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ป้ริะธาน์กิริริมกิาริ

ในปีี 2565 ตลาดเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังในปีรื่ะเทศมีแนวโน้ม
ฟื้้�นตัวโดยเฉพาะในช่่วงครื่่�งหลังของปีี จากำสภาพแวดล้อมตั�งแต่กำารื่ปีรื่ับำ
ตัวดีข่�นของรื่ะดับำอุปีสงค์ภายในปีรื่ะเทศทั�งกำารื่บำรื่ิโภคและกำารื่ลงทุนภาค
เอกำช่น รื่วมถ่ึงมาตรื่กำารื่ปี้องกัำนและควบำคุมสถึานกำารื่ณ์์แพร่ื่รื่ะบำาดของ
ไวรื่ัส Covid-19 ที�คลี�คลาย ปีัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้� ปีรื่ะกำอบำกำับำกำารื่ดำาเนิน
งานตามแผนธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ สนับำสนุนให้เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังช่นิดขวด
ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวแดงมีรื่ายได้จากำกำารื่ขายปีรื่ับำตัวดีข่�น
เม่�อเทียบำกำับำปีีกำ่อนหน้า และยังคงรื่ักำษัาส่วนแบำ่งกำารื่ตลาดเปี็นอันดับำที� 
2 สำาหรื่ับำเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า "คารื่าบำาวแดง"

จากำสถึานกำารื่ณ์ต์า่ง ๆ  ที�เกิำดข่�นในรื่อบำปี ี2565 ที�ผา่นมา ซึ่่�งเปีน็
ช่ว่งเวลาที�กำารื่แพรื่ร่ื่ะบำาดของไวรื่สั Covid-19 เขา้ส่ก่ำารื่เปีน็โรื่คปีรื่ะจำาถึิ�น 
กำารื่แพร่ื่รื่ะบำาดมิไดล้ดนอ้ยลง แต่ผลกำรื่ะทบำ ความรุื่นแรื่งลดลง สภาวะทาง
เศรื่ษัฐกำจิมแีนวโนม้กำลบัำเข้าส่ภ่าวะปีกำตมิากำข่�นเปีน็ลำาดบัำ แต่ยงัตอ้งเผช่ญิ
กำับำความท้าทายหลายปีรื่ะกำารื่ และมีความเปีรื่าะบำางในหลาย ๆ ปีัจจัย 
รื่วมถึ่งอัตรื่ากำารื่ฟื้้�นตัวของเศรื่ษัฐกำิจที�ต่างกำันในแต่ละปีรื่ะเทศทำาให้เกำิด
ความไม่สมดุลของอุปีสงค์และอุปีทานในตลาดโลกำ กำารื่ปีรื่ับำตัวของรื่าคา
พลงังานและโภคภัณ์ฑ์์ในตลาดโลกำภายใต้กำรื่ะแส Green Economy ที�อาจ
สรื่้างแรื่งกำดดันให้ต้นทุนและอัตรื่าเงินเฟื้้อของโลกำปีรื่ับำส่งข่�น 

นอกำจากำน้�ผลกำรื่ะทบำดังกำล่าวยังทำาหน้าที�เป็ีนตัวเร่ื่งให้เกิำดกำารื่
เปีลี�ยนแปีลงเช่งิโครื่งสรื่า้งตา่ง ๆ  และทำาให ้Global Mega Trends มาถึง่เรื่ว็
ข่�น ซึ่่�งสง่ผลกำรื่ะทบำโดยตรื่งตอ่กำารื่ดำาเนนิธุรุื่กิำจและกำารื่ใช่ช้่วีติปีรื่ะจำาวันของ
คนไทยเปีลี�ยนแปีลงไปีในโลกำยคุหลงั Covid-19 ซึ่่�งทำาใหเ้รื่าตอ้งรื่บีำปีรื่บัำตวัให้
ทนั โดยเฉพาะในเรื่่�องกำารื่อนุรื่กัำษ์ัสิ�งแวดล้อม เช่น่ มาตรื่กำารื่ควบำคุมปีริื่มาณ์
กำารื่ปีล่อยกำ๊าซึ่เรื่่อนกำรื่ะจกำในภาคอุตสาหกำรื่รื่ม ด้วยกำารื่รื่ณ์รื่งค์ให้ลดกำารื่
ใช้่พลังงานจากำธุรื่รื่มช่าติ หันไปีใช้่พลังงานสะอาดมากำข่�น และกำารื่กำ้าว
ส่่ยุคดิจิทัล ที�จะผลักำดันให้มีกำารื่ลงทุนและกำารื่แข่งขันด้านเทคโนโลยีที�
เข้มข้นข่�นเพ่�อเพิ�มขีดความสามารื่ถึด้านกำารื่ค้า กำารื่ลงทุน และกำารื่เงิน
ในโครื่งสรื่้างพ่�นฐาน และพัฒนาศักำยภาพกำารื่ผลิตเพ่�อรื่องรื่ับำเศรื่ษัฐกำิจ
ดิจิทัลอย่างต่อเน่�อง 

ด้วยัความุ่มุ่่�งมุ่ั�นของบ่คลากริบริิษััทฯ	ริ�วมุ่กันผู้ลักดันกริะบวนการิบริิหาริ
จัดการิต่�าง	ๆ	เพื่่�อส่นับส่น่นการิพื่ัฒนาธ่ริกิจอยั�างยัั�งยัืนคริอบคล่มุ่ท่กมุ่ิต่ิ	
ส่�งผู้ลให้ในปี	2565	บริิษััทฯ	ได้ริับคัดเลือกเป็นหนึ�งในหุ้น์ยั�งยืน์ Thailand 
Sustainability Investment (THSI)	และไดำ้ริับกิาริริับริองเคริ่�องหมาย
คาริ์บอน์ฟุุต้พัริิ�น์ท์ขององค์กิริ Carbon Footprint for Organization (CFO) 
จากองค์การิบริิหาริจัดการิก๊าซึ่เริ่อนกริะจก	(องค์การิมุ่หาชีน)	ถ่ือเป็นอีก
หมุ่่ดหมุ่ายัความุ่ส่ำาเริ็จที�ส่ำาคัญที�ชี�วยัส่ริ้างความุ่มุ่ั�นใจให้กับนักลงท่น 
และผู้่้มุ่ีส่�วนได้เส่ียัท่กริายั



ด้วยปีัจจัยต่าง ๆ ที�เกำิดข่�น บำรื่ิษััทฯ ตรื่ะหนักำถึ่งแนวคิดในกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจบำนพ่�นฐานของความยั�งย่นที�ไม่ได้พิจารื่ณ์ากำารื่ทำากำำาไรื่ส่งสุดแกำ่
ผ่้ถึ่อหุ้นอย่างเดียวเท่านั�น แต่ยังต้องแสดงถึ่งความรื่ับำผิดช่อบำต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม คำาน่งถึ่งความต้องกำารื่ของผ่้มีส่วนได้เสียและสังคมในวงกำว้าง 
ซึ่่�งถึ่อเปี็นแนวทางกำารื่สรื่้างคุณ์ค่าในรื่ะยะยาวที�จะส่งเสรื่ิมและสนับำสนุนให้ธุุรื่กำิจดำาเนินงานอย่างเปี็นมิตรื่ต่อสิ�งแวดล้อม สรื่้างปีรื่ะโยช่น์แกำ่ชุ่มช่นและ
สังคม รื่วมทั�งสรื่้างคุณ์ค่ารื่่วมในเช่ิงเศรื่ษัฐกำิจ

โดยตลอดรื่ะยะเวลาที�ผา่นมา ดว้ยความมุง่มั�นของบุำคลากำรื่บำริื่ษัทัฯ รื่ว่มกัำนผลักำดันกำรื่ะบำวนกำารื่บำริื่หารื่จัดกำารื่ต่าง ๆ  เพ่�อสนับำสนุนกำารื่พัฒนา
ธุุรื่กำิจอย่างยั�งย่นครื่อบำคลุมทุกำมิติ ทั�งด้านสิ�งแวดล้อม สังคม และบำรื่รื่ษััทภิบำาล ส่งผลทำาให้ในปีี 2565 บำรื่ิษััทฯ ได้รื่ับำคัดเล่อกำเปี็นหน่�งในหุ้นยั�งย่น 
Thailand Sustainability Investment (THSI) และไดร้ื่บัำกำารื่รื่บัำรื่องเครื่่�องหมายคารื่บ์ำอนฟื้ตุพรื่ิ�นทข์ององคก์ำรื่ Carbon Footprint for Organization (CFO) 
จากำองค์กำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่กำ๊าซึ่เรื่่อนกำรื่ะจกำ (องค์กำารื่มหาช่น) ถึ่อเปี็นอีกำหมุดหมายความสำาเรื่็จที�สำาคัญที�ช่่วยสรื่้างความมั�นใจให้กำับำนักำลงทุน รื่วมทั�ง
ผ่ม้สีว่นได้เสียในกำารื่พิจารื่ณ์าลงทุนตามแนวคิดกำารื่ลงทุนอย่างยั�งยน่ที�นำาปีจัจัยด้าน Environment Social Governance (ESG) มาเป็ีนองค์ปีรื่ะกำอบำใน
กำารื่ตัดสินใจลงทุนควบำค่่ไปีกำับำกำารื่วิเครื่าะห์ข้อม่ลทางกำารื่เงินของบำรื่ิษััทฯ เพ่�อสรื่้างผลตอบำแทนอย่างต่อเน่�องในรื่ะยะยาว 

ในนามของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่และผ่้บำรื่ิหารื่ ขอขอบำคุณ์ ผ่้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกำกำลุ่มที�ไว้วางใจและให้กำารื่สนับำสนุนด้วยดีเสมอมา ขอบำคุณ์
ผ่้บำรื่ิหารื่และพนักำงานทุกำ ๆ คนที�ทุ่มเททั�งแรื่งกำายแรื่งใจรื่่วมกำันผลักำดันกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจให้สามารื่ถึกำ้าวผ่านวิกำฤตและแรื่งกำดดันต่าง ๆ ที�เกำิดข่�นใน
รื่อบำปีทีี�ผา่นมา บำรื่ษิัทัฯ เช่่�อมั�นเปีน็อยา่งยิ�งวา่ ดว้ยความมุง่มั�นตั�งใจของทกุำฝ่า่ยภายใตค้า่นยิมและวฒันธุรื่รื่มองคก์ำรื่ "กำารื่รื่่แ้จง้ทำาจรื่งิ ถ่ึกำตอ้งแมน่ยำา 
ปีรื่ับำเปีลี�ยนเรื่ียนรื่่้ ย่ดหยุ่นพลิกำแพลง" เพ่�อรื่ับำผิดช่อบำต่อผ่้มีส่วนได้เสีย จะสรื่้างความเข้มแข็งและเปี็นสิ�งสำาคัญที�จะนำาองค์กำรื่ไปีส่่ความสำาเรื่็จ และ
เติบำโตอย่างยั�งย่น 

นางสาวณััฐชไม ถนอมบููรณั์เจริญ
ประธานกรรมการ 

บูริษััท คาราบูาวกร๊�ป จำากัด (มหาชน) 

“เติิบโติอย่่างย่่�งย่ืน เพื่่�ออนาคติที่่�มั่่�นคง”



สิ่วนที่่� 1
กิาริป้ริะกิอบธุริกิิจ 

และผลกิาริดำำาเน์ิน์งาน์

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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1	โคริงส่ริ้างและการิดำาเนินงานของกล่�มุ่บริิษััท

2	การิบริิหาริจัดการิความุ่เส่ี�ยัง

3	การิขับเคลื�อนธ่ริกิจเพื่่�อความุ่ยัั�งยัืน

4	การิวิเคริาะห์และคำาอธิบายัของฝ่่ายัจัดการิ

5	ข้อมุ่่ลทั�วไปและข้อมุ่่ลส่ำาคัญอื�น



ค้ณะกรรมการบริษััที่

นายัยัืนยัง	โอภาก่ล
กิริริมกิาริบริิษััท

นายัเส่ถ่ียัริ	เส่ถ่ียัริธริริมุ่ะ	
ริองป้ริะธาน์กิริริมกิาริบริิษััท

นางส่าวณัฐชีไมุ่	ถ่นอมุ่บ่ริณ์เจริิญ
ป้ริะธาน์กิริริมกิาริบริิษััท

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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คณะกิริริมกิาริบริิษััท

