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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)        

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน

สด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั  

คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ

ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนด

โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

  

 

 



เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ  

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ือง มีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีสาํคญั เน่ืองจากจาํนวนท่ีบนัทึกในบญัชีมีสาระสาํคญั และส่งผล

กระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการขายสินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้หลาย

ประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ กลุ่มลูกคา้แบบดั้งเดิม กลุ่มลูกคา้สมยัใหม่ และกลุ่มลูกคา้ปลีกท่ีขายผา่น

หน่วยรถ ซ่ึงมีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีมีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการ

ใหส่้วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้ยอดขาย ทาํใหร้ายการขายของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขในการรับรู้รายไดแ้ละการบนัทึก

รายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้น ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อการรับรู้รายไดข้อง

กลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือก

ตวัอยา่งเพื่อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการ

ขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขายและ

สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ประกอบกบัไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบ

ขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขาย

ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  
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การรวมธุรกิจและค่าความนิยม 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12.5 บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (บริษทัยอ่ย     

แห่งหน่ึง) ไดเ้ขา้ทาํสญัญาร่วมทุนกบับริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเตด็ เพื่อจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ใน

ประเทศลกัเซมเบิร์ก ช่ือ บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) และทาํใหไ้ดม้าซ่ึงอาํนาจการควบคุมใน

บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ จาํกดั ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ บริษทัฯไดรั้บรู้และวดัมูลค่าสินทรัพย ์ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า

และหน้ีสินท่ีรับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมธุรกิจ จากการวดัมูลค่าตาม

วิธีซ้ือ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นพิเศษกบัรายการซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีสาระสาํคญัต่องบ

การเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์

ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาดงักล่าว ทาํใหเ้กิดความเส่ียงในการรับรู้และวดัมูลค่าของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ

หน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงค่าความนิยม 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยงัใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินขอ้ 12.6 เน่ืองจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทาง

บญัชีท่ีสาํคญัท่ีฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยา่งสูงในการระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและการประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและ

อตัราการเติบโตในระยะยาวท่ีเหมาะสม ซ่ึงทาํใหเ้กิดความเส่ียงในการแสดงมูลค่าค่าความนิยม  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญาการร่วมทุน รวมถึงสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ

วตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการร่วมทุนดงักล่าวเพื่อประเมินวา่รายการร่วมทุนดงักล่าวเป็นไปตามคาํนิยามของ

การรวมธุรกิจภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจหรือไม่ 

นอกจากน้ีขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาผลของการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 

ซ่ึงจดัทาํโดยผูบ้ริหาร โดยพจิารณาวิธีการและขอ้สมมติต่างๆท่ีสาํคญัท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณหามูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และค่าความนิยม ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรายการซ้ือธุรกิจ

ดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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นอกจากน้ี ขา้พเจา้ยงัไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินท่ีฝ่าย

บริหารของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพจิารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตาม

ลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยท่ี์จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบขอ้

สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดใน

อดีตกบัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงิน

สดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการ

วิเคราะห์ตน้ทุนถวัเฉล่ียของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

คืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ี

สาํคญัต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากน้ี 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความ

ขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่

ขอ้มูลอ่ืนแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั ตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผู ้

ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ไม่วา่

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ

เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้ 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่   

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีง

ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ี

ยากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจะ

ไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายวิชาติ โลเกศกระว ี

 

 

วิชาติ โลเกศกระว ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 22 กมุภาพนัธ์ 2560 
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 745,060,243       1,377,483,940    428,753,984       1,273,766,773    

เงินลงทุนชัว่คราว 8 604,282,308       473,363,474       604,282,308       473,363,474       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 561,575,798       425,028,488       43,378,607         16,276,449         

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                          -                          3,268,000,000    2,625,000,000    

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 29 -                          -                          726,996,730       422,997,040       

สินคา้คงเหลือ 10 433,504,355       248,973,951       -                          -                          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 110,482,301       16,810,729         2,877                  39                       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,454,905,005    2,541,660,582    5,071,414,506    4,811,403,775    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          -                          1,959,012,611    958,954,056       

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13         103,847,726         107,793,236                           -                           - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14      6,626,890,871      4,667,009,577                           -                           - 

คา่ความนิยม 12 536,064,842       -                          -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 15,151,465         15,655,233         -                          -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 33,696,130         25,422,686         4,305,686           2,740,137           

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6 7,935,009           3,918,400           -                          -                          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,323,586,043    4,819,799,132    1,989,490,443    987,866,339       
รวมสินทรัพย์ 9,778,491,048    7,361,459,714    7,060,904,949    5,799,270,114    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 16 750,000,000       -                          750,000,000       -                          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 17 1,301,898,328    801,524,803       55,393,471         34,368,596         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 183,067,160       98,525,038         1,456,170           1,774,145           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18 90,174,940         51,316,317         20,455,649         16,157,461         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,325,140,428    951,366,158       827,305,290       52,300,202         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 250,000,000       -                          250,000,000       -                          

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 89,751,688         65,561,345         47,700,578         39,872,831         

เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 6 14,056,105         11,183,978         -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 353,807,793       76,745,323         297,700,578       39,872,831         

รวมหนีสิ้น 2,678,948,221    1,028,111,481    1,125,005,868    92,173,033         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

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

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 100,000,000       94,000,000         100,000,000       94,000,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,377,500,411    844,192,897       763,959,533       541,157,533       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 432,558,430       432,174,844       108,959,056       108,959,056       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 6,873,039,333    6,333,348,233    5,935,899,081    5,707,097,081    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 226,503,494       -                          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,099,542,827    6,333,348,233    5,935,899,081    5,707,097,081    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,778,491,048    7,361,459,714    7,060,904,949    5,799,270,114    

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนรวม

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 9,965,398,044      7,753,016,785      -                           -                                 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 12 -                           -                           1,136,994,530      802,994,440               

รายไดอ่ื้น 22.1 146,748,039         121,300,787         259,924,487         240,470,490               

รวมรายได้ 10,112,146,083    7,874,317,572      1,396,919,017      1,043,464,930            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 6,388,247,905      4,892,858,950      -                           -                                 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,484,162,697      1,120,068,124      -                           -                                 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 510,790,665         359,888,201         214,205,043         179,436,923               

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 22.2 42,177,371           35,180,979           2,029,465             -                                 

รวมค่าใช้จ่าย 8,425,378,638      6,407,996,254      216,234,508         179,436,923               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,686,767,445      1,466,321,318      1,180,684,509      864,028,007               

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,678,598)            (1,639,411)            (771,798)               (69,961)                       

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,683,088,847      1,464,681,907      1,179,912,711      863,958,046               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (278,212,728)        (209,147,633)        (8,932,070)            (12,152,432)                

กําไรสําหรับปี 1,404,876,119      1,255,534,274      1,170,980,641      851,805,614               

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,489,755,815      1,255,534,274      1,170,980,641      851,805,614               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (84,879,696)          -                           

1,404,876,119      1,255,534,274      

กําไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1.49                      1.26                      1.17                      0.85                            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กําไรสําหรับปี 1,404,876,119      1,255,534,274      1,170,980,641      851,805,614               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (13,869,979)          -                           -                           -                                 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 (13,060,376)          (1,008,755)            (2,723,301)            (4,475,730)                  

