
 

 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 



 

 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก             
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

วิชาติ โลเกศกระวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 7 สิงหาคม 2558 



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 654,411              528,084              547,380              392,990              

เงินลงทุนชัว่คราว 4 760,000              900,100              760,000              900,000              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 5 518,373              308,444              49,470                107,556              

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          2,973,000           2,943,000           

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          379,997              589,996              

สินคา้คงเหลือ 6 321,025              317,990              -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 23,744                65,282                28                       9                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,277,553           2,119,900           4,709,875           4,933,551           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัการเบิกใช้ 3 -                          7,567                  -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          958,954              958,954              

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9                109,791                135,661                           -                           - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10             4,741,210             4,753,772                           -                           - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 17,678                17,343                -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21,453                25,409                1,387                  929                     

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,529                  3,859                  -                          -                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,893,661           4,943,611           986,513              986,055              
รวมสินทรัพย์ 7,171,214           7,063,511           5,696,388           5,919,606           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 12 836,124              797,133              35,453                68,907                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 108,945 105,294              3,712                  1,430                  

หน้ีสินตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 23.1 36,850                30,444                -                          -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13 23,234                38,291                3,516                  9,579                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,005,153           971,162              42,681                79,916                

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 58,887                52,914                33,107                30,818                

เงินมดัจาํสาํหรับการเช่า 2 10,814                10,814                -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 69,701                63,728                33,107                30,818                

รวมหนีสิ้น 1,074,854           1,034,890           75,788                110,734              

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 16 51,000                51,000                51,000                51,000                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 650,205              582,466              497,661              685,933              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

   ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 323,216              323,216              -                          -                          

   ส่วนเกินทุนจากการการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

      ในบริษทัยอ่ย 8.3 108,959              108,959              108,959              108,959              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,096,360           6,028,621           5,620,600           5,808,872           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,171,214           7,063,511           5,696,388           5,919,606           

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนรวม

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,011,130             1,958,621             -                           -                           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 2, 8 -                           -                           379,997                -                           

รายไดอ่ื้น 2, 17 19,349                  27,284                  61,859                  75,008                  

รวมรายได้ 2,030,479             1,985,905             441,856                75,008                  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,265,660             1,316,217             -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 253,902                254,978                -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 92,259                  68,284                  42,149                  26,958                  

รวมค่าใช้จ่าย 1,611,821             1,639,479             42,149                  26,958                  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 418,658                346,426                399,707                48,050                  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (407)                      (27,046)                 (35)                       (60)                       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 418,251                319,380                399,672                47,990                  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (63,042)                 (64,197)                 (3,927)                   (9,599)                   
กําไรสําหรับงวด 355,209                255,183                395,745                38,391                  

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 355,209                207,904                395,745                38,391                  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                           47,279                  
355,209                255,183                

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.36                      0.34                      0.40                      0.06                      

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,000,000             620,000                1,000,000             620,000                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับงวด 355,209                255,183                395,745                38,391                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 355,209                255,183                395,745                38,391                  

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 355,209                207,904                395,745                38,391                  

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                           47,279                  
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 355,209                255,183                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนรวม

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2558

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 3,731,678             3,675,622             -                           -                           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 2, 8 -                           -                           379,997                293,598                

รายไดอ่ื้น 2, 17 60,112                  68,091                  124,559                105,008                

รวมรายได้ 3,791,790             3,743,713             504,556                398,606                

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,355,666             2,459,048             -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 472,370                473,133                -                           -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 176,620                134,796                84,866                  51,982                  

รวมค่าใช้จ่าย 3,004,656             3,066,977             84,866                  51,982                  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 787,134                676,736                419,690                346,624                

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (629)                      (57,268)                 (39)                       (143)                      

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 786,505                619,468                419,651                346,481                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (118,766)               (124,277)               (7,923)                   (10,577)                 
กําไรสําหรับงวด 667,739                495,191                411,728                335,904                

