วนสถาบนัการเงินอ่ืนๆ อ ูร่ะหวา่งด าเนินการ 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่ว : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีทม่เก่ี วขอ้งกนั 494,417 654,844 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั 787 198 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีทม่เก่ี วขอ้งกนั 88,469 191,028 588 - 
ค่านชจ่้า คา้งจ่า  - กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั 69 10,000 - - 
ค่านชจ่้า คา้งจ่า  - กิจการท่ีทม่เก่ี วขอ้งกนั 160,726 104,244 68,319 159 

รา ทดรั้บล่วงหนา้ 52,665 9,741 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 797,133 970,055 68,907 159 

18. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่ว : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินกู ้มืระ ะ าว - 2,248,674 - - 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ         
ภา นนหน่ึงปี  - (174,000) - - 

เงินกู้ ืมระ ะ าว - สุทุิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภา นนหน่ึงปี - 2,074,674 - - 

18.1 เม่ือวนัท่ี 20 พฤไจิกา น 2555 บริษทั อ่ แห่งหน่ึงทดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงนนวงเงิน 
2,000 ลา้นบาท โด มีอตัราดอกเบ้ี ร้อ ละ MLR - 1.5% เงินกูน้ี้มีก าหนดระ ะเวลาผ่อนช าระ 12 ปี และมี
ก าหนดช าระคืนเป็นงวดทุกเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556   

 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556 บริษทั อ่ ดงักล่าวทดท้  าสัญญาแกท้ขเพิ่มเติม โด แบ่งเงินกู ้ืมเป็น 2 ส่วน คือ 
1,500 ลา้นบาท และ 500 ลา้นบาท และเปล่ี นแปลงอตัราดอกเบ้ี ส าหรับเงินกู ้มืจ  านวน 500 ลา้นบาท จาก
อัตราดอกเบ้ี ร้อ ละ MLR - 1.5 ต่อปี เป็นร้อ ละ THBFIX + 1.43 ต่อปี ซ่ึงมีผลบังคับตั้ งแต่วนัท่ี 28 
ุนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ุนัวาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 บริษทั อ่ ดงักล่าวทดท้  าสัญญาแกท้ขเพิ่มเติม โด เปล่ี นแปลงอตัราดอกเบ้ี 
ส าหรับเงินกู ้มืจ  านวน 1,500 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบ้ี ร้อ ละ MLR - 1.5 ต่อปี เป็นร้อ ละ MLR - 2.0 ต่อปี 
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เงินกู ้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโด การจ านองอสังหาริมทรัพ เ์พื่อการลงทุน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั อ่  
และค ้าประกนัโด กรรมการของบริษทัฯ 

นนระหว่างปี 2557 บริษทั อ่ ดงักล่าวทดช้ าระเงินกู ้ืมทั้งหมดแก่สถาบนัการเงิน รวมทั้งการปลดภาระค ้า
ประกนัโด กรรมการของบริษทัฯแลว้ และทดด้ าเนินการทถ่ถอนการจ านองอสังหาริมทรัพ เ์พื่อการลงทุน 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ซ่ึงแลว้เสร็จนนเดือนมกราคม 2558  

บริษทั ่อ  งัคงมีภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ี นสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ี ส าหรับเงินกู ้ืมระ ะ าว
บางส่วนตามท่ีกล่าวทวน้นหมา เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32.1 

18.2 นนระหว่างปี 2556 บริษทั อ่ อีกแห่งหน่ึงทดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกู ้มืระ ะ าวกบัุนาคารแห่งหน่ึงนนประเทไ                
เพื่อกู ้ืมเงินนนวงเงินรวมทั้งส้ิน 1,346 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรับการซ้ือท่ีดินและก่อสร้าง
โรงงานผลิตขวดแกว้สีชา และซ้ือเคร่ืองจกัรส าหรับโครงการเงินกู ้ืมน้ีคิดดอกเบ้ี นนอตัราดอกเบ้ี  ร้อ ละ 
MLR - 2.625 ต่อปี ส าหรับปีท่ี 1-3 ร้อ ละ MLR - 2.50 ต่อปี ส าหรับปีท่ี 4-6 และร้อ ละ MLR - 1.50 ต่อปี
ส าหรับปีท่ี 7-9 มีก าหนดช าระคืนภา นน 9 ปี โด ปลอดช าระเงินตน้ 2 ปี นับจากวนัท่ีเบิกเงินกู้งวดแรก 
หลงัจากนั้นช าระคืนเป็นรา เดือนตามจ านวนและเง่ือนทขท่ีระบุนนสัญญาเงินกู ้บริษทั ่อ ทดร้วมดอกเบ้ี 
จ่า เป็นราคาทุนของสินทรัพ จ์นกว่าสินทรัพ ท่ี์จดัหานั้นจะอ ูน่นสภาพพร้อมท่ีจะนชท้ดต้ามวตัถุประสงค ์
ตามท่ีกล่าวทวน้นหมา เหตุ 14 

เงินกู ้ืมระ ะ าวดงักล่าวค ้าประกนัโด การจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทั อ่ 
เพื่อเป็นหลกัประกนั ตามท่ีกล่าวทวน้นหมา เหตุ 14 และค ้าประกนัโด กรรมการของบริษทัฯ 

 นนระหว่างปี 2557 บริษทั ่อ ทดช้ าระคืนเงินกู ้ืมดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน รวมทั้งปลดภาระค ้าประกนัโด 
กรรมการของบริษทัฯแลว้ อ า่งทรก็ตาม บริษทั อ่ อ ูร่ะหว่างด าเนินการทถ่ถอนภาระจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรจากสถาบนัการเงิน  

19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  

(หน่ว : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินทดห้กั ณ ท่ีจ่า คา้งจ่า  12,092 42,251 1,823 - 
ภาษีขา ท่ี งัทม่ถึงก าหนดช าระ 7,062 - 6,650 - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่า  4,085 12,675 1,098 - 
เงินประกนัผลงาน 3,320 7,657 - - 
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่า  2,168 1,248 7 - 
อ่ืน ๆ  9,563 8,123 - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวี นอ่ืน 38,290 71,954 9,578 - 



 

30   

 

20. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโ ชน์ระ ะ าวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเช พนกังานเม่ือออกจากงานแสดงทด้
ดงัน้ี 

(หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ุนัวาคม 

ส าหรับ        
รอบระ ะเวลา    
ตั้งแต่วนัท่ี      

28 สิงหาคม 2556 
ถึงวนัท่ี         

31 ุนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์
ต้นปี 46,756 32,839 - - 

ตน้ทุนบริการนนปัจจุบนั  7,800 5,911 3,222 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ี  2,611 2,117 1,396 - 
ผลประโ ชน์ท่ีจ่า นนระหวา่งปี (4,686) - - - 
รับโอนพนกังานจากบริษทั อ่  - - 26,172 - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตไาสตร์ประกนัภ ั 433 5,889 28 - 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์
ปลายปี 52,914 46,756 30,818 - 

 ค่านชจ่้า เก่ี วกบัผลประโ ชน์ระ ะ าวของพนกังานรวมอ ูน่นส่วนของก าทรหรือขาดทุนแสดงทดด้งัน้ี  
(หน่ว : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ุนัวาคม 

ส าหรับ        
รอบระ ะเวลา    
ตั้งแต่วนัท่ี      

28 สิงหาคม 2556 
ถึงวนัท่ี         

31 ุนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 

ตน้ทุนบริการนนปัจจุบนั  7,800 5,911 3,222 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ี  2,611 2,117 1,396 - 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก าไร

หรือขาดทุน 10,411 8,028 4,618 - 
     
ค่านชจ่้า ดงักล่าวรับรู้นนรา การต่อทปน้ี

นนส่วนของก าทรหรือขาดทุน 
    

ตน้ทุนขา  7,285 1,687 - - 
ค่านชจ่้า นนการขา และการบริหาร 3,126 6,341 4,618 - 
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ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 จ านวนผลสะสมของผลขาดทุน (สุทุิจากก าทร) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตไาสตร์ประกนัภ ัซ่ึงรับรู้นนก าทรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีจ านวนทั้งส้ิน 6.3 ลา้นบาท (2556: 5.9 ลา้น
บาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.3 ลา้นบาท 2556: ทม่มี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญันนการประมาณการตามหลกัคณิตไาสตร์ประกนัภ ั ณ วนัประเมินสรุปทดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
 (ร้อ ละต่อปี) (ร้อ ละต่อปี) (ร้อ ละต่อปี) (ร้อ ละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.2 - 4.6 4.7 - 5.0 4.5 - 
อตัราการข้ึนเงินเดือนนนอนาคต 5.3 - 10.0 3.8 - 10.7 10.0 - 
อตัราการเปล่ี นแปลงนนจ านวน
พนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอา )ุ 0 - 57 0 - 40 0 - 42 - 

 จ านวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโ ชน์และภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์
ส าหรับปีปัจจุบนัและสองปี อ้นหลงัแสดงทดด้งัน้ี 

 (หน่ว : พนับาท) 

 
จ านวนภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโ ชน์ 
จ านวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง

จากผลของประสบการณ์ 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ปี 2557  52,914 30,818 11,446 6,516 
ปี 2556 46,756 - - - 
ปี 2555 32,839 - - - 
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21. ทุนเรือนหุ้น 

21.1 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 บริษทัฯทดจ้ดทะเบี นเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมา แพ่งและพาณิช  ์   
โด มีทุนจดทะเบี นเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท  

21.2 เม่ือวนัท่ี 26 ุนัวาคม 2556 ท่ีประชุมนหญ่วิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2556 ทดมี้มติอนุมติันห้เพิ่ม
ทุนจดทะเบี นของบริษทัฯจาก 1,000,000 บาท (หุ้นสามญั 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 620 
ลา้นบาท (หุ้นสามัญ 6,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โด การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนนหม่จ านวน 
6,190,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราทวหุ้้นละ 100 บาท โด บริษทัฯทดจ้ดทะเบี นเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิช แ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 26 ุนัวาคม 2556 

21.3 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนา น 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2557 ของบริษทัฯทดมี้มติดงัน้ี 

 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบี นของบริษทัฯ จาก 620 ลา้นบาท (หุน้สามญั 6.2 ลา้นหุน้มูลค่า หุน้ละ 100 บาท) 
เป็น 850 ลา้นบาท (หุน้สามญั 8.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โด การออกหุน้สามญันหม่จ านวน 2.3 ลา้น
หุ้น มูลค่าท่ีตราทวหุ้้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขา ต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯจ านวน 140 ลา้นบาท และเพื่อ
ซ้ือเงินลงทุนนนหุน้สามญัของบริษทั   คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั จากผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 90 ลา้นบาท ตามหมา เหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 12.3 โด บริษทัฯทดจ้ดทะเบี นการเพิ่มทุนจดทะเบี นกบักระทรวงพาณิช แ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

 อนุมติัการเปล่ี นแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราทวข้องบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราทวหุ้้นละ 100 บาท เป็น
มูลค่าหุ้นท่ีตราทวหุ้้นละ 1 บาท โด จ านวนหุ้นสามญันหม่ภา หลงัจากการเปล่ี นแปลงมูลค่าหุ้นสามญัจะ
เพิ่มจาก 8.5 ลา้นหุ้น เป็น 850 ลา้นหุ้น โด บริษทัฯทดจ้ดทะเบี นเปล่ี นแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราทวก้บั
กระทรวงพาณิช แ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบี นของบริษทัฯ จากเดิม 850 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 850 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท ภา หลงัจากการเพิ่มทุนจดทะเบี น และการเปล่ี นแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราทวเ้ป็นทุนจดทะเบี น
นหม่ 1,000 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โด การออกหุน้สามญันหม่ จ านวน 150 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราทวหุ้น้ละ 1 บาท การเพิ่มทุนดงักล่าวเพื่อรองรับการเสนอขา หุน้ต่อประชาชน บริษทัฯ
ทดจ้ดทะเบี นการเพิ่มทุนจดทะเบี นกบักระทรวงพาณิช แ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 
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21.4 นนระหว่างวนัท่ี 12 - 14 พฤไจิกา น 2557 บริษทัฯทดเ้สนอขา หุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อขา นหแ้ก่ประชาชนทัว่ทป 
และพนกังานของบริษทัฯเป็นคร้ังแรกจ านวน 250 ลา้นหุ้น (หุ้นสามญัท่ีเสนอขา โด บริษทัฯจ านวน 150 
ลา้นและหุน้สามญัท่ีเสนอขา โด กลุ่มผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 100 ลา้นหุน้) มูลค่าหุน้ท่ีตราทวหุ้น้ละ 1 บาท นน
ราคาเสนอขา หุน้ละ 28 ลา้นบาท 

 นนระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯทดรั้บช าระเงินค่าหุ้นจ านวนทั้งส้ิน 150 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 150 
ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 4,050 ล้านบาท ผลจากการออกจ าหน่า หุ้นดังกล่าวท านห้ทุนท่ี
ออกจ าหน่า และช าระแลว้ของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากจ านวน 850 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 850 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราทวหุ้้นละ 1 บาท) เป็นจ านวน 1,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราทวหุ้้นละ 1 บาท) 
บริษทัฯทดจ้ดทะเบี นการเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าว กบักระทรวงพาณิช แ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤไจิกา น 2557 
และตลาดหลกัทรัพ แ์ห่งประเทไทท ทดรั้บหุ้นสามญัจ านวน 1,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราทวหุ้้นละ 1 บาท 
เป็นหลกัทรัพ จ์ดทะเบี นและเร่ิมท าการซ้ือขา ทดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 พฤไจิกา น 2557 นนการออกจ าหน่า หุน้
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯมีค่านชจ่้า ท่ีเก่ี วขอ้งกบัการเสนอขา หุ้นดงักล่าวเป็นจ านวน 87 ลา้นบาท 
(สุทุิจากภาษีเงินทด ้22 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯแสดงเป็นรา การหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

22. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภา นตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ไ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าทรสุทุิประจ าปีส่วนหน่ึงทวเ้ป็นทุนส ารองทม่น้อ กว่าร้อ ละ 5 ของก าทรสุทุิประจ าปีหักดว้  อด
ขาดทุนสะสม กมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนทม่นอ้ กว่าร้อ ละ 10 ของทุนจดทะเบี น ส ารอง
ตามกฎหมา ดงักล่าวทม่สามารถน าทปจ่า เงินปันผลทด ้นนปี 2557 บริษทัฯทดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมา 
เป็นจ านวนเงิน 51 ลา้นบาท (2556: ทม่มี) 
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23. รายได้อ่ืน/ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

23.1 รายได้อ่ืน 

 (หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ุนัวาคม 

ส าหรับ        
รอบระ ะเวลา    
ตั้งแต่วนัท่ี      

28 สิงหาคม 2556 
ถึงวนัท่ี         

31 ุนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 
รา ทดค้่าบริหารจดัการ - - 300,000 - 
รา ทดค้่าเช่าและค่าบริการ 41,371 16,377 - - 
ก าทรจากอตัราแลกเปล่ี น 21,542 - - - 
รา ทดจ้ากการขา เไษวสัดุส้ินเปลือง 13,545 14,779 - - 
ก าทรจากการปรับปรุงมูลค่าของสัญญา
แลกเปล่ี นสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ี 
เป็นมูลค่า ติุุรรม 10,259 - - - 

ก าทรจากการจ าหน่า อุปกรณ์ 8,464 - - - 
ดอกเบ้ี รับ 8,313 16,322 13,941 - 
รา ทดจ้ากการขา และแลกซ้ือของ
รางวลั 2,238 4,936 - - 

อ่ืนๆ 20,477 14,054 - - 

รวมรา ทดอ่ื้น 126,209 66,468 313,941 - 

23.2 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

(หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ุนัวาคม 

ส าหรับ        
รอบระ ะเวลา    
ตั้งแต่วนัท่ี      

28 สิงหาคม 2556 
ถึงวนัท่ี         

31 ุนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสัญญา
แลกเปล่ี นสกลุเงินและ               
อตัราดอกเบ้ี เป็นมูลค่า ติุุรรม - 23,351 - - 
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ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ี น - 9,294 - - 

รวมค่านชจ่้า อ่ืน - 32,645 - - 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รา การค่านชจ่้า แบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ รา การค่านชจ่้า ท่ีส าคญัดงัต่อทปน้ี 

(หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ุนัวาคม 

ส าหรับ        
รอบระ ะเวลา    
ตั้งแต่วนัท่ี      

28 สิงหาคม 2556 
ถึงวนัท่ี         

31 ุนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อนชท้ป 5,013,002 4,491,496 - - 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโ ชน์อ่ืน
ของพนกังาน 592,346 437,510 122,941 - 

ค่านชจ่้า ส่งเสริมการขา  284,497 313,121 - - 
ค่าขนส่งสินคา้ 174,950 180,914 - - 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่า  173,623 107,025 - - 
ค่าโฆษณา 157,055 159,415 - - 
ค่าเดินทาง 104,367 93,075 49 - 
ค่าบริการสาุารณูปโภค 81,946 41,144 3 - 
ค่าซ่อมบ ารุง 43,320 49,695 - - 
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่าของ
สัญญาสัญญาแลกเปล่ี นสกลุเงินและ
อตัราดอกเบ้ี เป็นมูลค่า ติุุรรม - 23,351 - - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ี น  - 9,294 - - 
การเปล่ี นแปลงนนสินคา้ส าเร็จรูป (97,951) (724) - - 
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25. ภาษีเงินได้  

 ค่านชจ่้า ภาษีเงินทดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปทดด้งัน้ี 

(หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ุนัวาคม 

ส าหรับ        
รอบระ ะเวลา    
ตั้งแต่วนัท่ี      

28 สิงหาคม 
2556 ถึงวนัท่ี         
31 ุนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินทดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 229,997 183,035 34,014 - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินทดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรา การผลแตกต่างชัว่คราว 8,133 (23,955) (841) (82) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษเีงนิได้ทีแ่สดง
อยู่ในงบก าไรขาดทุน 238,130 159,080 33,173 (82) 

 จ านวนภาษีเงินทดท่ี้เก่ี วขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าทรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ุนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปทดด้งัน้ี 

(หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ุนัวาคม 

ส าหรับ        
รอบระ ะเวลา    
ตั้งแต่วนัท่ี      

28 สิงหาคม 
2556 ถึงวนัท่ี         
31 ุนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษีเงินทดร้อการตดับญัชีเก่ี วกบัผล

ขาดทุนจากการประมาณการตาม 87 1,178 6 - 
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หลกัคณิตไาสตร์ประกนัภ ั 

รา การกระทบ อดระหวา่งก าทร(ขาดทุน)ทางบญัชีกบัค่านชจ่้า (รา ทด)้ภาษีเงินทดมี้ดงัน้ี 

(หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ุนัวาคม 

ส าหรับ        
รอบระ ะเวลา    
ตั้งแต่วนัท่ี      

28 สิงหาคม 
2556 ถึงวนัท่ี         
31 ุนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 
ก าทร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงิน

ทดนิ้ติบุคคล 1,249,782 785,528 1,049,458 (412) 

     
อตัราภาษีเงินทดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าทร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงิน

ทดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 249,956 157,106 209,892 (82) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมา เหตุ 26) (12,097) - - - 
ค่านชจ่้า ตอ้งหา้ม 382 2,054 - - 
ค่านชจ่้า ท่ีมีสิทุิหกัทดเ้พิ่มข้ึน (111) (80) (176,719) - 

รวม (11,826) 1,974 (176,719) - 
ค่านชจ่้า ภาษีเงินทด(้รา ทด)้ท่ีแสดง
อ ูน่นงบก าทรขาดทุน 238,130 159,080 33,173 (82) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพ ภ์าษีเงินทดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ รา การดงัต่อทปน้ี 

(หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ประมาณการส่วนลดจ่า  13,808 16,049 - - 
หน้ีสินตามสัญญาแลกเปล่ี นสกลุ
เงินและอตัราดอกเบ้ี  6,089 8,141 - - 

ส ารองผลประโ ชน์ระ ะ าวของ
พนกังาน 5,261 8,173 923 - 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 268 71 - - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตไาสตร์ประกนัภ ั 87 1,178 6 - 

ผลกระทบของอตัราค่าเส่ือมราคา (104) (1,538) - - 
ขาดทุนทางภาษีท่ี งัทม่ทดน้ช ้ - 1,381 - 82 

รวม 25,409 33,455 929 82 

26. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทั เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั ่อ ทดรั้บสิทุิพิเไษทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน พ.ไ. 2520 โด การอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภา นตเ้ง่ือนทขท่ีก าหนดบาง
ประการ สิทุิประโ ชน์ท่ีส าคญัประกอบดว้  

รายละเอยีด สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2326(4)/2556 
2. วนัท่ีนนบตัรส่งเสริม 24 กนั า น 2556 
3. เพื่อส่งเสริมการลงทุนนนกิจการ ผลิตขวดแกว้ 
4. สิทุิประโ ชน์ส าคญัท่ีทดรั้บ  
4.1 ทดรั้บ กเวน้ภาษีเงินทดนิ้ติบุคคลส าหรับก าทรสุทุิท่ีทดจ้ากการประกอบกิจการท่ีทดรั้บ                  

การส่งเสริม (ส้ินสุดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) 
6 ปี 

4.2 ทดรั้บ กเวน้ทม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีทดรั้บการส่งเสริมซ่ึงทดรั้บ กเวน้ภาษีเงินทดนิ้ติ
บุคคลทปรวมค านวณเพื่อเสี ภาษีเงินทด ้ตลอดระ ะเวลาท่ีทดรั้บ กเวน้ภาษีเงินทดนิ้ติบุคคล 

6 ปี 

4.3 ทดรั้บ กเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั ทดรั้บ 
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รา ทดข้องบริษทั อ่ จ าแนกตามกิจการท่ีทดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและทม่ทดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 และ 2556 สามารถสรุปทดด้งัต่อทปน้ี 

(หน่ว : พนับาท) 
 กิจการท่ีทดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีทม่ทดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
รา ทดจ้ากการขา  369,004 - 889,218 - 1,258,222 - 

27. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก าทร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโด หารก าทร(ขาดทุน)ส าหรับปี (ทม่รวมก าทรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
ด้ว จ านวนถวัเฉล่ี ถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอ ู่นนระหว่างปี โด ทด้ปรับจ านวนหุ้นสามญัตาม
สัดส่วนท่ีเปล่ี นทปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ี นแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราทวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 100 
บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามท่ีกล่าวทวน้นหมา เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21.3 โด ถือเสมือนว่าการ
เปล่ี นแปลงจ านวนหุน้และมูลค่าหุน้ท่ีตราทวท้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรา งาน 

 (หน่ว : พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 

ส าหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ุนัวาคม 

ส าหรับ        
รอบระ ะเวลา    
ตั้งแต่วนัท่ี      

28 สิงหาคม 2556 
ถึงวนัท่ี         

31 ุนัวาคม 
 2557 2556 2557 2556 

ก าทร(ขาดทุน)ส าหรับปี (พนับาท)     
ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดัโครงการ
สร้างทางุุรกิจ 913,142 (330) 1,016,285 (330) 

ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงการ
สร้างทางุุรกิจ - 512,401 - - 

จ านวนหุน้สามญัภา หลงัจากการ
สะทอ้น การเปล่ี นแปลงมูลค่าท่ี   
ตราทว ้(พนัหุน้) 749,616 429,164 749,616 6,200 

ก าทร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท/หุน้)     
ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดัโครงการ
สร้างทางุุรกิจ 1.22 (0.0008) 1.36 (0.0532) 

ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงการ - 1.19 - - 
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สร้างทางุุรกิจ 

28. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรา งานภา นนของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินนจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานทดรั้บและสอบทานอ า่งสม ่าเสมอเพื่อนชน้นการตดัสินนจนนการจดัสรรทรัพ ากรนหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินนจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯคือประุานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพื่อวตัถุประสงคน์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทั ่อ จดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่ว ุุรกิจตามประเภท
ของผลิตภณัฑ์และบริการ โด มีส่วนงานทางภูมิไาสตร์ท่ีด าเนินการผลิตนนประเทไทท  และจ าหน่า ทั้ง
ตลาดนนประเทไและต่างประเทไ บริษทัฯและบริษทั อ่ มีส่วนงานท่ีรา งานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

(1) ส่วนงานผลิตและจ าหน่า เคร่ืองด่ืม 

(2) ส่วนงานผลิตและจ าหน่า  ขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  

(3) จ าหน่า เคร่ืองด่ืม 

ผูมี้อ  านาจตดัสินนจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่ว ุุรกิจแ กจากกนัเพื่อวตัถุประสงคน์น
การตดัสินนจเก่ี วกับการจดัสรรทรัพ ากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโด พิจารณาจากก าทรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพ ร์วมซ่ึงวดัมูลค่า
โด นชเ้กณฑเ์ดี วกบัท่ีนชน้นการวดัก าทรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพ ร์วมนนงบการเงิน  

