
 
บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(เดิมช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั”) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 



 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั”) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทาง
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผล
การสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

     1  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ก่อนการจดัโครงสร้างใหม่บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั และบริษทั เอเชีย แปซิฟิกกลาส จ ากดั อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัของผูถื้อหุน้   
กลุ่มหน่ึง ซ่ึงต่อมาผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของกลุ่มดงักล่าวไดจ้ดัตั้งบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในหุน้ของทั้งสามบริษทั ทั้งน้ีภายหลงัการจดัโครงสร้างใหม่ ผูถื้อหุน้ส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ดงักล่าวยงัควบคุมกลุ่มบริษทัผา่นการลงทุนในหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) การจดัโครงสร้าง
ดงักล่าวจึงถือเป็นการจดัโครงสร้างภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั การน าเสนอขอ้มูลงบการเงินรวมส าหรับงวดสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบน้ีเพื่อสะทอ้นฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดตามเน้ือหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือ
เสมือนวา่บริษทัในกลุ่มไดด้ าเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัมาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงแมว้า่
รูปแบบความสัมพนัธ์ทางกฎหมายของบริษทัภายในกลุ่มเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 กต็าม ทั้งน้ีขา้พเจา้
มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

วิชาติ โลเกศกระว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 7 พฤศจิกายน 2557 



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จํากัด”)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 131,343               485,566               3,154                   105                      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 4 325,985               250,783               147,119               -                           

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                           329,000               15,000                 -                           

สินคา้คงเหลือ 5 319,875               205,597               -                           -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 77,548                 43,884                 -                           -                           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 854,751               1,314,830            165,273               105                      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัการเบิกใช้ 3 7,567                   7,420                   -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7                             -                             -                 958,954                 619,995 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8                 136,875                 139,033                             -                             - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9              4,748,866              3,798,727                             -                             - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 15,555                 11,330                 -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,614                 33,455                 693                      82                        

ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                           -                           26,172                 -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,318                   4,954                   -                           -                           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,938,795            3,994,919            985,819               620,077               
รวมสินทรัพย์ 5,793,546            5,309,749            1,151,092            620,182               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จํากัด”)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 11 884,885 664,247 -                           -                           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 12 920,821               970,055               24,934                 159                      

เงินปันผลคา้งจ่าย 18,225                 -                           18,225                 -                           

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                           -                           -                           353                      

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 222,300               174,000               -                           -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 77,241                 111,397               13,020                 -                           

หน้ีสินตามสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 24 25,254                 40,703                 -                           -                           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14 45,945                 71,954                 11,269                 -                           

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,194,671            2,032,356            67,448                 512                      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 1,895,874            2,074,674            -                           -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 50,976                 46,756                 29,638                 -                           

เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 10,814                 8,231                   -                           -                           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,957,664            2,129,661            29,638                 -                           

รวมหนีสิ้น 4,152,335            4,162,017            97,086                 512                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จํากัด”)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน 

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

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

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 850,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท

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

       มูลคา่หุน้ละ 100 บาท) 850,000               620,000               850,000               620,000               

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 17 15,000                 -                           15,000                 -                           

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 344,040               (330)                     80,051                 (330)                     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

   ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.3 323,216               323,216               -                           -                           

   ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้

      ในบริษทัยอ่ย 7.3 108,955               -                           108,955               -                           

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,641,211            942,886               1,054,006            619,670               

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           204,846               -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,641,211            1,147,732            1,054,006            619,670               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,793,546            5,309,749            1,151,092            620,182               

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แตส่อบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จํากัด”)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

หลงัการจดั ก่อนการจดั สาํหรับงวด สาํหรับรอบระยะเวลา

หมายเหตุ โครงสร้างทางธุรกิจ โครงสร้างทางธุรกิจ สามเดือน ตั้งแตว่นัท่ี 28 สิงหาคม

2557 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 30 2556 ถึงวนัท่ี 30

กนัยายน 2557 กนัยายน 2556

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,858,911             1,871,614             -                          -                               

รายไดอ่ื้น 2, 18 35,829                  17,847                  75,101                -                               

รวมรายได้ 1,894,740             1,889,461             75,101                -                               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,242,414             1,272,233             -                          -                               

คา่ใชจ่้ายในการขาย 255,627                221,160                -                          -                               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 64,779                  57,556                  28,721                -                               

รวมค่าใช้จ่าย 1,562,820             1,550,949             28,721                -                               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 331,920                338,512                46,380                -                               

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (33,129)                 (35,084)                 (3)                        -                               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 298,791                303,428                46,377                -                               

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (57,101)                 (61,710)                 (7,900)                 -                               
กําไรสําหรับงวด 241,690                241,718                38,477                -                               

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 241,690                -                            38,477                -                               

ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ -                            186,470                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                            55,248                  
241,690                241,718                

กําไรต่อหุ้น 20

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 0.29                      -                            0.05                    -                               

   กาํไรส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ -                            0.38                      -                          -                               

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 832,500                495,217                832,500              1,000                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แตส่อบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จํากัด”)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หลงัการจดั ก่อนการจดั สาํหรับงวด สาํหรับรอบระยะเวลา

