
 

 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง

การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล

การสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

วิชาติ โลเกศกระว ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 สิงหาคม 2559 

    



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559
(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 1,751,419           1,377,484           1,624,227           1,273,767           
เงินลงทุนชัว่คราว 4 200,963              473,363              200,963              473,363              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 5 553,359              425,028              30,996                16,277                
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                         2,440,000           2,625,000           
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                         409,998              422,997              
สินคา้คงเหลือ 6 362,344              248,974              -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 22,405                16,811                9                         -                         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,890,490           2,541,660           4,706,193           4,811,404           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         958,954              958,954              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 105,817                            107,793 -                                                   - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10             4,833,795             4,667,010 -                                                   - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11                 14,334 15,655                -                         -                         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20,554                25,423                3,250                  2,740                  
ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                         26,172                26,172                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,572                  3,918                  -                         -                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,980,072           4,819,799           988,376              987,866              
รวมสินทรัพย์ 7,870,562           7,361,459           5,694,569           5,799,270           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 12 1,049,261           801,525              50,029                34,369                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 124,986              98,525                2,608                  1,774                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13 40,401                51,316                3,764                  16,157                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,214,648           951,366              56,401                52,300                
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 70,539                65,561                42,425                39,873                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23,271                11,184                -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 93,810                76,745                42,425                39,873                
รวมหนีสิ้น 1,308,458           1,028,111           98,826                92,173                

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,962,980           3,962,980           3,962,980           3,962,980           
กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 15 94,000                94,000                94,000                94,000                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,072,949           844,193              429,804              541,158              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

   ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 323,216              323,216              -                         -                         
   ส่วนเกินทุนจากการการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น
      ในบริษทัยอ่ย 108,959              108,959              108,959              108,959              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,562,104           6,333,348           5,595,743           5,707,097           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,870,562           7,361,459           5,694,569           5,799,270           

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,315,784             2,011,130             -                           -                                 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 2, 8 -                           -                           409,998                379,997                      

รายไดอ่ื้น 16 34,727                  19,349                  66,429                  61,859                        

รวมรายได้ 2,350,511             2,030,479             476,427                441,856                      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,454,031             1,265,660             -                           -                                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 318,675                253,902                -                           -                                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 116,294                92,259                  57,527                  42,149                        

รวมค่าใช้จ่าย 1,889,000             1,611,821             57,527                  42,149                        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 461,511                418,658                418,900                399,707                      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (752)                      (407)                      (27)                       (35)                             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 460,759                418,251                418,873                399,672                      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (68,051)                 (63,042)                 (2,095)                   (3,927)                         

กําไรสําหรับงวด 392,708                355,209                416,778                395,745                      

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 392,708                355,209                416,778                395,745                      

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.39                      0.36                      0.42                      0.40                            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กําไรสําหรับงวด 392,708                355,209                416,778                395,745                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           -                           -                                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 392,708                355,209                416,778                395,745                      

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 392,708                355,209                416,778                395,745                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4,417,834             3,731,678             -                           -                                 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 2, 8 -                           -                           409,998                379,997                      

รายไดอ่ื้น 16 68,462                  60,112                  133,049                124,559                      

รวมรายได้ 4,486,296             3,791,790             543,047                504,556                      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 2,771,746             2,355,666             -                           -                                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 581,109                472,370                -                           -                                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 227,046                176,620                109,310                84,866                        

รวมค่าใช้จ่าย 3,579,901             3,004,656             109,310                84,866                        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 906,395                787,134                433,737                419,690                      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,408)                   (629)                      (32)                       (39)                             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 904,987                786,505                433,705                419,651                      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (136,231)               (118,766)               (5,059)                   (7,923)                         

กําไรสําหรับงวด 768,756                667,739                428,646                411,728                      

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 768,756                667,739                428,646                411,728                      

กําไรต่อหุ้น 18

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.77                      0.67                      0.43                      0.41                            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กําไรสําหรับงวด 768,756                667,739                428,646                411,728                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                           -                           -                           -                                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 768,756                667,739                428,646                411,728                      

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 768,756                667,739                428,646                411,728                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 
(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 904,987                786,505                433,705                419,651                      