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 2,612,075             201,751                544,660                895,146                      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (24,318,280)          (807,004)               (2,178,641)            (3,580,584)                  

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,380,557,839      1,254,727,270      1,168,802,000      848,225,030               

การแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,479,691,100      1,254,727,270      1,168,802,000      848,225,030               

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (99,133,261)          -                           

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,380,557,839      1,254,727,270      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 1,683,088,847      1,464,681,907      1,179,912,711      863,958,046               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           (1,136,994,530)     (802,994,440)              

      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 226,286,301         235,847,901         -                           -                                 

      กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (582,061)               (67,994)                 (582,061)               (67,994)                       

      กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว

         ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (3,703,269)            (252,930)               (3,703,269)            (252,930)                     

      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็น

         มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,720,286             1,785,009             -                           -                                 

      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (15,759,035)          (4,103,815)            -                           -                                 

      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 12,261,967           11,946,093           5,104,446             4,578,933                   

      ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน

        และอตัราดอกเบ้ียก่อนครบกาํหนด -                           29,855,557           -                           -                                 

      ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 15,129,036           5,154,524             341,697                -                                 

      ดอกเบ้ียรับ (27,562,317)          (35,078,149)          (75,593,877)          (120,061,167)              

      ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 392,877                -                           654,110                -                                 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน 1,892,272,632      1,709,768,103      (30,860,773)          (54,839,552)                

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (125,573,732)        (113,667,415)        1,688,478             99,878,637                 

   สินคา้คงเหลือ (150,610,793)        67,230,692           -                           -                                 

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (75,807,338)          48,471,696           (2,838)                   9,011                          

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,016,609)            (59,632)                 -                           -                                 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 159,293,031         79,572,885           9,386,481             (34,538,787)                

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 22,132,414           12,312,773           4,298,188             6,579,046                   

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,872,127             -                           -                           -                                 

   จ่ายสาํรองผลประโยชน์พนกังาน (1,132,000)            (307,600)               -                           -                                 

เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 1,719,429,732      1,803,321,502      (15,490,464)          17,088,355                 

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 34,141,221           32,163,440           46,803,241           111,462,497               

จ่ายดอกเบ้ีย (88,798)                 -                           (88,798)                 -                                 

จ่ายภาษีเงินได้ (199,331,975)        (215,728,297)        (10,270,934)          (12,724,429)                

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,554,150,180      1,619,756,645      20,953,045           115,826,423               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชล้ดลง -                           7,566,916             -                           -                                 

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง(เพิ่มข้ึน) (126,633,504)        427,057,450         (126,633,504)        426,957,450               

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                           -                           (3,561,000,000)     (2,253,497,803)           

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           2,918,000,000      2,571,497,803            

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน -                           -                           (989,410,490)        -                                 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           832,994,840         969,993,100               

เงินสดรับจากการร่วมทุนของบริษทัยอ่ย 10,997,715           -                           -                           -                                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 17,499,716           7,024,963             -                           -                                 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน (27,965)                 (467,291)               -                           -                                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,142,387,872)     (199,145,995)        -                           -                                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,939,226)            (2,462,833)            -                           -                                 

เงินสดรับจากเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า -                           369,978                -                           -                                 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,244,491,136)     239,943,188         (926,049,154)        1,714,950,550            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 750,000,000         -                           750,000,000         -                                 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 250,000,000         -                           250,000,000         -                                 

เงินสดจ่ายจากการยกเลิกสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน

   และอตัราดอกเบ้ียก่อนครบกาํหนด -                           (60,300,000)          -                           -                                 

จ่ายเงินปันผล (939,916,680)        (950,000,000)        (939,916,680)        (950,000,000)              

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 60,083,320           (1,010,300,000)     60,083,320           (950,000,000)              

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

   เงินตราต่างประเทศลดลง (2,166,061)            -                           -                           -                                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น(ลดลง)สุทธิ (632,423,697)        849,399,833         (845,012,789)        880,776,973               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,377,483,940      528,084,107         1,273,766,773      392,989,800               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 745,060,243         1,377,483,940      428,753,984         1,273,766,773            

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด

   ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

      เพิ่มข้ึนจากการร่วมทุนของบริษทัยอ่ย (325,636,755)        -                           -                           -                                 

   เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน(ลดลง) 35,130,996           (79,624,949)          -                           -                                 

   เงินปันผลคา้งจ่าย 83,320                  -                           83,320                  -                                 

   โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไปเป็น

      ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           24,304,200           -                           -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: บาท)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนที่เป็นของ

ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจากการ ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

จดัสรรแลว้ - การแปลงค่า จากการรวม เปลี่ยนแปลงสัดส่วน รวม ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง งบการเงินที่เป็น กิจการภายใต้ การถือหุน้ รวมองคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุมของ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของส่วนผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 1,000,000,000       3,962,980,492       51,000,000            582,465,627        -                           323,215,788               108,959,056               432,174,844               6,028,620,963       -                             6,028,620,963           
กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                             -                             -                             1,255,534,274     -                           -                                 -                                 -                                 1,255,534,274       -                             1,255,534,274           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                             (807,004)              -                           -                                 -                                 -                                 (807,004)                -                             (807,004)                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             1,254,727,270     -                           -                                 -                                 -                                 1,254,727,270       -                             1,254,727,270           
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 -                             -                             43,000,000            (43,000,000)         -                           -                                 -                                 -                                 -                             -                             -                                 
เงินปันผลจ่าย 29 -                             -                             -                             (950,000,000)       -                           -                                 -                                 -                                 (950,000,000)         -                             (950,000,000)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 1,000,000,000       3,962,980,492       94,000,000            844,192,897        -                           323,215,788               108,959,056               432,174,844               6,333,348,233       -                             6,333,348,233           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 1,000,000,000       3,962,980,492       94,000,000            844,192,897        -                           323,215,788               108,959,056               432,174,844               6,333,348,233       -                             6,333,348,233           
กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                             -                             -                             1,489,755,815     -                           -                                 -                                 -                                 1,489,755,815       (84,879,696)           1,404,876,119           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                             -                             -                             (10,448,301)         383,586               -                                 -                                 383,586                      (10,064,715)           (14,253,565)           (24,318,280)               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                             -                             -                             1,479,307,514     383,586               -                                 -                                 383,586                      1,479,691,100       (99,133,261)           1,380,557,839           
โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 -                             -                             6,000,000              (6,000,000)           -                           -                                 -                                 -                                 -                             -                             -                                 
เงินปันผลจ่าย 29 -                             -                             -                             (940,000,000)       -                           -                                 -                                 -                                 (940,000,000)         -                             (940,000,000)             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการร่วมทุนของบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             -                           -                           -                                 -                                 -                                 -                             325,636,755          325,636,755              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 1,000,000,000       3,962,980,492       100,000,000          1,377,500,411     383,586               323,215,788               108,959,056               432,558,430               6,873,039,333       226,503,494          7,099,542,827           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

จดัสรรแลว้ - ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า สาํรอง เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 1,000,000,000            3,962,980,492            51,000,000                 685,932,503               108,959,056                  5,808,872,051            