โครงสร้างทางธุรกิจ โครงสร้างทางธุรกิจ สามเดือน ตั้งแตว่นัท่ี 28 สิงหาคม

2557 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 30 2556 ถึงวนัท่ี 30

กนัยายน 2557 กนัยายน 2556

กําไรสําหรับงวด 241,690                241,718                38,477                -                               

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                            -                            -                          -                               

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 241,690                241,718                38,477                -                               

การแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 241,690                -                            38,477                -                               

ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ -                            186,470                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                            55,248                  
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 241,690                241,718                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แตส่อบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จํากัด”)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรตอ่หุน้แสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

หลงัการจดั ก่อนการจดั สาํหรับงวด สาํหรับรอบระยะเวลา

หมายเหตุ โครงสร้างทางธุรกิจ โครงสร้างทางธุรกิจ เกา้เดือน ตั้งแตว่นัท่ี 28 สิงหาคม

2557 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 30 2556 ถึงวนัท่ี 30

กนัยายน 2557 กนัยายน 2556

กําไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 5,534,533             5,077,761             -                          -                               

เงินปันผลรับ 2, 7 -                            -                            293,598              -                               

รายไดอ่ื้น 2, 18 103,920                37,226                  180,109              -                               

รวมรายได้ 5,638,453             5,114,987             473,707              -                               

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,701,462             3,601,214             -                          -                               

คา่ใชจ่้ายในการขาย 728,760                698,816                -                          -                               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 199,575                161,911                80,703                -                               

รวมค่าใช้จ่าย 4,629,797             4,461,941             80,703                -                               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,008,656             653,046                393,004              -                               

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (90,397)                 (102,040)               (146)                    -                               

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 918,259                551,006                392,858              -                               

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (181,378)               (112,979)               (18,477)               -                               
กําไรสําหรับงวด 736,881                438,027                374,381              -                               

การแบ่งปันกําไร 
ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 638,370                -                            374,381              -                               

ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ -                            357,152                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 98,511                  80,875                  
736,881                438,027                

กําไรต่อหุ้น 20

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 0.92                      -                            0.54                    -                               

   กาํไรส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ -                            0.93                      -                          -                               

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 691,612                384,341                691,612              1,000                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แตส่อบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จํากัด”)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หลงัการจดั ก่อนการจดั สาํหรับงวด สาํหรับรอบระยะเวลา

โครงสร้างทางธุรกิจ โครงสร้างทางธุรกิจ เกา้เดือน ตั้งแตว่นัท่ี 28 สิงหาคม

2557 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 30 2556 ถึงวนัท่ี 30

กนัยายน 2557 กนัยายน 2556

กําไรสําหรับงวด 736,881                438,027                374,381              -                               

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                            (5,889)                   -                          -                               

ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                            1,178                    -                          -                               

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                            (4,711)                   -                          -                               

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 736,881                433,316                374,381              -                               

การแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 638,370                -                            374,381              -                               

ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ -                            353,758                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 98,511                  79,558                  
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 736,881                433,316                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แตส่อบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จํากัด”)

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หลงัการจดั ก่อนการจดั สาํหรับงวด สาํหรับรอบระยะเวลา

โครงสร้างทางธุรกิจ โครงสร้างทางธุรกิจ เกา้เดือน ตั้งแตว่นัท่ี 28 สิงหาคม

2557 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 30 2556 ถึงวนัท่ี 30

กนัยายน 2557 กนัยายน 2556

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 918,259                551,006                392,858              -                               

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

      เงินปันผลรับ -                            -                            (293,598)             -                               

      คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 116,241                78,351                  -                          -                               

      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 17,074                  -                            -                          -                               

      คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 310                       -                            -                          -                               

      กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (8,254)                   853                       -                          -                               

      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,810                    5,921                    3,466                  -                               

      กาํไรจากการปรับมูลคา่ของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน

         และอตัราดอกเบ้ียเป็นมูลคา่ยติุธรรม (15,449)                 (3,175)                   -                          -                               

      กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,540)                   (2,575)                   -                          -                               

      ดอกเบ้ียรับ (3,550)                   (9,158)                   (113)                    -                               

      คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 89,270                  100,305                140                     -                               

กําไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 1,118,171             721,528                102,753              -                               

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (87,295)                 (47,483)                 (147,095)             -                               

   สินคา้คงเหลือ (131,352)               (8,185)                   -                          -                               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (33,664)                 8,544                    -                          -                               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 636                       (3,009)                   -                          -                               

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (45,193)                 (41,266)                 24,775                -                               

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,590)                   -                            -                          -                               

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (26,005)                 (5,898)                   11,269                -                               

เงนิสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 791,708                624,231                (8,298)                 -                               

เงินสดรับจากรายไดด้อกเบ้ีย 9,452                    3,044                    85                       -                               

จ่ายดอกเบ้ีย (89,779)                 (101,107)               (140)                    -                               

จ่ายภาษีเงินได้ (207,693)               (101,224)               (6,068)                 -                               

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 503,688                424,944                (14,421)               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แตส่อบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จํากัด”)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

หลงัการจดั ก่อนการจดั สาํหรับงวด สาํหรับรอบระยะเวลา

โครงสร้างทางธุรกิจ โครงสร้างทางธุรกิจ เกา้เดือน ตั้งแตว่นัท่ี 28 สิงหาคม

2557 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 30 2556 ถึงวนัท่ี 30

กนัยายน 2557 กนัยายน 2556

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินมดัจาํสาํหรับการเช่า 2,583                    2,744                    -                          -                               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                            -                            (140,000)             -                               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 11,025                  503                       -                          -                               

