บริ ษทั คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงานและงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ งบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ อง มีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 เรื่ องนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า
ซึ่งรายได้จากการขายสิ นค้าถือเป็ นรายการบัญชีที่สาํ คัญ เนื่องจากจํานวนที่บนั ทึกในบัญชีมีสาระสําคัญ และส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีการขายสิ นค้าให้กบั กลุ่มลูกค้าหลาย
ประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าแบบดั้งเดิม กลุ่มลูกค้าสมัยใหม่ และกลุ่มลูกค้าปลีกที่ขายผ่าน
หน่วยรถ ซึ่งมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย เช่น รายการส่ งเสริ มการขาย ส่ วนลดต่าง ๆ รวมทั้งการ
ให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุน้ ยอดขาย ทําให้รายการขายของกลุ่มบริ ษทั มีเงื่อนไขในการรับรู ้รายได้และการบันทึก
รายการส่ งเสริ มการขายและส่ วนลดต่าง ๆ ที่ซบั ซ้อน ด้วยเหตุน้ ี ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อการรับรู ้รายได้ของ
กลุ่มบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือก
ตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการ
ขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขาย สอบทาน
ใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และทดสอบข้อมูลที่กลุ่มบริ ษทั นํามาใช้ในการ
คํานวณและบันทึกประมาณการส่ วนลดค้างจ่ายที่เกิดจากรายการส่ งเสริ มการขายและส่ วนลด ต่าง ๆ ที่บนั ทึกไว้
ณ สิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรื อข้อตกลงที่ให้กบั ลูกค้า ประกอบกับได้
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อสอบทานความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป
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การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.6 เกี่ยวกับค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจซึ่ง
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในเรื่ องการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของค่า
ความนิยมถือเป็ นประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญที่ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการระบุหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสิ นทรัพย์น้ นั
รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ ยงในการแสดง
มูลค่าค่าความนิยม
ข้าพเจ้าได้ประเมินการกําหนดหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินที่ฝ่ายบริ หารของกลุ่ม
บริ ษทั เลือกใช้โดยการทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ ายบริ หารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และข้าพเจ้าได้ทาํ การทดสอบข้อสมมติที่สาํ คัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ที่จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯโดยการเปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่าว
กับแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกของบริ ษทั ฯ รวมถึงเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนถัวเฉลี่ย
ของบริ ษทั ฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
ตามแบบจําลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาํ คัญต่อมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
3

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง
กว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
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•

ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะ
ได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้

วิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

7
8
6, 9
6
6, 30
10
11

146,767,481
7,129,949
959,860,677
656,266,459
389,173,787
2,159,198,353

745,060,243
604,282,308
561,575,798
433,504,355
110,482,301
2,454,905,005

15,329,903
7,129,949
59,160,222
3,769,385,643
599,998,000
67,180
4,451,070,897

428,753,984
604,282,308
43,378,607
3,268,000,000
726,996,730
2,877
5,071,414,506

12
13
14
12
15
25
6

103,163,135
9,608,939,899

103,847,726
6,626,890,871

3,300,418,618
-

1,959,012,611
-

535,466,517
67,006,871
31,360,592
14,783,399
10,360,720,413
12,519,918,766

536,064,842
15,151,465
33,696,130
7,935,009
7,323,586,043
9,778,491,048

3,640,000
5,563,288
26,172,146
3,335,794,052
7,786,864,949

4,305,686
26,172,146
1,989,490,443
7,060,904,949

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินมัดจํารับสําหรับการเช่า
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2560

2559

16
6, 17

845,000,000
1,897,197,205

750,000,000
1,365,039,568

735,000,000
53,134,520

750,000,000
75,849,120

20

300,000,000

-

300,000,000

-

18

57,128,088
94,722,177
12,532,461
3,206,579,931

183,067,160
27,033,700
2,325,140,428

8,487,746
168,000
1,096,790,266

1,456,170
827,305,290

2,190,400,000
102,197,343
151,508
15,284,935
2,308,033,786
5,514,613,717

250,000,000
89,751,688
14,056,105
353,807,793
2,678,948,221

700,000,000
54,025,612
754,025,612
1,850,815,878

250,000,000
47,700,578
297,700,578
1,125,005,868

19

20
21
25
6

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
22
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

2560

2559

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000
3,962,980,492
323,215,788
108,959,056

1,000,000,000
3,962,980,492
323,215,788
108,959,056

1,000,000,000
3,962,980,492
108,959,056

1,000,000,000
3,962,980,492
108,959,056

100,000,000
1,674,589,236
(55,960,183)
7,113,784,389
(108,479,340)
7,005,305,049
12,519,918,766

100,000,000
1,377,500,411
383,586
6,873,039,333
226,503,494
7,099,542,827
9,778,491,048

100,000,000
764,109,523
5,936,049,071
5,936,049,071
7,786,864,949

100,000,000
763,959,533
5,935,899,081
5,935,899,081
7,060,904,949

-

-

-

-

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

หมายเหตุ

2560

2559

6, 12
23.1

12,904,241,965
163,530,977
13,067,772,942

9,943,350,781
146,748,039
10,090,098,820

851,997,160
389,420,497
1,241,417,657

1,136,994,530
259,924,487
1,396,919,017

8,839,651,329
2,378,535,316
740,669,700
11,958,856,345
1,108,916,597
(47,701,522)
1,061,215,075
(260,556,512)
800,658,563

6,388,247,905
1,462,115,434
510,790,665
42,177,371
8,403,331,375
1,686,767,445
(3,678,598)
1,683,088,847
(278,212,728)
1,404,876,119

213,406,514
1,617,816
215,024,330
1,026,393,327
(50,625,821)
975,767,506
(24,738,549)
951,028,957

214,205,043
2,029,465
216,234,508
1,180,684,509
(771,798)
1,179,912,711
(8,932,070)
1,170,980,641

1,245,811,776

1,489,755,815

951,028,957

1,170,980,641

(445,153,213)
800,658,563

(84,879,696)
1,404,876,119

1.25

1.49

0.95

1.17

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

23.2

25

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

27

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรสํ าหรับปี

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

800,658,563

1,404,876,119

951,028,957

1,170,980,641

(55,477,390)
(55,477,390)

(13,869,979)
(13,869,979)

-

-

1,596,311
(319,262)

(13,060,376)
2,612,075

(1,098,709)
219,742

(2,723,301)
544,660

1,277,049
(54,200,341)

(10,448,301)
(24,318,280)

(878,967)
(878,967)

(2,178,641)
(2,178,641)

746,458,222

1,380,557,839

950,149,990

1,168,802,000

การแบ่ งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

1,190,745,056

1,479,691,100

950,149,990

1,168,802,000

ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(444,286,834)
746,458,222

(99,133,261)
1,380,557,839

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
21
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
25
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
กําไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริ งและยังไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่ อนการเปลีย่ นแปลง
ของสิ นทรัพ ย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายสํารองผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,061,215,075

1,683,088,847

975,767,506

1,179,912,711

263,209,833
1,384,682
(2,810,616)

226,286,301
(582,061)

(851,997,160)
(2,810,616)

(1,136,994,530)
(582,061)

(37,025)
2,984,669
(2,412,439)
15,524,966

(3,703,269)
2,720,286
(15,759,035)
12,261,967

(37,025)
5,226,325

(3,703,269)
5,104,446

(46,578,002)
(3,436,132)
41,353,943

15,129,036
(27,562,317)
392,877

3,972,156
(143,387,226)
50,459,692

341,697
(75,593,877)
654,110

1,330,398,954

1,892,272,632

37,193,652

(30,860,773)

(400,732,722)
(225,746,773)
(278,182,760)
(6,848,390)

(125,573,732)
(150,610,793)
(75,807,338)
(4,016,609)

(3,677,379)
(64,303)
-

1,688,478
(2,838)
-

263,661,488
(14,510,600)
1,228,830
(1,483,000)
667,785,027
3,586,155
(38,179,775)
(347,200,430)
285,990,977

222,434,271
(41,008,826)
2,872,127
(1,132,000)
1,719,429,732
34,141,221
(88,798)
(199,331,975)
1,554,150,180

(24,007,450)
168,000
9,612,520
131,297,907
(49,659,840)
(18,744,833)
72,505,754

29,842,130
(16,157,461)
(15,490,464)
46,803,241
(88,798)
(10,270,934)
20,953,045

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับคืนจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินมัดจํารับสําหรับการเช่า
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจากการร่ วมทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศลดลง
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เพิ่มขึ้นจากการร่ วมทุนของบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ ค่าซื้ ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้ เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
เงินปั นผลค้างจ่าย
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2559

(1,207,000,000)
1,807,000,000
3,854,530
(104,000)
(2,978,598,855)
(55,971,837)
(2,430,820,162)

(585,000,000)
458,366,496
17,499,716
(27,965)
(2,142,387,872)
(3,939,226)
(2,255,488,851)

(1,207,000,000)
1,807,000,000
(4,424,339,413)
3,918,625,000
(1,341,406,007)
978,995,890
(2,805,400)
(270,929,930)

(585,000,000)
458,366,496
(3,561,000,000)
2,918,000,000
(989,410,490)
832,994,840
(926,049,154)

95,000,000

750,000,000

(15,000,000)

750,000,000

56,467,374
2,240,400,000

250,000,000

750,000,000

250,000,000

109,304,000
(949,999,905)
1,551,171,469

10,997,715
(939,916,680)
71,081,035

(949,999,905)
(214,999,905)

(939,916,680)
60,083,320

(5,070,055)
(598,727,771)
745,060,243

(2,166,061)
(632,423,697)
1,377,483,940

(413,424,081)
428,753,984

(845,012,789)
1,273,766,773

435,009
146,767,481

745,060,243

15,329,903

428,753,984

261,771,127
1,044,200
337,500
-

325,636,755
35,130,996
83,320

834,600
-

83,320

3,247,774

-

-

-

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้นจากการร่ วมทุนของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจากการร่ วมทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22
30
12.4.3