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 667,739                396,680                411,728                335,904                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                           98,511                  
667,739                495,191                

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 19

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.67                      0.64                      0.41                      0.54                      

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 1,000,000             620,000                1,000,000             620,000                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับงวด 667,739                495,191                411,728                335,904                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           -                           -                           
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 667,739                495,191                411,728                335,904                

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 667,739                396,680                411,728                335,904                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                           98,511                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 667,739                495,191                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 786,505                619,468                419,651                346,481                

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      เงินปันผลรับ -                           -                           (379,997)               (293,598)               

      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 115,440                63,432                  -                           -                           

      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 232                       1,875                    -                           -                           

      ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -                           310                       -                           -                           

      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,716)                   (7,438)                   -                           -                           

      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,973                    5,207                    2,289                    2,310                    

      ขาดทุน(กาํไร)จากการปรับมูลค่าของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน

         และอตัราดอกเบ้ียเป็นมูลค่ายติุธรรม 6,406                    (10,576)                 -                           -                           

      กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (576)                      (4,549)                   -                           -                           

      ดอกเบ้ียรับ (19,328)                 (3,531)                   (64,530)                 (8)                         

      ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย -                           56,308                  -                           140                       

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 892,936                720,506                (22,587)                 55,325                  

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (201,090)               (53,276)                 90,804                  (75,799)                 

   สินคา้คงเหลือ (3,267)                   (30,401)                 -                           -                           

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 41,538                  (26,133)                 (19)                       (31)                       

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 330                       475                       -                           -                           

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 39,612                  209,194                (33,454)                 17,162                  

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (15,057)                 (24,115)                 (6,063)                   6,735                    

   จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                           (3,500)                   -                           -                           

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 755,002                792,750                28,681                  3,392                    

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 10,444                  9,141                    31,812                  8                           

จ่ายดอกเบ้ีย -                           (57,578)                 -                           (140)                      

จ่ายภาษีเงินได้ (111,159)               (114,183)               (6,099)                   (1,171)                   

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 654,287                630,130                54,394                  2,089                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2558

(หน่วย: พนับาท)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัการเบิกใชล้ดลง 7,567                    -                           -                           -                           

เงินสดรับจากเงินมดัจาํสาํหรับการเช่า -                           2,583                    -                           -                           

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,905                    9,866                    -                           -                           

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน (467)                      (270)                      -                           -                           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (75,741)                 (963,788)               -                           -                           

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,324)                   (2,399)                   -                           -                           

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 140,100                -                           140,000                -                           

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                           (1,188,000)            -                           

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           329,000                1,158,000             -                           

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           589,996                -                           

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 72,040                  (625,008)               699,996                -                           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง -                           (101,553)               -                           -                           

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                           (87,000)                 -                           -                           

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           -                           20,260                  

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           -                           (20,613)                 

จ่ายเงินปันผล (600,000)               -                           (600,000)               -                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (600,000)               (188,553)               (600,000)               (353)                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิ 126,327                (183,431)               154,390                1,736                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 528,084                485,566                392,990                105                       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 654,411                302,135                547,380                1,841                    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด

   เงินปันผลคา้งรับ -                           -                           379,997                293,598                

   เงินปันผลคา้งจ่าย -                           383,402                -                           279,000                

   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           1,334                    -                           -                           

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,305                  -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนที่เป็นของ
ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจากการ ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