นายัปริีดี	ดาวฉายั
กิริริมกิาริบริิษััท

นางวงดาว	ถ่นอมุ่บ่ริณ์เจริิญ
กิริริมกิาริบริิษััท

นายัส่ัญชีัยั	จุลมุ่นต่์
กิริริมกิาริบริิษััท

นางเส่าวนียั์	กมุ่ลบ่ต่ริ
กิริริมกิาริบริิษััท

นางส่าวณัฐชีนก	วงษั์ส่วัส่ดิ�
กิริริมกิาริบริิษััท

นายักมุ่ลดิษัฐ	ส่มุ่่ทริโคจริ
กิริริมกิาริบริิษััท

นายัคณิต่	แพื่ทยั์ส่มุ่าน
กิริริมกิาริบริิษััท

พื่ลเอกศิริิพื่งษั์	วงศ์ขันต่ี
กิริริมกิาริบริิษััท

นายัริ�มุ่ธริริมุ่	เส่ถ่ียัริธริริมุ่ะ	
กิริริมกิาริบริิษััท

นายั	ณ	กาฬ	เลาหะวิไลยั
กิริริมกิาริบริิษััท

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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คณะกิริริมกิาริบริิหาริ

นายัเส่ถ่ียัริ	เส่ถ่ียัริธริริมุ่ะ	
ป้ริะธาน์กิริริมกิาริบริิหาริ

นายักมุ่ลดิษัฐ	ส่มุ่่ทริโคจริ	
กิริริมกิาริบริิหาริ

นางวงดาว	ถ่นอมุ่บ่ริณ์เจริิญ
กิริริมกิาริบริิหาริ

นายัริ�มุ่ธริริมุ่	เส่ถ่ียัริธริริมุ่ะ
กิริริมกิาริบริิหาริ

นายัพื่งศานต่ิ�	คล�องวัฒนกิจ
กิริริมกิาริบริิหาริ

คณะกิริริมกิาริต้ริวิจสัอบ

นางเส่าวนียั์	กมุ่ลบ่ต่ริ
ป้ริะธาน์กิริริมกิาริต้ริวิจสัอบ

นายั	ณ	กาฬ	เลาหะวิไลยั
กิริริมกิาริต้ริวิจสัอบ

นายัคณิต่	แพื่ทยั์ส่มุ่าน
กิริริมกิาริต้ริวิจสัอบ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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คณะกิริริมกิาริสัริริหาและกิำาหน์ดำค่าต้อบแทน์

1.	นายัปริีดี	ดาวฉายั
ป้ริะธาน์กิริริมกิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง

4.	นายักมุ่ลดิษัฐ	ส่มุ่่ทริโคจริ
กิริริมกิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง

7.	นายัพื่งศานต่ิ�	คล�องวัฒนกิจ
กิริริมกิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง

1.	นายัเส่ถ่ียัริ	เส่ถ่ียัริธริริมุ่ะ	
ป้ริะธาน์กิริริมกิาริสัริริหาและกิำาหน์ดำค่าต้อบแทน์

3.	นายัคณิต่	แพื่ทยั์ส่มุ่าน
กิริริมกิาริสัริริหาและกิำาหน์ดำค่าต้อบแทน์

คณะกิริริมกิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง
2.	นางเส่าวนียั์	กมุ่ลบ่ต่ริ 
กิริริมกิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง 

5.	นายัริ�มุ่ธริริมุ่	เส่ถ่ียัริธริริมุ่ะ
กิริริมกิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง

3.	นายัคณิต่	แพื่ทยั์ส่มุ่าน
กิริริมกิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง 

6.	นางส่าวณัฐชีนก	วงษั์ส่วัส่ดิ�
กิริริมกิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง

2.	นางเส่าวนียั์	กมุ่ลบ่ต่ริ
ริองป้ริะธาน์กิริริมกิาริสัริริหาและกิำาหน์ดำค่าต้อบแทน์

4. นางวงดาว	ถ่นอมุ่บ่ริณ์เจริิญ
กิริริมกิาริสัริริหาและกิำาหน์ดำค่าต้อบแทน์

ผู้บริิหาริ
1.	นายัเส่ถ่ียัริ	เส่ถ่ียัริธริริมุ่ะ	
ป้ริะธาน์เจ้าหน์้าท่�บริิหาริ

4.	นายักมุ่ลดิษัฐ	ส่มุ่่ทริโคจริ
ริองกิริริมกิาริผู้จัดำกิาริ

2.	นายัริ�มุ่ธริริมุ่	เส่ถ่ียัริธริริมุ่ะ
กิริริมกิาริผู้จัดำกิาริ

5.	นายัพื่งศานต่ิ�	คล�องวัฒนกิจ
ป้ริะธาน์ผู้บริิหาริฝ่่ายกิาริเงิน์

3.	นางวงดาว	ถ่นอมุ่บ่ริณ์เจริิญ
ริองกิริริมกิาริผู้จัดำกิาริอาวิุโสั

1.	นายัปริีดี	ดาวฉายั
ป้ริะธาน์กิริริมกิาริเพัื�อกิาริพััฒน์าอย่างยั�งยืน์

4.	นางวงดาว	ถ่นอมุ่บ่ริณ์เจริิญ
กิริริมกิาริเพั่�อกิาริพััฒน์าอย่างยั�งยืน์

คณะกิริริมกิาริเพัื�อกิาริพััฒน์าอย่างยั�งยืน์

2.	นายัคณิต่	แพื่ทยั์ส่มุ่าน
กิริริมกิาริเพั่�อกิาริพััฒน์าอย่างยั�งยืน์

5.	นางส่าวชีลลดา	บ่ญเส่ริิมุ่
กิริริมกิาริเพั่�อกิาริพััฒน์าอย่างยั�งยืน์

3.	นายั	ณ	กาฬ	เลาหะวิไลยั	
กิริริมกิาริเพั่�อกิาริพััฒน์าอย่างยั�งยืน์

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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สัริุป้ข้อมูลสัำาคัญทางกิาริเงิน์ 2565
 
ในปี ี2565 ตลาดเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัในปีรื่ะเทศมีแนวโน้มฟื้้�นตัวโดยเฉพาะในช่ว่งคร่ื่�งหลังของปี ีจากำสภาพแวดล้อม

ตั�งแต่กำารื่ปีรื่ับำตัวดีข่�นของรื่ะดับำอุปีสงค์ภายในปีรื่ะเทศทั�งกำารื่บำรื่ิโภคและกำารื่ลงทุนภาคเอกำช่น รื่วมถึ่งมาตรื่กำารื่ปี้องกำันและ
ควบำคมุสถึานกำารื่ณ์แ์พรื่ร่ื่ะบำาดของไวรื่สั Covid-19 ที�คลี�คลาย ปีจัจยัตา่ง ๆ  เหลา่น้� ปีรื่ะกำอบำกำบัำกำารื่ดำาเนนิงานตามแผนธุุรื่กำจิ
ของบำรื่ษิัทัฯ สนบัำสนนุใหเ้ครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัช่นดิขวดภายใตเ้ครื่่�องหมายกำารื่คา้คารื่าบำาวแดงมรีื่ายไดจ้ากำกำารื่ขายปีรื่บัำตวัดขี่�น
เม่�อเทยีบำกำบัำปีกีำอ่นหนา้ และยงัคงรื่กัำษัาสว่นแบำง่กำารื่ตลาดเปีน็อนัดบัำที� 2 สำาหรื่บัำเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัภายใตเ้ครื่่�องหมายกำารื่คา้ 
"คารื่าบำาวแดง" ทั�งน้� บำรื่ษิัทัฯ ยงัคงมุง่มั�นที�จะเปีน็ผ่น้ำาตลาดเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัในปีรื่ะเทศดว้ยกำลยทุธุก์ำารื่จดัจำาหนา่ยที�ครื่อบำคลมุ
พ่�นที�กำารื่ค้าสำาคัญทั�วปีรื่ะเทศ และกำารื่พัฒนารื่ะบำบำกำารื่ติดตามข้อม่ลงานขายตลอดสายนำ�าตั�งแต่รื่้านค้าขนาดใหญ่ไปีจนถึ่ง

ผ่บ้ำริื่โภค เพ่�อนำามาใช้่ในกำารื่วิเครื่าะห์ บำรื่หิารื่
และพัฒนากำารื่จัดกำิจกำรื่รื่มส่งเสรื่ิมกำารื่ขาย
ทั�งกำับำเครื่่อข่ายรื่้านค้าและผ่้บำรื่ิโภคให้มี
ปีรื่ะสทิธุภิาพ รื่วมถึง่กำารื่สรื่า้งความแตกำตา่ง
ในด้านผลิตภัณ์ฑ์์เพ่�อสร้ื่างจุดขายด้วยวิตามิ
นบำี 12 ส่งข่�นเปี็น 4 เท่า ควบำค่่กำับำดำาเนิน
งานสานต่อกำิจกำรื่รื่มกำารื่ตลาดบำาวแดงช่่วย
คนไทยสรื่้างอาช่ีพเปี็นปีีที� 1 นอกำจากำน้� เพ่�อ
เพิ�มโอกำาสทางธุุรื่กิำจจากำความหลากำหลายของ
ผลติภณั์ฑ์ ์บำรื่ษิัทัฯ จง่ออกำจำาหนา่ยผลติภณั์ฑ์์
ใหม่ ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่คา้คนัโซึ่ คณ่์สอง 
เปี็นเครื่่�องด่�มที�มีส่วนผสมจากำตับำ กำล่โคโรื่
โนแล็กำโทน และสารื่สกำัดขมิ�นช่ันรื่ายแรื่กำใน

ปีรื่ะเทศไทย ช่นิดไม่อัดกำ๊าซึ่ บำรื่รื่จุขวดขนาด 150 มิลลิลิตรื่ เจาะกำลุ่มล่กำค้าที�มีความต้องกำารื่ด่�มเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังที�มี
สว่นผสมเป็ีนปีรื่ะโยช่น์ตอ่สุขภาพมากำข่�น ทั�งน้� บำรื่ษัิัทฯ มรีื่ายได้จากำกำารื่ขายผลิตภัณ์ฑ์์ที�ดำาเนินกำารื่ผลิตภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า
ของตนเองในปีรื่ะเทศ จำานวน 5,762 ล้านบำาท ขยายตัวรื่้อยละ 1 จากำกำารื่เติบำโตของเครื่่�องด่�มคารื่าบำาวแดงและกำารื่เรื่ิ�มรื่ับำรื่่้
รื่ายได้คันโซึ่ ค่ณ์สอง ในช่่วงครื่่�งปีีหลัง ตามที�กำล่าวข้างต้น

ตลาดสง่ออกำตา่งปีรื่ะเทศในภาพรื่วมยงัคงเผช่ญิความทา้ทายจากำมาตรื่กำารื่ปีอ้งกำนัและควบำคมุสถึานกำารื่ณ์แ์พรื่ร่ื่ะบำาด
ของไวรัื่ส Covid-19 แม้วา่มกีำารื่ทยอยผ่อนปีรื่นในหลายปีรื่ะเทศ แต่อปุีสงค์ในภาพรื่วมผลิตภณั์ฑ์ก์ำลุม่อุปีโภคบำริื่โภคได้รื่บัำแรื่ง
กำดดันจากำค่าครื่องชี่พที�ปีรื่ับำตัวส่งข่�นตามทิศทางอัตรื่าเงินเฟ้ื้อและมีผลกำรื่ะทบำในวงกำว้าง ด้วยเหตุน้� บำรื่ิษััทฯ มีรื่ายได้จากำ
กำารื่ส่งออกำไปียังตลาดต่างปีรื่ะเทศจำานวน 6,829 ล้านบำาท หดตัวรื่้อยละ 1 อย่างไรื่กำ็ตาม กำลุ่มปีรื่ะเทศ CLMV มีกำารื่ฟื้้�นตัว
โดยมีอัตรื่ากำารื่เติบำโตอย่่ที�รื่้อยละ 5 ปีรื่ับำตัวดีข่�นเม่�อเทียบำกำับำปีีกำ่อนหน้า ในจำานวนน้�ยอดขายส่งออกำไปียังปีรื่ะเทศเวียดนาม
ปีรื่บัำตวัสง่ข่�นมาจากำกำารื่ที�บำรื่ษิัทัฯ รื่ว่มวางแผนงานขายและกำจิกำรื่รื่มกำารื่ตลาดที�เกำี�ยวขอ้งกำบัำพนัธุมติรื่ทางธุรุื่กำจิรื่ายใหมต่ั�งแต่
ช่่วงครื่่�งปีีหลัง 