การบนัทึกบัญชีส าหรับรา การระหว่างส่วนงานท่ีรา งานเป็นทปนนลกัษณะเดี วกับการบนัทึกบัญชี
ส าหรับรา การุุรกิจกบับุคคลภา นอก 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่ว ุุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ นนระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯ
และบริษทั อ่ ทม่มีการเปล่ี นแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรา งาน  
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ขอ้มูลรา ทด้ ก าทรและสินทรัพ ร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทั ่อ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ุนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อทปน้ี 

 (หน่ว : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 

 ส่วนงานผลิตและจ าหน่า       

 เคร่ืองด่ืม 

ขวด
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

จ าหน่า 
เคร่ืองด่ืม อ่ืนๆ 

รวมส่วน
งานท่ี
รา งาน 

รา การตดั
บญัชี

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 

รา ทดจ้ากภา นอก 2,093 - 5,355 - 7,448 - 7,448 

รา ทดร้ะหวา่งส่วนงาน 4,920 1,258 - - 6,178 (6,178) - 

รา ทดท้ั้งส้ิน 7,013 1,258 5,355 - 13,626 (6,178) 7,448 

ก าไรจากการด าเนินงาน
ตามส่วนงาน 1,897 177 435 - 2,509 - 2,509 

รา ทดอ่ื้น 114 4 14 1,198 1,330 (1,204) 126 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่า  132 37 6 - 175 (1) 174 

ดอกเบ้ี จ่า  86 1 25 - 112 - 112 
ค่านชจ่้า ภาษีเงินทด ้ 149 44 12 33 238 - 238 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน        
การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ของ
สินทรัพ  ์ทม่หมุนเว ีน
ท่ีทม่รวมสินทรัพ ภ์าษี
เงินทดร้อตดับญัชี 40 (1) 917 26 982 (25) 957 
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(หน่ว : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556 

 ส่วนงานผลิตและจ าหน่า      

 เคร่ืองด่ืม 

ขวด
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

จ าหน่า 
เคร่ืองด่ืม 

รวมส่วนงาน
ท่ีรา งาน 

รา การตดั
บญัชีระหวา่ง

กนั 
งบการเงิน

รวม 

รา ทดจ้ากภา นอก 1,552 - 5,311 6,863 - 6,863 

รา ทดร้ะหวา่งส่วนงาน 4,877 201 - 5,078 (5,078) - 

รา ทดท้ั้งส้ิน 6,429 201 5,311 11,941 (5,078) 6,863 

ก าไรจากการด าเนินงานตามส่วน
งาน 1,621 18 431 2,070 - 2,070 

รา ทดอ่ื้น 57 - 14 71 (5) 66 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่า  102 - 6 108 (1) 107 
ดอกเบ้ี จ่า  118 13 5 136 - 136 
ค่านชจ่้า ภาษีเงินทด ้ 97 (1) 63 159 - 159 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน       
การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ของสินทรัพ  ์
ทม่หมุนเว ีนท่ีทม่รวมสินทรัพ ์
ภาษีเงินทดร้อตดับญัชี 260 544 30 834 - 834 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รา ทดจ้ากลูกคา้ภา นอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
(หน่ว : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2557 2556 
รา ทดจ้ากลูกคา้ภา นอก    
นนประเทไ   
ประเทไทท  5,358 5,311 

ต่างประเทไ   
ประเทไกมัพูชา 1,006 591 
ประเทไอฟักานิสถาน 531 492 
ประเทไเ เมน 169 244 
ประเทไเมี นมาร์ 242 126 
ประเทไเวี ดนาม 66 44 
อ่ืน ๆ 76 55 
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รวม 7,448 6,863 

นนปี 2557 บริษทัฯและบริษทั ่อ มีรา ทดจ้ากการขา สินคา้นนประเทไคิดเป็นร้อ ละ 72 (2556: ร้อ ละ 78) 
และรา ทดจ้ากการขา สินคา้ต่างประเทไคิดเป็นร้อ ละ 28 (2556: ร้อ ละ 22) 

บริษทัฯและบริษทั ่อ ด าเนินกิจการท่ีผลิตนนเขตภูมิไาสตร์เดี วคือนนประเทไทท  ดงันั้น สินทรัพ ท่ี์
แสดงอ ูน่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรา งานตามเขตภูมิไาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

นนปี 2557 บริษทัฯและบริษทั อ่ มีรา ทดจ้ากลูกคา้รา นหญ่จ านวน 2 รา  ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ร้อ ละ 10 ของ
รา ทดร้วมของกิจการ (2556: ทม่มี) 

29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทั อ่  และพนกังานบริษทัฯและบริษทั อ่ ทดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ี งชีพข้ึนตาม
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ี งชีพ พ.ไ. 2530 โด บริษทัฯและบริษทั อ่   และพนักงานจะจ่า สมทบ
เขา้กองทุนเป็นรา เดือนนนอตัราร้อ ละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ี งชีพน้ีบริหารโด กองทุน
ส ารองเล้ี งชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ และบริษัท หลกัทรัพ จ์ดัการกองทุนรวม กสิกรทท  จ ากัด ซ่ึงจด
ทะเบี นแลว้ และจะจ่า นหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบี บวา่ดว้ กองทุนของบริษทัฯ
และบริษทั อ่ นนระหวา่งปี 2557 บริษทัฯและบริษทั อ่ ทดจ่้า เงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 7.9 ลา้นบาท 
(2556: 2.9 ลา้นบาท) เฉพาะของบริษทัฯจ านวน 2.4 ลา้นบาท (2556: ทม่มี) 

30. เงินปันผล 

(หน่ว : บาท) 

 อนุมติัโด  เงินปันผลจ่า  
เงินปันผลจ่า       

ต่อหุน้ 

บริษัทฯ    
ส าหรับปี 2557    
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนา น 2557 279,000,000 45 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2557  279,000,000 45 
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 (หน่ว : บาท) 

 อนุมติัโด  เงินปันผลจ่า  
เงินปันผลจ่า       

ต่อหุน้ 

บริษัทย่อย    
ส าหรับปี 2556    
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2556 

300,000,000 150 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั                       

เม่ือวนัท่ี 11 ุนัวาคม 2556 220,000,000 220 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2556  520,000,000 370 