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน (1,420)                   -                            -                          -                               

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (1,057,892)            (549,739)               -                          -                               

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,021)                   (367)                      -                          -                               

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง(เพ่ิมข้ึน) 329,000                (549,000)               (15,000)               -                               

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัการเบิกใชเ้พ่ิมข้ึน (147)                      (7,420)                   -                          -                               

เงินปันผลรับ -                            -                            293,598              -                               

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (722,872)               (1,103,279)            138,598              -                               

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง 220,638                23,514                  -                          -                               

เงินกูย้มืระยะยาวเพ่ิมข้ึน -                            335,674                -                          -                               

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (130,500)               (72,500)                 -                          -                               

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 140,000                162,500                140,000              1,000                       

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -                            (11,185)                 -                          -                               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            50,000                  20,260                -                               

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            (20,613)               -                               

จ่ายเงินปันผล (365,177)               -                            (260,775)             -                               

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (135,039)               488,003                (121,128)             1,000                       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (354,223)               (190,332)               3,049                  1,000                       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นงวด 485,566                500,245                105                     -                               
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 131,343                309,913                3,154                  1,000                       

-                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ:

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด

   เงินปันผลคา้งจ่าย 18,225                  -                            18,225                -                               

  โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                            142,976                -                          -                               

  โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,885                    -                            -                          -                               

   ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการออกหุน้ทุน 90,000                  -                            90,000                -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ “บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จํากัด”)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรสะสม ส่วนที่เป็นของ

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจากการ รวม ส่วนที่เกิดขึ้น ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่

จดัสรรแลว้ - จากการรวม เปลี่ยนแปลงสัดส่วน องคป์ระกอบอื่น รวม ก่อนการ ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก สาํรอง กิจการภายใต้ การถือหุน้ ของส่วน ส่วนของผูถ้ือหุน้ จดัโครงสร้าง ควบคุมของ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ทางธุรกิจ บริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 265,000               -                          -                          -                          -                          -                          265,000               244,205               151,790               660,995               

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 162,500               -                          -                          -                          -                          -                          162,500               -                          -                          162,500               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          353,758               79,558                 433,316               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 427,500               -                          -                          -                          -                          -                          427,500               597,963               231,348               1,256,811            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 620,000               -                          (330)                    323,216               -                          323,216               942,886               -                          204,846               1,147,732            

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 16 230,000               -                          -                          -                          108,955               108,955               338,955               -                          (198,955)             140,000               

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม

   ลดลงจากการจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          (104,402)             (104,402)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด -                          -                          638,370               -                          -                          -                          638,370               -                          98,511                 736,881               

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรเป็น

   สาํรองตามกฎหมาย 17 -                          15,000                 (15,000)               -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

เงินปันผลจ่าย 22 -                          -                          (279,000)             -                          -                          -                          (279,000)             -                          -                          (279,000)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 850,000               15,000                 344,040               323,216               108,955               432,171               1,641,211            -                          -                          1,641,211            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของส่วนของผูถ้ือหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดิมชื่อ “บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จํากัด”)

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้
ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก จดัสรรแลว้ - เปลี่ยนแปลงสัดส่วน
หมายเหตุ และชาํระแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่28 สิงหาคม 2556 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 1.1 1,000                         -                                 -                                 -                                 1,000                         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2556 1,000                         -                                 -                                 -                                 1,000                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 620,000                     -                                 (330)                           -                                 619,670                     
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 16 230,000                     -                                 -                                 108,955                     338,955                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                                 -                                 374,381                     -                                 374,381                     

โอนกาํไรสะสมที่ยงัไม่จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 17 -                                 15,000                       (15,000)                      -                                 -                                 
เงินปันผลจ่าย 22 -                                 -                                 (279,000)                    -                                 (279,000)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2557 850,000                     15,000                       80,051                       108,955                     1,054,006                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
(เดมิช่ือ “บริษทั คาราบาว กรุ๊ป จาํกัด”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2557  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556 
และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยบริษทัฯมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 
10,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่
ท่ีเลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2557 ไดมี้มติอนุมติัการแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน จาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และเปล่ียนช่ือบริษทัฯจากเดิมช่ือ “บริษทั คาราบาว 
กรุ๊ป จาํกดั” เป็น “บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” บริษทัฯได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชน จาํกดั และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 หลักเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อยและไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในงวดปัจจุบนั ซ่ึงมีรายละเอียดของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองด่ืม ไทย 100 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  ไทย 100 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองด่ืม ไทย 100 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั บริษทั 
เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั รวม 2 บริษทั ดว้ยมูลค่าเงินลงทุนรวม 410 ลา้นบาท และไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดัในสัดส่วนร้อยละ 70 ดว้ยมูลค่าเงินลงทุนจาํนวน 210 ลา้นบาท จากกลุ่ม           
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทั้งน้ีภายหลงัการจดัโครงสร้างใหม่ ผูถื้อหุ้นส่วนใหญ่ของกลุ่มดงักล่าวไดค้วบคุม                     
กลุ่มบริษทัผา่นการลงทุนในหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) การจดัโครงสร้างดงักล่าวถือเป็น
การจดัโครงสร้างภายใตก้ารควบคุมของเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 บริษทัฯไดเ้ขา้ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มเติมในบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง) ในสัดส่วนร้อยละ 30 จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 900,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 100 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ี
เท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องบริษทัยอ่ยดงักล่าวรวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 90 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯมีอตัราส่วน
การถือหุ้นในบริษทัย่อยดงักล่าวทั้งส้ินร้อยละ 100 โดยในการชาํระค่าหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัย่อยดงักล่าวนั้น บริษทัฯชาํระโดยการออกหุ้นด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 7.3 