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  851,805,614               -                                     851,805,614               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (3,580,584)                  -                                     (3,580,584)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  848,225,030               -                                     848,225,030               

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 -                                  -                                  43,000,000                 (43,000,000)                -                                     -                                  

เงินปันผลจ่าย 29 -                                  -                                  -                                  (950,000,000)              -                                     (950,000,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 1,000,000,000            3,962,980,492            94,000,000                 541,157,533               108,959,056                  5,707,097,081            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,000,000,000            3,962,980,492            94,000,000                 541,157,533               108,959,056                  5,707,097,081            

กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  1,170,980,641            -                                     1,170,980,641            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  (2,178,641)                  -                                     (2,178,641)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  1,168,802,000            -                                     1,168,802,000            

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 21 -                                  -                                  6,000,000                   (6,000,000)                  -                                     -                                  

เงินปันผลจ่าย 29 -                                  -                                  -                                  (940,000,000)              -                                     (940,000,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 1,000,000,000            3,962,980,492            100,000,000               763,959,533               108,959,056                  5,935,899,081            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั

มหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีอยู่ตามท่ี       

จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี เลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้ น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี

เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2559 2558 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ     

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม ไทย 100 100 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  ไทย 100 100 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั บริหารจดัการการจดัจาํหน่าย ไทย 100 100 

บริษทั คาราบาวโฮลด้ิง (ฮ่องกง) 

จาํกดั 

การลงทุน ฮ่องกง 100 - 

บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง  (ฮ่องกง) 

จาํกดั 

ประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ฮ่องกง 100 - 

 

1   



  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2559 2558 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

การลงทุน 

 

ลกัเซม 

เบิร์ก 51 - 

บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ ประกอบธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ องักฤษ 51 - 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น

รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก 

งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ซ) ในการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มเติม (ซ้ือหุ้นคืนจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย) 

ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิซ่ึงตํ่ ากว่าราคาทุนท่ีจ่ายซ้ือได้แสดงไว้ใน

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมภายใต้

หวัขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 

และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบัญชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั

ทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ 

จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ

คาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพิ่มเติมสําหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย เงิน

ลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธีส่วนได้

เสียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการ

เลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการ

ดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เน่ืองจากฝ่ายบริหารได้

พิจารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม  
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4.      นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญั

ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดย

ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 บริษทัฯรับรู้รายไดค่้าบริหารจดัการตามแต่ละงวดท่ีไดใ้หบ้ริการตามระยะเวลาของสญัญา 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการตามแต่ละงวดท่ีได้ให้บริการตาม

ระยะเวลาของสญัญาใหเ้ช่าและบริการ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อ่ืน 

 รายไดอ่ื้นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ

สูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  
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4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และประกอบไปดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและโสหุย้ในการผลิต  

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

   มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้คาํนวณจากมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและบริษทั

ย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                  

ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน           

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุน

การทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกั

ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่า

เผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 20  ปี  

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 50  ปี 

  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 20  ปี 

  เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน  3 - 5  ปี 

  ยานพาหนะ  5  ปี 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีคาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า

จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้น

ออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่

ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 

ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของ

สินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ

การใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ี

ว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดั

จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุน 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

          อายกุารใหป้ระโยชน์ 

เคร่ืองหมายการคา้  10  ปี 

  สิทธิบตัร  10  ปี 

  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   3 - 5  ปี 

4.10 การรวมธุรกจิและค่าความนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทัฯ (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการซ้ือ

ธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และจาํนวนของส่วน

ของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง ผูซ้ื้อจะวดัมูลค่าส่วนของผูท่ี้ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม (ถา้มี) ในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วน

ของหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้ไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น  

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและเม่ือไดรั้บ

บริการ  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวม

ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสมและจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ

นิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ

ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) 

หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะ

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือ

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร

สําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและบริษทัย่อยท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ

ดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

เป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์

มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมิน

มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะ

ได้รับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการ

ประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการ

สามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้าย

มีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้

ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

คืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่

สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตาม

บญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 
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4.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน

จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

ไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

สาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี

คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ

ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 

สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั

นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี           

ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผล

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง

ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ิน         

รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.18 ตราสารอนุพนัธ์  

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 บริษทัย่อยบนัทึกการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้สาํหรับสัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ียงัไม่ครบกาํหนดเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน 
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4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ี

สามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมี

ดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยได้

โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ี

คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย

ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้

ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้ง

ของธนาคารฯ และคู่สญัญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสมัพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือ

ทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมี

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดับชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พิจารณาจาก

ราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผือ่สาํหรับสินคา้เก่า

ลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าความนิยม  

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของ

สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดนั้น ๆ 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษี

ในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง

ประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวน

เท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559 2558 2559 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย                                               

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     

เงินปันผลรับ - - 1,137 803 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 180 120 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 49 86 ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 3 3 ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั      

ซ้ือสินคา้ 115 - - - ราคาตลาด 

ขายสินคา้ 74 25 - - ราคาตลาด 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 15 12 - - ราคาตามสัญญา/         

ราคาท่ี ตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4 4 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

รายไดค้่าบริการ 5 4 - - ราคาตามสัญญา 

ค่าเช่ารับ 4 2 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดอ่ื้น 2 1 - - ราคาตลาด 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 43,011 7,872 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                            

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 13,748 6,627 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,748 6,627 43,011 7,872 

เงนิปันผลค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                         

(หมายเหตุ 29)     

บริษทัยอ่ย - - 726,997 422,997 

รวมเงินปันผลคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 726,997 422,997 

     

ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                   

บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 

     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั                   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                            

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 34 117 - - 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 117 - - 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 17)     

บริษทัยอ่ย - - 10,990 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                               

 (มีผูถื้อหุน้ กรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

ร่วมกนั) 14,450 931 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  14,450 931 10,990 - 

     

เงนิมดัจํารับสําหรับการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                    

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 1,528 1,358 - - 

รวมเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,528 1,358 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

และ 2558 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2558 

 

 

เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งปี 

 

 

ลดลง 

ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

2559 

 

 

เงินใหกู้ย้มื 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั บริษทัยอ่ย 2,025,000 3,504,000 (2,311,000) 3,218,000 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั บริษทัยอ่ย 600,000 57,000 (607,000) 50,000 

รวม  2,625,000 3,561,000 (2,918,000) 3,268,000 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละ 2.1 - 3.5 ต่อปี (2558: ร้อยละ 2.1 - 3.2 ต่อปี) และครบกาํหนดรับชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 136 151 136 151 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5 5 5 5 

รวม 141 156 141 156 

ภาระคํา้ประกนั 

บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบับริษทัย่อยสองแห่ง ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 30.6 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินสด 200 270 10 10 

เงินฝากธนาคาร 744,860 577,214 428,744 473,757 

เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจาํ - 800,000 - 800,000 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 745,060 1,377,484 428,754 1,273,767 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.01 ถึง 1.4 ต่อปี (31 

ธนัวาคม 2558: ร้อยละ 0.4 ถึง 2.0 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

8.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนชัว่คราวประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินฝากประจาํ - 160,000 - 160,000 

เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 

(หมายเหตุ 8.2) 604,282 214,812 604,282 214,812 

ตัว๋แลกเงิน - 98,551 - 98,551 

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 604,282 473,363 604,282 473,363 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากประจาํและตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 2.1 ถึง 3.1 ต่อปี 

8.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

กองทุนเปิดในตราสารหน้ีระยะสั้นของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 600,579 604,282 

บวก: กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 3,703  

รวมเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 604,282  
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 รายการเปล่ียนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวาคม 

2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 214,812 - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวในหลกัทรัพย ์   

 เพ่ือคา้เพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน 585,000 313,000 

จาํหน่ายระหวา่งปี - ราคาทุน   

เงินสดรับจากการจาํหน่าย (199,815) (98,509) 

กาํไรจากการจาํหน่าย 582 68 

รวม (199,233) (98,441) 

กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า 3,703 253 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 604,282 214,812 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 13,595 5,730 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,595 5,730 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

  ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 411,187 333,856 - - 

  คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 10,216 38,004 - - 

3 - 6 เดือน 65 - - - 

มากกวา่ 12 เดือน 310 310 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 421,778 372,170 - - 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (310) (310) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 421,468 371,860 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 435,063 377,590 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 95 25 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,450 246 - - 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 143 802 42,986 7,872 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,808 6,567 140 6,463 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 68,256 37,103 228 1,941 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 31,835 - - - 

เงินทดรองจ่าย 11,938 1,743 - - 

อ่ืนๆ 2,073 882 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 126,513 47,438 43,379 16,276 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  561,576 425,028 43,379 16,276 

10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินคา้สาํเร็จรูป 242,352 114,078 (1,098) (495) 241,254 113,583 

งานระหวา่งทาํ 1,556 1,664 - - 1,556 1,664 

วตัถุดิบ 107,737 62,944 - - 107,737 62,944 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 54,401 52,986 (8) - 54,393 52,986 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 28,564 17,797 - - 28,564 17,797 

รวม 434,610 249,469 (1,106) (495) 433,504 248,974 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ

เป็นจาํนวน 2.7 ลา้นบาท (2558: 1.8 ลา้นบาท) และมีการกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 2.1 ลา้นบาท (2558: 2.6 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน

ขาย 
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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 92,513 - - - 

วสัดุส่งเสริมการตลาด 10,050 9,044 - - 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,178 2,980 3 - 

อ่ืน ๆ 2,741 4,787 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 110,482 16,811 3 - 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

  

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ           

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

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

บริษทัยอ่ยในประเทศ          

บริษทั คาราบาว ตะวนัแดง 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย

เคร่ืองด่ืม 

300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 884,997 629,998 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายขวด

และผลิตภณัฑจ์าก

แกว้  

1,099,995 450,000 100 100 1,099,993 449,998 162,000 - 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ 

จาํกดั 

บริหารจดัการการ            

จดัจาํหน่าย 

100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 89,998 172,996 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ          

บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์  

(ฮ่องกง) จาํกดั 

การลงทุน 10 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

- 100 - 348,306 - - - 

บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง 

(ฮ่องกง) จาํกดั 

ประกอบธุรกิจการคา้

ระหวา่งประเทศ 

5 หม่ืนเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

- 100 - 1,758 - - - 

รวม      1,959,013 958,954 1,136,995 802,994 
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12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั   

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 

ส่วนไดเ้สีย                 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บัส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

(บริษทัยอ่ยของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์  

(ฮ่องกง) จาํกดั) 49 - 226.5 - (84.9) - 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

 2559 2558 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 77.6 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 540.1 - 

หน้ีสินหมุนเวยีน 142.3 - 

สรุปรายการกาํไรขาดทุน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          31 

ธนัวาคม 

 2559 2558 

ขาดทุน (173.2) - 
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12.4  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถืออยูเ่ดิม 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 450 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 

เป็น 1,300 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 13,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 

8,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเรียกชาํระค่าหุ้นหุ้นละ 76.47 บาท บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้น

เรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 ผลจากการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทําให้บริษัทย่อยมีทุน

ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 1,100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระ

เต็มมูลค่าแลว้ และหุ้นสามญั 8,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาํระแลว้มูลค่าหุ้นละ 76.47 บาท) 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 

12.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 

ในระหวา่งปี บริษทัฯมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ดงัต่อไปน้ี 

1) บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยู่ในประเทศ

ฮ่องกง เพื่อประกอบธุรกิจหลกัในการถือหุ้นในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 

10 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10 ลา้นหุ้น โดยบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 100 บริษทัย่อยดังกล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 5 กันยายน 2559 โดย

บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้แลว้เป็นจาํนวนเงิน 9.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

2) บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศฮ่องกง เพื่อ

ประกอบธุรกิจหลกัในการจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 50,000 หุ้น โดย

บริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี  

8 พฤศจิกายน 2559 โดย ณ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯยงัไม่ไดช้าํระค่าหุน้แก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว 

3) CHHK เขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเตด็ (ICSG) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยู่

ในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย เพื่อจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ใน

ประเทศลกัเซมเบิร์ก ช่ือ บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (CVHLUX) โดยมี

สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาํดบั เพื่อประกอบธุรกิจหลกัในการถือหุน้ในบริษทั

อ่ืนในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 16.9 ลา้นยโูร แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 16.9 ลา้น

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ยโูร โดย CHHK จ่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นเงินสดจาํนวนเงินประมาณ 8.6 

ลา้นยโูร และ ICSG จ่ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวประมาณ 8.3 ลา้นยโูร โดยการโอนหุ้นทั้งหมดของบริษทั 

อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งอยู่ในประเทศองักฤษท่ีถือหุ้นโดย ICSG ใน

สดัส่วนร้อยละ 100 CVHLUX ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  
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การร่วมทุนดงักล่าวทาํให้บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมใน CVHLUX ในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยการถือหุ้น

ทางออ้มผา่น CHHK  

 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 CVHLUX ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จาํนวน 7.3 ลา้น

ปอนด์สเตอร์ลิง แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 7.3 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง 

และไดช้าํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เต็มจาํนวน และในวนัเดียวกนั ICUK ไดจ้ดทะเบียนแต่งตั้ง

กรรมการชุดใหม่ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกนักบัคณะกรรมการของ CVHLUX ทาํให้บริษทัฯ

ไดม้าซ่ึงอาํนาจในการควบคุมการวางแผนและกาํหนดนโยบายใน ICUK ผ่านคณะกรรมการดงักล่าว 

ดังนั้นจึงจดัประเภทเงินลงทุนใน ICUK เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยนับตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจในการ

ควบคุมดงักล่าว  

บริษทัฯไดด้าํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนั

ซ้ือกิจการ โดยการวดัมูลค่าน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 ซ่ึงอยูภ่ายในระยะเวลา

ในการวดัมูลค่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ ของบริษทั อินเตอร์คาราบาว        

ลิมิเตด็ มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 336,200 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 17,371 

สินคา้คงเหลือ  36,640 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,864 

อุปกรณ์  1,982 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (305,009) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (1,969) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 103,079 

ตน้ทุนการร่วมทุนของบริษทัยอ่ย (642,428) 

ค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ 539,349 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,284) 