จดัสรรแลว้ - จากการรวม เปลี่ยนแปลงสดัส่วน รวม ไม่มีอาํนาจ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง กิจการภายใต้ การถือหุ้น รวมองคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุมของ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 620,000                -                            -                            (330)                    323,216                     -                                 323,216                     942,886                204,846                1,147,732                 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                            -                            -                            396,680              -                                 -                                 -                                 396,680                98,511                  495,191                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                          -                                 -                                 -                                 -                            -                            -                                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            396,680              -                                 -                                 -                                 396,680                98,511                  495,191                    
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                          -                                 -                                 -                                 -                            (104,402)               (104,402)                  
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                            -                            15,000                  (15,000)               -                                 -                                 -                                 -                            -                            -                                
เงินปันผลจ่าย 21 -                            -                            -                            (279,000)             -                                 -                                 -                                 (279,000)               -                            (279,000)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2557 620,000                -                            15,000                  102,350              323,216                     -                                 323,216                     1,060,566             198,955                1,259,521                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 1,000,000             3,962,980             51,000                  582,466              323,216                     108,959                     432,175                     6,028,621             -                            6,028,621                 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                            -                            -                            667,739              -                                 -                                 -                                 667,739                -                            667,739                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                          -                                 -                                 -                                 -                            -                            -                                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            667,739              -                                 -                                 -                                 667,739                -                            667,739                    
เงินปันผลจ่าย 21 -                            -                            -                            (600,000)             -                                 -                                 -                                 (600,000)               -                            (600,000)                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 1,000,000             3,962,980             51,000                  650,205              323,216                     108,959                     432,175                     6,096,360             -                            6,096,360                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  2558

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ
งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของส่วนของผูถ้ือหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจากการ
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง เปลี่ยนแปลงสดัส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 620,000                     -                                 -                                 (330)                           -                                    619,670                     
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 335,904                     -                                    335,904                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                    -                                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 335,904                     -                                    335,904                     
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                                 -                                 15,000                       (15,000)                      -                                    -                                 
เงินปันผลจ่าย 21 -                                 -                                 -                                 (279,000)                    -                                    (279,000)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2557 620,000                     -                                 15,000                       41,574                       -                                    676,574                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 1,000,000                  3,962,980                  51,000                       685,933                     108,959                        5,808,872                  
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 411,728                     -                                    411,728                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                    -                                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 411,728                     -                                    411,728                     
เงินปันผลจ่าย 21 -                                 -                                 -                                 (600,000)                    -                                    (600,000)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2558 1,000,000                  3,962,980                  51,000                       497,661                     108,959                        5,620,600                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

     1

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน 2558  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้ งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 
และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทั คาราบาว   
ตะวนัแดง จาํกดั บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 หลักเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

     2

 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การ
ตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม  กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และใชว้ิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

 จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยไดใ้ช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน             
งบการเงินสาํหรับปี 2557 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย            

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
 

  
เงินปันผลรับ - - 380 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 30 75 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 23 - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ขายสินคา้ 4 4 - - ราคาตลาด 
ค่าส่งเสริมการขาย 3 2 - - ราคาตามสัญญา/      

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 1 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าบริการ 1 - - - ราคาตามสัญญา 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย            

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 60 105 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 380 294 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 46 - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย - - 2 1 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ขายสินคา้ 11 9 - - ราคาตลาด 
ค่าส่งเสริมการขาย 6 5 - - ราคาตามสัญญา/     

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 2 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค่้าบริการ 2 - - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่ารับ 1 - - - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ 
ดอกเบ้ียรับ - 2 - - ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
(หมายเหตุ 5)     

บริษทัยอ่ย - - 36,717 103,849 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 4,523 2,873 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,523 2,873 36,717 103,849 
     

ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน             

บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 

     
เงินปันผลค้างรับ - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน                   

(หมายเหตุ 21)                              

บริษทัยอ่ย - - 379,997 589,996 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 379,997 589,996 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 12)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                 

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 5,208 856 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5,208 856 - - 

     
เงินมดัจาํรับสําหรับการเช่า - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                 

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 988 988 - - 

รวมเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  988 988 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 
และ 31 ธนัวาคม 2557 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูย้มื ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี        

31 ธนัวาคม 2557 เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด ลดลงระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี        

30 มิถุนายน 2558 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง 
จาํกดั บริษทัยอ่ย 1,730,000 1,188,000 (875,000) 2,043,000 