 การนาํเสนอขอ้มูลงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 เพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบน้ีเพ่ือสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดตาม
เน้ือหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือเสมือนว่าบริษทัในกลุ่มไดด้าํเนิน
ธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกันมาตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงแม้ว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ทาง
กฎหมายของบริษทัภายในกลุ่มเกิดข้ึนภายหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ก็ตาม ส่วนต่างระหว่างตน้ทุนการ
รวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อย (หลงั
ปรับปรุง) ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจจาํนวน 323.2 ลา้นบาท ถือเป็น “ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั” และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตห้ัวขอ้องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

ก.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปิดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 และในระหว่างงวดปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 
(ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน     
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั  

ข.  มาตรฐานการบัญชีท่ีจะมผีลบังคบัในอนาคต  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยไดใ้ช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน             
งบการเงินสาํหรับปี 2556 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 หลงัการจดั ก่อนการจดั  สาํหรับรอบ  
 โครงสร้าง โครงสร้าง สาํหรับงวด ระยะเวลา  
 ทางธุรกิจ ทางธุรกิจ สามเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 28  

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน   
ส้ินสุดวนัท่ี    
30 กนัยายน 

สิงหาคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน  

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย            

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 75 - ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ขายสินคา้ 4 5 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่ารับ 2 - - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 3 3 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย - 0.2 1 - ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 1 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ     
ดอกเบ้ียรับ - 4 0.1 - ราคาตามสัญญา 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 หลงัการจดั ก่อนการจดั  สาํหรับรอบ  
 โครงสร้าง โครงสร้าง สาํหรับงวด ระยะเวลา  
 ทางธุรกิจ ทางธุรกิจ เกา้เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 28  

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน   
ส้ินสุดวนัท่ี    
30 กนัยายน 

สิงหาคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน  

 2557 2556 2557 2556  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย            

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 180 - ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ - - 294 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ขายสินคา้ 13 15 - - ราคาตลาด 
ค่าเช่ารับ 2 - - - ราคาตามสัญญา 
ค่าบริการจ่าย 8 8 - - ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย - 0.5 2 - ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 3 - - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบัผูบ้ริหารและกรรมการ     
ดอกเบ้ียรับ 2 6 0.1 - ราคาตามสัญญา 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 
(หมายเหตุ 4)     

บริษทัยอ่ย - - 140,195 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                            (มี
ผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 3,018 7,039 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,018 7,039 140,195 - 

     
ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     

บริษทัยอ่ย - - 26,172 - 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 - 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

(หมายเหตุ 12)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                              

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 7,507 10,198 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7,507 10,198 - - 
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ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัน้ี  

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
  

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2556 

 
 

เพิม่ข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2557 

 
 

เงินใหกู้ย้มื 

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

รวม  329,000 - (329,000) - 
 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2556 

 
 

เพิม่ข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2557 

 
 

เงินใหกู้ย้มื 

บริษทั เอเชียแปซิฟิก 
กลาส จาํกดั บริษทัยอ่ย - 15,000 - 15,000 

เงนิกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2556 

 
 

เพิม่ข้ึน 
ระหวา่งงวด 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
2557 

 
 

เงินกูย้มื 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง 
จาํกดั  บริษทัยอ่ย 353 20,260 (20,613) - 

รวม  353 20,260 (20,613) - 

เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินโดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.8 ถึง 
4.3 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 70 33 70 - 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3 3 3 - 
รวม 73 36 73 - 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หลงัการจดั ก่อนการจดั  สาํหรับรอบ 
 โครงสร้าง โครงสร้าง สาํหรับงวด ระยะเวลา 
 ทางธุรกิจ ทางธุรกิจ สามเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 28 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด           

วนัท่ี 30 กนัยายน   
ส้ินสุดวนัท่ี       
30 กนัยายน 

สิงหาคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 24 12 24 - 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1 1 1 - 
รวม 25 13 25 - 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หลงัการจดั ก่อนการจดั  สาํหรับรอบ 
 โครงสร้าง โครงสร้าง สาํหรับงวด ระยะเวลา 
 ทางธุรกิจ ทางธุรกิจ เกา้เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 28 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด            

วนัท่ี 30 กนัยายน   
ส้ินสุดวนัท่ี       
30 กนัยายน 

สิงหาคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
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3. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 137,854 130,886 3,154 105 
เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจาํ 100 180,000 - - 

เงินลงทุนในกองทุนเค ตลาดเงิน 956 182,100 - - 

รวม 138,910 492,986 3,154 105 

หกั: เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้กาํหนดในการใช ้ (7,567) (7,420) - - 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 131,343 485,566 3,154 105 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 3.0 ต่อปี   
(31 ธนัวาคม 2556: ร้อยละ 0.5 ถึง 2.15 ต่อปี)  