    
ส าหรับปี 2557    
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 28  มีนาคม 2557 348,000,000 116 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 50,000,000 50 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 12 ุนัวาคม 2557 450,000,000(1) 150 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                
ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั                       
เม่ือวนัท่ี 12 ุนัวาคม 2557 140,000,000(1) 140 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2557  988,000,000 456 

 (1) ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 บริษทัฯมีเงินปันผลคา้งรับท่ีแสดงอ ูน่นงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 590 
ลา้นบาท โด บริษทั อ่ ทั้งสองแห่งจะจ่า เงินปันผลนหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภา นนวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2558 
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31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

31.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที่ 31 ุันวาคม 2557 บริษทั ่อ มีภาระผูกพนัเกี่ วกับรา จ่า ฝ่า ทุนจ านวน 9.8 ลา้นบาท 
และ 1.4 ลา้น ูโร (2556: 1,023.4 ลา้นบาท) ท่ีเก่ี วขอ้งกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือ
เคร่ืองจกัร 

31.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทั ่อ ทดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ี วขอ้งกบัการเช่ารถ นต์และอุปกรณ์ อา ุของ
สัญญามีระ ะเวลา 5 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ุันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทั อ่  มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่า นนอนาคตทั้งส้ินภา นต้
สญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกทม่ทด ้ดงัน้ี 

(ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 
จ่า ช าระ     

ภา นน 1 ปี 16.8 6.1 3.5 - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ทม่เกิน 5 ปี 25.3 - 4.4 - 

31.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 

บริษทัฯทด้เขา้ท าสัญญาว่าจา้งกับท่ีปรึกษาเพื่อขอรับค าปรึกษาเก่ี วกับการด าเนินการทางุุรกิจภา นต้
เง่ือนทขของสญัญาดงักล่าว บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่า ค่าตอบแทนตามเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุนนสญัญา 

31.4 สัญญาส าคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

31.4.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทั ่อ แห่งหน่ึง) และบริษทั 
ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (ซ่ึงเป็นบริษทั ่อ อีกแห่งหน่ึง) ทดท้  าสัญญาการแต่งตั้งผูจ้ดัจ  าหน่า หรือ          
ผูซ้ื้อ โด ตกลงนห ้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั เป็น ผูจ้  าหน่า สินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง 
จ ากดั แต่เพี งผูเ้ดี ว สัญญาน้ีมีระ ะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออา ุ
สัญญาต่อทปทดทุ้กๆ 5 ปี ภา นตส้ัญญาฉบบัน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั จะจ่า ค่าตอบแทน
แก่บริษัท ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากัด ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนทขท่ีระบุนนสัญญาและรับผิดชอบ
ค่านชจ่้า นนการโฆษณาและการส่งเสริมการขา แก่ผูบ้ริโภค 



 

46   

 

31.4.2 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัุ์ 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทั ่อ แห่งหน่ึง) และบริษทั 
เอเชี แปซิฟิกกลาส จ ากดั (ซ่ึงเป็นบริษทั อ่ อีกแห่งหน่ึง) ทดต้กลงท าสัญญาซ้ือขา ขวดแกว้สีชา 
ขนาด 150 มิลลิลิตร ตามจ านวนท่ีก าหนดทวน้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบันช้จนกว่าภาระหน้ีตาม
สญัญาวงเงินสินเช่ือของบริษทั อ่ ท่ีมีอ ู ่จะช าระเสร็จส้ินหรือ กเลิกวงเงิน  

  เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัุ์ 2557 บริษทัฯและบริษทั อ่ ดงักล่าวทดท้ าสัญญาแกท้ขเพิ่มเติมสัญญาซ้ือขา 
ขวดแก้วสีชาโด บริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ี ขอ้งกันดังกล่าวตกลงซ้ือขา ขวดแก้วสีนสขนาด 250 
มิลลิลิตร ตามจ านวนและรูปแบบท่ีระบุทวน้นสัญญามีผลบงัคบันชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 กุมภาพนัุ์ 2557 ทป
จนกวา่ภาระหน้ีตามสญัญาวงเงินสินเช่ือของบริษทัท่ีเก่ี วขอ้งกนัท่ีมีอ ูจ่ะช าระหรือ กเลิกวงเงิน 

  เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัุ์ 2558 บริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ี วขอ้งกนัทดท้  าสัญญาแกท้ขเพิ่มเติมเก่ี วกบั
การเปล่ี นแปลงระ ะเวลาสัญญาจากมีผลบงัคบันชจ้นกว่าภาระหน้ีตามสัญญาวงเงินสินเช่ือของ
บริษทัท่ีเก่ี วขอ้งกนัท่ีมีอ ูจ่ะช าระเสร็จส้ินหรือ กเลิกวงเงิน เป็นมีผลบงัคบันชต้ั้งแต่วนัท่ีท าสัญญา
แกท้ขเพิ่มเติมเป็นตน้ทปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโด ฝ่า นดฝ่า หน่ึง 

31.4.3 เม่ือวนัท่ี 20 พฤไจิกา น 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทั อ่ แห่งหน่ึง) ทดท้  าสัญญา
จา้งบริษทัท่ีเก่ี วขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อประชาสัมพนัุ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้โด บริษทัฯ
 ่อ ดงักล่าวตกลงจ่า ค่าประชาสัมพนัุ์นนอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญาน้ีมีระ ะเวลา 3 ปี มีผล
บงัคบันชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ุนัวาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2557 บริษทั ่อ ดงักล่าวทดท้  าสัญญาแกท้ขเพิ่มเติมเก่ี วกบัการเปล่ี นแปลง
ระ ะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โด จ่า ค่าประชาสัมพนัุ์นนอตัราเดิม นอกจากน้ีบริษทั ่อ 
ดงักล่าวตกลงท่ีจะต่ออา ุสัญญาฉบบัน้ีออกทปอีก 5 ปีโด อตัโนมติัภา หลงัส้ินสุดสัญญานนวนัท่ี 
31 ุนัวาคม 2561 และตกลงจ่า ค่าประชาสัมพนัุ์นนอตัราปีละ 12 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมีผล
บงัคบันชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ทป 