30
12.5.3

ส่ วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
การถือหุน้
ในบริ ษทั ย่อย
108,959,056
-

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจาก
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว การแปลงค่า
รวม
สํารอง
งบการเงินที่เป็ น ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร เงินตราต่างประเทศ ของบริ ษทั ฯ
94,000,000
844,192,897
6,333,348,233
1,489,755,815
1,489,755,815
(10,448,301)
383,586
(10,064,715)
1,479,307,514
383,586
1,479,691,100
6,000,000
(6,000,000)
(940,000,000)
(940,000,000)

ส่ วนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของ
บริ ษทั ย่อย
(84,879,696)
(14,253,565)
(99,133,261)
-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
6,333,348,233
1,404,876,119
(24,318,280)
1,380,557,839
(940,000,000)

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
1,000,000,000
-

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
3,962,980,492
-

ส่ วนเกินทุน
จากการรวม
กิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
323,215,788
-

1,000,000,000

3,962,980,492

323,215,788

108,959,056

100,000,000

1,377,500,411

383,586

6,873,039,333

325,636,755
226,503,494

325,636,755
7,099,542,827

1,000,000,000
-

3,962,980,492
-

323,215,788
-

108,959,056
-

100,000,000
-

1,377,500,411
1,245,811,776
1,277,049
1,247,088,825
(950,000,000)

383,586
(56,343,769)
(56,343,769)
-

6,873,039,333
1,245,811,776
(55,066,720)
1,190,745,056
(950,000,000)

226,503,494
(445,153,213)
866,379
(444,286,834)
-

7,099,542,827
800,658,563
(54,200,341)
746,458,222
(950,000,000)

1,000,000,000

3,962,980,492

323,215,788

108,959,056

100,000,000

1,674,589,236

(55,960,183)

7,113,784,389

109,304,000
(108,479,340)

109,304,000
7,005,305,049

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
โอนกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
9ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

22
30

30

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชําระแล้ว
1,000,000,000
1,000,000,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
3,962,980,492
3,962,980,492

ส่ วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
108,959,056
108,959,056

1,000,000,000
1,000,000,000

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

108,959,056
108,959,056

จัดสรรแล้ว สํารอง
ตามกฎหมาย
94,000,000
6,000,000
100,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร
541,157,533
1,170,980,641
(2,178,641)
1,168,802,000
(6,000,000)
(940,000,000)
763,959,533

รวม
5,707,097,081
1,170,980,641
(2,178,641)
1,168,802,000
(940,000,000)
5,935,899,081

100,000,000
100,000,000

763,959,533
951,028,957
(878,967)
950,149,990
(950,000,000)
764,109,523

5,935,899,081
951,028,957
(878,967)
950,149,990
(950,000,000)
5,936,049,071

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จํากัดเมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2556 และ
มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือการลงทุนในบริ ษทั ย่อย ที่ อยู่ตามที่
จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯอยู่ ท่ี เ ลขที่ 393 อาคาร 393 สี ล ม ชั้ น 7 - 10 ถนนสี ล ม แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั คาราบาวกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้
เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด
บริ ษทั เอเชียแปซิ ฟิกกลาส จํากัด
บริ ษทั ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จํากัด
บริ ษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั เอเชียแปซิฟิกแคน
จํากัด”)
บริ ษทั คาราบาวโฮลดิ้ง (ฮ่องกง) จํากัด
บริ ษทั คาราบาวเทรดดิ้ง (ฮ่องกง) จํากัด

อัตราร้อยละของการถือหุน้

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่ม
ผลิตและจําหน่ายขวดและผลิตภัณฑ์จากแก้ว
บริ หารจัดการการจัดจําหน่าย
ผลิตและจําหน่ายกระป๋ องอลูมิเนียม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100
100
100
74

100
100
100
-

ฮ่องกง
ฮ่องกง

100
100

100
100

การลงทุน
ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

2560

2559

1

จัดตั้งขึ้นใน
ชื่อบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลดิ้งส์
(ลักเซมเบิร์ก) จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด
บริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลดิ้ง
(ฮ่องกง) จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
การลงทุน
ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
การลงทุน

ประเทศ
ลักเซม
เบิร์ก
อังกฤษ
ฮ่องกง

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2560

2559
51

51

51
90

51
-

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

สิ นทรัพย์และหนี้ สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ของผูถ้ ือหุ น้

ฉ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว

ช)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ซ)

ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติม (ซื้ อหุ ้นคืนจากผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย)
ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ซ่ ึ งตํ่ากว่าราคาทุนที่จ่ายซื้ อได้แสดงไว้ในของส่ วน
ผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้หวั ข้อ “ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือ
หุ น้ ในบริ ษทั ย่อย”

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี้ กาํ หนดทางเลื อกเพิ่มเติมสําหรั บการบันทึกบัญชี เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงิน
ลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้
เสี ยได้ ตามที่อธิ บายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและ
การร่ วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิ จการ
เลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุ งรายการ
ดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มาตรฐานฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารได้
เลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม

ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
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4. นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ
ของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ หารจัดการ
บริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ค่าบริ หารจัดการตามแต่ละงวดที่ได้ให้บริ การตามระยะเวลาของสัญญา
รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยรั บ รู ้ ร ายได้จ ากการให้เ ช่ า และการให้บ ริ ก ารตามแต่ ล ะงวดที่ ไ ด้ใ ห้บ ริ ก ารตาม
ระยะเวลาของสัญญาให้เช่าและบริ การ
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายได้ อื่น
รายได้อื่นรับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และประกอบไปด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและโสหุ ย้ ในการผลิต
วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่า
สุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พย์เ พื่อค้าแสดงตามมู ลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุนที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าคํานวณจากมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ
ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หรื อแสดงเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6 อสั งหาริมทรัพ ย์ เพื่อการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุน
การทํารายการ หลังจากนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหัก
ค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ า เสื่ อ มราคาของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น คํา นวณจากราคาทุ น โดยวิ ธี เ ส้น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
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4.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 - 20
5 - 50
3 - 20
3-5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่คาํ นวณจากราคาทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั
ออกจากบัญชี
4.8 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.9 สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้
ว่าสิ นทรั พย์น้ นั เกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัด
จําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
เครื่ องหมายการค้า
สิ ทธิบตั ร
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
10 ปี
10 ปี
3 - 5 ปี

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ่ ง
ได้แก่ ความรู ้และทักษะในการผลิตสิ นค้า แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
ทบทวนทุกปี ว่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
ไม่มีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนระหว่างการพัฒนา
4.10 การรวมธุรกิจและค่ าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกบัญชี สาํ หรับการรวมธุ รกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ บริ ษทั ฯ (ผูซ้ ้ื อ) วัดมูลค่าต้นทุนการซื้ อ
ธุรกิจด้วยผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ซ่ ึ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และจํานวนของส่ วน
ของผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ ในการรวมธุ รกิจแต่ละครั้ง ผูซ้ ้ื อจะวัดมูลค่าส่ วนของผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม (ถ้ามี) ในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วน
ของหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุมนั้น
บริ ษทั ฯบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ตน้ ทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับ
บริ การ
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่ วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด (หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด) ที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)
หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะ
รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการ
ด้อยค่าได้ในอนาคต
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4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิ จการที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร
สํา คัญ กรรมการหรื อ พนัก งานของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยที่ มี อ าํ นาจในการวางแผนและควบคุ ม การ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.13 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็ นสกุลเงิ นบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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4.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพ ย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรั พย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจ
ด้อยค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
เป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มี
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายของสิ นทรั พย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รั บ จากสิ น ทรั พ ย์แ ละคํา นวณคิ ด ลดเป็ นมู ล ค่ า ปั จ จุ บนั โดยใช้อ ัต ราคิ ด ลดก่ อ นภาษี ที่ส ะท้อ นถึ งการ
ประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของ
สิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้
แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถ
จะได้มาจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายมีความ
รอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมิ นการด้อยค่ าของสิ นทรั พย์ มี ข อ้ บ่ งชี้ ที่ แสดงให้เห็ นว่าผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด
โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีที่ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ ไปยังส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น้ นั แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่ วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควร
จะเป็ นถือเป็ นการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม
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4.15 ผลประโยชน์ พ นักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระสําหรั บเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่รับรู ้ สินทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ น
รอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.18 ตราสารอนุพ นั ธ์
สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
บริ ษทั ย่อยบันทึกการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าสําหรับสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยงั ไม่ครบกําหนดเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
4.19 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมู ลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่ มีตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่ า จะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอน
หรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ พิจารณาจาก
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น และค่าเผือ่ สําหรับสิ นค้าเก่า
ล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิด
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ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ าความนิยม
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยม ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ าย
บริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงิ นสดที่ คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรั พย์ หรื อหน่ วยของ
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดนั้น ๆ
สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น

13

6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2559
2560
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
รายได้อื่น
รายการธุรกิจกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
ซื้ อสิ นค้า
ขายสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้ค่าบริ การ
ค่าเช่ารับ
รายได้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

852
242
142
3
1

1,137
180
49
3
-

527
79
15

115
74
15

-

-

4
7
5
2

4
5
4
2

-

-

นโยบายการกําหนดราคา

ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา/
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - กิจ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ และมีกรรมการร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้ างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 30)
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีร้ ะยะยาวอื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวมลูกหนี้ระยะยาวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียนอื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ และมีกรรมการร่ วมกัน)
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 17)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ กรรมการและบุคคล ที่
เกี่ยวข้องกันร่ วมกัน)
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจํารับสํ าหรับการเช่ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ และมีกรรมการร่ วมกัน)
รวมเงินมัดจํารับสําหรับการเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