ค่าความนิยม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 536,065 
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กระแสเงินสดรับสุทธิจากการร่วมทุนของบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั แสดง

ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ตน้ทุนการร่วมทุนของบริษทัยอ่ย 642,428 

หกั:  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเตด็ (336,200) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน

จากการร่วมทุน (325,637) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 8,411 

เงินสดรับสุทธิจากการร่วมทุน (10,998) 

รายไดแ้ละขาดทุนของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ดถูกรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตั้ งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการ มีจาํนวน 15.8 ล้านบาท และ 160.5 ล้านบาท 

ตามลาํดบั 

หากการรวมธุรกิจเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้งวดของปีปัจจุบนั รายไดแ้ละขาดทุนของบริษทั อินเตอร์คาราบาว  

ลิมิเตด็ จะถูกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 33.7 ลา้น

บาท และ 691.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

12.6 ค่าความนิยม 

 บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง

การเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโต 3.0 

อตัราคิดลด 17.5 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดย

ภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่วนงานนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

อาคาร      

สาํนกังานใหเ้ช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:  

ราคาทุน 118,985 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (15,137) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 103,848 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558:  

ราคาทุน 118,957 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (11,164) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 107,793 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 107,793 135,661 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี - ราคาทุน 28 467 

โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (24,304) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (3,973) (4,031) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 103,848 107,793 

 บริษทัยอ่ยประเมินมูลค่ายติุธรรมสาํหรับอาคารสาํนกังานใหเ้ช่าของบริษทัยอ่ย โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้

(Income Approach) ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่ายติุธรรมมีจาํนวนประมาณ 181.7 ลา้นบาท (2558: 

174.9 ลา้นบาท) ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาดงักล่าวอา้งอิงจากขอ้มูลภายในบริษทัยอ่ย 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ         

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่ง

ติดตั้งและก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 2,650,028 773,105 1,710,539 59,917 191,806 13,768 5,399,163 

ซ้ือเพิ่ม 67 10,929 18,578 13,697 17,850 58,400 119,521 

จาํหน่าย - - (34,929) (12,191) (13,836) (218) (61,174) 

โอน - 16,210 51,605 1,022 - (68,837) - 

โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุน - 25,972 - - - - 25,972 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,650,095 826,216 1,745,793 62,445 195,820 3,113 5,483,482 

เพิ่มข้ึนจากการร่วมทุนของบริษทัยอ่ย - - - 418 1,684 - 2,102 

ซ้ือเพิ่ม 212,687 3,066 27,654 25,862 24,675 1,883,314 2,177,258 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 261 261 

จาํหน่าย - - (12,187) (1,936) (38,114) - (52,237) 

โอน - 7,548 7,871 432 - (15,851) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - (2) (10) - (12) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2,862,782 836,830 1,769,131 87,219 184,055 1,870,837 7,610,854 

  

26   



  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและ         

ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพยร์ะหวา่ง

ติดตั้งและก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,234 115,238 384,658 27,353 116,908 - 645,391 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,647 42,809 142,844 10,729 28,637 - 227,666 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - (34,490) (11,637) (12,126) - (58,253) 

โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุน - 1,668 - - - - 1,668 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 3,881 159,715 493,012 26,445 133,419 - 816,472 

เพิ่มข้ึนจากการร่วมทุนของบริษทัยอ่ย - - - 85 35 - 120 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,658 45,808 130,513 14,193 24,696 - 217,868 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - (11,156) (1,212) (38,128) - (50,496) 

ผลต่างจากการแปลงค่า - - - (1) - - (1) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  6,539 205,523 612,369 39,510 120,022 - 983,963 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,646,214 666,501 1,252,781 36,000 62,401 3,113 4,667,010 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  2,856,243 631,307 1,156,762 47,709 64,033 1,870,837 6,626,891 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี  

2558 (จาํนวน 188.7 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 227,666 

2559 (จาํนวน 117.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 217,868 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่

ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 365 

ลา้นบาท (2558: 234.4 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างปี 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์าํนวน 0.3 ลา้นบาท 

ตน้ทุนการกูย้มืน้ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะสาํหรับการซ้ือเคร่ืองจกัรและก่อสร้างโรงงาน 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เคร่ืองหมาย

การคา้ สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:     

ราคาทุน 10,000 10,000 20,901 40,901 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,000) (10,000) (9,750) (25,750) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี - สุทธิ 4,000 - 11,151 15,151 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558:     

ราคาทุน 10,000 10,000 16,959 36,959 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,000) (10,000) (6,304) (21,304) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี - สุทธิ 5,000 - 10,655 15,655 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 15,655 17,343 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี 3,939 2,463 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (4,445) (4,151) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 2 - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 15,151 15,655 
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16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 750,000 - 750,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 750,000 - 750,000 - 

เงินกูย้ืมระยะสั้นดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึง

จะครบกาํหนดชาํระภายในเดือนธนัวาคม 2560 และไม่มีภาระคํ้าประกนั 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกูย้มืดงักล่าว บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดใน

สญัญาดงักล่าว เช่น ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนดในสญัญา 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,545 - - - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 751,335 562,615 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,905 798 10,990 - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 152,220 56,970 596 672 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 133 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 295,835 156,200 43,807 33,697 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 88,058 24,809 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,301,898 801,525 55,393 34,369 

18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 52,157 23,818 19,413 15,078 

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศ 15,470 713 - - 

ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 5,362 11,266 1,028 562 

เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 3,840 2,627 15 15 

ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 362 112 - - 

อ่ืน ๆ  12,984 12,780 - 502 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 90,175 51,316 20,456 16,157 
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 2559 2558 

เงินกูย้มืระยะยาว 250,000 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  - - 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 250,000 - 

เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,000 

ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯเบิกเงินกูด้งักล่าวมาใชเ้ป็นจาํนวน 250 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราอา้งอิง MLR หกั

ส่วนเพิ่ม เงินกูน้ี้มีกาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระ 4 ปี และมีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวดทุก ๆ สามเดือน เร่ิมตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2561  

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และไม่มีเง่ือนไขทางการเงินท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  

20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานต้นปี 65,561 52,914 39,873 30,818 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  10,265 9,132 4,119 3,064 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,997 2,814 985 1,515 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

ขาดทุน(กาํไร)จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง    

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 6,739 (614) 1,184 1,875 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง      

ขอ้สมมติทางการเงิน  766 5,941 (806) 2,914 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ 5,556 (4,318) 2,346 (313) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,132) (308) - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานปลายปี 89,752 65,561 47,701 39,873 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ตน้ทุนขาย 3,779 5,280 - - 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 8,483 6,666 5,104 4,579 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 12,262 11,946 5,104 4,579 

บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น

จาํนวนประมาณ 42 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 29 ลา้นบาท) (2558: จาํนวน 0.3 ลา้นบาท 

งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 5 - 25 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ปี) (2558: 5 - 23 ปี งบการเงิน

เฉพาะกิจการ: 5 ปี) 

สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.8 - 2.7 2.2 - 3.8 1.8 2.2 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 5.3 - 9.8 5.3 - 11.0 9.8 11.0 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ  0 - 55 0 - 58 0 - 44 0 - 45 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (2.9) 3.1 (0.6) 0.7 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  2.9 (2.7) 0.6 (0.6) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (3.0) 3.2 (0.6) 0.6 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (1.7) 1.8 (0.6) 0.6 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.7 (1.8) 0.5 (0.5) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1.8) 1.9 (0.5) 0.5 
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21. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปี 2559 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมาย

เป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท (2558: 43 ลา้นบาท)  

 ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. รายได้อ่ืน/ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

22.1 รายได้อ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 180,000 120,000 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 58,679 50,712 - - 

ดอกเบ้ียรับ 27,562 35,078 75,594 120,061 

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 15,759 4,104 - - 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 13,465 11,567 - - 

รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 4,647 2,953 - - 

อ่ืนๆ 26,636 16,887 4,330 409 

รวมรายไดอ่ื้น 146,748 121,301 259,924 240,470 

22.2 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน

และอตัราดอกเบ้ียก่อนครบกาํหนด - 29,856 - - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 21,576 4,612 2,029 - 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่ของสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 20,601 713 - - 

รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน 42,177 35,181 2,029 - 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อใชไ้ป 5,523,591 4,000,136 - - 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,025,353 771,037 190,607 163,278 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 462,988 357,820 - - 

ค่าเดินทาง 230,484 131,733 2,661 24 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 226,286 235,848 - - 

ค่าขนส่งสินคา้ 214,622 174,128 - - 

ค่าบริการสาธารณูปโภค 124,200 121,499 40 10 

ค่าโฆษณา 100,001 135,145 - - 

วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 88,715 74,839 - - 

ค่าซ่อมบาํรุง 78,687 64,590 - - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน  21,576 4,612 2,029 - 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของสัญญาซ้ือ

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 20,601 713 - - 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (127,671) 54,084 - - 

ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาแลกเปล่ียนสกลุเงิน

และอตัราดอกเบ้ียก่อนครบกาํหนด - 29,856 - - 

24. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 283,874 208,959 9,953 13,068 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว (5,661) 189 (1,021) (916) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน 278,213 209,148 8,932 12,152 
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 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวกบัผล

ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,612 202 545 895 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

     

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,683,089 1,464,682 1,179,913 863,958 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 16.5%, 20%, 29.2% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี 335,438 292,936 235,983 172,792 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 25) (92,292) (84,124) - - 

รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี - - (227,399) (160,599) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,060 2,573 360 20 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (3,842) (921) (12) (61) 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกเป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 

35,849 

 

- 

 

- 

 

- 

อ่ืนๆ - (1,316) - - 

รวม (57,225) (83,788) (227,051) (160,640) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้สดงอยูใ่นงบกาํไร

ขาดทุน 278,213 209,148 8,932 12,152 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องปี 2559 จาํนวน 35.8 ลา้นบาท ท่ี

บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวพิจารณาแลว้เห็นว่า

ไม่มีความชดัเจนในการทาํกาํไรในระยะสั้นเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมา

ใชป้ระโยชน์ได ้ 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ประมาณการส่วนลดจ่ายและส่งเสริม

การขาย 

17,395 16,546 - - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน 10,104 7,676 3,761 1,845 

หน้ีสินจากสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศ 3,094 143 - - 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,612 202 545 895 

ผลกระทบของอตัราค่าเส่ือมราคา 498 695 - - 

ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 221 99 - - 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 62 62 - - 

รวม 33,986 25,423 4,306 2,740 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ประมาณการส่วนลดรับ 290 - - - 

รวม 290 - - - 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - 

สุทธิ 33,696 25,423 4,306 2,740 
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25. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบาง

ประการ สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 

รายละเอยีด สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2326(4)/2556 59-1062-0-00-1-0 

2. วนัท่ีในบตัรส่งเสริม 24 กนัยายน 2556 18 สิงหาคม 2559 

3. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตขวดแกว้ ผลิตขวดแกว้ 

4. สิทธิประโยชนส์าํคญัท่ีไดรั้บ   

4.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม  

6 ปี 

(ส้ินสุดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) 

3 ปี  

(ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิประโยชน)์ 

(ยกเวน้ภาษีตามจาํนวนเงินลงทุน) 

4.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษี

เงินได ้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บ ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

6 ปี 

(ส้ินสุดวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563) 

3 ปี  

(ยงัไม่เร่ิมใชสิ้ทธิประโยชน)์ 

4.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ - 

4.4 ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึงตามท่ี

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

- ไดรั้บ 

รายไดข้องบริษทัยอ่ยจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากการขาย 1,129,532 1,139,984 305,845 148,349 1,435,377 1,288,333 

26. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรสาํหรับปีส่วนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของ

บริษทัฯ (พนับาท) 1,489,756 1,255,534 1,170,981 851,806 

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

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.49 1.26 1.17 0.85 
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27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภท

ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

(1) ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 

(2) ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย ขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  

(3) บริหารจดัการการจดัจาํหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ในระหว่างปี

ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน  

ขอ้มูลรายได ้กาํไรและสินทรัพยร์วมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย      

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ

ผลิตภณัฑ์

จากแกว้ 

บริหาร

จดัการการ

จดัจาํหน่าย อ่ืนๆ 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

รายการตดั

บญัชี

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายไดจ้ากภายนอก 3,350 - 6,599 16 9,965 - 9,965 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 5,617 1,435 - - 7,052 (7,052) - 

รายไดท้ั้งส้ิน 8,967 1,435 6,599 16 17,017 (7,052) 9,965 

กาํไรจากการดาํเนินงาน

ตามส่วนงาน 2,442 505 628 3 3,578 (1) 3,577 

รายไดอ่ื้น 122 2 1 1,395 1,520 (1,373) 147 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 130 82 15 - 227 (1) 226 

ดอกเบ้ียจ่าย 42 6 - 1 49 (49) - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 248 5 17 8 278 - 278 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 5,601 2,290 914 7,692 16,497 (6,719) 9,778 

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ของ

สินทรัพย ์ไม่หมุนเวยีนท่ี

ไม่รวมสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อตดับญัชี 1,325 595 34 1,540 3,494 (998) 2,496 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย      

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ

ผลิตภณัฑ์

จากแกว้ 

บริหาร

จดัการการ

จดัจาํหน่าย อ่ืนๆ 

รวมส่วนงาน

ท่ีรายงาน 

รายการตดั

บญัชี

ระหวา่งกนั 

งบการเงิน

รวม 

รายไดจ้ากภายนอก 2,276 - 5,477 - 7,753 - 7,753 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 5,039 1,288 - - 6,327 (6,327) - 

รายไดท้ั้งส้ิน 7,315 1,288 5,477 - 14,080 (6,327) 7,753 

กาํไรจากการดาํเนินงาน

ตามส่วนงาน 1,951 484 451 - 2,886 (26) 2,860 

รายไดอ่ื้น 54 1 2 1,043 1,100 (979) 121 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั

จาํหน่าย 148 80 9 - 237 (1) 236 

ดอกเบ้ียจ่าย 59 27 - - 86 (86) - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 154 1 42 12 209 - 209 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 3,717 1,709 605 5,799 11,830 (4,469) 7,361 