31.4.4 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 บริษทัฯทดต้กลงท าสัญญานนการนห้ความช่ว เหลือดา้นการบริการและ
การจดัการกับบริษัท ่อ ทั้ งสามแห่งมีผลบงัคบันช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ภา นตข้อ้ตกลง
ดงักล่าว บริษทัฯทดรั้บค่าตอบแทนเป็นรา เดือนรวมทั้งส้ินเดือนละ 10 ลา้นบาทต่อเดือน 

  เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯและบริษัท ่อ ทด้ท าสัญญาแก้ทขเพิ่มเติมเก่ี วกับการ
เปล่ี นแปลงค่าตอบแทนจากเดือนละ 10 ลา้นบาท เป็นเดือนละ 25 ลา้นบาท โด มีผลบงัคบันชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษา น 2557 ถึง 31 ุนัวาคม 2557 

  เม่ือวนัท่ี 12 ุนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทั ่อ ทดท้  าสัญญาแกท้ขเพิ่มเติมเก่ี วกบัการเปล่ี นแปลง
ค่าตอบแทนจากเดือนละ 25 ล้านบาท เป็นเดือนละ 40 ล้านบาท โด มีผลบังคับนช้ตั้ งแต่วนัท่ี                   
1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 
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31.5 การค า้ประกนั 

31.5.1 ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (บริษทั อ่ แห่งหน่ึง) ค  ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือนหแ้ก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั (ซ่ึงเป็นบริษทั อ่ อีกแห่งหน่ึง) นนวงเงิน 300 ลา้นบาท 
(2556: ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือนห้แก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั 300 ลา้นบาท และค ้าประกนั
วงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือนห้แก่บริษทัท่ีเก่ี วขอ้งกนัแห่งหน่ึงนนวงเงิน 200 ลา้นบาท และ 375 ลา้น
บาท ตามล าดบั) 

31.5.2 ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จ ากดั (บริษทั ่อ แห่งหน่ึง) ค  ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือนห้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (ซ่ึงเป็นบริษทั ่อ อีกแห่งหน่ึง) นนวงเงิน 200 ลา้น
บาท (2556: 200 ลา้นบาท) 

31.5.3 ณ 31 ุนัวาคม 2557 บริษทั อ่ มีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโด ุนาคารนนนามบริษทั ่อ เหลืออ ู่
เป็นจ านวน 47 ลา้นบาท (2556: 6.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ี วเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติุุรกิจของบริษทั อ่  เพื่อค ้าประกนัการนชท้ฟฟ้า  

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทั ่อ ตามท่ีนิ ามอ ู่นนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรา การและการเปิดเผ ขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้  เงินสดและรา การ
เที บเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินนห้กู ้ืม เงินลงทุนชั่วคราว เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน             
เงินกู ้มืระ ะสั้น และเงินกู ้มืระ ะ าว บริษทัฯและบริษทั อ่ มีความเส่ี งท่ีเก่ี วขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโ บา การบริหารความเส่ี งดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทั ่อ มีความเส่ี งดา้นการนห้สินเช่ือท่ีเก่ี วเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ               
เงินนหกู้ ้มื ฝ่า บริหารควบคุมความเส่ี งน้ีโด การก าหนดนหมี้นโ บา และวิุีการนนการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทั ่อ จึงทม่คาดว่าจะทดรั้บความเสี หา ท่ีเป็นสาระส าคญัจากการนห้
สินเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทั อ่ อาจตอ้งสูญเสี จากการนห้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินนหกู้ ้มืท่ีแสดงอ ูน่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทั ่อ มีความเส่ี งจากอตัราดอกเบ้ี ท่ีส าคญัอนัเก่ี วเน่ืองกับเงินฝากสถาบนัการเงิน               
เงินเบิกเกินบญัชีุนาคาร เงินกู ้มืระ ะสั้นและเงินกู ้ืมระ ะ าวจากสถาบนัการเงิน สินทรัพ แ์ละหน้ีสิน
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ทางการเงินส่วนนหญ่มีอตัราดอกเบ้ี ท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ี คงท่ีซ่ึงนกลเ้คี งกบั
อตัราตลาดนนปัจจุบนั 

 สินทรัพ แ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ี  และส าหรับสินทรัพ แ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ี คงท่ีสามารถแ กตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ี นหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ี นหม่ถึงก่อน) ทดด้งัน้ี            

 (หน่ว : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ี คงท่ี อตัราดอกเบ้ี    อตัรา 
 ภา นน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ทม่มี  ดอกเบ้ี  
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ี  รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อ ละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรา การเที บเท่าเงินสด 389 - - 139 - 528 0.1 - 2.1 
เงินลงทุนชัว่คราว 900 - - - - 900 2.9 - 3.2 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 308 308 - 

 

1,289 - - 139 308 1,736  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 797 797 - 

 

- - - - 797 797  
 

 

 (หน่ว : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ี คงท่ี อตัราดอกเบ้ี    อตัรา 
 ภา นน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ทม่มี  ดอกเบ้ี  
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ี  รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อ ละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรา การเที บเท่าเงินสด 362 - - 124 - 486 0.5 - 2.5 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 251 251 - 

เงินนหกู้ ้มืระ ะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั 329 - - - - 329 4.3 

 691 - - 124 251 1,066  

หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู ้มืระ ะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 660 - - 4 - 664 3.3 - 4.8 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 970 970 - 
เงินกู ้มืระ ะ าว - - 2,249 - - 2,249 4.6, 5.5   

MLR - 1.5 ถึง 
MLR -2.6 

 660 - 2,249 4 970 3,883  
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 (หน่ว : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ี คงท่ี อตัราดอกเบ้ี    อตัรา 
 ภา นน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ทม่มี  ดอกเบ้ี  
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ี  รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อ ละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรา การเที บเท่าเงินสด 389 - - 4 - 393 0.4 - 2.1 
เงินลงทุนชัว่คราว 900 - - - - 900 2.9 - 3.2 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 108 108 - 
เงินนหกู้ ้มืระ ะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั 2,943 - - - - 2,943 3.2 - 4.3 
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั - - - - 590 590 - 

 

4,232 - - 4 698 4,934  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 69 69 - 

 

- - - - 69 69  
 

 

 (หน่ว : ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ี คงท่ี อตัราดอกเบ้ี    อตัรา 
 ภา นน มากกวา่ 1 มากกวา่ ปรับข้ึนลง ทม่มี  ดอกเบ้ี  
 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ี  รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อ ละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรา การเที บเท่าเงินสด 0.1 - - - - 0.1 0.5 