17,213
17,213

13,748
13,748

58,005
58,005

43,011
43,011

-

-

599,998
599,998

726,997
726,997

-

-

26,172
26,172

26,172
26,172

-

34
34

-

-

-

-

-

10,990

17,400
17,400

14,450
14,450

-

10,990

2,757
2,757

1,528
1,528

-

-
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ยอดคงค้างของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
เงินให้กยู้ มื
บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอเชียแปซิ ฟิกกลาส จํากัด บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั คาราบาวเทรดดิ้ง (ฮ่องกง)
จํากัด
บริ ษทั ย่อย
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
3,218,000
50,000
-

เพิม่ ขึ้น
ระหว่างงวด
3,773,000
276,000
327,570

ลดลง
ระหว่างงวด
(3,556,000)
(147,000)
(215,625)

กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
(3,145)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
3,435,000
179,000
108,800

3,268,000

47,769
4,424,339

(3,918,625)

(1,183)
(4,328)

46,586
3,769,386

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นเงินให้กยู้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี (2559: 2.1 - 3.5 ต่อปี )
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ใ นระหว่า งปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

143
4
147

2559

136
5
141

2560

143
4
147

2559

136
5
141

ภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีภาระคํ้าประกันคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อให้กบั บริ ษทั ย่อยสองแห่ง ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.5.1 และมีภาระคํ้าประกันเงินให้กูย้ มื ระยะยาวให้กบั บริ ษทั
ย่อยแห่งหนึ่ง ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.5.2
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2560

2559

200
146,567
146,767

200
744,860
745,060

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

10
15,320
15,330

2559

10
428,744
428,754

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ถึง 0.38 ต่อปี
(31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 0.01 ถึง 1.40 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั่วคราว

8.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินลงทุนชัว่ คราวประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
เงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
(หมายเหตุ 8.2)
รวมเงินลงทุนชัว่ คราว

7,130
7,130

604,282
604,282

8.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

กองทุนเปิ ดในตราสารหนี้ระยะสั้นของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
บวก: กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
รวมเงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
7,093
7,130
37
7,130
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รายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
604,282
214,812

มูลค่ าตามบัญชีต้นปี
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์
เพื่อค้าเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างปี
เงินสดรับจากการจําหน่าย
กําไรจากการจําหน่าย
รวม
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
มูลค่ าตามบัญชีปลายปี

9.

1,207,000

585,000

(1,807,000)
2,811
(1,804,189)
37
7,130

(199,815)
582
(199,233)
3,703
604,282

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

12,475
12,475

13,595
13,595

-

-

615,512

411,187

-

-

99,845
28,958
744,315
(1,394)
742,921
755,396

10,216
65
310
421,778
(310)
421,468
435,063

-

-
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งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เงินทดรองจ่าย
ภาษีสรรพสามิตรอเรี ยกคืน
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น

4,526
7,398
212
128
178,449
1,308
12,079
365
204,465
959,861

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

10
9,450
143
2,808
68,256
31,835
11,938
2,073
126,513
561,576

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,776
55,229
1
1,154
59,160
59,160

25
42,986
140
228
43,379
43,379

10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
ภาชนะบรรจุและหี บห่อ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

2560
350,976
3,675
218,034
50,918
33,961
657,564

2559
242,352
1,556
107,737
54,401
28,564
434,610

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2560
2559
(1,290)
(1,098)
(8)
(8)
(1,298)
(1,106)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2560
2559
349,686
241,254
3,675
1,556
218,034
107,737
50,910
54,393
33,961
28,564
656,266
433,504

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
เป็ นจํานวน 3.0 ล้านบาท (2559: 2.7 ล้านบาท) และมีการกลับรายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้
เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นจํานวน 2.8 ล้านบาท (2559: 2.1 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุน
ขาย
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11. สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรี ยกคืน
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนดชําระ
วัสดุส่งเสริ มการตลาด
อื่น ๆ

354,322
22,323
9,141
3,388
389,174

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

92,513
5,413
10,050
2,506
110,482

67
67

3
3

12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
12.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ย่อยในประเทศ
บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด
บริ ษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จํากัด

ลักษณะของธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่ม
ผลิตและจําหน่ายขวดและ
ผลิตภัณฑ์จากแก้ว
บริ ษทั ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จํากัด
บริ หารจัดการการจัดจําหน่าย
บริ ษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ ง ผลิตและจําหน่ายกระป๋ อง
จํากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั เอเชีย
อลูมิเนียม
แปซิฟิกแคน จํากัด”)
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
บริ ษทั คาราบาวโฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) การลงทุน
จํากัด
บริ ษทั คาราบาวเทรดดิ้ง (ฮ่องกง) ประกอบธุรกิจการค้าระหว่าง
จํากัด
ประเทศ
รวม

ทุนเรี ยกชําระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่างปี

ราคาทุน

2560

2559

2560

2559

2560

2559

2560

2559

(พันบาท)

(พันบาท)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

300,000
1,299,998

300,000
1,099,995

100
100

100
100

408,958
1,299,998

408,958
1,099,993

851,997
-

884,997
162,000

100,000
420,400

100,000
-

100
74

100
-

99,998
311,096

99,998
-

-

89,998
-

34 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
5 หมื่นเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

10 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
5 หมื่นเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

100

100

1,178,611

348,306

-

-

100

100

1,758

1,758

-

-

3,300,419

1,959,013

851,997

1,136,995
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12.2 รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ

บริ ษทั

บริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ้งส์
(ลักเซมเบิร์ก) จํากัด และบริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คาราบาวโฮลดิ้งส์
(ฮ่องกง) จํากัด)
บริ ษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุม
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

(หน่วย: ล้านบาท)
ขาดทุนที่แบ่งให้กบั ส่ วน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ ได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยสะสม ในบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี
2560
2559
2560
2559

49

49

(216.8)

226.5

(444.1)

(84.9)

26

-

108.3

-

(1.1)

-

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

บริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ้งส์
(ลักเซมเบิร์ก) จํากัด และบริ ษทั ย่อย
2560
2559
257.3
77.6
553.0
540.1
1,247.6
142.3

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ ง
จํากัด
2560
2559
85.8
808.0
66.6
-

บริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ้งส์
(ลักเซมเบิร์ก) จํากัด และบริ ษทั ย่อย
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(906.4)
(173.2)

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ ง
จํากัด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(4.0)
-

สรุ ปรายการกําไรขาดทุน

ขาดทุน
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12.4 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถืออยูเ่ ดิม
12.4.1 บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั คาราบาวโฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จํากัด (CHHK) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศฮ่องกง
เพื่อประกอบธุ รกิ จหลักในการถือหุ ้นในบริ ษทั อื่นในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 10 ล้านหุ ้น โดยบริ ษทั ฯถือหุ น้ ในสัดส่ วนร้อยละ 100
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั แล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CHHK มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เป็ น 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 20 ล้านหุ น้ ซึ่ง
บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2560
ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CHHK มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เป็ น 26 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 26 ล้านหุ น้ ซึ่ ง
บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2560
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของ CHHK มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 26
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เป็ น 34 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 34 ล้านหุ น้ ซึ่ง
บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่
18 สิ งหาคม 2560
12.4.2 บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั คาราบาวเทรดดิ้ง (ฮ่ องกง) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ต้ งั อยู่ในประเทศฮ่ องกง เพื่อ
ประกอบธุ ร กิ จ หลัก ในการจัด จํา หน่ า ยในต่ า งประเทศ โดยมี ทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน 50,000 เหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งบริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 50,000 หุ ้น โดย
บริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 100 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั แล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 8
พฤศจิกายน 2559 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ชาํ ระค่าหุน้ แก่บริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าหุน้ เต็มจํานวนแล้ว
12.4.3 CHHK เข้าทําสัญญาร่ วมทุนกับบริ ษทั อินเตอร์ คาราบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ต้ งั อยูใ่ น
ประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ ง ไม่ มีความเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เพื่ อจัด ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ ใน
ประเทศลักเซมเบิร์ก ชื่อ บริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จํากัด (CVHLUX) โดยมีสดั ส่ วน
การถื อหุ ้นร้ อยละ 51 และร้ อยละ 49 ตามลําดับ เพื่อประกอบธุ รกิ จหลักในการถื อหุ ้นในบริ ษทั อื่ นใน
ต่ างประเทศ โดยมี ทุนจดทะเบี ยนจํานวน 16.9 ล้านยูโร แบ่ งออกเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 16.9 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ยูโร โดย CHHK จ่ายชําระค่าหุ ้นดังกล่าวเป็ นเงินสดจํานวนเงินประมาณ 8.6 ล้าน
ยูโ ร และ ICSG จ่ า ยชํา ระค่ า หุ ้น ดัง กล่ า วประมาณ 8.3 ล้า นยูโ ร โดยการโอนหุ ้น ทั้ง หมดของบริ ษ ัท
อิ น เตอร์ คาราบาว ลิ มิเ ต็ด (ICUK) ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ที่ จ ัด ตั้งอยู่ใ นประเทศอัง กฤษที่ ถือหุ ้น โดย ICSG ใน
สัดส่ วนร้อยละ 100 CVHLUX ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั แล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
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การร่ วมทุนดังกล่าวทําให้บริ ษทั ฯมี อาํ นาจควบคุ มใน CVHLUX ในสัดส่ วนร้ อยละ 51 โดยการถื อหุ ้น
ทางอ้อมผ่าน CHHK
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 CVHLUX ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จํานวน 7.3 ล้านปอนด์
สเตอร์ ลิง แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 7.3 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 ปอนด์สเตอร์ ลิง และได้ชาํ ระ
ค่าหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเต็มจํานวน และในวันเดียวกัน ICUK ได้จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ ซึ่ ง
โดยส่ วนใหญ่เป็ นบุคคลเดี ยวกันกับคณะกรรมการของ CVHLUX ทําให้บริ ษทั ฯ ได้มาซึ่ งอํานาจในการ
ควบคุมการวางแผนและกําหนดนโยบายใน ICUK ผ่านคณะกรรมการดังกล่าว ดังนั้นจึงจัดประเภทเงิน
ลงทุนใน ICUK เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยนับตั้งแต่วนั ที่มีอาํ นาจในการควบคุมดังกล่าว
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา ณ วันซื้อ
กิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็ จสมบูรณ์แล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ซึ่งอยูภ่ ายในระยะเวลาในการวัด
มู ลค่า 12 เดื อ นนับ จากวัน ที่ ซ้ื อกิ จการตามที่ ก าํ หนดไว้ใ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ื อกิ จการของบริ ษทั อิ นเตอร์ คาราบาว
ลิมิเต็ด มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
336,200
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
17,371
สิ นค้าคงเหลือ
36,640
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
17,864
อุปกรณ์
1,982
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(305,009)
(1,969)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้รับ
103,079
(642,428)
ต้นทุนการร่ วมทุนของบริ ษทั ย่อย
ค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือกิจการ
539,349
(3,284)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
536,065
ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าความนิยมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)
536,065
(598)
535,467
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12.4.4 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บริ ษทั เอเชี ยแปซิ ฟิกกลาส จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้น
สามัญส่ วนที่เหลือจํานวน 200 ล้านบาท และบริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุ น้ ดังกล่าวแล้วทั้งจํานวนมีผลให้เงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 1,100 ล้านบาท เป็ น 1,300 ล้านบาท
12.4.5 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์
โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จํากัด (CVHLUX) (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวนไม่เกิน
40.3 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิงหรื อประมาณ 45.4 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นงานของบริ ษทั อินเตอร์
คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ง) โดยดําเนินการดังนี้
1)

ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นจํานวนไม่เกิน 19.5
ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง หรื อประมาณ 22.0 ล้านยูโร อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อินเตอร์ คาราบาวไพรเวท
ลิมิเต็ด (ICSG) ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นอีกฝ่ ายหนึ่ งของ CVHLUX แสดงความประสงค์ขอสละสิ ทธิ์ การ
ซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใน CVHLUX ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของตนเองครั้งนี้ท้ งั จํานวน

2)

แปลงหนี้ สิ น จากเงิ น กู้ยืม จาก บริ ษ ัท คาราบาวโฮลดิ้ ง ส์ (ฮ่ อ งกง) จํา กัด (CHHK) และ บริ ษ ัท
อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG) เป็ นทุน เป็ นจํานวนไม่เกิน 20.8 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิงหรื อ
ประมาณ 23.4 ล้านยูโร

บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.3
12.4.6 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั คาราบาวโฮลดิ้งส์
(ฮ่ องกง) จํากัด (CHHK) (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นจํานวนไม่เกิ น 19.5 ล้านปอนด์
สเตอร์ ลิ ง หรื อ ประมาณ 26.5 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ นํา เงิ น ไปชํา ระค่ า หุ ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แก่
CVHLUX ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12.4.5
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.2
12.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่
12.5.1 เมื่ อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิ ให้ CHHK ดําเนิ นการร่ วมกับ
ICSG ในการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ในประเทศฮ่ องกง ชื่ อ บริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ (ฮ่ องกง)
จํากัด (CVHHK) โดยมีสัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลําดับ เพื่อประกอบธุรกิจหลักใน
การถือหุ ้นในบริ ษทั อื่ นในต่างประเทศ โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวนประมาณไม่ เกิ น 19.7 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 19.7 ล้านหุ ้น CVHHK ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั แล้วเสร็ จ
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 การร่ วมทุนดังกล่าวทําให้บริ ษทั ฯมีอาํ นาจควบคุมใน CVHHK ในสัดส่ วนร้อยละ
90 โดยการถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน CHHK
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12.5.2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้ CVHHK เข้าทําสัญญาร่ วมทุน
กับกลุ่มพันธมิตรทางธุ รกิจสัญชาติจีน (“DAI Group”) และดําเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุนใหม่ในหลาย
ประเทศ (“กลุ่มบริ ษทั ร่ วมทุนฯ”) เพื่อประกอบธุ รกิจการตลาด ขายและจัดจําหน่ ายเครื่ องดื่มบํารุ งกําลัง
ภายใต้เครื่ องหมายการค้าคาราบาวในประเทศฮ่ องกง มาเก๊า ไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย
มูลค่าเงินลงทุนระยะแรกประมาณไม่เกิน 40 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (โครงการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ
ในกลุ่ มประเทศ Greater China) ทั้งนี้ CVHHK จะเข้าลงทุ นโดยการถื อหุ ้นในกลุ่มบริ ษทั ร่ วมทุนฯ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมรวมกันสัดส่ วนร้อยละ 45 - 49 ในขณะที่ DAI Group และกลุ่มผูบ้ ริ หารชาวจีนใน
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มจะถือหุ น้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันแล้วในสัดส่ วนร้อยละ 46 - 51 และไม่
เกินร้อยละ 5 ตามลําดับ
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติยกเลิกโครงการร่ วมทุนนี้ ซึ่งเป็ น
เหตุให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินการที่สาํ คัญดังนี้
1)

CHHK ยกเลิกแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่จาํ เป็ นสําหรับการดําเนินงานตามโครงการ

2)

CVHHK ยกเลิกการเข้าทําสัญญาร่ วมทุนกับกลุ่มธุ รกิจ DAI Group และเป็ นเหตุให้ CVHHK หยุด
ขั้นตอนการเรี ยกชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุน้ และมีสถานะเป็ นบริ ษทั ที่ไม่ประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
1)

อนุมตั ิให้บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง) เข้าทําสัญญากับกลุ่มบริ ษทั ร่ วมทุน
ใหม่ (ซึ่ งจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ และพันธมิตรทางธุรกิจสัญชาติจีน) ในการให้
สิ ทธิ์ จัดจําหน่ ายเครื่ องดื่ มบํารุ งกําลังแต่เพียงผูเ้ ดี ยว (Exclusive Right) ในประเทศฮ่ องกง มาเก๊า
ไต้หวัน และสาธารณรัฐประชาชนจีน และสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องสําหรับการ
ดําเนินการดังกล่าวด้วย

2)

อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯเข้าทําสัญญากับกลุ่มบริ ษทั ร่ วมทุนใหม่ ในการได้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นที่กลุ่มผูร้ ่ วมลงทุน
ใหม่ จะเข้าลงทุ นโดยการถื อหุ ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในโครงการ HOLDING SPV (Right to
Purchase Agreement) ที่มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูช้ าํ นาญการอิสระ และเป็ นไปตามเงื่อนไขอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ น้ ภายใต้สญ
ั ญาดังกล่าว
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ดาํ เนินการเข้าทําสัญญาดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 CVHHK ได้ยนื่ ขอจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วและอยูร่ ะหว่างการดําเนินการ
ทางกฎหมายของประเทศฮ่องกง
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12.5.3 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั เอเชียแปซิ ฟิคแคน จํากัด
(บริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานกระป๋ องอลูมิเนียมที่
ใช้เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้น
ละ 100 บาท โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่างบริ ษทั ฯและกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่ง
ในสัดส่ วนการถือหุ น้ ร้อยละ 74 และร้อยละ 26 ตามลําดับ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนแล้วเสร็ จเมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เอเชียแปซิฟิกแคน จํากัด มีมติให้เพิ่มทุน
จดทะเบี ย นจาก 1 ล้า นบาท (หุ ้ น สามัญ 10,000 หุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 100 บาท) เป็ น 700 ล้านบาท (หุ ้ น
สามัญ 7,000,000 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่ จ าํ นวน 6,990,000 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น
ละ 100 บาท โดยเรี ยกชําระค่าหุ ้นหุ ้น ละ 60 บาท บริ ษ ทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุ ้นเรี ยบร้ อยแล้วเมื่ อวันที่ 5
กรกฎาคม 2560 ผลจากการออกหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทําให้บริ ษทั ย่อยมี ทุนออกจําหน่ ายและชําระแล้ว
จํานวน 420 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 10,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท ชําระเต็มมูลค่าแล้ว และหุ ้นสามัญ
6,990,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท ชําระแล้วมูลค่าหุ ้นละ 60 บาท) บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการ
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เอเชียแปซิฟิกแคน จํากัด ได้มีมติอนุมตั ิให้
เปลี่ยนแปลงชื่อของบริ ษทั จากเดิม “บริ ษทั เอเชียแปซิ ฟิกแคน จํากัด” เป็ น “บริ ษทั เอเชีย แคน แมนู แฟคเจอริ่ ง
จํากัด” โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
12.5.4 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ในประเทศ
ไทย เพื่อประกอบธุ รกิ จโลจิ สติกส์ โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิ น 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯยังไม่ได้ดาํ เนินการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
12.6 ค่าความนิยม
บริ ษทั ฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดจากมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ่งได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ข้อสมมติที่สาํ คัญในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ภายใต้หลักความระมัดระวัง สรุ ปได้ดงั นี้
อัตราการเติบโตระยะยาว
อัตราคิดลด

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
3.0
17.5

ฝ่ ายบริ หารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม
และอัตราคิดลดเป็ นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่ วนงานนั้น ๆ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเชื่อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า
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13. อสั งหาริมทรัพ ย์ เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
อาคาร
สํานักงานให้เช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