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      เงินปันผลรับ -                           -                           (409,998)               (379,997)                     

      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 114,160                115,440                -                           -                                 

      กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (582)                      -                           (582)                      -                                 

      กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว

         ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (384)                      -                           (384)                      -                                 

      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 399                       232                       -                           -                                 

      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1,575)                   (1,716)                   -                           -                                 

      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,131                    5,973                    2,552                    2,289                          

      ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน

         และอตัราดอกเบ้ียเป็นมูลค่ายติุธรรม -                           6,406                    -                           -                                 

      ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 7,104                    (576)                      -                           -                                 

      ดอกเบ้ียรับ (17,893)                 (19,328)                 (42,074)                 (64,530)                       

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 1,012,347             892,936                (16,781)                 (22,587)                       

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (129,535)               (201,090)               (134)                      90,804                        

   สินคา้คงเหลือ (113,769)               (3,267)                   -                           -                                 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (5,594)                   41,538                  (9)                         (19)                             

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,654)                   330                       -                           -                                 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 226,037                70,731                  15,660                  (33,454)                       

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (18,872)                 (15,057)                 (12,393)                 (6,063)                         

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,865                  -                           -                           -                                 

   จ่ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,153)                   -                           -                           -                                 

เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 980,672                786,121                (13,657)                 28,681                        

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 19,095                  10,444                  27,489                  31,812                        

จ่ายภาษีเงินได้ (104,901)               (111,159)               (4,735)                   (6,099)                         

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 894,866                685,406                9,097                    54,394                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 
(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง -                           7,567                    -                           -                                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,656                    2,905                    -                           -                                 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน -                           (467)                      -                           -                                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (255,123)               (106,860)               -                           -                                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (830)                      (2,324)                   -                           -                                 

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง 273,366                140,100                273,366                140,000                      

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                           (1,202,000)            (1,188,000)                  

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           1,387,000             1,158,000                   

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           422,997                589,996                      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 19,069                  40,921                  881,363                699,996                      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (540,000)               (600,000)               (540,000)               (600,000)                     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (540,000)               (600,000)               (540,000)               (600,000)                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้นสุทธิ 373,935                126,327                350,460                154,390                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 1,377,484             528,084                1,273,767             392,990                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 1,751,419             654,411                1,624,227             547,380                      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด

   เงินปันผลคา้งรับ -                           -                           409,998                379,997                      

   เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน(ลดลง) 21,776                  (31,119)                 -                           -                                 

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็นท่ีดิน 

      อาคารและอุปกรณ์ -                           24,305                  -                           -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แตส่อบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจากการ

จดัสรรแลว้ - จากการรวม เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลคา่ สาํรอง กิจการภายใต้ การถือหุน้ รวมองคป์ระกอบอื่น รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

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             

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                            -                            -                            667,739               -                                 -                                 -                                 667,739                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                          -                                 -                                 -                                 -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            667,739               -                                 -                                 -                                 667,739                
เงินปันผลจ่าย 20 -                            -                            -                            (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             

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

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                            -                            -                            768,756               -                                 -                                 -                                 768,756                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                          -                                 -                                 -                                 -                            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            768,756               -                                 -                                 -                                 768,756                
เงินปันผลจ่าย 20 -                            -                            -                            (540,000)             -                                 -                                 -                                 (540,000)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 1,000,000             3,962,980             94,000                  1,072,949            323,216                     108,959                     432,175                     6,562,104             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,000,000                    3,962,980                    51,000                         685,933                       108,959                       5,808,872                    
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   411,728                       -                                   411,728                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   411,728                       -                                   411,728                       
เงินปันผลจ่าย 20 -                                   -                                   -                                   (600,000)                      -                                   (600,000)                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 1,000,000                    3,962,980                    51,000                         497,661                       108,959                       5,620,600                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,000,000                    3,962,980                    94,000                         541,158                       108,959                       5,707,097                    
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   428,646                       -                                   428,646                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                   -                                   -                                   428,646                       -                                   428,646                       
เงินปันผลจ่าย 20 -                                   -                                   -                                   (540,000)                      -                                   (540,000)                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 1,000,000                    3,962,980                    94,000                         429,804                       108,959                       5,595,743                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทั คาราบาว   