ในปี	2565	บริิษััทฯ	มีุ่ริายัได้จากการิขายัริวมุ่จำานวน	19,215	ล้านบาท	เพ่ื่�มุ่ข้�นร้ิอยัละ	11	ใน

ขณะที�กำาไริส่ท่ธสิ่�วนที�เป็นของผู้่ถ้่อืห่น้บริิษัทัฯ	จำานวน	2,286	ล้านบาท	ลดลงร้ิอยัละ	21	

มุ่สี่นิทริพัื่ย์ัริวมุ่จำานวน	20,039	 ล้านบาท	 เพ่ื่�มุ่ข้�น	853	 ล้านบาท	หนี�ส่นิริวมุ่จำานวน	9,474	

ล้านบาท	เพ่ื่�มุ่ข้�น	399	ล้านบาท	และส่�วนของผู้่ถ้่อืห่น้ริวมุ่จำานวน	10,565	ล้านบาท	เพ่ื่�มุ่ข้�น	

454	ล้านบาท	โดยับริิษัทัฯ	มีุ่อตั่ริาส่�วนผู้ลต่อบแทนต่�อส่�วนของผู้่้ถ่ือห่น้อยั่�ที�ริ้อยัละ	22

ความได้เปีรื่ียบำเช่ิงกำลยุทธุ์ของช่่องทางกำารื่จัดจำาหน่ายในปีรื่ะเทศดังกำล่าว ไม่เพียง
สนบัำสนนุบำรื่ษิัทัฯ ในดา้นงานปีฏิบิำตักิำารื่สง่เสรื่มิกำารื่ขายและกำารื่ตลาดแบำบำเฉพาะเจาะจง ณ์ จดุขาย 
หรื่อ่กำารื่ออกำวางจำาหนา่ยผลิตภณั์ฑ์์ใหม่ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่คา้ของตนเอง แต่ยงัเป็ีนรื่ะบำบำนิเวศ
ทางธุุรื่กิำจ (Ecosystem) ที�มุ่งเน้นให้เกำิดกำารื่สรื่้างความสัมพันธุ์ในฐานะพันธุมิตรื่ผ่านกำารื่บำรื่ิหารื่
จัดกำารื่เครื่่อข่ายและนวัตกำรื่รื่ม โดยมีวัตถึุปีรื่ะสงค์เพ่�อตอบำสนองความต้องกำารื่กำลุ่มล่กำค้าที�ใหญ่ข่�น 
ฐานธุรุื่กำจิในปีรื่ะเทศที�ใหญข่่�นนำามาซึ่่�งแหลง่รื่ายไดส้ว่นเพิ�มที�มศีกัำยภาพกำารื่เตบิำโตและเอ่�อปีรื่ะโยช่น์
จากำกำารื่ปีรื่ะหยดัตอ่ขนาดตามแผนธุรุื่กำจิในอนาคต ทั�งน้� รื่ายไดจ้ากำกำารื่รื่บัำจา้งจดัจำาหนา่ยใหแ้กำบ่ำคุคล
ภายนอกำจำานวน 5,350 ล้านบำาท มีอัตรื่าเติบำโตถึ่งรื่้อยละ 50 

บำรื่ิษััทฯ มีรื่ายได้จากำกำารื่ขายรื่วมจำานวน 19,215 ล้านบำาท เพิ�มข่�นรื่้อยละ 11 ในขณ์ะที�
กำำาไรื่สุทธุิส่วนที�เปี็นของผ่้ถึ่อหุ้นบำรื่ิษััทฯ จำานวน 2,286 ล้านบำาท ลดลงรื่้อยละ 21 โดยมีสาเหตุหลักำ
เกำิดจากำรื่าคาวัตถึุดิบำและบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ที�สำาคัญ รื่วมไปีถึ่งค่าพลังงานปีรื่ับำตัวส่งข่�น โดยเฉพาะนำ�าตาล 
อล่นิเน้ยม กำ๊าซึ่ธุรื่รื่มช่าติและไฟื้ฟื้้า เปี็นต้น 

ข้อม่ล ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 บำรื่ิษััทฯ มีสินทรัื่พย์รื่วมจำานวน 20,039 
ล้านบำาท เพิ�มข่�น 853 ล้านบำาท หน้�สินรื่วมจำานวน 9,474 ล้านบำาท เพิ�มข่�น 399 ล้านบำาท และ
ส่วนของผ่้ถึ่อหุ้นรื่วมจำานวน 10,565 ล้านบำาท เพิ�มข่�น 454 ล้านบำาท โดยบำรื่ิษััทฯ มีอัตรื่าส่วน
ผลตอบำแทนต่อส่วนของผ่้ถึ่อหุ้นอย่่ที�รื่้อยละ 22 
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ข้้อมูลสิำาค้ัญที่างการเงิน

'2565'2564'2563'2562'2561'2565'2564'2563'2562'2561

รายได้รวม (ล้านบาท)

CAGR 2561 - 2565

7.5%
CAGR 2561 - 2565

5.1%

CAGR 2561 - 2565

18.5%

กําไรขั้นต้น (ล้านบาท)

'2565'2564'2563'2562'2561

กําไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)
(ล้านบาท)

'2565'2564'2563'2562'2561

สัดส่วนรายได้จากการขาย (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

13.4%

30.7%

7.2%

17.0%

37.7%

22.3%

28.1%

21.9%

15.7%

11.5%

'2565'2564'2563'2562'2561

55
.0

%
45

.0
%

52
.8

%
47

.2
%

53
.0

%
47

.0
%

60
.1%

39
.9

%

64
.2

%
35

.8
% 14,320 14,780

6,062

17,087

6,929

19,186

9,075

20,039

9,474

6,955

4,609

5,810

7,058

6,183
5,633

14,557 15,050

17,382 17,569

19,454

'2565'2564'2563'2562'2561

1,159

2,506

2,881 2,286

3,525

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ

สินทรัพย์รวม และหนี้สินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (Total Assets)
หนี้สินรวม (Total Liabilities)

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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1 21

9

6

เร��มวางตลาด
ตุลาคม 2545

คาราบาวแดงวางตลาดครั้งแรกในประเทศไทย

ผู�ท�าชิงเบอร� 1
18 เดือนต�อมาข�้นเป�นผู�ท�าชิงอันดับ 1

ในตลาดเคร�่องดื่มบํารุงกําลัง

จัดตั้ง DCM
ตั้งบร�ษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม

เป�นบร�ษัทจําหน�ายสินค�า

เคร�่องดื่มผสมซิงค�
เคร�่องดื่มผลมซิงค� Start Plus วางตลาด

เปลี่ยนชื่อเป�น Carabao Sport ในป� 2561

ส�งออก
เร��มส�งออกต�างประเทศ 15 ประเทศ

3

5

2

4

10

7

9

8

จัดตั้ง APG
ตั้งบร�ษัทผลิตและจัดจําหน�ายขวดแก�ว

เข�าสู�ตลาดหลักทรัพย�
พฤศจ�กายน 2557 คาราบาวกรุ�ปเข�าสู�

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

11
12

เป�ดตัวศูนย�กระจายสินค�า
และหน�วยรถเง�นสด

2558 เป�ดศูนย�กระจายสินค�าและหน�วยรถเง�นสด

เป�ายหมายครอบคลุม 300,000

ร�านค�าทั่วประเทศ

CHELSEA OFFICIAL PARTNER
2559 เป�นผู�สนับสนุน PRINCIPAL PARTNER

ทีมฟ�ตบอล CHELSEA

จัดตั้ง ACM
มีนาคม 2560   ตั้งบร�ษัทผลิตกระป�องอลูมิเนียม

โดยร�วมทุนกับ SHOWA DENKO GROUP

CBG ร�วมทุน ICUK
2559 วางตลาดเคร�่องดื่มบํารุงกําลัง

ชนิดอัดก็าซที่อังกฤษ

นํ้าดื่มคาราบาว
 วางตลาดนํ้าดื่มคาราบาว

9
21
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1 1413

18

15

17

2

16

22

20

23
24

 วู�ดดี้ ซี+ ล็อค กลูต�า (กลิ�นลิ�นจ�่)
สิงหาคม 2565

 วางตลาด วู�ดดี้ ซี+ ล็อค ในประเทศไทย

 วู�ดดี้ ซี+ ล็อค มิกซ�เบอร�ร�่
เมษายน 2564

วางตลาด วู�ดดี้ ซี+ ล็อค ในประเทศไทย

 ร�วมลงทุนใน TWD
ธันวาคม 2565

 CBG ลงทุนในหุ�นของ

บร�ษัท ตะวันแดง โลจ�สติกส� จํากัด (TWD) 

 คันโซ คูณสอง
กรกฎาคม 2565

เคร�่องดื่มบํารุงกําลังแบบไม�อัดก�าซ 

วางตลาดในประเทศไทย

คาราบาวแดง ว�ตามินบี 12 สูง 4 เท�า
2565

วางตลาดในประเทศไทย

CBG ติดกลุ�มหุ�นยั่งยืน (THSI) 
และ เข�าร�วมดัชนี S&P ESG 

กลุ�ม B เป�นครั้งแรก
2565

วู�ดดี้ ซี+ ล็อค
มีนาคม 2563

วางตลาด วู�ดดี้ ซี+ ล็อค ในประเทศไทย

จัดตั้ง APM
มีนาคม 2563

ตั้งบร�ษัทผลิตและจัดหาหีบห�อและบรรจ�ภัณฑ�

CARABAO CAN
มิถุนายน 2561

วางตลาด CARABAO GREEN APPLE (CAN)

ในประเทศไทย

CARABAO CUP
2560 สนับสนุนการแข�งขัน EFL 

โดยเปลี่ยนชื่อเป�น CARABAO CUP

กาแฟคาราบาว
2559 วางตลาดกาแฟกระป�อง และ 3 in 1

CARABAO
2560 วางตลาดที่ประเทศจ�น

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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CBG ติดกลุ�มหุ�นยั่งยืน (THSI) 
และ เข�าร�วมดัชนี S&P ESG 

กลุ�ม B เป�นครั้งแรก
2565

วู�ดดี้ ซี+ ล็อค
มีนาคม 2563

วางตลาด วู�ดดี้ ซี+ ล็อค ในประเทศไทย

จัดตั้ง APM
มีนาคม 2563

ตั้งบร�ษัทผลิตและจัดหาหีบห�อและบรรจ�ภัณฑ�

CARABAO CAN
มิถุนายน 2561

วางตลาด CARABAO GREEN APPLE (CAN)

ในประเทศไทย

CARABAO CUP
2560 สนับสนุนการแข�งขัน EFL 

โดยเปลี่ยนชื่อเป�น CARABAO CUP

กาแฟคาราบาว
2559 วางตลาดกาแฟกระป�อง และ 3 in 1

CARABAO
2560 วางตลาดที่ประเทศจ�น

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง



ปี	2545	
 z จดัตั�ง CBD โดยเปีน็กำารื่รื่ว่มทนุรื่ะหว่างนายเสถึยีรื่ เศรื่ษัฐสทิธิุ�

นางสาวณ์ฐัช่ไม ถึนอมบำร่ื่ณ์เ์จรื่ญิ และนายยน่ยง โอภากำลุ (แอด๊ คารื่าบำาว) 
เพ่�อดำาเนินธุุรื่กำิจผลิต ทำากำารื่ตลาด และจำาหน่ายเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง

 z ผลิตเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง โดยโรื่งงานตั�งอย่่ที� อำาเภอบำางบ่ำอ 
จงัหวัดสมุทรื่ปีรื่ากำารื่ เปิีดดำาเนินกำารื่เช่งิพาณิ์ช่ยด์ว้ยกำำาลงัผลติตดิตั�งปีรื่ะมาณ์ 
275 ลา้นขวดตอ่ปีแีละเปีดิตวัเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัภายใตเ้คร่ื่�องหมายกำารื่คา้ 
“คารื่าบำาวแดง” ในปีรื่ะเทศ

ปี	2555
 z จัดตั�ง DCM เพ่�อปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจบำรื่ิหารื่จัดกำารื่ช่่องทางกำารื่