122,876
(19,713)
103,163
118,985
(15,137)
103,848

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
103,848
107,793
104
28
3,248
(4,037)
(3,973)
103,163
103,848

บริ ษทั ย่อยประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับอาคารสํานักงานให้เช่าของบริ ษทั ย่อย โดยวิธีพิจารณาจากรายได้
(Income Approach) ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมมีจาํ นวนประมาณ 186.2 ล้านบาท (2559:
181.7 ล้านบาท) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลภายในบริ ษทั ย่อย
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14. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการร่ วมทุนของบริ ษทั ย่อย
ซื้ อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
จําหน่าย
โอน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
จําหน่าย
โอน
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง

รวม

2,650,095
212,687
2,862,782
13,013
3,895
-

826,216
3,066
7,548
836,830
27,031
1,102,551
(3,787)
-

1,745,793
27,654
(12,187)
7,871
1,769,131
44,736
(3,046)
1,755,616
-

62,445
418
25,862
(1,936)
432
(2)
87,219
33,883
(1,921)
8,138
59

195,820
1,684
24,675
(38,114)
(10)
184,055
25,361
(8,677)
4,533
(2)

3,113
1,883,314
261
(15,851)
1,870,837
3,068,830
27,854
(2,874,733)
-

5,483,482
2,102
2,177,258
261
(52,237)
(12)
7,610,854
3,212,854
27,854
(13,644)
(3,787)
57

2,879,690

1,962,625

3,566,437

127,378

205,270

2,092,788

10,834,188
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(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นจากการร่ วมทุนของบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
โอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

3,881
2,658
6,539
2,765
9,304

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
159,715
45,808
205,523
58,155
(539)
263,139

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
493,012
130,513
(11,156)
612,369
146,830
(2,828)
756,371

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน
26,445
85
14,193
(1,212)
(1)
39,510
19,489
(1,314)
9
57,694

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
631,307
1,156,762
47,709
2,856,243
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
2,870,386
1,699,486
2,810,066
69,684
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2559 (จํานวน 177.5 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)
2560 (จํานวน 206.7 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง

รวม

133,419
35
24,696
(38,128)
120,022
26,776
(8,060)
2
138,740

-

816,472
120
217,868
(50,496)
(1)
983,963
254,015
(12,202)
(539)
11
1,225,248

64,033
66,530

1,870,837
2,092,788

6,626,891
9,608,940
217,868
254,015
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่
ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 427.4
ล้านบาท (2559: 365.0 ล้านบาท)
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ย่อยสามแห่ ง (2559: บริ ษทั ย่อยหนึ่ งแห่ ง) ได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นราคาทุนของ
สิ นทรัพย์จาํ นวน 27.9 ล้านบาท (2559: 0.3 ล้านบาท) ต้นทุนการกูย้ ืมนี้ เกิดจากเงินกูท้ ี่กูม้ าเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะสําหรับการก่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่ องจักร
15. สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)

เครื่ องหมาย
การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

สิ ทธิบตั ร

งบการเงินรวม
ความรู ้และ
ทักษะใน
คอมพิวเตอร์ การผลิต
สิ นค้า
ซอฟต์แวร์

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
ระหว่าง
พัฒนา

รวม

10,000
(7,000)
3,000

10,000
(10,000)
-

24,291
(13,910)
10,381

49,986
49,986

3,640
3,640

97,917
(30,910)
67,007

10,000
(6,000)
4,000

10,000
(10,000)
-

20,901
(9,750)
11,151

-

-

40,901
(25,750)
15,151

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ระหว่างพัฒนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

3,640
3,640
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่มระหว่างปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
15,151
15,655
57,016
3,939
(5,158)
(4,445)
2
(2)
67,007
15,151

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,640
3,640
-

16. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2560
845,000
845,000

2559
750,000
750,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
735,000
750,000
735,000
750,000

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่อา้ งอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมของธนาคาร
พาณิ ชย์และไม่มีภาระคํ้าประกันและไม่มีเงื่อนไขทางการเงินที่ตอ้ งปฎิบตั ิตาม
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2560
16,762
987,902
638
457,896
261,445
127,627
44,927
1,897,197

2559
12,545
751,335
1,905
215,362
295,835
88,058
1,365,040

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
10,990
20,381
21,052
32,754
43,807
53,135
75,849
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18. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากผู้มีส่วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทย่ อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นนี้เป็ นเงินกูย้ มื จากบริ ษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG) ซึ่งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ มื นี้ มีจาํ นวน
57.1 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ และครบกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
19. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
หนี้สินตามสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศ
ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2559

478
12,054
12,532

15,470
362
11,202
27,034

168
168

-

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2560
2559
2,490,400
250,000
(300,000)
2,190,400

250,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,000,000
250,000
(300,000)
700,000

250,000

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่งในวงเงิน 1,000
ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯได้เบิกเงินกูด้ งั กล่าวมาใช้แล้วเต็มจํานวนโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราอ้างอิง MLR หักส่ วนเพิ่ม
เงินกูน้ ้ ีมีกาํ หนดระยะเวลาผ่อนชําระเริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีกาํ หนดชําระคืนทั้งสิ้ น 10 งวด ทุก ๆ
สามเดือน เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และไม่มีเงื่อนไขทางการเงินที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตาม
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งใน
วงเงิน 1,500 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเบิกเงินกูด้ งั กล่าวมาใช้เป็ นจํานวน 1,078 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ย
ในอัตราอ้างอิง MLR หักส่ วนเพิ่ม เงินกูน้ ้ ีมีกาํ หนดระยะเวลาผ่อนชําระเริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 โดยมี
กําหนดชําระคืนทั้งสิ้ น 12 งวด ทุก ๆ สามเดือน เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวคํ้าประกันโดยบริ ษทั ฯ (ตามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 31.5.2) ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญาเงิ นกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิตาม
เงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆที่กาํ หนดในสัญญาดังกล่าว เช่น ดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของ
งบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
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เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ งได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน
แห่ งหนึ่ งในวงเงิน 1,455 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเบิกเงินกูด้ งั กล่าวมาใช้เป็ นจํานวน 412 ล้านบาท
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ใน 2 ปี แรก และอัตราอ้างอิง MLR หักส่ วนเพิ่มในปี ต่อ ๆ ไป เงินกูน้ ้ ีมีกาํ หนด
ระยะเวลาผ่อนชําระ เริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคม 2562 โดยมีกาํ หนดชําระคืนทุก ๆ หนึ่ งเดือน เป็ นระยะเวลา
ทั้งสิ้ น 5 ปี เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกูย้ มื ดังกล่าว
บริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆที่กาํ หนดในสัญญาดังกล่าว เช่ น ดํารงอัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้เป็ นไปตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
21. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของ
พนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจาก
ประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของ
พนักงานปลายปี

2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

89,752

65,561

47,701

39,873

13,284
2,241

10,265
1,997

4,295
931

4,119
985

2,872

6,739

484

1,184

(6,330)

766

(1,824)

(806)

1,861
(1,483)

5,556
(1,132)

2,439
-

2,346
-

102,197

89,752

54,026

47,701

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2560
5,287
10,238
15,525

2559
3,779
8,483
12,262

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5,226
5,104
5,226
5,104
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ น
จํานวนประมาณ 52 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 36 ล้านบาท) (2559: จํานวน 1 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณ 5 - 24 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 5 ปี ) (2559: 5 - 25 ปี งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: 5 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

2560
(ร้อยละต่อปี )
1.9 - 3.3
5.8 - 9.3

2559
(ร้อยละต่อปี )
1.8 - 2.7
5.3 - 9.8

0 - 75

0 - 55

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
1.9
1.8
8.3
9.8
8

0 - 44

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(2.9)
3.4
(0.6)
0.6
3.2
(2.8)
0.6
(0.6)
(3.1)
3.3
(0.5)
0.5
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(2.9)
3.1
(0.6)
0.7
2.9
(2.7)
0.6
(0.6)
(3.0)
3.2
(0.6)
0.6
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22. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปี 2559 บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
เป็ นจํานวน 6 ล้านบาท ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
23. รายได้ อื่น/ค่ าใช้ จ่ายอื่น
23.1 รายได้ อื่น

รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้จากการขายเศษวัสดุสิ้นเปลือง
รายได้จากการขายและแลกซื้ อของรางวัล
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น

งบการเงินรวม
2560
2559
65,805
58,679
39,131
14,787
13,465
9,700
4,647
3,436
27,562
2,412
15,759
28,260
26,636
163,531
146,748

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
242,400
180,000
143,387
75,594
3,633
4,330
389,420
259,924

งบการเงินรวม
2560
2559
21,576

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,618
2,029

23.2 ค่ าใช้ จ่ายอื่น

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาซื้ อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

-

20,601
42,177

1,618

2,029
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24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อใช้ไป
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าเดินทาง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ งสิ นค้า
ค่าบริ การสาธารณูปโภค
ค่าโฆษณา
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าซ่อมบํารุ ง
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาซื้ อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป

งบการเงินรวม
2560
2559
7,863,580
5,629,636
1,250,816
1,025,353
1,102,023
462,988
297,740
230,484
263,210
226,286
271,934
214,622
155,127
124,200
181,818
100,001
270,580
187,333
108,290
78,687
21,576
(108,624)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
184,252
190,607
189
2,661
6
40
1,618
2,029

20,601
(128,274)

-

-

25. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

258,390

283,874

25,777

9,953

2,167
260,557

(5,661)
278,213

(1,038)
24,739

(1,021)
8,932
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จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2560

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวกับผลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย

2559

319

2560

(2,612)

2559

(220)

(545)

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

2560

2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,061,215

1,683,089

975,768

16.5%, 19%,
20%, 29.2%

16.5%, 20%,
29.2%

219,261

งบการเงินรวม

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 26)
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แสดงอยูใ่ นงบกําไร
ขาดทุน