ตะวนัแดง จาํกดั บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน

ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติั

ทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี      

1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน             

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   

 

  

เงินปันผลรับ - - 410 380 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 45 30 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 13 23 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ขายสินคา้ 11 4 - - ราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้ 18 - - - ราคาตามสัญญา 

ค่าส่งเสริมการขาย 3 3 - - ราคาตามสัญญา/      

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดค้่าบริการ 2 1 - - ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 1 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่ารับ 1 - - - ราคาตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น 1 - - - ราคาตลาด 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                   

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

เงินปันผลรับ - - 410 380 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 90 60 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 25 46 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย - - 2 2 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ขายสินคา้ 32 11 - - ราคาตลาด 

ซ้ือสินคา้ 18 - - - ราคาตามสัญญา 

ค่าส่งเสริมการขาย 7 6 - - ราคาตามสัญญา/     

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดค้่าบริการ 3 2 - - ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 2 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่ารับ 2 1 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น 1 - - - ราคาตลาด 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 5)     

บริษทัยอ่ย - - 23,653 7,872 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                            

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 4,265 6,627 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,265 6,627 23,653 7,872 

     

ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                   

บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                            

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 75 117 - - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 75 117 - - 

     

เงนิปันผลค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                              

บริษทัยอ่ย - - 409,998 422,997 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 409,998 422,997 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 12)     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                   

(มีผูถื้อหุน้ กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัร่วมกนั) 13,509 931 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  13,509 931 - - 

     

เงนิมดัจํารับสําหรับการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                    

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 1,528 1,358 - - 

รวมเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,528 1,358 - - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 

31 ธนัวาคม 2558 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 2558 เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด ลดลงระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี          

30 มิถุนายน 2559 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง 

จาํกดั บริษทัยอ่ย 2,025,000 1,195,000 (1,100,000) 2,120,000 

บริษทั เอเชียแปซิฟิก 

กลาส จาํกดั บริษทัยอ่ย 600,000 7,000 (287,000) 320,000 

รวม  2,625,000 1,202,000 (1,387,000) 2,440,000 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินโดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 2.1 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: 2.1 - 3.2 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย

ผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 45 38 45 38 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 1 2 1 

รวม 47 39 47 39 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 88 73 88 73 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3 2 3 2 

รวม 91 75 91 75 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ

ดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

เงินสด 200 270 10 10 

เงินฝากธนาคาร 514,591 577,214 387,589 473,757 

เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจาํ 1,136,733 800,000 1,136,733 800,000 

เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋แลกเงิน 99,895 - 99,895 - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,751,419 1,377,484 1,624,227 1,273,767 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํและตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.4 

ถึง 2.6 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: ร้อยละ 0.4 ถึง 2.0 ต่อปี) และครบกาํหนดไถ่ถอนภายในเดือนกรกฎาคม 

2559 และเดือนสิงหาคม 2559 

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 

4.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

เงินฝากประจาํ - 160,000 - 160,000 

เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 

(หมายเหตุ 4.2) 200,963 214,812 200,963 214,812 

ตัว๋แลกเงิน - 98,551 - 98,551 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 200,963 473,363 200,963 473,363 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากประจาํและตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.1 ถึง 3.1 ต่อปี  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

4.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

กองทุนเปิดในตราสารหน้ีระยะสั้นของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 200,579 200,963 

บวก: กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 384  

รวมเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 200,963  

 รายการเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

30 มิถุนายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                   

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 214,812 

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย ์  

 เพื่อคา้เพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 185,000 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - ราคาทุน  

เงินสดรับจากการจาํหน่าย (199,815) 

กาํไรจากการจาํหน่าย 582 

รวม (199,233) 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 384 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559 200,963 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,774 5,730 - - 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 303 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,077 5,730 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 361,555 333,856 - - 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน 3,128 38,004 - - 