จัดจำาหน่ายสำาหรื่ับำผลิตภัณ์ฑ์์ของ CBD ในปีรื่ะเทศ

 z จัดตั�ง APG เพ่�อปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิตและจัดหาขวดแกำ้วที�ใช่้
เปี็นบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์

ปี	2556
 z ขยายกำำาลังผลิตติดตั�งภายใต้กำารื่ดำาเนินงานของ CBD มาอย่่

ที�ปีรื่ะมาณ์ 850 ล้านขวดต่อปีี

 z โรื่งผลติขวดแก้ำวภายใต้กำารื่ดำาเนินงานของ APG เข้าส่ก่ำรื่ะบำวนกำารื่
ผลิตเช่ิงพาณ์ิช่ย์ ด้วยกำำาลังผลิตติดตั�งปีรื่ะมาณ์ 310 ตันนำ�าแกำ้วต่อวันหรื่่อ
เทียบำเท่าขวดแก้ำวสีช่าที�ใช่้เปี็นบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์เครื่่�องด่�มบำำารุื่งกำำาลังภายใต้
เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวแดงอย่่ที�ปีรื่ะมาณ์ 650 ล้านขวดต่อปีี ตั�งอย่่
ที�อำาเภอบำางปีะกำง จังหวัดฉะเช่ิงเทรื่า

 z จัดตั�ง CBG เพ่�อปีรื่ะกำอบำธุุรื่กิำจโดยกำารื่ถึ่อหุ้นในบำริื่ษััทอ่�น 
(Holding Company) และปีรัื่บำโครื่งสรื่า้งกำารื่ถึอ่หุน้เพ่�อให ้CBG เขา้ลงทนุ
โดยกำารื่ถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััทย่อยทั�ง 3 แห่ง

ปี	2557
 z เปิีดตัวเครื่่�องด่�มเกำล่อแร่ื่ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า "สตาร์ื่ท 

พลัส" ในปีรื่ะเทศ

 z แปีรื่สภาพ CBG เปี็นบำริื่ษััทมหาช่น จำากัำด โดยเปีลี�ยนช่่�อ
มาเปี็น "บำรื่ิษััท คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปี จำากำัด (มหาช่น)"

 z หุ้นสามัญของบำรื่ิษััทฯ เข้าซึ่่�อขายในตลาดหลักำทรื่ัพย์ฯ เปี็น
วันแรื่กำภายใต้ช่่�อ “CBG” เม่�อวันที� 21 พฤศจิกำายน เปี็นกำารื่เสนอขายหุ้น
สามัญต่อปีรื่ะช่าช่นทั�วไปีจำานวน 250 ล้านหุ้น ในรื่าคาหุ้นละ 28 บำาท คิด
เปี็นม่ลค่า 7,000 ล้านบำาท

 z ได้รื่ับำรื่างวัล Best Equity Deal of The Year in Southeast 
Asia จากำ the 8th Annual Alpha Southeast Asia Deal and Solution 
Awards 2014

ปี	2558
 z หุน้สามัญของบำริื่ษัทัฯ รื่วมในกำารื่คำานวณ์ดัช่น ้MSCI GLOBAL 

SMALL CAP INDEXES และดัช่น ้SET50 โดย Morgan Stanley Capital 
International (MSCI) และตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทยเปี็นครื่ั�งแรื่กำ

 z เข้าทำาสัญญาเป็ีนพันธุมิตรื่หลักำของสโมสรื่ฟุื้ตบำอลเช่ลซีึ่ ซึ่่�ง
เปี็น  1 ใน 3 พันธุมิตรื่หลักำร่ื่วมกัำบำเครื่่�องหมายกำารื่ค้าอุปีกำรื่ณ์์กีำฬาและ
ยางรื่ถึยนต์ช่ั�นนำาอย่าง ADIDAS และ YOKOHAMA เป็ีนรื่ะยะเวลา 3 
ฤดก่ำาลแขง่ขนั ตั�งแตป่ี ี2559/2560 - 2561/2562 สง่ผลใหเ้ครื่่�องหมายกำารื่คา้
คารื่าบำาวเปี็นที�รื่่้จักำไปีทั�วโลกำ

 z เรื่ิ�มจัดตั�งศ่นย์กำรื่ะจายสินค้าและหน่วยรื่ถึเงินสดภายใต้
กำารื่ดำาเนินงานของ DCM โดยทยอยดำาเนินกำารื่ตามพ่�นที�กำารื่ค้าสำาคัญ
และจัดตั�งแล้วเสรื่็จจำานวน 9 แห่ง ณ์ สิ�นปีี 2558

ปี	2559
 z เรื่ิ�มพัฒนาโครื่งกำารื่ขยายกำำาลังผลิตโรื่งบำรื่รื่จุกำรื่ะปี๋องภายใต้

กำารื่ดำาเนินงานของ CBD โดยเปี็นกำารื่กำ่อสรื่้างโรื่งงาน พรื่้อมลงทุนติดตั�ง
เครื่่�องจกัำรื่ใหมจ่ำานวน 2 สายกำารื่ผลติที�อำาเภอบำางปีะกำง จงัหวัดฉะเช่งิเทรื่า
ตามมตอินมุตัขิองที�ปีรื่ะช่มุคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ เม่�อวนัที� 11 สงิหาคม 2559

 z เรื่ิ�มพัฒนาโครื่งกำารื่ขยายกำำาลั งผลิตขวดแกำ้วภายใต้
กำารื่ดำาเนินงานของ APG โดยเปี็นกำารื่กำ่อสรื่้างโรื่งงาน พรื่้อมลงทุนติดตั�ง
เตาหลอมใหม่จำานวน 1 เตา ตามมตอินมุตัขิองที�ปีรื่ะช่มุคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ 
เม่�อวันที� 11 สิงหาคม 2559

 z CBG เข้าทำาสัญญารื่่วมทุนกำับำ ICSG ตามมติอนุมัติของ
ที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เม่�อวันที� 11 สิงหาคม 2559 เพ่�อเข้า
ถึอ่หุน้ใน ICUK โดยมวีตัถึปุีรื่ะสงค์ในกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุรุื่กิำจกำารื่ตลาด ขายและ
จดัจำาหน่ายเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวสำาหรัื่บำ
ตลาดในปีรื่ะเทศอังกำฤษัและปีรื่ะเทศอ่�นนอกำทวีปีเอเชี่ย ด้วยสัดส่วนกำารื่
ถึอ่หุ้นทั�งทางตรื่งและทางออ้มรื่วมกำนัรื่อ้ยละ 51.0 และรื่อ้ยละ 49.0 ตามลำาดบัำ 
โดย CBG ลงทุนโดยกำารื่ถึอ่หุน้ทางอ้อมผา่นบำริื่ษััทยอ่ยที�จดัตั�งใหม่ 2 แห่ง 
ได้แกำ่ CHHK และ CVHLUX

 z เข้าทำาสัญญาเปี็นผ่้สนับำสนุนกำารื่แข่งขัน EFL (English 
Football League) ในปีรื่ะเทศอังกำฤษัเปี็นรื่ะยะเวลา 3 ฤด่กำาลแข่งขัน 
ตั�งแต่ปีี 2560/2561 - 2562/2563 ซึ่่�งเปี็นกำลยุทธุ์กำารื่ตลาดที�มุ่งเน้นให้
เกำิดกำารื่ต่อยอดความสำาเรื่็จของกำารื่สรื่้างความเช่่�อมโยงจากำผลิตภัณ์ฑ์์
ทั�งในด้านคุณ์ภาพและภาพลักำษัณ์์ไปีส่่กำารื่แข่งขันและสโมสรื่ทีมฟืุ้ตบำอล
ช่ั�นนำาในรื่ะดับำสากำล

 z ศน่ยก์ำรื่ะจายสนิคา้และหนว่ยรื่ถึเงนิสดไดด้ำาเนนิกำารื่จัดตั�งแลว้
จำานวน 30 แห่งและมีหน่วยรื่ถึเงินสดจำานวน 337 คัน ณ์ วันสิ�นปีี 2559

ปี	2560
 z เรื่ิ�มพัฒนาโครื่งกำารื่ขยายกำำาลังผลิตโรื่งบำรื่รื่จุขวดภายใต้กำารื่

ดำาเนินงานของ CBD โดยเป็ีนกำารื่ก่ำอสร้ื่างโรื่งงาน พร้ื่อมลงทุนติดตั�งเครื่่�องจักำรื่
ใหม่จำานวน 2 สายกำารื่ผลิตที�อำาเภอบำางปีะกำง จังหวัดฉะเช่ิงเทรื่า ตามมติ
อนุมัติของที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เม่�อวันที� 22 กำุมภาพันธุ์ 2560

 z CBG เขา้ทำาสญัญารื่ว่มทนุกำบัำ DAI GROUP ตามมตทิี�ปีรื่ะช่มุ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เม่�อวันที� 22 กำุมภาพันธุ์ 2560 เพ่�อจัดตั�งบำรื่ิษััท
รื่่วมทุนใหม่หลายแห่งในต่างปีรื่ะเทศ โดยมีวัตถุึปีรื่ะสงค์ในกำารื่ปีรื่ะกำอบำ
ธุุรื่กำิจกำารื่ตลาด ขายและจัดจำาหน่ายเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังและเครื่่�องด่�ม
ปีรื่ะเภทอ่�นภายใต้ตรื่าสินค้าคารื่าบำาว และ/หรื่่อตรื่าสินค้าอ่�นใดที�พัฒนา
ข่�นหรื่่อได้มาโดยบำริื่ษััทรื่่วมทุนสำาหรื่ับำตลาดในกำลุ่มปีรื่ะเทศ Greater 
China ปีรื่ะกำอบำไปีด้วย ปีรื่ะเทศฮ่่องกำง มาเก๊ำา ไต้หวัน และจีน ด้วย
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้นรื่้อยละ 47 และรื่้อยละ 48 ตามลำาดับำ ทั�งน้� สัดส่วนกำารื่
ถึ่อหุ้นที�เหล่ออีกำรื่้อยละ 5 ในกำลุ่มบำรื่ิษััทรื่่วมทุนฯ ภายใต้โครื่งกำารื่ลงทุน
เพ่�อปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจในกำลุ่มปีรื่ะเทศ Greater China เปี็นของกำลุ่มผ่้บำรื่ิหารื่
ช่าวจนีซ่ึ่�งมคีวามรื่่ ้ความสามารื่ถึและปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ในดา้นกำารื่บำรื่หิารื่จัดกำารื่ 
กำารื่ตลาด ขายและจดัจำาหนา่ยใหแ้กำเ่ครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัภายใตต้รื่าสินคา้
ที�เปี็นผ่้นำาตลาดในปีรื่ะเทศจีนมายาวนานกำว่า 20 ปีี (“โครื่งกำารื่ลงทุนเพ่�อ
ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจในกำลุ่มปีรื่ะเทศ Greater China”)

 z แผนธุุรื่กำิจและปีรื่ะมาณ์กำารื่ผลกำารื่ดำาเนินงานตามโครื่งกำารื่
ได้รัื่บำกำารื่ปีรื่ับำปีรุื่งอย่างมีสารื่ะสำาคัญ กำล่าวค่อ ได้รัื่บำกำารื่ยกำรื่ะดับำจากำ
นโยบำายกำารื่ตลาดที�มขีอบำเขตจำากำดัอย่แ่ค่เพยีงกำลุม่ลก่ำค้าเป้ีาหมายในเมอ่ง
ที�กำำาหนด (Focused marketing) มาส่่นโยบำายกำารื่ตลาดเช่งิรุื่กำในกำลุม่ลก่ำค้า
เปี้าหมายอย่างกำว้างขวางพรื่้อมกำันทั�วปีรื่ะเทศจีน (Mass marketing) ซึ่่�ง
มีความจำาเปี็นต้องใช่้งบำปีรื่ะมาณ์ค่าใช่้จ่ายกำารื่ตลาดและส่งเสริื่มกำารื่ขาย
เปี็นจำานวนมากำ บำรื่ิษััทฯ เช่่�อว่าแผนธุุรื่กำิจตามที�ได้รื่ับำกำารื่ปีรื่ับำปีรุื่งใหม่
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ดงักำล่าวสามารื่ถึเพิ�มโอกำาสความสำาเรื่จ็ทางธุรุื่กิำจในกำารื่สร้ื่างยอดขายที�มี
อตัรื่ากำารื่ขยายตวัและก่ำอให้เกำดิผลตอบำแทนจากำเงนิลงทนุที�ดีในรื่ะยะยาว 
แต่ในกำรื่ณ์ีที�บำรื่ิษััทฯ ตัดสินใจเข้ารื่่วมลงทุนในโครื่งกำารื่ บำรื่ิษััทฯ จะเผช่ิญ
กำับำความเสี�ยงที�ต้องรื่ับำรื่่้ผลขาดทุนตามสัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้นในบำริื่ษััทรื่่วม
ทุนเปี็นจำานวนมากำ ซึ่่�งอาจกำ่อให้เกำิดผลกำรื่ะทบำอย่างมีสารื่ะสำาคัญต่อผล
ปีรื่ะกำอบำกำารื่และฐานะกำารื่เงินในภาพรื่วมของบำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อยใน
ช่่วง 4 - 5 ปีี แรื่กำของกำารื่ดำาเนินงานภายใต้โครื่งกำารื่