1,179,913

20%

20%

335,438

195,154

235,983

(75,269)
(13,652)
4,599
(48,097)

(92,292)
3,060
(3,842)

(170,399)
20
(36)

(227,399)
360
(12)

173,715
41,296

35,849
(57,225)

(170,415)

(227,051)

260,557

278,213

24,739

8,932

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ของปี 2560 และปี 2559 จํานวน 173.7
ล้านบาท และ 35.8 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจาก
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็ นว่าไม่มีความชัดเจนในการทํากําไรในระยะสั้นเพียงพอที่ จะนําผล
แตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2559
2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการส่ วนลดจ่ายและส่ งเสริ มการขาย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ผลกระทบของอัตราค่าเสื่ อมราคา
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
หนี้สินจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของอัตราค่าเสื่ อมราคา
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ประมาณการส่ วนลดรับ
รวม
รวมสิ นทรัพ ย์และหนีส้ ิ นภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

13,209
15,205
1,315
1,000
379
260
31,368

17,395
12,716
498
221
3,094
62
33,986

5,570
5,570

4,306
4,306

152

-

-

-

7
159

290
290

7
7

-

31,209

33,696

5,563

4,306

สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขา้ งต้นแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 ดังนี้
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

2560
31,361
(152)

2559
33,696
-

31,209

33,696

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5,563
4,306
5,563

4,306
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26. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบาง
ประการ สิ ทธิประโยชน์ที่สาํ คัญประกอบด้วย
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
4.1

สิ ทธิประโยชน์ ที่ได้ รับ
2326(4)/2556
59-1062-0-00-1-0
24 กันยายน 2556
18 สิ งหาคม 2559
ผลิตขวดแก้ว
ผลิตขวดแก้ว

บัตรส่ งเสริ มเลขที่
วันที่ในบัตรส่ งเสริ ม
เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ
สิ ทธิ ประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม

6 ปี
(สิ้ นสุ ดวันที่ 7 สิ งหาคม 2563)

4.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพือ่ เสี ยภาษี
เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
4.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
4.4 ได้รับลดหย่อนอากรขาข้าสําหรับเครื่ องจักรกึ่งหนึ่งตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

6 ปี
(สิ้ นสุ ดวันที่ 7 สิ งหาคม 2563)

3 ปี
(สิ้ นสุ ดวันที่ 19 ธันวาคม 2563)
(ยกเว้นภาษีตามจํานวนเงินลงทุน)
3 ปี
(สิ้ นสุ ดวันที่ 19 ธันวาคม 2563)

ได้รับ

-

-

ได้รับ

รายได้ของบริ ษทั ย่อยจําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

รายได้จากการขาย

กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
2560
2559
1,149,520
1,129,532

(หน่วย: พันบาท)
กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รวม
2560
2559
2560
2559
299,613
305,845
1,449,133
1,435,377

27. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
งบการเงินรวม
2560
2559
กําไรสําหรับปี ส่ วนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุ น้ )
กําไรต่อหุ น้ (บาท/หุน้ )

1,245,812
1,000,000
1.25

1,489,756
1,000,000
1.49

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
951,029
1,000,000
0.95

1,170,981
1,000,000
1.17
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28. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯคือประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้
(1) ส่ วนงานผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่ม
(2) ส่ วนงานผลิตและจําหน่าย ขวดและผลิตภัณฑ์จากแก้ว
(3) บริ หารจัดการการจัดจําหน่าย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที่รายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที่รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาํ หรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจัดโครงสร้ างองค์ก รเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของผลิ ตภัณฑ์ ในระหว่างปี
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนินงานที่รายงาน
ข้อมูลรายได้ กําไรและสิ นทรั พย์รวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนินงาน
ตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
การเพิม่ ขึ้น(ลดลง)ของ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ไม่รวมสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี

ส่ วนงานผลิตและ
จําหน่าย
ขวดและ
ผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่ม จากแก้ว
4,848
5,650
1,449
10,498
1,449

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ หารจัดการการจัด
จําหน่าย
รวมส่ วน
ใน
ต่าง
งานที่
อื่นๆ
รายงาน
ประเทศ ประเทศ
7,854
202
12,904
82
7,181
7,854
284
20,085

รายการตัด
บัญชีระหว่าง
กัน
(7,181)
(7,181)

งบการเงิน
รวม
12,904
12,904

2,842
178

428
4

723
42

23
-

1,334

4,016
1,558

49
(1,394)

4,065
164

153
127
219
7,554

87
5
3,055

21
13
1,005

2
27
363

1
29
24
11,992

264
183
261
23,969

(1)
(142)
(11,449)

263
41
261
12,520

1,640

629

(6)

13

1,915

4,191

(1,151)

3,040

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้จากภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนินงาน
ตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ รวมของส่ วนงาน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
ไม่รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชี

ส่ วนงานผลิตและจําหน่าย
ขวดและ
ผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่ม
จากแก้ว
3,350
5,590
1,435
8,940
1,435

บริ หาร
จัดการการ
จัดจําหน่าย
6,577
6,577

อื่นๆ
16
16

รวมส่ วนงาน
ที่รายงาน
9,943
7,025
16,968

รายการตัด
บัญชี
ระหว่างกัน
(7,025)
(7,025)

งบการเงิน
รวม
9,943
9,943

2,415
122

505
2

614
15

3
1,395

3,537
1,534

18
(1,387)

3,555
147

130
42
248
5,601

82
6
5
2,290

15
17
914

1
8
7,692

227
49
278
16,497

(1)
(49)
(6,719)

226
278
9,778

1,325

595

34

1,540

3,494

(998)

2,496
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ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานที่ต้ งั ของลูกค้า
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ในประเทศ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
ประเทศกัมพูชา
ประเทศจีน
ประเทศเมียนมาร์
ประเทศเวียดนาม
ประเทศอัฟกานิ สถาน
อื่น ๆ
รวม

7,854

6,582

2,489
1,019
422
356
257
507
12,904

2,074
23
278
173
481
332
9,943

ในปี 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสิ นค้าในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 61 (2559: ร้อยละ 66)
และรายได้จากการขายสิ นค้าต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 39 (2559: ร้อยละ 34)
เนื่องจากส่ วนงานผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่ม ขวดและผลิตภัณฑ์จากแก้ว และส่ วนงานบริ หารจัดการการจัด
จําหน่ายเป็ นส่ วนงานหลักของกิจการและมีขอ้ มูลของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่ งพิจารณาจากเกณฑ์เชิงปริ มาณ
มีสัดส่ วนเกิ นกว่าร้ อยละ 90 ของส่ วนงานทั้งหมดทั้งส่ วนงานดําเนิ นงานและส่ วนงานภูมิศาสตร์ ดังนั้น
สิ นทรัพย์ที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายได้รวมของกิจการ (2559: ไม่มี)
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29. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบ
เข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนในอัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พ เค มาสเตอร์ พูล ฟั นด์ และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม กสิ กรไทย จํากัด ซึ่ งจด
ทะเบียนแล้ว และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 14.9
ล้านบาท (2559: 11.5 ล้านบาท) เฉพาะของบริ ษทั ฯจํานวน 3.9 ล้านบาท (2559: 3.4 ล้านบาท)
30. เงินปันผล
เงินปั นผล
บริษทั ฯ
สํ าหรับปี 2560
เงินปั นผลจากกําไรปี 2559
เงินปันผลระหว่างกาล

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2560
สํ าหรับปี 2559
เงินปั นผลจากกําไรปี 2558
เงินปันผลระหว่างกาล
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2559

ที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

วันที่จ่ายเงินปั นผล

600

0.6

พฤษภาคม 2560

350
950

0.4

กันยายน 2560

540

0.5

พฤษภาคม 2559

400
940

0.4

กันยายน 2559
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เงินปั นผล
บริษทั ย่ อย
สํ าหรับปี 2560
เงินปันผลระหว่างกาล

เงินปันผลระหว่างกาล

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
คาราบาวตะวันแดง จํากัด
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
คาราบาวตะวันแดง จํากัด
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2560
สํ าหรับปี 2559
เงินปันผลระหว่างกาล

เงินปันผลระหว่างกาล

เงินปันผลระหว่างกาล

เงินปั นผลระหว่างกาล

เงินปั นผลระหว่างกาล

รวมเงินปันผลสํ าหรับปี 2559
(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
คาราบาวตะวันแดง จํากัด
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จํากัด
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
คาราบาวตะวันแดง จํากัด
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จํากัด
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เอเชียแปซิ ฟิกกลาส จํากัด
เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

วันที่จ่ายเงินปั นผล

252

84.0

กันยายน 2560

600(1)
852

200.0

พฤษภาคม 2561

360

120.0

กันยายน 2559

50

50.0

กันยายน 2559

525(1)

175.0

พฤษภาคม 2560

40(1)

40.0

พฤษภาคม 2560

162(1)
1,137

36.0

พฤษภาคม 2560

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯมีเงินปั นผลค้างรับที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจํานวน 600 ล้านบาท และ 727
ล้านบาท ตามลําดับโดยบริ ษทั ย่อยจะจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และ 2560 ตามลําดับ
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31. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
31.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เกี่ ยวข้องกับการ
ก่อสร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่ องจักร และพัฒนาสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ดังนี้
งบการเงินรวม
บาท
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร
เยน
ปอนด์สเตอริ ง

2560
216.2
28.1
8.1
-

2559
164.3
6.4
10.1
16.1
0.6

(หน่วย: ล้าน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1.6
-

31.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญา
บริ การอื่นๆ อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคต
ทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2560