การเพิ่มข้ึน(ลดลง)ของ

สินทรัพย ์ไม่หมุนเวยีนท่ี

ไม่รวมสินทรัพยภ์าษีเงิน

ไดร้อตดับญัชี (75) (54) 5 - (124) - (124) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    

ในประเทศ   

ประเทศไทย 6,604 5,477 

ต่างประเทศ   

ประเทศกมัพูชา 2,074 1,547 

ประเทศอฟักานิสถาน 481 165 

ประเทศเมียนมาร์ 278 223 

ประเทศเยเมน 202 167 

ประเทศเวยีดนาม 173 98 

อ่ืน ๆ 153 76 

รวม 9,965 7,753 

ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 66 (2558: ร้อยละ 71) 

และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 34 (2558: ร้อยละ 29) 

 เน่ืองจากส่วนงานผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม ขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้ และส่วนงานบริหารจดัการการจดั

จาํหน่ายเป็นส่วนงานหลกัของกิจการและมีขอ้มูลของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาจากเกณฑเ์ชิงปริมาณ

มีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90 ของส่วนงานทั้งหมดทั้งส่วนงานดาํเนินงานและส่วนงานภูมิศาสตร์ ดงันั้น 

สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2559 และปี 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 

ของรายไดร้วมของกิจการ  

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตาม

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  และพนกังานจะจ่ายสมทบ

เขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ และบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม กสิกรไทย จาํกัด ซ่ึงจด

ทะเบียนแลว้ และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ

และบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 11.5 

ลา้นบาท (2558: 9.3 ลา้นบาท) เฉพาะของบริษทัฯจาํนวน 3.4 ลา้นบาท (2558: 3.0 ลา้นบาท) 
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29. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย      

ต่อหุน้ 

 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

บริษัทฯ     

สําหรับปี 2558     

เงินปันผลจากกาํไรปี 2557 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 600 0.6 มิถุนายน 2558 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 

 

350 0.4 

 

กนัยายน 2558 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558  950   

     

สําหรับปี 2559     

เงินปันผลจากกาํไรปี 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 540 0.5 พฤษภาคม 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 

 

400 0.4 

 

กนัยายน 2559 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2559  940   

     

บริษัทย่อย     

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 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 

 

 

330(1) 

 

 

110.0 

 

 

พฤษภาคม 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั                       

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 93(1) 93.0 

 

 

พฤษภาคม 2559 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558  803   
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่าย      

ต่อหุน้ 

 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  

สําหรับปี 2559     

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 360 120.0 

 

 

กนัยายน 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั                       

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 50 50.0 

 

 

กนัยายน 2559 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                       

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 525(1) 175.0 

 

 

พฤษภาคม 2560 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั                       

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 40(1) 40.0 

 

 

พฤษภาคม 2560 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                

เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั   

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 162(1) 36.0 พฤษภาคม 2560 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2559  1,137   

(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีเงินปันผลคา้งรับท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวน 727 ลา้นบาท และ 423 

ลา้นบาท ตามลาํดบัโดยบริษทัยอ่ยทั้งสามแห่งจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และ 2559 ตามลาํดบั 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ก่อสร้างอาคารโรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัร ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 

สกลุเงิน จาํนวน 

 2559 2558 

บาท 164.3 3.1 

เยน 16.1 - 

ยโูร 10.1 - 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.4 - 

ปอนดส์เตอริง 0.6 - 
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30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ และสัญญา

บริการอ่ืนๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต

ทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 108.8 74.5 0.9 3.5 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 228.5 104.5 - 0.9 

30.3 สัญญาสําคญักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

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

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาการแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซ้ื้อ โดย

ตกลงให ้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั เป็น ผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่

เพียงผูเ้ดียว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายสุัญญาต่อไป

ไดทุ้กๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการ

โฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

30.3.2 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทั

ย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายขวดแกว้สีชา ขนาด 150 มิลลิลิตร และขวดแกว้สีใส

ขนาด 250 มิลลิลิตร ตามจาํนวนและรูปแบบท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีสัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี

ทาํสญัญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

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

จา้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้โดยบริษทัฯ

ย่อยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญาน้ีมีระยะเวลา 3 ปี มีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากน้ีบริษทัย่อย

ดงักล่าวตกลงท่ีจะต่ออายสุญัญาฉบบัน้ีออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัส้ินสุดสญัญาในวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 12 ลา้นบาท ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมีผล

บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

30.3.4 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริการและ

การจดัการกบับริษทัย่อยทั้งสามแห่ง สัญญามีระยะเวลา 5 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนรวม

ทั้งส้ินเดือนละ 10 ลา้นบาทต่อเดือน 

  เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนจาก 10 ลา้นบาทต่อเดือน เป็น 15 ลา้นบาทต่อเดือน โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

30.3.5 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2557 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสญัญาใหเ้ช่า

และบริการพื้นท่ีกบับริษทัฯและบริษทัย่อยอีกสองแห่ง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 

2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 และไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าและบริการพื้นท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

สญัญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 ภายใตข้อ้ตกลงท่ีระบุไวใ้น

สัญญา บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บค่าเช่าและค่าบริการพื้นท่ีเป็นรายเดือนรวมทั้งส้ิน 1.2 ลา้นบาทต่อ

เดือน 

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

ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสญัญาลิขสิทธ์ิ เพื่อใชเ้คร่ืองหมายการคา้ของ

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั สําหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 2 ปี มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง ดี

ซีเอม็ จาํกดั จะตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา ทั้งน้ีบริษทั 

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้

ดงักล่าว 

30.3.7 ในปี 2559 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่าย

หรือผูซ้ื้อ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจาํนวนสองแห่ง โดยตกลงใหบ้ริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั เป็น

ผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุ

สัญญาต่อไปไดทุ้กๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ี บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผดิชอบค่าใชจ่้าย

ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

43   



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

คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัแซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาการแต่งตั้งผู ้

จดัจาํหน่ายโดยตกลงใหบ้ริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้

ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญา

น้ีมีระยะเวลา 9 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 19 ตุลาคม 2568 

30.4 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 

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

แห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาร่วมสนับสนุนทางการเงินแก่สโมสรฟุตบอลในประเทศสองแห่ง ภายใต้

สัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้

ในสัญญา สัญญามีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ีทําสัญญาจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวันท่ี              

31 ธันวาคม 2563 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนับสนุนทางการเงินดงักล่าวรวม

ทั้งส้ินปีละ 6 ลา้นบาท 

30.4.2 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) และบริษทัท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาร่วมสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์กบัสโมสร

ฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายของประเทศองักฤษ ภายใตส้ญัญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บ

สิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล 

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าสนบัสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอล

ดงักล่าวเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 8 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2560 บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดังกล่าวไดท้าํสัญญาเพื่อโอนสิทธิและภาระ

ผูกพนัท่ีเก่ียวกบัสัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ให้กบับริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด 

(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) และบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีก

แห่งหน่ึง) สญัญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 

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

สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์กับสโมสรฟุตบอลแห่งหน่ึงท่ีจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายของประเทศ

อังกฤษ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่ือและ

เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัยอ่ยในการแข่งขนัฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 1 มิถุนายน2559 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่า