 0.1 - - - - 0.1  
        

หนีสิ้นทางการเงนิ        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 0.2 0.2 - 

เงินกู ้มืระ ะสั้นจากกิจการท่ีเก่ี วขอ้งกนั 0.4 - - - - 0.4 4.0 

 0.4 - - - 0.2 0.6  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทั อ่ มีความเส่ี งจากอตัราแลกเปล่ี นท่ีส าคญัอนัเก่ี วเน่ืองจากการซ้ือหรือขา สินคา้และ
การนชสิ้นเช่ือระ ะสั้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทไ  

ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทั อ่ มีสินทรัพ แ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทไดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 ุนัวาคม 2557 

 สินทรัพ ท์าง หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ี น                                                   

สกลุเงิน การเงิน ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขา  

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่ว เงินตราต่างประเทไ) 
เหรี ญสหรัฐอเมริกา 0.3 - 32.8128 33.1132 
 โูร - 0.9 39.7507 40.3552 

 

 งบการเงินรวม 

 31 ุนัวาคม 2556 

 สินทรัพ ท์าง หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ี น                                                   

สกลุเงิน การเงิน ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขา  

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่ว เงินตราต่างประเทไ) 
เหรี ญสหรัฐอเมริกา 0.1 14.7 32.6778 32.9494 

 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ (Cross currency interest rate swap contract) 

เม่ือวนัท่ี 21 ุนัวาคม 2555 บริษทั อ่ แห่งหน่ึงทดท้  าสัญญาแลกเปล่ี นอตัราดอกเบ้ี กบัุนาคารแห่งหน่ึง 
ส าหรับเงินกู ้ืมจ านวน 500 ลา้นบาท ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 28 ุันวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ุันวาคม 2559 โด 
บริษทั ่อ ตกลงท่ีจะเปล่ี นอตัราดอกเบ้ี ส าหรับเงินกู ้ืมจ านวน 500 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบ้ี ร้อ ละ 
MLR - 1.5% ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ี คงท่ีร้อ ละ 5.5 ต่อปี และทดมี้การท าสัญญาแกท้ขเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 13 
ุนัวาคม 2556 โด ทดท้ าการแกท้ขเพิ่มเติมสัญญาเป็นสัญญาแลกเปล่ี นสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ี  ส าหรับ
เงินกู ้ืม ณ วนัดงักล่าว จ านวน 471.02 ลา้นบาท โด เปล่ี นเงินตน้สกุลเงินบาทจ านวน 471.02 ลา้นบาท 
เป็น 14.7 ลา้นเหรี ญสหรัฐอเมริกาและเปล่ี นการค านวณดอกเบ้ี จากอตัราดอกเบ้ี คงท่ีร้อ ละ 5.5 ต่อปี 
เป็นอตัราดอกเบ้ี คงท่ีร้อ ละ 4.55 ต่อปี ซ่ึงค านวณจาก อดคงเหลือเงินตน้ท่ีเป็นเงินสหรัฐอเมริกา สัญญา
แกท้ขเพิ่มเติมดงักล่าวมีก าหนดระ ะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 ุนัวาคม 2559  
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รา การเปล่ี นแปลงของหน้ีสินตามสัญญาแลกเปล่ี นสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ี จากการเปล่ี นแปลงนน
มูลค่า ติุุรรมของสญัญาแลกเปล่ี นสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ี สรุปทดด้งัน้ี 

      (หน่ว : พนับาท) 
หน้ีสินตามสญัญาแลกเปล่ี นสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ี  ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2556 40,703 
หกั: ก าทรจากการเปล่ี นแปลงมูลค่า ติุุรรม (10,259) 

หน้ีสินตามสญัญาแลกเปล่ี นสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ี  ณ วนัท่ี 31 ุนัวาคม 2557 30,444 

โด บริษทั อ่ ดงักล่าวทดบ้นัทึกผลการเปล่ี นแปลงดงักล่าวเป็นก าทรจากการเปล่ี นแปลงมูลค่า ติุุรรม
นนงบก าทรขาดทุน 

มูลค่า ติุุรรมของอตัราดอกเบ้ี ค านวณโด นชอ้ตัราท่ีก าหนดโด สถาบนัการเงินเสมือนวา่ทด ้กเลิกสญัญา
นั้น ณ วนัท่ีนนงบแสดงฐานะการเงิน 

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพ แ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนนหญ่ของบริษทัฯและบริษทั อ่ มีอตัราดอกเบ้ี ท่ีปรับข้ึนลง
ตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ี คงท่ีนกลเ้คี งกับอตัราดอกเบ้ี นนตลาด บริษทัฯและบริษัท ่อ จึง
ประมาณมูลค่า ติุุรรมของสินทรัพ แ์ละหน้ีสินทางการเงินนกลเ้คี งกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงนนงบแสดง
ฐานะการเงิน  

มูลค่า ุติุรรม หมา ถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้า ตกลงแลกเปล่ี นสินทรัพ ก์นัหรือจ่า ช าระหน้ีสินนน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่า มีความรอบรู้ และเตม็นจนนการแลกเปล่ี นและสามารถต่อรองราคากนัทดอ้ า่งเป็นอิสระ
นนลกัษณะท่ีทม่มีความเก่ี วขอ้งกนั วิุีการก าหนดมูลค่า ติุุรรมข้ึนอ ูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน 
มูลค่า ติุุรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโด นชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

33. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคน์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดันห้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินุุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นนห้กับผูถื้อหุ้น โด  ณ วนัท่ี             
31 ุันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.17:1 (2556: 3.63:1) และเฉพาะบริษทัมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.02:1 (2556: 0.001:1) 
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34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัุ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯทดมี้มติอนุมติัเสนอจ่า เงินปันผลจากผล
การด าเนินงานของปี 2557 นห้แก่ผูถื้อหุ้นนนอตัราหุ้นละ 0.6 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 600 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการจ่า เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลท่ีทดจ่้า ทปแลว้ 279 ลา้นบาทโด บริษทัฯจะเสนอจ่า เงินปันผล
นหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภา นนวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558  

 บริษทัฯจะน ามติดงักล่าวเสนอนนท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเพื่อขออนุมติัการจ่า เงินปันผล
ต่อทป 

35. การอนุมัติงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีทดรั้บอนุมติันหอ้อกโด คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัุ์ 2558 
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