2559

128.0
178.8

108.8
228.5

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
4.4
6.8

0.9
-

31.3 สั ญญาสํ าคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
31.3.1 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) และบริ ษทั
ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จํากัด (บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ง) ได้ทาํ สัญญาการแต่งตั้งผูจ้ ดั จําหน่ายหรื อผูซ้ ้ื อ โดย
ตกลงให้ บริ ษทั ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จํากัด เป็ น ผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าของบริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด แต่
เพียงผูเ้ ดียว สัญญานี้มีระยะเวลา 10 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญาต่อไป
ได้ทุกๆ 5 ปี ภายใต้สัญญาฉบับนี้ บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ บริ ษทั
ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จํากัด ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาและการส่ งเสริ มการขายแก่ผบู ้ ริ โภค
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31.3.2 บริ ษ ทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด (บริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) และบริ ษ ทั เอเชี ย แปซิ ฟิ กกลาส จํากัด
(บริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง) ได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายขวดแก้วสี ชา ขนาด 150 มิลลิลิตร และขวดแก้วสี
ใสขนาด 250 มิลลิลิตร ตามจํานวนและรู ปแบบที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ สัญญามีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ทาํ สัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
31.3.3 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง) ได้ทาํ สัญญา
จ้างบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและภาพลักษณ์ของสิ นค้าโดยบริ ษทั ฯ
ย่อยดังกล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพันธ์ในอัตราปี ละ 10 ล้านบาท สัญญานี้ มีระยะเวลา 3 ปี มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ทาํ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็ น 5 ปี โดยจ่ ายค่าประชาสัมพันธ์ในอัตราเดิ ม นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวตกลงที่จะต่ออายุสัญญาฉบับนี้ ออกไปอีก 5 ปี โดยอัตโนมัติภายหลังสิ้ นสุ ดสัญญาในวันที่
31 ธันวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพันธ์ในอัตราปี ละ 12 ล้านบาท ทั้งนี้สัญญาฉบับนี้มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้นไป
31.3.4 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 บริ ษทั ฯได้ตกลงทําสัญญาในการให้ความช่วยเหลือด้านการบริ การและ
การจัดการกับบริ ษทั ย่อยทั้งสามแห่ ง สัญญามีระยะเวลา 5 ปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายใต้ขอ้ ตกลงดังกล่าว บริ ษทั ฯได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
รวมทั้งสิ้ นเดือนละ 10 ล้านบาทต่อเดือน
เมื่ อ วัน ที่ 17 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้ท ํา สั ญ ญาแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ การ
เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนจาก 10 ล้านบาทต่อเดื อน เป็ น 15 ล้านบาทต่อเดื อน โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เมื่ อ วัน ที่ 23 มกราคม 2560 บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยได้ท ํา สั ญ ญาแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนจากเดือนละ 15 ล้านบาท เป็ นเดือนละ 20 ล้านบาท โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาในการให้ความช่วยเหลือด้านบริ การและการจัดการ
กับบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกว่าจะมีการบอกเลิก
สัญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ภายใต้ขอ้ ตกลงดังกล่าวบริ ษทั ฯได้รับค่าตอบแทน 1.2 ล้านบาทต่อเดือน
31.3.5 บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) ได้ทาํ สัญญาให้เช่าพื้นที่และบริ การกับบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อยอีกสองแห่ งและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอีกสองแห่ ง สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ภายใต้ขอ้ ตกลง
ดังกล่าว บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด ได้รับค่าเช่าพื้นที่และค่าบริ การเป็ นรายเดือนรวมทั้งสิ้ น 1.6
ล้านบาทต่อเดือน
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31.3.6 เมื่ อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) และบริ ษทั
ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จํากัด (บริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง) ได้ทาํ สัญญาลิขสิ ทธิ์ เพื่อใช้เครื่ องหมายการค้าของ
บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด สําหรับสิ นค้าบางประเภท สัญญามีระยะเวลา 2 ปี มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริ ษทั ตะวันแดง ดี
ซีเอ็ม จํากัด จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการใช้เครื่ องหมายการค้าตามที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้บริ ษทั
คาราบาวตะวันแดง จํากัด จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตลาดของสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้า
ดังกล่าว
31.3.7 บริ ษทั ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง) ได้ทาํ สัญญาแต่งตั้งผูจ้ ดั จําหน่ายหรื อผูซ้ ้ือ กับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันจํานวนสามแห่ ง โดยตกลงให้บริ ษทั ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จํากัด เป็ นผูจ้ าํ หน่ าย
สิ นค้าของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สัญญานี้มีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาต่อไปได้
ทุกๆปี ภายใต้สัญญาฉบับนี้ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริ ษทั ตะวันแดง ดี
ซี เอ็ม จํากัด ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ
การส่ งเสริ มการขายแก่ผบู ้ ริ โภค
31.3.8 เมื่ อ วัน ที่ 20 ตุ ล าคม 2559 บริ ษ ัท คาราบาวตะวัน แดง จํา กัด (บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ) และบริ ษ ทั
คาราบาวเวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ (ลักแซมเบิร์ก) จํากัด (บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ง) ได้ทาํ สัญญาการแต่งตั้งผู ้
จัดจําหน่ายโดยตกลงให้บริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จํากัด เป็ นผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้า
ของบริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศต่างๆตามที่ระบุไว้ในสัญญา สัญญา
นี้มีระยะเวลา 9 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 19 ตุลาคม 2568
31.3.9 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง) ได้เข้าทํา
สัญญาเพื่อรับสิ ทธิ์ ในความรู ้และทักษะในการผลิตสิ นค้ากับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ
แห่ งหนึ่ ง สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ทาํ สัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ภายใต้ขอ้ ตกลงดังกล่าว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ชาํ ระค่าสิ ทธิ์ดังกล่าวแล้วเป็ นจํานวน
50 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิ์ เป็ นรายไตรมาสใน
อัตราที่ระบุในสัญญา
31.3.10 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริ ษทั เอเชียแปซิ ฟิกกลาส จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) ได้ทาํ สัญญาให้
เช่ าที่ดินกับบริ ษทั เอเชี ยแปซิ ฟิกแคน จํากัด (บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ ง) สัญญานี้ มีระยะเวลา 30 ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2590 และสามารถต่ ออายุสัญญาได้ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ บริ ษทั เอเชี ย
แปซิฟิกกลาส จํากัด ได้รับค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวแล้วเป็ นจํานวน 50 ล้านบาท
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31.4 สั ญญาร่ วมสนับสนุนการประชาสั มพันธ์
31.4.1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 1 เมษายน 2559 บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด (บริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ ง) ได้ทาํ สัญญาร่ วมสนับสนุ นทางการเงินแก่สโมสรฟุตบอลในประเทศสองแห่ ง ภายใต้
สัญญาดังกล่าวบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในสั ญ ญา สั ญ ญามี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ ัง แต่ ว ัน ที่ ท ํา สั ญ ญาจนถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และวัน ที่
31 ธันวาคม 2563 โดยบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าสนับสนุ นทางการเงิ นดังกล่าวรวม
ทั้งสิ้ นปี ละ 6 ล้านบาท
31.4.2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง) และบริ ษทั ที่
ไม่เกี่ ยวข้องกันในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาร่ วมสนับสนุ นการประชาสัมพันธ์กบั สโมสร
ั ญาดังกล่าวบริ ษทั ย่อยได้รับ
ฟุตบอลแห่ งหนึ่งที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ภายใต้สญ
สิ ทธิ ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ชื่อและเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ย่อยในการแข่งขันฟุตบอล
สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
เมื่ อวันที่ 10 มกราคม 2560 บริ ษทั ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันดังกล่าวได้ทาํ สัญญาเพื่อโอนสิ ทธิ และภาระ
ผูกพันที่เกี่ ยวกับสัญญาร่ วมสนับสนุ นการประชาสัมพันธ์ให้กบั บริ ษทั อินเตอร์ คาราบาว ลิมิเต็ด
(บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ ง) และบริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จํากัด (บริ ษทั ย่อยอีก
แห่ งหนึ่ง) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 21 ตุลาคม 2559
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 บริ ษทั ย่อยทั้ง 3 แห่ งดังกล่าวได้ทาํ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ ทธิ และ
ค่าสนับสนุนในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเงื่อนไขพิเศษเพิ่มระยะเวลาของสัญญาจาก 3
ปี เป็ น 5 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และมีค่าสนับสนุ นเพิ่มเติมทั้งหมดจํานวน 3 ล้านปอนด์
สเตอร์ ลิง อย่างไรก็ตามสิ ทธิในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในปี ที่ 4-5 จะลดลงจากการเป็ นคู่คา้ หลัก
(Principal Partner) มาเป็ นผูส้ นับสนุนหลัก (Global Sponsorship)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด และบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่ง
มี ภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ ายค่าสนับสนุ นให้แก่ สโมสรฟุตบอลดังกล่ าวเป็ นจํานวน 5 ล้านปอนด์
สเตอร์ ลิง และ 12 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง ตามลําดับ (2559: เฉพาะบริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด
จํานวน 8 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง)
31.4.3 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริ ษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) ได้ทาํ สัญญาร่ วม
สนับสนุ นการประชาสัมพันธ์กับสโมสรฟุตบอลแห่ งหนึ่ งที่ จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
อัง กฤษ ภายใต้สั ญ ญาดัง กล่ า วบริ ษัท ย่ อ ยได้รั บ สิ ท ธิ ใ นการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ชื่ อ และ
เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ย่อยในการแข่งขันฟุตบอล สัญญามีระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วัน ที่ 1 มิ ถุน ายน2559 ถึ งวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยบริ ษ ทั ย่อยมี ภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ ายค่า
สนับสนุนให้แก่สโมสรฟุตบอลดังกล่าวตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
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31.4.4 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่ ง) ได้ทาํ สัญญาเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นการแข่งขันฟุตบอลชิ งถ้วยรางวัลของบริ ษทั ฟุตบอลลีก
จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศอังกฤษ ภายใต้สัญญาดังกล่าวบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ในการใช้
ชื่อและเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด (บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ง) เพื่อเป็ นชื่อ
ในการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวอย่างเป็ นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ชื่อและ
เครื่ องหมายการค้าดังกล่าว เป็ นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั้งแต่ฤดูกาล 2017/2018 - ฤดูกาล 2019/2020)
โดยบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริ ษทั ดังกล่าวตามเงื่อนไขและข้อตกลง
ที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2563
31.5 การคํา้ ประกัน
31.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อในรู ปแบบของเลตเตอร์ ออฟเครดิตและ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้แก่บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด (บริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่ ง) และบริ ษทั เอเชี ยแปซิ ฟิกกลาส จํากัด (บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ ง) ในวงเงินร่ วมกันเป็ นจํานวน
1,100 ล้านบาท (2559: 1,100 ล้านบาท)
31.5.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวให้แก่บริ ษทั คาราบาวตะวันแดง จํากัด
(บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง) ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท (2559: ไม่มี)
31.5.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่เป็ นจํานวน 43.2 ล้านบาท (2559: 25.2 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับ
ภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เพื่อคํ้าประกันการใช้
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และการยื่นภาษีสรรพสามิต (เฉพาะของบริ ษทั : ไม่มี (2559: 2.4 ล้านบาท
เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า))
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32. ลําดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี สินทรัพย์และหนี้ สินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ระดับ 1
2560
สิ นทรัพ ย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารหนี้
สิ นทรัพ ย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า -