 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้คือ เงินฝากประจาํ ซ่ึงบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํไปวางกบัธนาคารเพ่ือ
กนัไวส้าํหรับบตัรเครดิตนํ้ามนัของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,011 1,258 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,011 1,258 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 285,187 206,441 - - 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 7,943 11,119 - - 
 มากกว่า 12 เดือน 310 310 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 293,440 217,870 - - 
หกั: คา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (310) - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 293,130 217,870 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 296,141 219,128 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 325 2,086 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 - 140,170 - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 289 538 - - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,781 25 - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 15,853 13,701 6,924 - 
เงินทดรองจ่าย 11,353 8,610 - - 
อ่ืนๆ 2,017 939 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 29,844 31,655 147,119 - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  325,985 250,783 147,119 - 
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5. การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  355 
บวก: การปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือระหวา่งงวด  17,074 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  17,429 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 66,531 36,600 - - 
วสัดุส่งเสริมการตลาด 7,580 6,559 - - 

อ่ืน ๆ 3,437 725 - - 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 77,548 43,884 - - 

7. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัรับสาํหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

  2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

ผลิตและจาํหน่าย
เคร่ืองด่ืม 

300,000 300,000 100 70 408,958 209,999 243,599 - 

บริษทั เอเชียแปซิฟิก
กลาส จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ขวดและผลิตภณัฑ์
จากแกว้  

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

บริษทั ตะวนัแดง        
ดีซีเอม็ จาํกดั 

จาํหน่ายเคร่ืองด่ืม 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 49,999 - 

รวม     958,954 619,995 293,598 - 
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7.1 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) 
ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 116 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 348 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557  

7.2 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ได้
มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 50 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
50 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557  

7.3 ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมเติมในบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) 
โดยซ้ือหุ้นสามญัในบริษทัย่อยดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 30 จากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 900,000 หุ้นในราคา
หุน้ละ 100 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องบริษทัยอ่ยดงักล่าวรวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 90 ลา้นบาท 
เพ่ือให้บริษทัฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 100 โดยในการชาํระค่าหุ้นสามญัให้แก่          
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัยอ่ยดงักล่าวนั้น บริษทัฯชาํระโดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16.1 และ 16.2 จาํนวน 90 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัฯบนัทึก
มูลค่าเงินลงทุนตามมูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าวท่ีบริษทัฯไดรั้บ ณ วนัท่ีเกิดรายการโดยผลต่าง
ระหวา่งมูลค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีชาํระและมูลค่าตามบญัชีของบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บบนัทึกเป็นส่วนเกินทุนจาก
การเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

7.4 ในเดือนกรกฎาคม 2557 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นสามญัส่วนท่ี
เหลือจาํนวน 140 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจาํนวนมีผลใหเ้งินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่าวมีราคาทุนเพ่ิมข้ึนจาก 310 ลา้นบาท เป็น 450 ลา้นบาท 

8. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
อาคาร            

สาํนกังานใหเ้ช่า 
ราคาทุน:  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 143,042 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 1,420 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 144,462 
ค่าเส่ือมราคาสะสม:  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 4,009 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 3,578 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 7,587 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:  
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 139,033 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 136,875 

  บริษทัยอ่ยไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนประมาณ 136.9 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนั
เงินกูย้มืระยะยาวและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

9. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ราคาทุน:  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 4,334,196 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 1,046,353 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (42,230) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 11,539 
โอนเขา้ระหว่างงวด 5,885 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 5,355,743 

ค่าเส่ือมราคาสะสม:  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 535,469 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 110,867 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (39,459) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 606,877 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 3,798,727 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 4,748,866 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเป็นตน้ทุนของโรงงาน
ระหว่างก่อสร้าง และเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งจาํนวน 11.5 ลา้นบาท โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุน
ของสินทรัพยร้์อยละ 3.45 ถึง 4.75 ต่อปี ตน้ทุนการกูย้ืมน้ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะในการ
จดัหาสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13.2 

บริษทัย่อยสองแห่งจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรเพ่ือคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวและ
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 และ 13 
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10. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ราคาทุน:  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 25,857 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 6,021 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 31,878 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม:  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 14,527 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 1,796 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 16,323 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 11,330 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 15,555 

11. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 

 

30 กนัยายน     
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน     
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.4 7.4 19,526 3,719 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.29 - 3.82 3.80 - 3.87 292,000 625,000 

ทรัสตรี์ซีท 4.00 - 4.75 4.0 573,359 35,528 

รวม   884,885 664,247 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทั
ย่อยคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อย (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9) 
และท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้างในกรรมสิทธิของกรรมการของบริษทัฯและคํ้ าประกนัโดยกรรมการของ
บริษทัฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ทรัสตรี์ซีทจาํนวน 573.4 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ  
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน     
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน     
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 594,322 654,844 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 198 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 119,528 191,028 304 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,500 10,000 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 186,480 104,244 24,624 159 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 12,984 9,741 6 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 920,821 970,055 24,934 159 

13. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2557 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2,248,674 
หกั: ลดลงระหว่างงวด (130,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 2,118,174 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (222,300) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,895,874 

13.1 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในวงเงิน 
2,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี เงินกูน้ี้มีกาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระ 12 ปี และ
มีกาํหนดชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556   

 เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2556 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยแบ่งเงินกูย้ืมเป็น 2 ส่วน คือ 
1,500 ลา้นบาท และ 500 ลา้นบาท และเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้มืจาํนวน 500 ลา้นบาท จาก
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี  เป็นร้อยละ THBFIX + 1.43 ต่อปี ซ่ึงมีผลบังคับตั้ งแต่วันท่ี 28 
ธนัวาคม 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
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 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย
สาํหรับเงินกูย้มืจาํนวน 1,500 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี เป็นร้อยละ MLR - 2.0 ต่อปี 

เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 
และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา                    
เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไป
ตามสัญญา เป็นต้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัย่อยไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูย้ืมได ้อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 บริษทัยอ่ย
ได้รับการผ่อนปรนเง่ือนไขเก่ียวกับการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินสําหรับงบการเงินสําหรับปี 2557            
บริษทัยอ่ยจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้มืตามเง่ือนไขการชาํระเงินในสัญญา  

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาวบางส่วนตามท่ีกล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 

13.2 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึงใน
ประเทศ เพื่อกูย้ืมเงินในวงเงินรวมทั้งส้ิน 1,346 ลา้นบาท เพ่ือวตัถุประสงค์เฉพาะสําหรับการซ้ือท่ีดินและ
ก่อสร้างโรงงานผลิตขวดแกว้สีชา และซ้ือเคร่ืองจกัรสาํหรับโครงการเงินกูย้มืน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ MLR - 2.625 ต่อปี สาํหรับปีท่ี 1-3 ร้อยละ MLR - 2.50 ต่อปี สาํหรับปีท่ี 4-6 และร้อยละ MLR - 1.50 
ต่อปีสาํหรับปีท่ี 7-9 มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 9 ปี โดยปลอดชาํระเงินตน้ 2 ปี นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 
หลงัจากนั้นชาํระคืนเป็นรายเดือนตามจาํนวนและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเงินกู ้บริษทัย่อยไดร้วมดอกเบ้ีย
จ่ายเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยท่ี์จดัหานั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงค ์
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัยอ่ย
เพ่ือเป็นหลกัประกนั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

ภายใต้สัญญาเงินกู ้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา                    
เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไป
ตามสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 981 
ลา้นบาท 
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14. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 กนัยายน     
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน     
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 6,054 42,251 1,481 - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 1,142 12,675 187 - 
เงินประกนัผลงาน 17,711 7,657 - - 
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 1,729 1,248 7 - 
ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9,483 - 9,170 - 
อ่ืน ๆ  9,826 8,123 424 - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 45,945 71,954 11,269 - 

15. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ซ่ึงเป็น
เงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือต้นงวด 46,756 - 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 4,692 2,419 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,028 1,047 
รับโอน - 26,172 
ผลประโยชน์จ่าย (3,500) - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 50,976 29,638 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2557 ของบริษทัฯไดมี้มติดงัน้ี 

16.1 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 620 ลา้นบาท (หุน้สามญั 6.2 ลา้นหุน้มูลค่า หุน้ละ 100 บาท) 
เป็น 850 ลา้นบาท (หุน้สามญั 8.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 2.3 ลา้น
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯจาํนวน 140 ลา้นบาท และเพ่ือ
ซ้ือเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั   คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 90 ลา้นบาท ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7.3 โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

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

16.3 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 850 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 850 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท ภายหลงัจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16.1 และขอ้ 16.2 ตามลาํดบั) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,000 ลา้นบาท (หุน้
สามญั 1,000 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุน้ สามญัใหม่ จาํนวน 150 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท การเพ่ิมทุนดงักล่าวเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 

17. สํารองตามกฎหมาย 

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯคร้ังท่ี 6/2557 มีมติจดัสรรกาํไรเป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายจาํนวน 15 ลา้นบาท 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. รายได้อ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หลงัการจดั ก่อนการจดั  สาํหรับรอบ 
 โครงสร้างทาง โครงสร้างทาง สาํหรับงวด ระยะเวลา 
 ธุรกิจ ธุรกิจ สามเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 28 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด       

วนัท่ี 30 กนัยายน   
ส้ินสุดวนัท่ี    
30 กนัยายน 

สิงหาคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
รายไดค่้าเช่าและคา่บริการ 12,153 7,888 - - 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 9,032 (4,520) - - 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่าของสัญญา
แลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็น
มูลค่ายติุธรรม 4,873 2,791 - - 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย ์ 816 (1,206) - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 3,165 4,261 - - 
ดอกเบ้ียรับ 19 4,980 101 - 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 281 1,227 - - 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 75,000 - 
อ่ืนๆ 5,490 2,426 - - 
รวมรายไดอ่ื้น 35,829 17,847 75,101 - 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หลงัการจดั ก่อนการจดั  สาํหรับรอบ 
 โครงสร้างทาง โครงสร้างทาง สาํหรับงวด ระยะเวลา 
 ธุรกิจ ธุรกิจ เกา้เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 28 