 z ดังนั�น ที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เม่�อวันที� 25 เมษัายน 
2560 มมีตอินมุตัิใหย้กำเลิกำกำารื่เข้ารื่ว่มลงทุนในโครื่งกำารื่ ในขณ์ะเดียวกัำน
ผ่ถ้ึอ่หุน้รื่ายใหญ่ของบำริื่ษัทัฯ ได้แกำ ่นายเสถีึยรื่ เศรื่ษัฐสิทธิุ� นางสาวณั์ฐช่ไม 
ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจริื่ญ นายย่นยง โอภากุำล และผ่้ที�เกำี�ยวข้อง (เรีื่ยกำรื่วมกำัน
ว่า “กำลุ่มผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่”) แจ้งความปีรื่ะสงค์ที�จะจัดตั�งบำริื่ษััทใหม่เพ่�อ
เข้าลงทุนโดยกำารื่ถึ่อหุ้นในโครื่งกำารื่แทน (“HOLDING SPV”) โดยกำลุ่ม
ผ่ถ้ึอ่หุน้รื่ายใหญ่จะมสีดัส่วนกำารื่ถึอ่หุน้ไมน่อ้ยกำวา่กำ่�งหน่�งของทนุจดทะเบำยีน
ใน HOLDING SPV ทั�งน้� บำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อยยังคงไว้ซึ่่�งปีรื่ะโยช่น์ใน
เช่ิงธุุรื่กำิจจากำโครื่งกำารื่ สามารื่ถึสรืุ่ปีได้ดังน้�

• CBD ได้รื่ับำปีรื่ะโยช่น์จากำกำารื่ผลิตและส่งออกำขายเคร่ื่�องด่�ม
บำำารืุ่งกำำาลังภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวไปียังบำรื่ิษััท
รื่ว่มทุน เพ่�อทำากำารื่ตลาด ขายและจัดจำาหน่ายให้แกำผ่่บ้ำริื่โภค
ในกำลุ่มปีรื่ะเทศ Greater China จากำกำารื่ที� CBD ทำาสัญญา
ที�เกำี�ยวข้องกัำบำบำริื่ษััทร่ื่วมทุน ซึ่่�งรื่ะบุำถึ่งขอบำเขตหน้าที�และ
สิทธิุของบำริื่ษััทร่ื่วมทุนในกำารื่ขายและจัดจำาหน่ายเครื่่�องด่�ม
บำำารื่งุกำำาลงัภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวแต่เพียงผ่เ้ดียว
สำาหรื่ับำตลาดในกำลุ่มปีรื่ะเทศ Greater China

• บำรื่ิษััทฯ สามารื่ถึพิจารื่ณ์าเข้าลงทุนโดยกำารื่ถึ่อหุ้นในบำริื่ษััท
รื่่วมทุนภายใต้โครื่งกำารื่ได้ในอนาคต จากำกำารื่ที�บำรื่ิษััทฯ ได้
รื่ับำสิทธุิในกำารื่ซึ่่�อหุ้นทั�งหมดใน HOLDING SPV (“หุ้น
ที�เกำี�ยวข้อง”) ตามเง่�อนไขกำารื่ซ่ึ่�อขายหุ้นที�ตกำลงรื่่วมกำัน 
ภายใต้สัญญาได้สิทธุิในกำารื่ซึ่่�อขายหุ้นที�เกำี�ยวข้อง (Right to 
Purchase Agreement) รื่วมถึ่งแต่ไม่จำากำัดเฉพาะ (1) กำารื่
ใช่้สิทธุิซึ่่�อหุ้นที�เกำี�ยวข้องในเวลาใดกำ็ได้ หากำบำรื่ิษััทฯ เห็นว่า
บำรื่ิษััทรื่่วมทุนมีผลกำารื่ดำาเนินงานที�เหมาะสม โดยบำรื่ิษััทฯ 
อาจพิจารื่ณ์าจากำหลายปีจัจัยที�เกำี�ยวขอ้ง อาทเิช่น่ ความสามารื่ถึใน
กำารื่บำรื่รื่ลุเปี้าหมายตามงบำปีรื่ะมาณ์ปีรื่ะจำาปีี กำารื่ขยายตัว
ของปีรื่ิมาณ์ขายและผลกำำาไรื่กำ่อนดอกำเบีำ�ยจ่าย ภาษัีเงินได้ 
ค่าเส่�อมรื่าคาและค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA) ตลอดจนแผน
ธุรุื่กำจิและสภาวะกำารื่แขง่ขนัในขณ์ะนั�นและทศิทางในอนาคต 
และ (2) กำารื่กำำาหนดรื่าคาซ่ึ่�อขายหุ้นที�เกีำ�ยวข้องบำนพ่�นฐาน
ของม่ลค่ายุติธุรื่รื่มที�ปีรื่ะเมินโดยผ่้ปีรื่ะเมินอิสรื่ะตามบัำญช่ี
รื่ายช่่�อผ่้ได้รื่ับำอนุญาตของสำานักำงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำ
หลักำทรื่ัพย์และตลาดหลักำทรื่ัพย์

 z กำารื่เขา้ทำารื่ายกำารื่ตา่ง ๆ  เหล่าน้�เปีน็รื่ายกำารื่ธุรุื่กิำจปีกำติภายใต้
เง่�อนไขกำารื่ค้าทั�วไปีเสม่อนรื่าคาและเง่�อนไขที�ผ่้ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจในลักำษัณ์ะ
ทำานองเดียวกัำนให้กำบัำบำคุคลทั�วไปี (Arm’s length basis) นอกำจากำน้� บำรื่ษิัทัฯ 
และบำรื่ิษััทย่อยไม่ต้องแบำกำรื่ับำความเสี�ยงจากำผลกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััท
รื่่วมทุนภายใต้โครื่งกำารื่

 z CBG เข้าทำาสัญญาร่ื่วมทุนกำับำ SHOWA DENKO Group 
ตามมติที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท ฯ เม่�อวันที� 29 มีนาคม 2560 เพ่�อ
จดัตั�งบำริื่ษัทั เอเชี่ยแปีซิึ่ฟื้กิำแคน จำากำดั (“APC”) โดยมีวตัถุึปีรื่ะสงค์ในกำารื่
ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจกำารื่ผลิตกำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยมที�ใช่้เปี็นบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ ที�อำาเภอ
บำางปีะกำง จังหวัดฉะเช่ิงเทรื่า ด้วยกำำาลังผลิตติดตั�งปีรื่ะมาณ์ 1,000 ล้าน
กำรื่ะปี๋องต่อปีี ด้วยสัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้นรื่้อยละ 74 และ 26 ตามลำาดับำ ใน
เดอ่นกำรื่กำฎาคม 2560 โดยต่อมาในเดอ่นธัุนวาคม 2560 ไดเ้ปีลี�ยนช่่�อเปีน็
บำรื่ิษััท เอเช่ีย แคน แมน่แฟื้คเจอรื่ิ�ง จำากำัด (“ACM”)

 z เข้าทำาสัญญาแก้ำไขเพิ�มเติมเกำี�ยวกัำบำสิทธิุและค่าสนับำสนุนใน
กำารื่เผยแพรื่่ปีรื่ะช่าสัมพันธุ์ของสโมสรื่ฟืุ้ตบำอลเช่ลซีึ่ โดยได้รื่ับำเง่�อนไข
พิเศษัในกำารื่ปีรัื่บำเพิ�มรื่ะยะเวลากำารื่เป็ีนผ่้สนับำสนุนจากำเดิม 3 ปีีสิ�นสุด
วันที� 30 มิถึุนายน 2562 มาเปี็น 5 ปีีสิ�นสุดวันที� 30 มิถึุนายน 2564 
โดยบำรื่ิษััทฯ จะมีค่าธุรื่รื่มเน้ยมสนับำสนุนเพิ�มเติมจำานวน 3.0 ล้านปีอนด์
ตลอดอายุสัญญาแกำ้ไขเพิ�มเติมใหม่น้� อย่างไรื่กำ็ตาม สิทธุิในกำารื่เผยแพรื่่
ส่�อปีรื่ะช่าสัมพันธุ์และเครื่่�องหมายกำารื่ค้าที�เกำี�ยวข้องจะถึ่กำปีรื่ับำลดลงจากำ 
Principal Partner เม่�อครื่บำกำำาหนดรื่ะยะเวลา 3 ปีีแรื่กำมาเป็ีน Global 
Partner ในปีีที� 4 - 5 ตามลำาดับำ

 z ลงทนุตดิตั�งเครื่่�องจกัำรื่สายกำารื่บำรื่รื่จุกำรื่ะปีอ๋งใหมเ่พิ�มอกีำจำานวน 
2 สายกำารื่ผลิตตามมติอนุมัติของที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ฝ่่ายบำริื่หารื่เม่�อ
วันที� 18 กำรื่กำฎาคม 2560 

 z วนัที� 14 พฤศจิกำายน 2560 ที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำริื่ษัทัฯ 
มมีติอนุมตัเิข้าทำารื่ายกำารื่ปีรัื่บำโครื่งสร้ื่างเงนิทุนของบำรื่ษัิัทย่อยในตา่งปีรื่ะเทศ 
ส่งผลให้บำรื่ิษััทฯ และ ICSG มีสัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้นใน ICUK ทางอ้อมผ่าน 
CVHLUX เปีลี�ยนจากำเดิมที�รื่อ้ยละ 51.00 และร้ื่อยละ 49.00 มาอย่่ที�รื่อ้ยละ 
84.31 และร้ื่อยละ 15.69 ในเดอ่นมกำรื่าคม 2561 โดยหลังจากำนั�น NIHK เข้า
ซึ่่�อและรื่บัำโอนหุน้ที� ICSG ถึอ่อย่่ใน CVHLUX จำานวน 6 ลา้นหุน้ สง่ผลให้ 
NIHK และ ICSG มีสัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้นภายหลังเข้าทำารื่ายกำารื่รื่้อยละ 9.6 
และรื่้อยละ 6.1 ของทุนจดทะเบำียนที�ออกำและช่ำารื่ะแล้ว ตามลำาดับำ

 z ได้รื่บำผลกำารื่จดัอันดับำเครื่ดติองคก์ำรื่ที�จดัทำาโดยบำรื่ษัิัท ทริื่สเรื่ทติ�ง 
จำากำัด ที�รื่ะดับำ “A-” และมีแนวโน้ม “คงที�” สำาหรื่ับำบำรื่ิษััทฯ

 z กำำาลงัผลติสว่นเพิ�มจากำกำารื่ลงทนุในโรื่งบำรื่รื่จกุำรื่ะป๋ีองของ CBD 
ทยอยเข้าส่่กำารื่ผลิตเช่ิงพาณ์ิช่ย์ในเด่อนกำรื่กำฎาคม 2560 ในขณ์ะที�กำำาลัง
ผลิตส่วนเพิ�มจากำกำารื่ลงทุนในโรื่งผลิตขวดแกำ้วของ APG เข้าส่่กำารื่ผลิต
เช่ิงพาณ์ิช่ย์ในเด่อนธุันวาคม 2560

 z ศ่นย์กำรื่ะจายสินค้าและหน่วยรื่ถึเงินสด ได้ดำาเนินกำารื่จัดตั�ง
แล้วทั�งหมดจำานวน 31 แห่งและมีหน่วยรื่ถึกำรื่ะจายสินค้า 333 คัน ณ์ 
วันสิ�นปีี 2560