บริษทั เอเชียแปซิฟิก 
กลาส จาํกดั บริษทัยอ่ย 1,213,000 - (283,000) 930,000 

รวม  2,943,000 1,188,000 (1,158,000) 2,973,000 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินโดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 3.2 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557: 3.2 - 4.3 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระคํา้ประกนักบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 36 23 36 23 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 37 24 37 24 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 71 46 71 46 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 2 2 

รวม 73 48 73 48 
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 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีภาระคํ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 22.4 

3. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 110,116 145,695 3,085 3,990 
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจาํ 544,295 389,000 544,295 389,000 

เงินลงทุนในกองทุนเค ตลาดเงิน - 956 - - 

รวม 654,411 535,651 547,380 392,990 

หกั: เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้กาํหนดในการใช ้ - (7,567) - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 654,411 528,084 547,380 392,990 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 2.1 ต่อปี   
(31 ธนัวาคม 2557: ร้อยละ 0.1 ถึง 2.1 ต่อปี)  

 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้คือ เงินฝากประจาํ ซ่ึงบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํไปวางกบัธนาคารเพ่ือ
กนัไวส้ําหรับบัตรเครดิตนํ้ ามนัของบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยดาํเนินการปลดภาระคํ้ าประกนั
ดงักล่าวในเดือนมีนาคม 2558 

4. เงนิลงทุนช่ัวคราว 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงินฝากประจาํ 760,000 900,100 760,000 900,000 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 760,000 900,100 760,000 900,000 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนชัว่คราวในรูปเงินฝากประจาํจาํนวน 760 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2557:  900.1 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 760 ลา้นบาท และ 900 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึงมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.1 ถึง 3.2 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557:  ร้อยละ 2.9 ถึง 3.2 ต่อปี) และครบกาํหนดไถ่ถอน
ภายในเดือนตุลาคม 2558 และเดือนมิถุนายน 2559 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,249 2,830 - - 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 249 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,498 2,830 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 438,872 281,066 - - 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 33,664 9,623 - - 

 มากกว่า 12 เดือน 310 310 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 472,846 290,999 - - 

หกั: คา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (310) (310) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 472,536 290,689 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 477,034 293,519 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 31 10,700 101,650 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 313 1,359 - - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 12 26,017 2,199 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,650 3,848 12,438 3,537 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 17,427 5,117 315 170 
เงินทดรองจ่าย 9,088 3,032 - - 

อ่ืนๆ 1,836 1,526 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 41,339 14,925 49,470 107,556 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  518,373 308,444 49,470 107,556 
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6. การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  1,339 
บวก: การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด  232 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558  1,571 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,959 27,078 28 9 
วสัดุส่งเสริมการตลาด 8,105 9,117 - - 
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 2,369 22,392 - - 
เงินมดัจาํค่าสินคา้ 2,304 5,025 - - 
อ่ืน ๆ 2,007 1,670 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 23,744 65,282 28 9 

8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
สาํหรับงวดหกเดือน      

ส้ินสุดวนัท่ี 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

  2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทั คาราบาว 
ตะวนัแดง จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
เคร่ืองด่ืม 

300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 299,999 243,599 

บริษทั เอเชียแปซิฟิก
กลาส จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ขวดและผลิตภณัฑ์
จากแกว้  

450,000 450,000 100 100 449,998 449,998 - - 

บริษทั ตะวนัแดง        
ดีซีเอม็ จาํกดั 

จาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 79,998 49,999 
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8.1 ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) 
โดยซ้ือหุ้นสามญัในบริษทัย่อยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 30 จากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 900,000 หุ้นในราคา
หุน้ละ 100 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องบริษทัยอ่ยดงักล่าวรวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 90 ลา้นบาท 
เพ่ือให้บริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 100 โดยในการชาํระค่าหุ้นสามญัให้แก่          
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยดงักล่าวนั้น บริษทัฯชาํระโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15.1 จาํนวน 90 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเงิน
ลงทุนตามมูลค่าตามบญัชีของบริษทัย่อยดงักล่าวท่ีบริษทัฯไดรั้บ ณ วนัท่ีเกิดรายการโดยผลต่างระหว่าง
มูลค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีชาํระและมูลค่าตามบญัชีของบริษทัย่อยท่ีไดรั้บบนัทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการ
เปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