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด        

วนัท่ี 30 กนัยายน   
ส้ินสุดวนัท่ี    
30 กนัยายน 

สิงหาคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 29,217 7,888 - - 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 21,210 (3,860) - - 
กาํไรจากการปรับปรุงมูลค่าของสัญญา
แลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียเป็น
มูลค่ายติุธรรม 15,449 3,175 - - 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย ์ 8,254 (853) - - 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุส้ินเปลือง 10,400 10,761 - - 
ดอกเบ้ียรับ 3,550 9,158 109 - 
รายไดจ้ากการขายและแลกซ้ือของรางวลั 1,865 3,596 - - 
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 180,000 - 
อ่ืนๆ 13,975 7,361 - - 
รวมรายไดอ่ื้น 103,920 37,226 180,109 - 
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19. ภาษเีงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หลงัการจดั ก่อนการจดั  สาํหรับรอบ 
 โครงสร้างทาง โครงสร้างทาง สาํหรับงวด ระยะเวลา 
 ธุรกิจ ธุรกิจ สามเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 28 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด       

วนัท่ี 30 กนัยายน   
ส้ินสุดวนัท่ี     
30 กนัยายน 

สิงหาคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 63,623 66,332 8,131 - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,522) (4,622) (231) - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 57,101 61,710 7,900 - 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หลงัการจดั ก่อนการจดั  สาํหรับรอบ 
 โครงสร้างทาง โครงสร้างทาง สาํหรับงวด ระยะเวลา 
 ธุรกิจ ธุรกิจ เกา้เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 28 

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด        

วนัท่ี 30 กนัยายน   
ส้ินสุดวนัท่ี     
30 กนัยายน 

สิงหาคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาล 173,537 128,303 19,088 - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 7,841 (15,324) (611) - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 181,378 112,979 18,477 - 
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20. กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด โดยไดป้รับจาํนวนหุ้น
สามญัตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากมูลค่า
หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16.2 โดยถือ
เสมือนว่าการเปล่ียนแปลงจาํนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นท่ีตราไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอ
รายงาน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หลงัการจดั ก่อนการจดั  สาํหรับรอบ 
 โครงสร้างทาง โครงสร้างทาง สาํหรับงวด ระยะเวลา 
 ธุรกิจ ธุรกิจ สามเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 28 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด      

วนัท่ี 30 กนัยายน   
ส้ินสุดวนัท่ี     
30 กนัยายน 

สิงหาคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)     
 ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดัโครงการสร้างทางธุรกิจ 241,690 - 38,477 - 
 ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงการสร้างทางธุรกิจ - 186,471 - - 
จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียภายหลงัจากการสะทอ้น           
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(พนัหุน้) 832,500 495,217 832,500 1,000 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)     
 ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดัโครงการสร้างทางธุรกิจ 0.29 - 0.05 - 
 ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงการสร้างทางธุรกิจ - 0.38 - - 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หลงัการจดั ก่อนการจดั  สาํหรับรอบ 
 โครงสร้างทาง โครงสร้างทาง สาํหรับงวด ระยะเวลา 
 ธุรกิจ ธุรกิจ เกา้เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 28 

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด       

วนัท่ี 30 กนัยายน   
ส้ินสุดวนัท่ี     
30 กนัยายน 

สิงหาคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)     
 ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดัโครงการสร้างทางธุรกิจ 638,370 - 374,381 - 
 ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงการสร้างทางธุรกิจ - 357,152 - - 
จาํนวนหุน้สามญัเฉล่ียภายหลงัจากการสะทอ้น           
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้(พนัหุน้) 691,612 384,341 691,612 1,000 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)     
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 ส่วนท่ีเกิดข้ึนหลงัการจดัโครงการสร้างทางธุรกิจ 0.92 - 0.54 - 
 ส่วนท่ีเกิดข้ึนก่อนการจดัโครงการสร้างทางธุรกิจ - 0.93 - - 

21. ส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน  

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมหลงัการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย   

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

จาํหน่าย
เคร่ืองด่ืม รวม 

รายการตดั
บญัชีระหวา่ง

กนั 
งบการเงิน

รวม 

รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 549 - 1,310 1,859 - 1,859 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,206 330 - 1,536 (1,536) - 

รวมรายได ้ 1,755 330 1,310 3,395 (1,536) 1,859 

ผลการดาํเนินงาน       
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 472 38 107 617 - 617 
รายไดอ่ื้น      36 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (256) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (65) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (33) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      299 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (57) 

กําไรสําหรับงวด      242 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมหลงัการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย   

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

จาํหน่าย
เคร่ืองด่ืม รวม 

รายการตดั
บญัชีระหวา่ง

กนั 
งบการเงิน

รวม 
รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 1,645 - 3,890 5,535 - 5,535 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,576 948 - 4,524 (4,524) - 

รวมรายได ้ 5,221 948 3,890 10,059 (4,524) 5,535 
ผลการดาํเนินงาน       
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 1,416 100 317 1,833 - 1,833 
รายไดอ่ื้น      104 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (729) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (200) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (90) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      918 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (181) 

กําไรสําหรับงวด      737 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมก่อนการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย   

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

จาํหน่าย
เคร่ืองด่ืม รวม 

รายการตดั
บญัชีระหวา่ง

กนั 
งบการเงิน

รวม 
รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 482 - 1,390 1,872 - 1,872 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,278 - - 1,278 (1,278) - 

รวมรายได ้ 1,760 - 1,390 3,150 (1,278) 1,872 
ผลการดาํเนินงาน       
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 487 - 113 600 - 600 
รายไดอ่ื้น      18 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (221) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (58) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (35) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      304 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (62) 