 มากกวา่ 12 เดือน 310 310 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 364,993 372,170 - - 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (310) (310) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 364,683 371,860 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 368,760 377,590 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 95 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 351 246 - - 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 163 802 23,653 7,872 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,983 6,567 5,267 6,464 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 167,741 37,103 2,076 1,941 

เงินทดรองจ่าย 6,467 1,743 - - 

อ่ืน ๆ 1,869 882 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 184,599 47,438 30,996 16,277 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  553,359 425,028 30,996 16,277 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

6. การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  495 

บวก: การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด  399 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  894 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

วสัดุส่งเสริมการตลาด 8,678 9,044 - - 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 8,106 2,980 9 - 

เงินมดัจาํค่าสินคา้ 2,952 16 - - 

อ่ืน ๆ 2,669 4,771 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 22,405 16,811 9 - 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ

สาํหรับงวดหกเดือน      

ส้ินสุดวนัท่ี  

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

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

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

บริษทั คาราบาว ตะวนัแดง 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย

เคร่ืองด่ืม 

300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 359,999 299,999 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายขวด

และผลิตภณัฑจ์ากแกว้  

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

บริษทั ตะวนัแดง                  

ดีซีเอม็ จาํกดั 

บริหารจดัการการ            

จดัจาํหน่าย 

100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 49,999 79,998 

รวม      958,954 958,954 409,998 379,997 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 107,793 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,976) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 105,817 

10. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 4,667,010 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 276,899 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (81) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (110,033) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 4,833,795 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 สรุปได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  15,655 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน  830 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (2,151) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559  14,334 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน          

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน          

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,109 - - - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 668,897 562,615 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 187 798 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 58,671 56,970 663 672 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,213 133 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 186,192 156,200 49,366 33,697 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 121,992 24,809 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,049,261 801,525 50,029 34,369 

13. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน          

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน          

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

หน้ีสินตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 8,670 713 - - 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 7,942 11,266 1,031 562 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 6,970 23,818 2,145 15,078 

เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 3,042 2,627 17 15 

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 194 112 - - 

อ่ืน ๆ  13,583 12,780 571 502 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 40,401 51,316 3,764 16,157 

14. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซ่ึงเป็น

เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน มีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือต้นงวด 65,561 39,873 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,133 2,059 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  998 493 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายระหวา่งงวด (1,153) - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 70,539 42,425 

15. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

16. รายได้อ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 13,912 12,154 - - 

ดอกเบ้ียรับ 8,894 9,627 21,041 31,830 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 3,101 2,274 - - 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 1,990 (2,317) - - 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย ์ 1,575 (109) - - 

รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 1,028 834 - - 

ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่าของสัญญา

แลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็น 

มูลค่ายติุธรรม - (7,168) - - 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 45,000 30,000 

อ่ืน ๆ 4,227 4,054 388 29 

รวมรายไดอ่ื้น 34,727 19,349 66,429 61,859 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 27,485 24,307 - - 

ดอกเบ้ียรับ 17,893 19,328 42,074 64,530 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 5,681 4,712 - - 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,583 - - - 

รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 2,054 2,158 - - 

กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ 1,575 1,716 - - 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 90,000 60,000 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

อ่ืน ๆ 9,191 7,891 975 29 

รวมรายไดอ่ื้น 68,462 60,112 133,049 124,559 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

17. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 69,903 69,094 2,350 4,156 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (1,852) (6,052) (255) (229) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 68,051 63,042 2,095 3,927 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 131,362 114,810 5,569 8,381 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 4,869 3,956 (510) (458) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 136,231 118,766 5,059 7,923 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

18. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวน       

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

(พนับาท) 392,708 355,209 416,778 395,745 

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

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.39 0.36 0.42 0.40 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรสาํหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

(พนับาท) 768,756 667,739 428,646 411,728 

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

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.77 0.67 0.43 0.41 

19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานของบริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท

ของผลิตภณัฑ์และบริการ โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ท่ีดาํเนินการผลิตในประเทศไทย และจาํหน่ายทั้ง

ตลาดในประเทศและต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

(1) ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 

(2) ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย ขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  