8.2 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัย่อยแห่ง
หน่ึง) ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้สามญัส่วนท่ีเหลือจาํนวน 140 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้
ทั้งจาํนวนมีผลใหเ้งินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวมีราคาทุนเพ่ิมข้ึนจาก 310 ลา้นบาท เป็น 450 ลา้นบาท 

9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 135,661 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 467 
โอนไป ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (24,305) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (2,032) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2558 109,791 

 

รวม     958,954 958,954 379,997 293,598 
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10. ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 4,753,772 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 75,741 
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 24,305 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี   ณ วนัท่ีจาํหน่าย (1,189) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (111,419) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2558 4,741,210 

 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างเพ่ือคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคาร
พาณิชย ์อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างดาํเนินการไถ่ถอนภาระจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว
จากธนาคารพาณิชย ์

11. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  17,343 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน  2,324 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (1,989) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 มถุินายน 2558  17,678 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน     
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน     
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 535,198 494,417 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 170 787 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 92,529 88,469 583 588 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,038 69 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 137,404 160,726 34,624 68,319 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 65,785 52,665 246 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 836,124 797,133 35,453 68,907 
13. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน   
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน     
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 มิถุนายน     
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 4,583 4,086 636 1,098 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 4,538 12,092 1,674 1,823 
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 1,945 2,168 13 8 
ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 998 7,062 700 6,650 
เงินประกนัผลงาน 1,785 3,320 - - 
อ่ืน ๆ  9,385 9,563 493 - 
รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,234 38,291 3,516 9,579 

14. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซ่ึงเป็น
เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือต้นงวด 52,914 30,818 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,566 1,532 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,407 757 

ยอดคงเหลือปลายงวด 58,887 33,107 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ทุนเรือนหุ้น 

15.1 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2557 ของบริษทัฯไดมี้มติดงัน้ี 

 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 620 ลา้นบาท (หุน้สามญั 6.2 ลา้นหุน้มูลค่า หุน้ละ 100 บาท) 
เป็น 850 ลา้นบาท (หุน้สามญั 8.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 2.3 ลา้น
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯจาํนวน 140 ลา้นบาท และเพ่ือ
ซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั   คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 90 ลา้นบาท ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 8.3 โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

 อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็น
มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยจาํนวนหุ้นสามญัใหม่ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัจะ
เพ่ิมจาก 8.5 ลา้นหุ้น เป็น 850 ลา้นหุ้น โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวก้บั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 850 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 850 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท ภายหลงัจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวเ้ป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 1,000 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน 150 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท การเพิ่มทุนดงักล่าวเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษทัฯ
ไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

15.2 ในระหว่างวนัท่ี 12 - 14 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
และพนกังานของบริษทัฯเป็นคร้ังแรกจาํนวน 250 ลา้นหุ้น (หุ้นสามญัท่ีเสนอขายโดยบริษทัฯจาํนวน 150 
ลา้นและหุน้สามญัท่ีเสนอขายโดยกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 100 ลา้นหุน้) มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใน
ราคาเสนอขายหุน้ละ 28 บาท 

 ในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นจาํนวนทั้งส้ิน 150 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 150 
ล้านบาท  และส่วนเกินมูลค่าหุ้น  4,050 ล้านบาท  ผลจากการออกจําหน่ายหุ้นดังกล่าวทําให้ทุนท่ี
ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนจากจาํนวน 850 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 850 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท) เป็นจาํนวน 1,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าว กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัจาํนวน 1,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมทาํการซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2557 ในการออกจาํหน่ายหุน้
สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวน 87 ลา้นบาท 
(สุทธิจากภาษีเงินได ้22 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
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16. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