กําไรสําหรับงวด      242 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมก่อนการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
 ส่วนงานผลิตและจาํหน่าย   

 เคร่ืองด่ืม 

ขวดและ
ผลิตภณัฑ์
จากแกว้ 

จาํหน่าย
เคร่ืองด่ืม รวม 

รายการตดั
บญัชีระหวา่ง

กนั 
งบการเงิน

รวม 
รายได้       
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 1,141 - 3,937 5,078 - 5,078 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,615 - - 3,615 (3,615) - 
รวมรายได ้ 4,756 - 3,937 8,693 (3,615) 5,078 
ผลการดาํเนินงาน       
กําไรขั้นต้นของส่วนงาน 1,157 - 320 1,477 - 1,477 
รายไดอ่ื้น      37 
ค่าใชจ่้ายในการขาย      (699) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร      (162) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน      (102) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้      551 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (113) 
กําไรสําหรับงวด      438 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมศิาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 

 หลงัการจดั
โครงสร้างทาง

ธุรกิจ 

ก่อนการจดั
โครงสร้างทาง

ธุรกิจ 

หลงัการจดั
โครงสร้างทาง

ธุรกิจ 

ก่อนการจดั
โครงสร้างทาง

ธุรกิจ 
 2557 2556 2557 2556 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก      
ในประเทศ     
ประเทศไทย 1,310 1,390 3,890 3,937 

ต่างประเทศ     
ประเทศกมัพูชา 189 145 685 435 
ประเทศอฟักานิสถาน 161 140 497 358 
ประเทศเมียนมาร์ 29 23 174 75 
ประเทศเวียดนาม 24 33 59 41 
ประเทศเยเมน 121 124 169 189 
อ่ืน ๆ 25 17 61 43 

รวม 1,859 1,872 5,535 5,078 
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ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ใน
ประเทศคิดเป็นร้อยละ 70 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 30 (2556: รายไดจ้ากการ
ขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 78 และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 22) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการท่ีผลิตในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น สินทรัพยท่ี์
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่า
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกิจการ (2556: ไม่มีลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดร้วมของกิจการ) 

22. เงนิปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 45 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 279 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2557   

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

23.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 97.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2556: 1,023.4 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัร 

23.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ อายุของ
สญัญามีระยะเวลา 5 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ดงัน้ี 

 (ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        
เฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2557 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 11.9 3.5 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 29.9 5.2 
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23.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาบริการ 

บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาว่าจา้งกบัท่ีปรึกษาเพ่ือขอรับคาํปรึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินการทางธุรกิจภายใต้
เง่ือนไขของสญัญาดงักล่าว บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑแ์ละอตัราท่ีระบุในสญัญา 

23.4 สัญญาสําคญักับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 

23.4.1 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และบริษทั 
ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ไดท้าํสัญญาการแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือ          
ผูซ้ื้อ โดยตกลงให ้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั เป็น ผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง 
จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญาน้ีมีระยะเวลา 10 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุ
สัญญาต่อไปไดทุ้กๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบบัน้ีบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะจ่ายค่าตอบแทน
แก่บริษัท ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั ตามข้อกาํหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาและรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

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

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

 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากน้ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวตกลงท่ีจะต่ออายสุัญญาฉบบัน้ีออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัส้ินสุดสัญญาในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัรา 12 ลา้นบาทต่อปี ทั้งน้ีสัญญาฉบบัน้ีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

23.4.4 เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริการและ
การจดัการกบับริษทัย่อยทั้ งสามแห่งมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ภายใต้ขอ้ตกลง
ดงักล่าว บริษทัฯไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนรวมทั้งส้ิน 10 ลา้นบาทต่อเดือน 

  เม่ือวันท่ี  30 พฤษภาคม  2557 บริษัทฯได้ทําสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ค่าตอบแทนจาก 10 ลา้นบาทต่อเดือน เป็น 25 ลา้นบาทต่อเดือน โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 
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23.5 การคํา้ประกัน 

23.5.1 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษัทย่อยแห่งหน่ึง) คํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัท            
ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงิน 300 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 
300 ลา้นบาท และคํ้าประกนัวงเงินกูแ้ละวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในวงเงิน 
200 ลา้นบาทและ 375 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

23.5.2 บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั คาราบาว 
ตะวนัแดง จาํกดั (ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึง) ในวงเงิน 200 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 200 
ลา้นบาท) 

23.5.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 44 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 6.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย เพ่ือค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  

24. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และ
การใชสิ้นเช่ือระยะสั้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยท์าง หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียน                        
สกลุเงิน การเงิน ทางการเงิน อตัราซ้ือ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 0.8 32.2304 32.5161 
ยโูร - 1.0 40.7695 41.3681 
ปอนดส์เตอร์ลิง - 0.1 52.2213 52.9263 

สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross cur rency interest r ate swap contract) 

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

      (หน่วย: พนับาท) 
หน้ีสินตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 40,703 
หกั: กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (15,449) 
หน้ีสินตามสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 25,254 

โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดบ้นัทึกผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ในงบกาํไรขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมของอตัราดอกเบ้ียคาํนวณโดยใชอ้ตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงินเสมือนว่าไดย้กเลิกสญัญา
นั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

25. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 
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