(3) บริหารจดัการการจดัจาํหน่าย 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯและบริษทัย่อย

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์

รวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม

ในงบการเงิน  

การบนัทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบนัทึกบัญชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ในระหว่างงวด

ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน  

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย     

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ

ผลิตภณัฑ์

จากแกว้ 

บริหาร

จดัการการ

จดัจาํหน่าย รวม 

รายการ              

ตดับญัชี

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายได้       

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 771 - 1,545 2,316 - 2,316 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,358 356 - 1,714 (1,714) - 

รวมรายได ้ 2,129 356 1,545 4,030 (1,714) 2,316 

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรข้ันต้นของส่วนงาน 589 132 141 862 - 862 

รายไดอ่ื้น      35 

ค่าใชจ่้ายในการขาย      (319) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (116) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (1) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      461 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (68) 

กาํไรสําหรับงวด      393 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย     

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ

ผลิตภณัฑ์

จากแกว้ 

บริหาร

จดัการการ

จดัจาํหน่าย รวม 

รายการ              

ตดับญัชี

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายได้       

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 1,488 - 2,930 4,418 - 4,418 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,607 675 - 3,282 (3,282) - 

รวมรายได ้ 4,095 675 2,930 7,700 (3,282) 4,418 

ผลการดาํเนินงาน       

กาํไรข้ันต้นของส่วนงาน 1,130 252 266 1,648 (2) 1,646 

รายไดอ่ื้น      69 

ค่าใชจ่้ายในการขาย      (581) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (227) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (2) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      905 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (136) 

กาํไรสําหรับงวด      769 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย     

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ

ผลิตภณัฑ์

จากแกว้ 

บริหาร

จดัการการ

จดัจาํหน่าย 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       

กาํไรข้ันต้นของส่วนงาน 516 116 113 745 - 745 

รายไดอ่ื้น      19 

ค่าใชจ่้ายในการขาย      (254) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (92) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      418 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (63) 

กาํไรสําหรับงวด      355 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย     

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ

ผลิตภณัฑ์

จากแกว้ 

บริหาร

จดัการการ

จดัจาํหน่าย 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       

กาํไรข้ันต้นของส่วนงาน 953 213 210 1,376 - 1,376 

รายไดอ่ื้น      60 

ค่าใชจ่้ายในการขาย      (472) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (177) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้      787 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (119) 

กาํไรสําหรับงวด      668 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี  30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก      

ในประเทศ     

ประเทศไทย 1,547 1,392 2,933 2,590 

ต่างประเทศ     

ประเทศกมัพชูา 484 365 982 690 

ประเทศอฟักานิสถาน 93 81 187 121 

ประเทศเมียนมาร์ 72 84 131 157 

ประเทศเยเมน 41 29 63 66 

ประเทศเวยีดนาม 27 34 47 56 

อ่ืน ๆ 52 26 75 52 

รวม 2,316 2,011 4,418 3,732 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ใน

ประเทศคิดเป็นร้อยละ 66 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 34 (30 มิถุนายน 2558: 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 69 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 31) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการท่ีผลิตในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น สินทรัพยท่ี์

แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่

จาํนวน 1 ราย ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกิจการ (30 มิถุนายน 2558: ไม่มีลูกคา้รายใหญ่) 

20. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย      

ต่อหุน้ 

วนัท่ีจ่าย           

เงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

บริษัทฯ     

สําหรับปี 2559     

เงินปันผลจากกาํไรปี 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 540 0.5 

 

พฤษภาคม 2559 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2559  540   

สําหรับปี 2558     

เงินปันผลจากกาํไรปี 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

วนัท่ี 28 เมษายน 2558 

 

600 
 

0.6 

 

มิถุนายน 2558 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2558  600   

     

บริษัทย่อย     

สําหรับปี 2559     

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

 

 

360(1) 

 

 

120.0 

 

 

กนัยายน 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั                       

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 50(1) 50.0 

 

 

กนัยายน 2559 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2559  410   

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   

(1)ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯมีเงินปันผลคา้งรับท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 410 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในเดือนกนัยายน 2559 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 5.7 ลา้นบาท และ 4.1 ลา้นยโูร 