17. รายได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 12,154 8,936 - - 
ดอกเบ้ียรับ 9,627 1,177 31,830 8 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 2,274 3,710 - - 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 834 509 - - 
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ (109) - - - 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (2,317) 5,662 - - 
กาํไร(ขาดทุน)จากการปรับปรุงมูลค่าของสัญญา
แลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็นมูลค่า
ยติุธรรม (7,168) 1,498 - - 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 30,000 75,000 
อ่ืนๆ 4,054 5,792 29 - 

รวมรายไดอ่ื้น 19,349 27,284 61,859 75,008 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 24,307 17,064 - - 
ดอกเบ้ียรับ 19,328 3,531 64,530 8 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 4,712 7,235 - - 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 2,158 1,584 - - 
กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ 1,716 7,438 - - 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่าของสัญญา
แลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็น
มูลค่ายติุธรรม - 10,576 - - 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 12,178 - - 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 60,000 105,000 
อ่ืนๆ 7,891 8,485 29 - 

รวมรายไดอ่ื้น 60,112 68,091 124,559 105,008 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

     14

18. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 69,094 66,414 4,156 9,830 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,052) (2,217) (229) (231) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 63,042 64,197 3,927 9,599 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 114,810 109,914 8,381 10,957 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,956 14,363 (458) (380) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 118,766 124,277 7,923 10,577 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

     15

 

19. กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวั
เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(พนับาท) 355,209 207,904 395,745 38,391 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000 620,000 1,000,000 620,000 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.36 0.34 0.40 0.06 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
(พนับาท) 667,739 396,680 411,728 335,904 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000 620,000 1,000,000 620,000 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.67 0.64 0.41 0.54 

20. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท
ของผลิตภณัฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีดาํเนินการผลิตในประเทศไทย และจาํหน่ายทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

(1) ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 

(2) ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย ขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  

(3) จาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

การบันทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบันทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ ์ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน  

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย     

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

จาํหน่าย
เคร่ืองด่ืม รวม 

รายการ    
ตดับญัชี

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 
รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 619 - 1,392 2,011 - 2,011 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,277 308 - 1,585 (1,585) - 

รวมรายได ้ 1,896 308 1,392 3,596 (1,585) 2,011 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 516 116 113 745 - 745 
รายไดอ่ื้น      19 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (254) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (92) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      418 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (63) 

กําไรสําหรับงวด      355 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย     

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

จาํหน่าย
เคร่ืองด่ืม รวม 

รายการ    
ตดับญัชี

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 
รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 1,142 - 2,590 3,732 - 3,732 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,382 584 - 2,966 (2,966) - 

รวมรายได ้ 3,524 584 2,590 6,698 (2,966) 3,732 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 953 213 210 1,376 - 1,376 
รายไดอ่ื้น      60 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (472) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (177) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      787 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (119) 

กําไรสําหรับงวด      668 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย     

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

จาํหน่าย
เคร่ืองด่ืม รวม 

รายการ    
ตดับญัชี

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 
รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 605 - 1,354 1,959 - 1,959 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,243 341 - 1,584 (1,584) - 

รวมรายได ้ 1,848 341 1,354 3,543 (1,584) 1,959 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 498 34 110 642 - 642 
รายไดอ่ื้น      27 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (255) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (68) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (27) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      319 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (64) 
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กําไรสําหรับงวด      255 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย     

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

จาํหน่าย
เคร่ืองด่ืม รวม 

รายการ    
ตดับญัชี

ระหวา่งกนั 
งบการเงิน

รวม 
รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 1,096 - 2,580 3,676 - 3,676 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,370 618 - 2,988 (2,988) - 

รวมรายได ้ 3,466 618 2,580 6,664 (2,988) 3,676 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 944 62 210 1,216 - 1,216 
รายไดอ่ื้น      68 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (473) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (135) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (57) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      619 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (124) 