ปี	2561
 z เปีลี�ยนช่่�อเครื่่�องหมายกำารื่ค้าเครื่่�องด่�มเกำลอ่แร่ื่ จากำ สตาร์ื่ท พลัส 

เปีน็คารื่าบำาว สปีอร์ื่ต ภายใต้กำลยุทธุส์่�อสารื่กำารื่ตลาด One Brand Strategy

 z ไดร้ื่บัำรื่างวลั Superior Taste Award 2018 จากำสถึาบำนัรื่บัำรื่อง
ด้านรื่สช่าติและคุณ์ภาพอาหารื่นานาช่าติ (International Taste & Quality 
Institute หรื่อ่ iTQi) สำาหรื่บัำเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัช่นิดอดักำา๊ซึ่สต่รื่ต้นตำารื่บัำ 
(Original) กำลิ�นกำรื่ีนแอปีเปีิ�ล (Green Apple) และกำลิ�นกำรื่ีนแอปีเปีิ�ลส่ตรื่
ไม่มีนำ�าตาล (Green Apple Sugar Free)

 z เปิีดตัวเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังช่นิดอัดกำ๊าซึ่กำลิ�นกำรื่ีนแอปีเปีิ�ล
ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า "คารื่าบำาว" ในปีรื่ะเทศ 

 z หุ้นสามัญของบำรื่ิษััทฯ รื่วมในกำารื่คำานวณ์ดัช่น้ SET CLMV 
Exposure โดยตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทยเปี็นครื่ั�งแรื่กำ

 z ออกำและเสนอขายหุน้กำ่ป้ีรื่ะเภทไม่ดอ้ยสิทธิุ ไม่มปีีรื่ะกัำนมล่ค่า
รื่วม 2,790 ล้านบำาท โดยมีอันดับำความน่าเช่่�อถึ่อของหุ้นกำ่้ที� “A-“ แนว
โน้ม “คงที�” โดยบำรื่ิษััท ทรื่ิสเรื่ทติ�ง จำากำัด

• หุ้นกำ่้ครื่ั�งที� 1/2561 ม่ลค่า 2,420 ล้านบำาท ปีรื่ะกำอบำไปีด้วย
หุ้นกำ่ ้2 ช่ดุ โดยหุ้นกำ่ชุ้่ดที� 1 ครื่บำกำำาหนดไถึถ่ึอนปี ีพ.ศ. 2563 
ม่ลค่า 1,700 ล้านบำาท และหุ้นกำ่้ชุ่ดที� 2 ครื่บำกำำาหนดไถึ่ถึอน
ปีี พ.ศ. 2564 ม่ลค่า 720 ล้านบำาท

• หุน้กำ่ค้รื่ั�งที� 2/2561 มล่คา่ 370 ลา้นบำาท ครื่บำกำำาหนดไถ่ึถึอน
ปีี พ.ศ. 2564

 z กำำาลังผลิตจากำกำารื่ลงทุนทั�งหมดเข้าส่่กำรื่ะบำวนกำารื่ผลิต
เช่ิงพาณ์ิช่ย์แล้ว รื่วมถึ่งกำำาลังผลิตโรื่งบำรื่รื่จุกำรื่ะป๋ีองและโรื่งบำรื่รื่จุขวด

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ของ CBD ในเด่อนเมษัายน 2561 และโรื่งผลิตกำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยมภายใต้
กำารื่ดำาเนินงานของ ACM ในเด่อนพฤศจิกำายน 2561

ปี	2562
 z เข้าทำาสัญญาแก้ำไขเพิ�มเติมเกำี�ยวกำับำรื่ะยะเวลาในกำารื่เปี็น

ผ่้สนับำสนุนกำารื่แข่งขันอีเอฟื้แอลลีคคัพ (English Football League) ใน
ปีรื่ะเทศอังกำฤษั โดยได้รื่ับำเง่�อนไขพิเศษัในกำารื่ขยายรื่ะยะเวลากำารื่เปี็น
ผ่้สนับำสนุนจากำเดิม 3 ฤด่กำาลแข่งขัน (ปีี 2560/2561 - 2562/2563) 
สิ�นสดุวนัที� 31 พฤษัภาคม 2563 มาเป็ีน 5 ฤดก่ำาลแข่งขนั (ปี ี2563/2564 - 
2564/2565) สิ�นสดุวนัที� 31 พฤษัภาคม 2565 โดยมคีา่ธุรื่รื่มเนย้มสนบัำสนนุ
คงที�จำานวน 6.0 ล้านปีอนด์ต่อปีี

 z ได้รื่ับำมาตรื่ฐานสากำลด้านกำารื่จัดทำารื่ะบำบำกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่
ด้านอาชี่วอนามัย และความปีลอดภัย (ISO 45001:2018) และรื่ะบำบำ
กำารื่จัดกำารื่สิ�งแวดล้อม (ISO 14001:2015) จากำบำริื่ษััท บำ่โรื่ เวอริื่ทัส 
(ปีรื่ะเทศไทย) จำากำัด ซ่ึ่�งนับำเปี็นผ้่ผลิตเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังรื่ายแรื่กำของ
ปีรื่ะเทศไทย ที�ได้รื่ับำ ISO 45001:2018 ตามวัตถึุปีรื่ะสงค์ของกำารื่ดำาเนิน
ธุุรื่กิำจอย่างรัื่บำผิดช่อบำต่อสิ�งแวดล้อม และห่วงใยต่อคุณ์ภาพชี่วติของพนักำงาน 

 z ปีรื่ับำโฉมเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังช่นิดอัดกำ๊าซึ่กำลิ�นกำรื่ีนแอปีเปีิ�ล
ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า "คารื่าบำาว" ในปีรื่ะเทศ จากำขนาดบำรื่รื่จุเดิม 
330 มิลลิลิตรื่ เป็ีนขนาดบำรื่รื่จุใหม่ 180 มิลลิลิตรื่ เพ่�อขยายฐานล่กำค้า
ไปีส่่กำลุ่มคนรืุ่่นใหม่ และยังเปี็นปีัจจัยบำวกำต่อกำารื่ยกำรื่ะดับำภาพลักำษัณ์์
เครื่่�องหมายกำารื่คา้คารื่าบำาวในปีรื่ะเทศใหด้ท่นัสมยัภายใตว้สิยัทศัน ์สนิคา้
รื่ะดับำโลกำ แบำรื่นด์รื่ะดับำโลกำ

 z เปิีดตัวเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังช่นิดอัดกำ๊าซึ่กำลิ�นกำรื่ีนแอปีเปีิ�ล
ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า "คารื่าบำาว" ขนาดบำรื่รื่จุ 250 มิลลิลิตรื่ ใน
ปีรื่ะเทศในกำลุ่ม CLMV เปี็นครื่ั�งแรื่กำ  

ปี	2563
 z อย่ร่ื่ะหวา่งลงทนุตดิตั�ง Solar roof กำำาลงักำารื่ผลติ 5 เมกำะวตัต์

บำรื่ิเวณ์หลังคาของโรื่งงาน เพ่�อปีรัื่บำมาใช้่พลังงานสะอาด ลดกำารื่สร้ื่าง
มลภาวะต่อสิ�งแวดล้อม

 z จัดตั�งบำรื่ิษััท เอเช่ีย แพ็คเกำจจิ�ง แมน่แฟื้คเจอรื่ิ�ง จำากำัด 
(“APM”) เพ่�อปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิตและจัดหาหีบำห่อและบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ เพ่�อ
พัฒนาภาพลักำษัณ์์บำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ของผลิตภัณ์ฑ์์ในกำลุ่มบำริื่ษััทฯ ให้มีความ
ทันสมัย และรื่องรื่ับำกำารื่เติบำโตของธุุรื่กำิจในอนาคต โดยคาดว่าจะเรื่ิ�มผลิต
เช่ิงพาณ์ิช่ย์ภายในไตรื่มาส 2/2564

 z รื่่วมกำับำพิธุีกำรื่แถึวหน้าของเม่องไทย คุณ์วุฒิธุรื่ มิลินทจินดา 
(ว่้ดดี�) ลงทุนในบำรื่ิษััท เอ ว่้ดดี� ดรื่ิงค์ จำากำัด (“AWD”) ด้วยสัดส่วนกำารื่
ถึอ่หุน้ร้ื่อยละ 85 และ 15 ตามลำาดบัำ เพ่�อออกำผลิตภัณ์ฑ์เ์ครื่่�องด่�มปีรื่ะเภท 
Functional Drinks 

 z เปีดิตวัผลติภณั์ฑ์เ์ครื่่�องด่�มวติามนิซึ่ ี“ว่ด้ดี� ซึ่+ี ลอ็ค” รื่สเลมอน 
เปี็นครื่ั�งแรื่กำในเด่อนมีนาคม 2563 และต่อมาเปิีดตัวเคร่ื่�องด่�มวิตามิน
ซึ่ี “ว่้ดดี� ซึ่ี+ ล็อค” รื่สส้ม ในเด่อนมิถึุนายน 2563 ซึ่่�งเปี็นเครื่่�องด่�มเพ่�อ
สุขภาพสำาหรื่ับำคนรืุ่่นใหม่ พร้ื่อมนวัตกำรื่รื่มซึ่ี+ ล็อค ช่่วยเก็ำบำรัื่กำษัาและ
คงคุณ์ค่าวิตามินซึ่ี

 z ลงทุนติดตั�งเครื่่�องจักำรื่สายกำารื่บำรื่รื่จุขวด (Bottling) และ
สายกำารื่บำรื่รื่จุกำรื่ะปีอ๋ง (Canning) จำานวนอยา่งละ 1 สายกำารื่ผลติ ตามมติ
อนมุตัขิองที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ เม่�อวนัที� 8 พฤษัภาคม 2563 ซึ่่�ง
จะสง่ผลใหก้ำำาลงักำารื่ผลติสายกำารื่บำรื่รื่จขุวดเพิ�มข่�น 40% เปีน็ 4.2 ลา้นขวด
ตอ่วนั และสายกำารื่บำรื่รื่จกุำรื่ะปีอ๋งเพิ�มข่�น 30% เปีน็ 5.7 ลา้นกำรื่ะป๋ีองตอ่วนั

 z ได้รื่ับำกำารื่ปีรื่ับำเพิ�มอันดับำเครื่ดิตองค์กำรื่จากำบำรื่ิษััท ทรื่ิสเรื่ทติ�ง 
จำากำัด เปี็นรื่ะดับำ “A” จากำ “A-” และมีแนวโน้ม “คงที�” สำาหรื่ับำบำรื่ิษััทฯ ใน
เด่อนตุลาคม 2563

 z ได้รื่บัำรื่างวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2020 ในหมวด
ธุรุื่กำจิอาหารื่และเครื่่�องด่�ม ซึ่่�งเปีน็รื่างวลัที�มอบำใหก้ำบัำองคก์ำรื่ที�มมีล่คา่แบำรื่นด์
องคก์ำรื่สง่สดุในปีรื่ะเทศไทยปีรื่ะจำาปี ี2563 จดัโดยคณ์ะพาณ์ชิ่ยศาสตรื่แ์ละ
กำารื่บำญัช่ ีจฬุาลงกำรื่ณ์ม์หาวทิยาลยั รื่ว่มกำบัำตลาดหลกัำทรื่พัย์แหง่ปีรื่ะเทศไทย

 z ได้รื่ับำ 2 รื่างวัลจากำ SET Awards 2020 โดยคุณ์เสถึียรื่ 
เศรื่ษัฐสิทธุิ� ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำริื่หารื่ CBG ได้รื่ับำรื่างวัล Best CEO 
สำาหรื่ับำบำรื่ิษััทจดทะเบำียนในดัช่น้ SET และ CBG ได้รื่ับำรื่างวัลผล
กำารื่ดำาเนินงานยอดเยี�ยม (Company Performance Awards) สำาหรื่ับำ
บำรื่ิษััทจดทะเบำียนในตลาดหลักำทรื่ัพย์ที�มีม่ลค่าหลักำทรื่ัพย์ตามรื่าคาตลาด
ส่งกำว่า 30,000 ล้านบำาท แต่ไม่เกำิน 100,000 ล้านบำาท

 z เครื่่�องด่�มวิตามินซึ่ี “ว่้ดดี� ซึ่ี+ ล็อค” รื่สเลมอนและรื่สส้ม ได้
รื่ับำผลกำารื่ทดสอบำว่ามีวิตามินส่งสุดตามลำาดับำ จากำกำารื่ทดสอบำเครื่่�องด่�ม
วติามนิซึ่จีำานวน 47 ตวัอยา่งที�วางจำาหนา่ยทั�วไปีตามทอ้งตลาดโดยมล่นธิุิ
ผ่้บำรื่ิโภคในเด่อนธุันวาคม 2563

 z กำำาลังผลิตส่วนเพิ�มจากำกำารื่ลงทุนสายกำารื่บำรื่รื่จุขวด และ
สายกำารื่บำรื่รื่จุกำรื่ะปี๋องทั�งหมดเข้าส่่กำรื่ะบำวนกำารื่ผลิตเช่ิงพาณ์ิช่ย์แล้วใน
เด่อนธุันวาคม 2563