(31 ธนัวาคม 2558: 3.1 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัร 

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต ์อุปกรณ์และบริการอ่ืนๆ

อายขุองสญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 5 ปี  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญา

เช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน              

เฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2559 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 140.7 2.6 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 258.8 - 

มากกวา่ 5 ปี  0.2 - 

21.3 สัญญาสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

21.3.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทั ตะวนัแดง 

ดีซีเอม็ จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสญัญาการแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซ้ื้อ โดยตกลง

ให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่

เพียงผูเ้ดียว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญา

ต่อไปไดทุ้กๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะจ่ายค่าตอบแทนแก่

บริษัท ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกัด ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

21.3.2 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (ซ่ึง

เป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายขวดแกว้สีชา ขนาด 150 มิลลิลิตร และขวด

แกว้สีใสขนาด 250 มิลลิลิตร ตามจาํนวนและรูปแบบท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีสัญญามีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ีทาํสญัญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
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21.3.3 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสญัญา

จา้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้โดยบริษทัฯ

ยอ่ยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัรา 10 ลา้นบาทต่อปี สัญญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี มีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากน้ีบริษทัย่อย

ดงักล่าวตกลงท่ีจะต่ออายสุัญญาฉบบัน้ีออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัรา 12 ลา้นบาทต่อปี ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมี

ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

21.3.4 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 บริษัทฯได้ทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง

ค่าตอบแทนจาก 10 ลา้นบาทต่อเดือน เป็น 25 ลา้นบาทต่อเดือน โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 

เมษายน 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 

 เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ค่าตอบแทนจากเดือนละ 25 ลา้นบาท เป็นเดือนละ 40 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 

2557 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าวให้ถือบงัคบัใชต้ามสัญญาจา้ง

บริการฉบบัลงวนัท่ี 6 มกราคม 2557 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ค่าตอบแทนจากเดือนละ 10 ลา้นบาท เป็นเดือนละ 15 ลา้นบาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2559 เป็นตน้ไป 

21.3.5 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2557 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาใหเ้ช่า

และบริการพื้นท่ีกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยอีกสองแห่ง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 

2557 ถึง 31 ธันวาคม 2560 และไดท้าํสัญญาให้เช่าและบริการพื้นท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่ง

หน่ึง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 ภายใตข้อ้ตกลงท่ี

ระบุไวใ้นสัญญา บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ไดรั้บค่าเช่าและค่าบริการพื้นท่ีเป็นรายเดือนรวม

ทั้งส้ิน 1 ลา้นบาทต่อเดือน 
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21.3.6 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาลิขสิทธ์ิ เพื่อใชเ้คร่ืองหมายการคา้

ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั สาํหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 2 ปี มีผลบงัคบั

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

แดง ดีซีเอ็ม จาํกดั จะตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ทั้ งน้ีบริษัท คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตลาดของสินค้าภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าว 

21.3.7 ในระหว่างงวด บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ได้ทาํสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดั

จาํหน่ายหรือผูซ้ื้อ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวนสองแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม 

จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถ

ต่ออายสุญัญาต่อไปไดทุ้กๆปี ภายใตส้ญัญาฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทน

แก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกัด ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

21.4 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 

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

แห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่สโมสรฟุตบอลในประเทศสองแห่ง ภายใต้

สญัญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้

ในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ีทําสัญญาจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี              

31 ธันวาคม 2563 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนทางการเงินดงักล่าวรวม

ทั้งส้ินปีละ 6 ลา้นบาท 

21.4.2 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญา

ร่วมสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสรฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศ

อังกฤษ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่ือและ

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัย่อยมี

ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนบัสนุนใหแ้ก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 8 ลา้นปอนด ์
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21.5 สัญญารับบริการคาํปรึกษา 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญากบับริษทั

แห่งหน่ึง เพื่อรับบริการคาํปรึกษาดา้นกลยุทธ์เก่ียวกับการร่วมทุน การลงทุน และการดาํเนินธุรกิจใน