กําไรสําหรับงวด      495 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมศิาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี  30 มิถุนายน 
 2558 2557 2558 2557 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  
ในประเทศ     
ประเทศไทย 1,392 1,354 2,590 2,580 

ต่างประเทศ     
ประเทศกมัพูชา 365 282 690 496 
ประเทศเมียนมาร์ 84 100 157 145 
ประเทศอฟักานิสถาน 81 135 121 336 
ประเทศเวียดนาม 34 28 56 35 
ประเทศเยเมน 29 48 66 48 
อ่ืน ๆ 26 12 52 36 

รวม 2,011 1,959 3,732 3,676 
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ใน
ประเทศคิดเป็นร้อยละ 69 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 31 (30 มิถุนายน 2557: 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 70 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 
30) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการท่ีผลิตในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น สินทรัพยท่ี์
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่า
มากกว่าร้อยละ 10  ของรายไดร้วมของกิจการ (30 มิถุนายน 2557: จาํนวน 1 ราย) 

21. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย     

ต่อหุน้ 
 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  (ลา้นบาท) (บาท)  
บริษทัฯ     
สําหรับปี 2558     
เงินปันผลจากกาํไรปี 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

วนัท่ี 28 เมษายน 2558 
 

600 
 
0.6 

 
มิถุนายน 2558 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2558  600   

สําหรับปี 2557     
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 279 45.0 
 

กรกฏาคม 2557 
รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2557  279   

     
บริษทัย่อย     
สําหรับปี 2558     
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั      

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั             
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 

 
 

300 

 
 

100.0 

 
 

กนัยายน 2558 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั      

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั               
เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 80 80.0 

 
 

กนัยายน 2558 
รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2558  380   
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย     

ต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 
  (ลา้นบาท) (บาท)  
สําหรับปี 2557     
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั      

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั             
เม่ือวนัท่ี 28  มีนาคม 2557 348 116.0 

 
 

กรกฏาคม 2557 
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั      

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั               
เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 50 50.0 

 
 

กรกฏาคม 2557 
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั      

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั             
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 450 150.0 

 
 

พฤษภาคม 2558 
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั      

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั               
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 140 140.0 

 
 

พฤษภาคม 2558 
รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2557  988   

22. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

22.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 0.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2557: 9.8 ลา้นบาท และ 1.4 ลา้นยูโร) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัร 

22.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต ์อุปกรณ์และบริการอ่ืนๆ
อายขุองสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 5 ปี  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญา
เช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน       

เฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2558 30 มิถุนายน 2558 

จ่ายชาํระ   
ภายใน 1 ปี 30.4 3.5 
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มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 45.2 2.6 

22.3 สัญญาสําคญักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

22.3.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 
ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาการแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือ          
ผูซ้ื้อ โดยตกลงให้ บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั เป็น ผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนั
แดง จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่อ
อายุสัญญาต่อไปได้ทุกๆ 5 ปี ภายใต้สัญญาฉบับน้ีบริษัท คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด จะจ่าย
ค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

22.3.2 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 
เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายขวดแกว้สีชา 
ขนาด 150 มิลลิลิตร ตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัใช้จนกว่าภาระหน้ีตาม
สญัญาวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยท่ีมีอยู ่จะชาํระเสร็จส้ินหรือยกเลิกวงเงิน  

 เม่ือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือ
ขายขวดแกว้สีชาโดยบริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียขอ้งกนัดงักล่าวตกลงซ้ือขายขวดแกว้สีใสขนาด 250 
มิลลิลิตร ตามจาํนวนและรูปแบบท่ีระบุไวใ้นสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2557 ไป
จนกวา่ภาระหน้ีตามสัญญาวงเงินสินเช่ือของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีอยูจ่ะชาํระหรือยกเลิกวงเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงระยะเวลาสัญญาจากมีผลบงัคบัใชจ้นกว่าภาระหน้ีตามสัญญาวงเงินสินเช่ือของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีอยูจ่ะชาํระเสร็จส้ินหรือยกเลิกวงเงิน เป็นมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีทาํสญัญา
แกไ้ขเพิ่มเติมเป็นตน้ไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