ปี	2564
 zตกำลงเข้าทำารื่ายกำารื่ซึ่่�อและรัื่บำโอนหุ้นสามัญของบำริื่ษัทั เอเชี่ย แคน 

แมนแ่ฟื้คเจอรื่ิ�ง จำากำดั (“ACM”) ในสดัสว่นรื่อ้ยละ 26 ของหุน้สามญัที�ออกำ
และช่ำารื่ะแล้วจากำ SHOWA DENKO Group ทั�งน้� เป็ีนไปีตามมติที�ปีรื่ะชุ่ม
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ เม่�อวนัที� 19 กำมุภาพนัธุ ์2564 รื่ายกำารื่ดงักำลา่วเปีน็
ผลสำาเร็ื่จเม่�อวนัที� 1 มนีาคม 2564 และทำาให้บำริื่ษัทัฯ มสีดัส่วนกำารื่ถึอ่หุน้ใน 
ACM เพิ�มข่�นมาอย่่ที�รื่้อยละ 100 ของหุ้นสามัญที�ออกำและช่ำารื่ะ

 z เปีดิตวัผลติภณั์ฑ์เ์ครื่่�องด่�มวติามนิซึ่ ี“ว่ด้ดี� ซึ่+ี ลอ็ค” รื่สมกิำซ์ึ่เบำอรื่ร์ื่ี� 
ผสมคอลลาเจน ในเดอ่นเมษัายน 2564 เพ่�อขยายกำลุม่ลก่ำคา้และเพิ�มความ
หลากำหลายของสินค้า

 z ต่อสัญญาผ่้สนับำสนุนกำารื่แข่งขัน EFL (English Football 
League) ในปีรื่ะเทศองักำฤษั เปีน็รื่ะยะเวลา 2 ฤดก่ำาลแขง่ขัน (ปี ี2565/2566 
- 2566/2567) สิ�นสุดวันที� 31 พฤษัภาคม 2567

 z ออกำและเสนอขายหุ้นกำ่้ปีรื่ะเภทไม่ด้อยสิทธุิ ไม่มีหลักำปีรื่ะกำัน 
ม่ลค่ารื่วม 1,500 ล้านบำาท โดยมีอันดับำความน่าเช่่�อถึ่อของหุ้นกำ่้ที� “A“ 
แนวโน้ม “คงที�” โดยบำรื่ิษััท ทรื่ิสเรื่ทติ�ง จำากำัด

• หุน้กำ่ข้องบำริื่ษัทั คารื่าบำาวกำรืุ่ป๊ี จำากำดั (มหาช่น) ครื่ั�งที� 1/2564 
ครื่บำกำำาหนดไถึ่ถึอนปีี พ.ศ. 2566

 z ดำาเนินกำารื่ซึ่่�อและรัื่บำโอน 1) ที�ดิน 38 ไร่ื่ซึ่่�งมีบำรื่ิเวณ์ติดกัำบำ
โรื่งงานผลิตที�บำางปีะกำงของบำรื่ิษััทฯ เม่�อวันที� 26 พฤศจิกำายน 2564 และ 
2) ที�ดิน 24 ไรื่่พรื่้อมสิ�งปีล่กำสรื่้างในอำาเภอปีากำเกำรื่็ด จังหวัดนนทบำุรื่ี เพ่�อ
รื่องรื่ับำกำารื่ขยายตัวของธุุรื่กำิจ

 z ได้รื่ับำ 3 รื่างวัลจากำ SET Awards 2021 ได้แกำ่ 1) Best CEO 
Awards มอบำแกำค่ณุ์เสถึยีรื่ เศรื่ษัฐสทิธิุ� ปีรื่ะธุานเจา้หน้าที�บำรื่หิารื่ 2) Best 
Company Performance Awards สำาหรื่ับำบำริื่ษััทที�จดทะเบีำยนใน SET 
ที�มมีล่คา่หลกัำทรื่พัยต์ามรื่าคาตลาดสง่กำวา่ 100,000 ลา้นบำาท และ 3) Best 
Innovative Company Awards จากำนวัตกำรื่รื่มเช่่�อมต่อโครื่งข่ายรื่้านค้า

 z ได้รื่ับำ 2 รื่างวัลจากำ Global Good Governance Awards 
(3G Awards) 2021 ซึ่่�งจัดข่�นโดยบำรื่ิษััทที�ปีรื่่กำษัาทางกำารื่เงินจากำปีรื่ะเทศ
อังกำฤษั Cambridge IFA ปีรื่ะกำอบำด้วย 1) รื่างวัลกำารื่ดำาเนินงานอย่างมี
ความรัื่บำผดิช่อบำต่อสงัคม (3G Championship Award for CSR Campaign 
2021) และ 2) รื่างวัลกำารื่รื่ายงาน/กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ยอดเยี�ยม (3G 
Excellence in Corporate Governance Reporting Award 2021) 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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 z ได้รื่ับำรื่างวัล Thailand’s Best Managed Companies 2021 
ซึ่่�งจัดโดย Deloitte โดยเป็ีนรื่างวัลที�ได้กำารื่ยอมรัื่บำรื่ะดับำโลกำ โดย Deloitte 
ได้จัดข่�นใน 37 ปีรื่ะเทศทั�วโลกำ เปี็นเวลานานกำว่า 25 ปีี

 z ได้รื่ับำ 3 รื่างวัลจากำ 11th Institutional Investor - Corporate 
Awards 2021 ซึ่่�งจัดโดย Alpha Southeast Asia โดยมีรื่างวัล ดังต่อไปีน้� 
1) Best Senior Management Investor Relations Support 2) Strongest 
Adherence to Corporate Governance และ 3) Best CFO in Thailand 
มอบำแกำ่ คุณ์พงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ CFO บำรื่ิษััท คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปี จำากำัด 
(มหาช่น)

 z ได้รื่ับำรื่างวัลพรื่ะรื่าช่ทาน Thailand Corporate Excellence 
Awards 2021 สาขาความเป็ีนเลิศด้านผ่้นำา (Leadership Excellence) 
ซึ่่�งจัดโดยสมาคมกำารื่จัดกำารื่ธุรุื่กิำจแห่งปีรื่ะเทศไทย (TMA) รื่ว่มกัำบำสถึาบำนั
บำัณ์ฑ์ิตบำรื่ิหารื่ธุุรื่กำิจศศินทรื่์แห่งจุฬาลงกำรื่ณ์์มหาวิทยาลัย

ปี	2565
 z CBG เขา้รื่ว่มลงทนุกำบัำบำรื่ษิัทั ซึ่.ีเจ. เอก็ำซึ่เ์พรื่ส กำรืุ่ป๊ี จำากำดั (CJ) 

และบำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัด (TD) จัดตั�งบำรื่ิษััท ทีดี เวนเจอรื่์ จำากำัด 
(TDV) ตามมติที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เม่�อวันที� 21 กำรื่กำฎาคม 
2565 เพ่�อปีรื่ะกำอบำธุุรื่กิำจกำารื่ลงทนุถึอ่หุน้ในบำริื่ษัทัอ่�น (Holding Company) 
ด้วยสัดส่วนกำารื่ลงทุนรื่้อยละ 15, 15 และ 70 ตามลำาดับำ โดย TDV ได้เข้า
ทำาสัญญารื่่วมทุนกำับำบำรื่ิษััท กำสิกำรื่ วิช่ั�น จำากัำด (KVISION) จัดตั�งบำริื่ษััท
แห่งใหม่ช่่�อ บำรื่ิษััท กำสิกำรื่ คารื่าบำาว จำากำัด (KBAO) ในสัดส่วนกำารื่ลงทุน
รื่้อยละ 50 ลบำ 1 หุ้น และรื่้อยละ 50 บำวกำ 1 หุ้น ตามลำาดับำ เพ่�อปีรื่ะกำอบำ
ธุุรื่กิำจให้บำริื่กำารื่ด้านกำารื่เงินในรื่ะบำบำนิเวศธุุรื่กิำจของตนทั�งในปัีจจุบัำนและที�
จะพัฒนาข่�นตามแผนในอนาคต (Own Ecosystem)

 z CBG ลงทุนในหุ้นของบำริื่ษััท ตะวันแดง โลจีสติกำส์ จำากำัด 
(TWD) จากำบำรื่ษิัทั ซึ่.ีเจ. เอ็กำซ์ึ่เพรื่ส กำรืุ่ป๊ี จำากำดั (CJ) ในสดัสว่นร้ื่อยละ 20 
ตามมติที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เม่�อวันที� 15 ธุันวาคม 2565 และ 
TWD ไดเ้ขา้ทำาสญัญารื่ว่มทนุกำบัำบำรื่ษิัทั มนีาทรื่านสปีอรื่ต์ จำากำดั (มหาช่น) 
(MENA) ในสัดส่วนรื่้อยละ 65 และ 35 ตามลำาดับำ เพ่�อจัดตั�งบำรื่ิษััทรื่่วม
ทนุแห่งใหม่เพ่�อปีรื่ะกำอบำธุรุื่กิำจบำริื่กำารื่ขนส่งสินค้าและให้เช่า่ยานพาหนะ ใน
รื่ป่ีแบำบำรื่วมศน่ยบ์ำรื่กิำารื่ที�ใช่ร้ื่ว่มกำนั (Shared service) เพ่�อสนบัำสนนุธุรุื่กำจิ
ปีกำติในรื่ะบำบำนิเวศของตนเปี็นหลักำ

 z ICUK เปิีดตัวผลิตภัณ์ฑ์์ ใหม่ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า 
“CARABAO ENERGY DRINK MANGO BURST” รื่สช่าตแิละขนาดแบำบำ
ใหม่มีทั�งแบำบำขวดขนาดบำรื่รื่จุ 500 มิลลิลิตรื่ และกำรื่ะปี๋องขนาดบำรื่รื่จุ 330 
มิลลิลิตรื่ เปี็นเครื่่�องด่�มให้พลังงานแคลอรื่ี�ตำ�า รื่สช่าติเยี�ยม สดช่่�น และมี
ส่วนผสมของวิตามินบำี

 z เปิีดตัวผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ในปีรื่ะเทศภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า
เครื่่�องด่�มวิตามินซึ่ี “ว่้ดดี� ซึ่ี+ ล็อค กำล่ต้า (กำลิ�นลิ�นจี�)” เป็ีนเครื่่�องด่�ม
วิตามินซึ่ีผสม กำล่ต้าไธุโอน ผสานไลโคปีีน มีวิตามินซีึ่ส่ง 200% บำรื่รื่จุ
ขวดขนาด 140 มิลลิลิตรื่ เพ่�อขยายฐานกำลุ่มผ่้บำรื่ิโภคกำลุ่มผ้่หญิง ไปียัง
นักำเรื่ียน นักำศ่กำษัา ตลอดจนวัยทำางาน ที�นอกำจากำใส่ใจสุขภาพแล้ว ยัง
ใส่ใจเรื่่�องกำารื่ด่แลผิวพรื่รื่ณ์

 z เปิีดตัวผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ในปีรื่ะเทศภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า 
“คันโซึ่ ค่ณ์สอง” ซึ่่�งเปี็นเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังแบำบำไม่อัดกำ๊าซึ่ บำรื่รื่จุขวด
ขนาด 150 มิลลิลิตรื่ มีส่วนผสมจากำตับำ กำล่โคโรื่โนแล็กำโทนและสารื่สกำัด
ขมิ�นชั่นเขา้ด้วยกำนั เพ่�อตอบำสนองความตอ้งกำารื่ผ่บ้ำรื่โิภคที�หนัมาให้ความ
สำาคัญกำับำเรื่่�องสุขภาพมากำข่�น