ระดับ 2

2559

2560

ระดับ 3

2559

2560

รวม

2559

2560

2559

-

7.1

604.3

-

-

7.1

604.3

-

-

-

186.2

181.7

186.2

181.7

-

-

15.5

-

-

-

15.5
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
2560
สิ นทรัพ ย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารหนี้

-

2559

-

2560

7.1

2559

604.3

2560

-

2559

-

รวม
2560

7.1

2559

604.3

33. เครื่ องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วามเสี่ ย งด้า นการให้สิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ การค้า ลู ก หนี้ อื่ น และ
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึ งไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจาก
การให้สินเชื่ อคือมู ลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และเงิ นให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น
เงินลงทุนชัว่ คราว เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาว
จากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อ วันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

117
117

30
7
960
997

147
7
960
1,114

0.01 - 0.38
-

845
57

-

1,897
-

845
1,897
57

1.7 - 2.3
5.0

902

2,490
2,490

1,897

2,490
5,289

MLR หักส่ วนเพิ่ม
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

522
522

222
222

1
604
562
1,167

745
604
562
1,911

0.01 - 1.40
-

750
750

250
250

1,365
1,365

750
1,365
250
2,365

2.7 - 2.8
MLR หักส่ วนเพิ่ม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

3,769

13
-

2
7
59
-

15
7
59
3,769

0.1 - 0.4
3.5 - 5.0

-

-

600

600

-

3,769

13

668

4,450

735
735

1,000
1,000

53
53

735
53
1,000
1,788

1.7 - 2.3
MLR หักส่ วนเพิม่
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
คงที่
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

420
3,268

8
-

1
604
43
-

429
604
43
3,268

0.4 - 1.4
2.1 - 3.5

-

-

727

727

-

3,688

8

1,375

5,071

750
750

250
250

76
76

750
76
250
1,076

2.7 - 2.8
MLR หักส่ วนเพิ่ม

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้อหรื อขายสิ นค้าและบริ การเป็ น
เงินตราต่างประเทศ และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่ วน
ใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง
เยน
เหรี ยญฮ่องกง

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน ทาง
ทางการเงิน
การเงิน
(ล้าน)
1.2
3.6
0.2
-

(ล้าน)
1.2
3.8
1.4
4.7
0.4

31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน ทาง
ทางการเงิน
การเงิน
(ล้าน)
1.2
2.5
-

(ล้าน)
-

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราซื้ อ

อัตราขาย

(บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.5146
32.8472
38.6607
39.3938
43.5198
44.4531
0.2860
0.2936
4.1421
4.2184
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สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ยูโร

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน ทาง
ทางการเงิน
การเงิน
(ล้าน)
0.1
0.3

(ล้าน)
0.2
0.1

31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน ทาง
ทางการเงิน
การเงิน
(ล้าน)
-

(ล้าน)
0.3
-

อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราซื้ อ

อัตราขาย

(บาทต่อหนึ่งหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.6588
36.0025
37.3791
38.1362

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
ปอนด์สเตอร์ลิง

จํานวนที่ซ้ือ
(ล้าน)
2

จํานวนที่ขาย
(ล้าน)
-

งบการเงินรวม
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซ้ือ
จํานวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
51.8010
-

วันครบกําหนดตามสัญญา
23 มกราคม 2560

33.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ จ ะครบกํา หนดในระยะเวลาอัน สั้ น ได้แ ก่ เงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินปันผลค้าง
รับ เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ข) เงินลงทุนชัว่ คราวในหลักทรัพย์เพื่อค้าตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
ค) เงิ น กู้ยืม ระยะยาวที่ จ่ า ยดอกเบี้ ย ในอัต ราใกล้เ คี ย งกับอัต ราดอกเบี้ ย ในตลาด แสดงมู ล ค่ า ยุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

15
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34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่
เหมาะสมเพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.79:1 (2559: 0.38:1) และเฉพาะ
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.31:1 (2559: 0.19:1)
35. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
35.1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เอเชี ย แคน แมนู แฟคเจอริ่ ง จํากัด (บริ ษทั ย่อย
แห่ งหนึ่ ง) มี มติ อนุ มตั ิ ให้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มเติ มสําหรั บหุ ้นสามัญที่ ยงั เรี ยกชําระไม่เต็มมูลค่าจํานวน
6,990,000 หุน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เรี ยกชําระครั้งที่ 2 จํานวน 120.0 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าหุ ้นละ 17.17 บาท โดยมีกาํ หนดให้ชาํ ระ
ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561
- เรี ยกชําระครั้ งที่ 3 (ครั้ งสุ ดท้าย) จํานวน 159.6 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าหุ ้นละ 22.83 บาท โดยมี
กําหนดให้ชาํ ระภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้รับชําระค่าหุ น้ ที่เรี ยกชําระเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
35.2 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั คาราบาวโฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จํากัด (CHHK)
(บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 34.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เป็ น 60.5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา (เพิ่มขึ้น 26.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาหรื อประมาณ 22.0 ล้านยูโร) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จ่ายชําระ
ค่าหุน้ เพิ่มทุนเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
35.3 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ (ลักเซมเบิร์ก)
จํากัด (CVHLUX) (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 16.9 ล้านยูโร เป็ น 62.3 ล้านยูโร
(เพิ่มขึ้น 45.4 ล้านยูโรหรื อ 40.3 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง) เพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นงานของบริ ษทั อินเตอร์
คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง) โดยดําเนินการดังนี้
1. ออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเป็ นจํานวน 22.0 ล้านยูโร
หรื อประมาณ 19.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อินเตอร์คาราบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG)
ในฐานะผูถ้ ือหุ น้ อีกฝ่ ายหนึ่งของ CVHLUX แสดงความประสงค์ขอสละสิ ทธิ์การซื้อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ใน CVHLUX ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของตนเองครั้งนี้ท้ งั จํานวน โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 CHHK
ได้เข้าซื้อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ CVHLUX จํานวน 22.0 ล้านยูโร หรื อประมาณ 19.5 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง และได้ชาํ ระค่าหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเต็มจํานวน
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2. แปลงหนี้ สินจากเงินกูย้ ืมจาก บริ ษทั คาราบาวโฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จํากัด (CHHK) และ บริ ษทั อินเตอร์
คาราบาวไพรเวท ลิมิเต็ด (ICSG) เป็ นทุน เป็ นจํานวน 23.4 ล้านยูโร หรื อประมาณ 20.8 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561
ผลจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ทําให้ CHHK มีสัดส่ วนการถือหุน้ ใน CVHLUX เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็ นร้อยละ
84.3 ซึ่งมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ส่ วนเกินทุนจากเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

(หน่วย: พันบาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(368,686)
368,686

35.4 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั อินเตอร์ คาราบาว ลิมิเต็ด จํากัด (ICUK)
(บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง) มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14.5 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิงเป็ น 34.0 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง
(เพิ่มขึ้น 19.5 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิงหรื อประมาณ 22.0 ล้านยูโร) โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการ
เพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
เมื่ อวันที่ 12 มกราคม 2561 CVHLUX ได้เข้าซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จํานวน 19.5 ล้าน
ปอนด์สเตอร์ ลิงหรื อประมาณ 22.0 ล้านยูโร โดย CVHLUX ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนแล้วจํานวน 12.5
ล้านปอนด์สเตอร์ ลิงเรี ยบร้ อยแล้วเมื่ อวันที่ 12 มกราคม 2561 สําหรั บส่ วนที่ เหลือจํานวน 7.0 ล้านล้าน
ปอนด์สเตอร์ลิง CVHLUX จะชําระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
35.5 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
1. อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ นวงเงินรวมไม่เกิ น 5,000 ล้านบาทหรื อในสกุลเงินอื่นในจํานวน
เทียบเท่ากัน อย่างไรก็ตามตาม การออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าวต้องได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุม
สามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯในเดือนเมษายน 2561
2. อนุ มตั ิให้ยกเลิกการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยเพื่อประกอบธุ รกิจโลจิ สติกส์ ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.5.4 เนื่องจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ ในปัจจุบนั ของกลุ่มบริ ษทั ฯ
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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