22.3.3 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญา
จา้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพ่ือประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้โดยบริษทัฯ
ยอ่ยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัรา 10 ลา้นบาท ต่อปี สัญญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี มีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงท่ีจะต่ออายสุัญญาฉบบัน้ีออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัรา 12 ลา้นบาทต่อปี ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 
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22.3.4 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริการและ
การจดัการกบับริษทัย่อยทั้งสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 5 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
รวมทั้งส้ิน 10 ลา้นบาทต่อเดือน 

 เม่ือวันท่ี  30 พฤษภาคม  2557 บริษัทฯได้ทําสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ค่าตอบแทนจาก 10 ลา้นบาทต่อเดือน เป็น 25 ลา้นบาทต่อเดือน โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ค่าตอบแทนจากเดือนละ 25 ลา้นบาท เป็นเดือนละ 40 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าวให้ถือบงัคบัใช้ตามสัญญาจา้ง
บริการฉบบัลงวนัท่ี 6 มกราคม 2557 

22.4 การคํา้ประกัน 

22.4.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) คํ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือให้แก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงิน 200 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2557: 300 ลา้นบาท)  

22.4.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) คํ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือใหแ้ก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงิน 200 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2557: 200 ลา้นบาท) 

22.4.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 48 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 47 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 

23. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

23.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และ
การใชสิ้นเช่ือระยะสั้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

     23

 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยท์าง หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน                        

สกลุเงิน การเงิน ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 1.2 33.6270 33.9266 
ยโูร - 1.2 37.4610 38.1199 

สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอัตราดอกเบ้ีย (Cross currency interest rate swap contract) 

เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารแห่งหน่ึง 
สําหรับเงินกูย้ืมจาํนวน 500 ลา้นบาท ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 28 ธันวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดย
บริษทัย่อยตกลงท่ีจะเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียสําหรับเงินกูย้ืมจาํนวน 500 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
THBFIX + 1.43 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.5 ต่อปี และไดมี้การทาํสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมเม่ือวนัท่ี 
13 ธันวาคม 2556 โดยไดท้าํการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาเป็นสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 
สาํหรับเงินกูย้มื ณ วนัดงักล่าว จาํนวน 471.02 ลา้นบาท โดยเปล่ียนเงินตน้สกุลเงินบาทจาํนวน 471.02 ลา้น
บาท เป็น 14.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและเปล่ียนการคาํนวณดอกเบ้ียจากอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.5 
ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.55 ต่อปี ซ่ึงคาํนวณจากยอดคงเหลือเงินตน้ท่ีเป็นเงินสหรัฐอเมริกา 
สญัญาแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่าวมีกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559  

รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียสรุปไดด้งัน้ี 

      (หน่วย: พนับาท) 
หน้ีสินตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 30,444 
บวก: ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 6,406 
หน้ีสินตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 36,850 

โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดบ้นัทึกผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ในงบกาํไรขาดทุน 
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23.2 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะใช ้
วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของ
ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  - ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 - ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 -  ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระดบั 2 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สญัญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 36,850 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

ก) มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใช้อตัราท่ีกาํหนดโดย
สถาบนัการเงินเสมือนว่าไดย้กเลิกสัญญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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24. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
350 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในเดือนกนัยายน 2558 ซ่ึงเงินปัน
ผลดงักล่าวจะบนัทึกในไตรมาสท่ีสามของปี 2558 

2) อนุมติัให้จดัสรรกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 21 ลา้นบาท 

25. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 
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