สนบัสนุนใหแ้ก่สโมสรฟุตบอลดงักล่าวตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
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30.4.4 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่ง

หน่ึง) ไดท้าํสัญญาเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิในการใช้

ช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) เพื่อเป็นช่ือ

ในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ช่ือและ

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

โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่บริษทัดงักล่าวตามเง่ือนไขและขอ้ตกลง

ท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 

30.5 สัญญารับบริการคาํปรึกษา 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญากบับริษทั

แห่งหน่ึง เพื่อรับบริการคาํปรึกษาด้านกลยุทธ์เก่ียวกับการร่วมทุน การลงทุน และการดาํเนินธุรกิจใน

ประเทศหน่ึง สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีทาํสญัญาไปจนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะตอ้งจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการรับบริการเป็น

จาํนวน 25,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน นอกจากน้ี บริษทัย่อยดังกล่าว มีภาระผูกพนัในการจ่าย

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากผูใ้ห้บริการไดด้าํเนินการตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีระบุในสัญญา และบริษทั

ย่อยไดต้กลงรับขอ้เสนอแนะของผูใ้ห้บริการ (Success fees) โดยอตัราค่าธรรมเนียมอยู่ระหว่าง 100,000 - 

1,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อระดบัขั้นความสาํเร็จ  

30.6 การคํา้ประกนั 

30.6.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั 

(บริษทัย่อย) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงินร่วมกนัเป็น

จาํนวน 1,100 ลา้นบาท (2558: ไม่มี) 

30.6.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 25.2 ลา้นบาท (2558: 49 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ

ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า

และก๊าซธรรมชาติ (เฉพาะของบริษทั: 2.4 ลา้นบาท เพื่อคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า (2558: ไม่มี)) 
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31. ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้          

 ตราสารหน้ี - - 604.3 214.8 - - 604.3 214.8 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม         

 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - - - 181.7 174.9 181.7 174.9 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

 ตราสารอนุพนัธ์          

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - - 15.5 0.7 - - 15.5 0.7 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม         

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้          

 ตราสารหน้ี - - 604.3 214.8 - - 604.3 214.8 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ลูกหน้ีอ่ืน และ               

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบาย

และวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความ

เสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจาก

การให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน        

เงินลงทุนชัว่คราว เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง

ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 522 - 222 2 746 0.01  - 1.4 

เงินลงทุนชัว่คราว - - - 604 604 - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 562 562 - 

 
522 - 222 1,168 1,912  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 750 - - - 750 2.7 - 2.8 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,302 1,302 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 250 - - 250 MLR           

หกัส่วนเพิ่ม 

 
750 250 - 1,302 2,302  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน ปรับข้ึนลง   อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,307 68 2 1,377 0.4 - 2.0 

เงินลงทุนชัว่คราว 258 - 215 473 2.1 - 3.1 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 425 425 - 

 
1,565 68 642 2,275  

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 802 802 - 

 
- - 802 802  

 
  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 420 - 8 1 429 0.4  - 1.4 

เงินลงทุนชัว่คราว - - - 604 604 - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 43 43 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

3,268 - - - 3,268 2.1 - 3.5 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

- - - 727 727 - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 1,959 1,959 - 

 
3,688 - 8 3,334 7,030  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 750 - - - 750 2.7 - 2.8 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 55 55 - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 250 - - 250 MLR           

หกัส่วนเพิ่ม 

 750 250 - 55 1,055  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย    

 คงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,270 4 - 1,274 0.4 - 2.0 

เงินลงทุนชัว่คราว 258 - 215 473 2.1 - 3.1 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 16 16 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 2,625 - - 2,625 2.1 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

- 

 

- 

 

423 

 

423 

 

- 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 959 959 - 

 4,153 4 1,613 5,770  

หนีสิ้นทางการเงนิ      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 34 34 - 

 - - 34 34  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และบริการเป็น

เงินตราต่างประเทศ และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วน

ใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียน                                                   

สกลุเงิน 

สินทรัพย ์  

ทางการเงิน 

หน้ีสิน    

ทางการเงิน 

สินทรัพย ์  

ทางการเงิน 

หน้ีสิน    

ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 0.2 - 0.3 35.6588 36.0025 

ยโูร 0.3 0.1 - - 37.3791 38.1362 

  
 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปล่ียน                                                   

สกลุเงิน 

สินทรัพย ์  

ทางการเงิน 

หน้ีสิน    

ทางการเงิน 

สินทรัพย ์  

ทางการเงิน 

หน้ีสิน    

ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.1 - - - 36.2538 
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32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรา

ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

33. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี

เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น โดย ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.38:1 (2558: 0.16:1) และเฉพาะบริษทั

มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.19:1 (2558: 0.02:1) 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่              

การร่วมทุน และการลงทุนในโครงการใหม่ดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัใหบ้ริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ลงทุนในโครงการโรงงานแห่งใหม่

เพื่อขยายกาํลงัการผลิตโรงงานบรรจุขวด โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 1,750 ลา้นบาท 

2) อนุมติัให ้Carabao Holding (Hong Kong) Limited (“CHHK”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 100 ดาํเนินการเพิ่มทุนจาํนวนประมาณไม่เกิน 622 ลา้นบาท เพื่อลงทุนร่วมกับ

พนัธมิตรทางธุรกิจในธุรกิจการตลาด ขายและจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมของบริษทัฯ ใน

ประเทศฮ่องกง ประเทศมาเก๊า ประเทศไตห้วนัและประเทศจีน (“โครงการลงทุนในธุรกิจตลาด The 

Greater China region”) 

3) อนุมัติให้ CHHK ดําเนินการจัดตั้ งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศฮ่องกง ได้แก่ Carabao Venture 

Holdings (Hong Kong) Limited (“CVHHK”) ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวนประมาณไม่เกิน 691 ลา้น

บาท เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุน้ในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ ทั้งน้ี CHHK จะลงทุน

โดยการเขา้ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 90 ในขณะท่ีบริษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเตด็ (“ICSG”) 

ท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ จะถือหุน้ส่วนท่ีเหลือในสดัส่วนร้อยละ 10 
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4) อนุมติัให้ CVHHK เขา้ทาํสัญญาร่วมทุนกบั Dai Beverage Holdings Limited (“DBH”) and Beijing 

Nongfeng Jirui Network Technology Company Limited (“BNJ”) (เ รียกรวมกันว่ า  “DAI Group”) 

ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการลงทุนในธุรกิจตลาด The Greater China region โดยเป็นการจดัตั้ง

บริษทัร่วมทุนใหม่ในหลายประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศบริติชเวอร์จิน ประเทศฮ่องกงและประเทศจีนดว้ย

มูลค่าการลงทุนทั้งโครงการจาํนวนประมาณไม่เกิน 1,402 ลา้นบาท ทั้งน้ี CVHHK จะเขา้ลงทุนโดย

การถือหุน้ในบริษทัร่วมดงักล่าว ทั้งทางตรงและทางออ้มรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 45 - 49 ในขณะท่ี 

DAI Group และกลุ่มผูบ้ริหารชาวจีนในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม จะถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม

รวมกนัแลว้ในสดัส่วนร้อยละ 46 - 51 และไม่เกินร้อยละ 5 ตามลาํดบั 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 
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