ประเทศหน่ึง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีทาํสญัญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

ภายใตส้ัญญาดังกล่าว บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการรับบริการเป็น

จาํนวน 25,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน นอกจากน้ี บริษทัย่อยดังกล่าว มีภาระผูกพนัในการจ่าย

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากผูใ้ห้บริการไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญา และบริษทั

ย่อยไดต้กลงรับขอ้เสนอแนะของผูใ้ห้บริการ (Success fees) โดยอตัราค่าธรรมเนียมอยู่ระหว่าง 100,000 - 

1,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อระดบัขั้นความสาํเร็จ  

21.6 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็น

จาํนวน 49 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 49 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

22.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการเป็น

เงินตราต่างประเทศ และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วน

ใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยท์าง หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน                                                   

สกลุเงิน การเงิน ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ยโูร - 0.1 38.6841 39.4353 

ปอนดส์เตอร์ลิง - 0.3 46.7600 47.6690 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

22.2 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี

สภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะใช ้

วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด 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 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 2 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 8,670 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

ก) มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนั

การเงินเสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญานั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ การ

ร่วมทุน และการลงทุนในโครงการใหม่ ดงัต่อไปน้ี  

1) อนุมติัการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 2 แห่ง ดงัน้ี 

1.1) จดัตั้งบริษทัย่อยในประเทศฮ่องกง (“CBG Trading HK”) โดยมีทุนจดทะเบียนประมาณไม่เกิน 2 

ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษทัย่อยดงักล่าวดาํเนินธุรกิจหลกัในการจดั

จาํหน่ายในต่างประเทศ  

1.2) จดัตั้งบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในประเทศฮ่องกง (“CBGHK”) โดยมีทุนจดทะเบียนประมาณไม่เกิน 

341.1 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยดงักล่าวดาํเนินธุรกิจหลกัในการ

ถือหุน้ในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ  

2) อนุมติัการร่วมทุนโดยนํา CBGHK เขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกับบริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเต็ด 

(“ICSG”) ท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ เพื่อลงทุนในการจัดตั้ งบริษัทแห่งใหม่ในประเทศ

ลกัเซมเบิร์ก (“CBGLUX”) ในสดัส่วนร้อยละ 51 โดย CBGLUX จะมีทุนจดทะเบียนประมาณ 664.5 

ลา้นบาท โดย CBGHK จะจ่ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวประมาณ 338.9 ลา้นบาทเป็นเงินสด และ ICSG 

จะจ่ายค่าหุน้ดงักล่าวประมาณ 325.6 ลา้นบาท โดยการโอนหุน้ทั้งหมดของบริษทั อินเตอร์คาราบาว 

ลิมิเตด็ (“ICUK”) ซ่ึงเดิม ICSG ถือหุน้อยูใ่นสดัส่วนร้อยละ 100  

การร่วมทุนดงักล่าวจะทาํให้บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมใน CBGLUX ในสัดส่วนร้อยละ 51 ซ่ึงถือเป็น

การถือหุ้นทางออ้มผา่น CBGHK และมีอาํนาจควบคุมทางออ้มใน ICUK ในสัดส่วนร้อยละ 51 ผา่น 

CBGLUX  

3) อนุมติัให้ CBGLUX เขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ ICUK ทั้งหมดประมาณ 333.8 ลา้นบาท ท่ีราคาพาร์ ซ่ึง

ภายหลงัการเพิ่มทุนดงักล่าว ICUK จะมีทุนจดทะเบียนรวมทั้ งส้ินประมาณ 659.4 ลา้นบาท และ 

CBGLUX ยงัคงถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนใน ICUK  

4) อนุมติัใหบ้ริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ลงทุนในโครงการโรงงานแห่งใหม่เพื่อ

ขยายกาํลงัผลิตโรงบรรจุกระป๋องโดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 1,377 ลา้นบาท และอนุมติัให้

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ลงทุนในโครงการโรงงานผลิตขวดแกว้สี

ชาเพื่อขยายกาํลงัการผลิต (เตา 2) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 1,243 ลา้นบาท  

24. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559  
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