 zได้รื่ับำรื่างวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 
บำรื่ิษััทที�มีกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ดีที�สุดของปีรื่ะเทศไทย ปีรื่ะจำาปีี 2565 ซึ่่�งจัด
โดย Deloitte โดยเปี็นรื่างวัลที�ได้กำารื่ยอมรื่ับำรื่ะดับำโลกำ และนับำเปี็นกำารื่ได้
รื่ับำรื่างวัลดังกำล่าวเปี็นปีีที� 2 ติดต่อกำัน 

 zไดร้ื่บัำรื่างวลั Thailand’s Top Corporate Brands 2022 ในหมวด
ธุุรื่กำจิอาหารื่และเครื่่�องด่�ม ซึ่่�งเปีน็รื่างวลัที�มอบำใหก้ำบัำองคก์ำรื่ที�มมีล่คา่แบำรื่นด์
องคก์ำรื่สง่สดุในปีรื่ะเทศไทยปีรื่ะจำาปี ี2565 จดัโดยคณ์ะพาณ์ชิ่ยศาสตรื่แ์ละ
กำารื่บำญัช่ ีจฬุาลงกำรื่ณ์ม์หาวิทยาลยั รื่ว่มกำบัำตลาดหลักำทรื่พัยแ์หง่ปีรื่ะเทศไทย 
โดยนับำเปี็นกำารื่ได้รื่ับำรื่างวัลดังกำล่าวเปี็นครื่ั�งที� 2 

 zได้รื่ับำรื่างวัล องค์กำรื่หัวใจทองคำา ในงาน Golden Heart Award 
2021 เม่�อวันที� 31 มีนาคม 2565 จัดโดยสมาคมสมาพันธุ์สถึานปีรื่ะกำอบำ
กำารื่เพ่�อสุขภาพและผ่้ส่งอายุ (HEC) 

 zไดร้ื่บัำรื่างวลั Thailand Trust Mark (T Mark) ได้รื่บัำตรื่าสญัลกัำษัณ์์ 
T Mark ซึ่่�งเปีน็ตรื่าสญัลกัำษัณ์แ์หง่ความเช่่�อมั�นในคณุ์ภาพสนิคา้และบำรื่หิารื่
ไทยและเป็ีนที�ไว้วางใจจากำทั�วโลกำ เป็ีนรื่ะยะเวลา 3 ปีี นับำตั�งแต่เด่อน
กำุมภาพันธุ์ 2565 ถึ่งเด่อนกำุมภาพันธุ์ 2568

 zได้รื่ับำคะแนนกำารื่ตอบำแบำบำสอบำถึามด้านความยั�งย่น S&P ที�
เพิ�มข่�น 5 เท่าจากำปีีกำ่อนหน้าน้� รื่วมถึ่งได้รื่ับำกำารื่จัดอับำดับำอย่่ในกำลุ่มหุ้น
ยั�งย่น Thailand Sustainability Investment (THSI) ปีรื่ะเภทเกำษัตรื่และ
อุตสาหกำรื่รื่ม (ARGO)

 zได้รื่ับำกำารื่รื่ับำรื่องเครื่่�องหมายคารื่์บำอนฟืุ้ตพรื่ิ�นท์ขององค์กำรื่ 
จากำองค์กำรื่กำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ก๊ำาซึ่เรื่่อนกำรื่ะจกำ (องค์กำารื่มหาช่น) ตาม
เลขใบำรื่ับำรื่องเลขที� TGO CFO FY22-152
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ได้ริับริางวัลเกียัริต่ิยัศ	องค์กริที�มุ่ ี
มุ่่ลค�าแบรินด์ส่่งส่่ดของปริะเทศไทยั	
หมุ่วดธ่ริกิจอาหาริและเคริ่�องดื�มุ่ 
Thailand’s Top  
Corporate	Brands	2022

เปิดต่ัวผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหมุ่�ในปริะเทศภายัใต่้เคริ่�องหมุ่ายัการิค้า
เคริ่�องดื�มุ่วิต่ามุ่ินซึ่ี	“ว่้ดดี�	ซึ่ี+	ล็อค	กล่ต่้า	(กลิ�นลิ�นจี�)”

เปิดต่ัวผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหมุ่�ในปริะเทศ
ภายัใต่้เคริ่�องหมุ่ายัการิค้า	“คันโซึ่	ค่ณส่อง”

ได้ริับริางวัล	การิบริิหาริจัดการิดีที�ส่่ด
ของปริะเทศไทยั	ปริะจำาปี	2565  

Thailand’s Best  
Managed	Companies	2022

-	ได้ริับคะแนนการิต่อบแบบส่อบถ่ามุ่ 
ด้านความุ่ยัั�งยัืน	S&P	เพื่่�มุ่ข้�น	5	เท�า 
จากปีก�อนหน้า	

-	ได้ริับการิจัดอับดับอยั่�ในกล่�มุ่ห่้นยัั�งยัืน	
Thailand	Sustainability	Investment	
(THSI)	ปริะเภทเกษัต่ริและอ่ต่ส่าหกริริมุ่	
(ARGO)

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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ลักษัณะ 
การประกอบธุุรกิจ
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บำรื่ิษััท คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปี จำากำัด (มหาช่น) ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจโดยกำารื่ถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััทอ่�น (Holding Company) ซึ่่�งมีกำารื่ลงทุนหลักำในบำรื่ิษััทย่อยที�
ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กิำจผลิต กำารื่ตลาด ขายและจัดจำาหน่ายเครื่่�องด่�มบำำารุื่งกำำาลังและเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ ทั�งในปีรื่ะเทศและต่างปีรื่ะเทศ โครื่งสรื่้างกำารื่ลงทุนโดย
กำารื่ถึ่อหุ้นในภาพรื่วมมีรื่ายละเอียดดังต่อไปีน้�

Operating SubsidiariesHolding Subsidiaries

THAILAND

CARABAO GROUP

ASIA CARABAO VENTURE CO., LTD.
บร�ษัท เอเช�ย คาราบาว เวนเจอร จำกัด

100%

100%

100%100%

85%

84%

100%

OVERSEA

100%100%

100%

100%

100%

CTHKCHHK

CVHLUX

ICUK

CARABAO GROUP
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ลักิษัณะกิาริป้ริะกิอบธุริกิิจของบริิษััทฯ
บำรื่ิษััทฯ ดำาเนินธุุรื่กำิจอย่างครื่บำวงจรื่ตั�งแต่กำารื่ผลิต กำารื่ตลาด ขายและจัดจำาหน่ายเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังและเครื่่�องด่�มอ่�นๆ โดยครื่อบำคลุม

ธุุรื่กำิจต้นนำ�า ได้แกำ่ กำารื่ผลิตขวดแก้ำว กำรื่ะป๋ีองอล่มิเน้ยม และบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์อ่�นเพ่�อใช้่เปี็นบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์สำาหรื่ับำโรื่งบำรื่รื่จุสินค้าสำาเรื่็จรื่่ปี และต่อเน่�อง
ไปีจนถ่ึงกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ช่่องทางกำรื่ะจายผ่านเครื่่อข่ายรื่้านค้าและพันธุมิตรื่ทางธุุรื่กำิจสำาหรื่ับำธุุรื่กำิจในปีรื่ะเทศและต่างปีรื่ะเทศภายใต้วิสัยทัศน์ 
"สินค้ารื่ะดับำโลกำ แบำรื่นด์รื่ะดับำโลกำ" 

 
 1. ธุริกิิจผลิต้และจัดำหาขวิดำแกิ้วิ

APG ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิตและจัดหาขวดแกำ้วเพ่�อใช่้เปี็นบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังและเคร่ื่�องด่�มอ่�นๆ โรื่งผลิตขวดแกำ้วภายใต้
กำารื่ดำาเนินงานของ APG สามารื่ถึรื่องรื่ับำปีรื่ิมาณ์นำ�าแกำ้วส่งสุดปีรื่ะมาณ์ 640 ตันต่อวัน 

APG ผลิตขวดแกำ้วที�ใช่้เปี็นบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์เครื่่�องด่�มทั�งในรื่่ปีแบำบำสีช่าและสีเขียว โดย APG ได้เรื่ิ�มมีกำารื่ใช่้กำำาลังผลิตส่วนเกำิน ในกำารื่ผลิตและ
จำาหน่ายขวดแกำ้วให้แกำ่บำุคคลภายนอกำ เพ่�อปีรื่ะโยช่น์ในด้านบำริื่หารื่ต้นทุนและทรัื่พยากำรื่ที�มีอย่่ให้เกำิดปีรื่ะโยขน์ส่งสุดในภาพรื่วมของบำรื่ิษััทฯ อีกำทั�ง 
APG ได้ลงทุนติดตั�งรื่ะบำบำไฟื้ฟื้้าพลังงานแสงอาทิตย์บำนหลังคาของโรื่งงาน โดยมีขนาดกำำาลังกำารื่ผลิตติดตั�งอย่่ที� 5 เมกำะวัตต์ ซึ่่�งเรื่ิ�มผลิตไฟื้ฟื้้าตั�งแต่
ในปี ี2564 และอย่่รื่ะหว่างกำารื่ติดตั�งเพิ�มปีรื่ะมาณ์ 5 เมกำะวัตต์ คาดวา่จะเรื่ิ�มทยอยผลิตไฟื้ฟ้ื้าภายในปี ี2566 เพ่�อผลิตไฟื้ฟ้ื้าจากำแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
อันเปี็นส่วนหน่�งของกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจตามแนวทางใส่ใจสิ�งแวดล้อม สังคม และหลักำธุรื่รื่มาภิบำาล (ESG)

 2. ธุริกิิจผลิต้กิริะป้๋องอลูมิเน์่ยม
ACM ซึ่่�งเปี็นบำรื่ิษััทรื่่วมทุน ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิตกำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยมเพ่�อใช่้เปี็นบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังและเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ โรื่งผลิต

กำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยมภายใต้กำารื่ดำาเนินงานของ ACM ตั�งอย่่บำนพ่�นที�ขนาด 31 ไรื่่ เอ่�ออำานวยต่อกำารื่ติดตั�งเครื่่�องจักำรื่ 2 สายกำารื่ผลิต โดยในปีัจจุบำัน 
ACM ติดตั�งเครื่่�องจักำรื่จำานวน 1 สายกำารื่ผลิต รื่องรื่ับำปีรื่ิมาณ์ผลิตกำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยมส่งสุดปีรื่ะมาณ์ 1,000 ล้านกำรื่ะปี๋องต่อปีี และได้เข้าส่่กำารื่ผลิตเช่ิง
พาณ์ิช่ย์ในเด่อนพฤศจิกำายน 2561
 
 3. ธุริกิิจผลิต้และจัดำหาบริริจุภััณฑ์์อื�น์

APM ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิตและจัดหาบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ 3 ปีรื่ะเภท ค่อ กำล่องกำรื่ะดาษัล่กำฟื้่กำ ฉลากำพลาสติกำช่นิด OPP และแผ่นฟื้ิล์มหด เพ่�อใช่้เปี็น
บำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังและเครื่่�องด่�มอ่�น

APM จะใช้่กำำาลงักำารื่ผลติสว่นใหญ่ในกำารื่ผลติช่ิ�นสว่นบำรื่รื่จุภณั์ฑ์ท์ี�ใช่เ้ปีน็บำรื่รื่จภุณั์ฑ์์สำาหรื่บัำเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัและเครื่่�องด่�มอ่�นของบำรื่ษิัทัฯ 
โดย APM มีแผนจะใช่้กำำาลังกำารื่ผลิตส่วนเกำิน ในกำารื่ผลิตและจำาหน่ายช่ิ�นส่วนบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ให้แกำ่บำุคคลภายนอกำ เพ่�อปีรื่ะโยช่น์ในด้านบำรื่ิหารื่ต้นทุนและ
ทรื่พัยากำรื่ที�มอีย่่ใหเ้กำดิปีรื่ะโยขนส์ง่สดุในภาพรื่วมของบำรื่ษิัทัฯ นอกำจากำน้� บำรื่ษิัทัฯ จะนำาฟื้ลิม์ที�ผา่นกำารื่ใช่ง้านแลว้กำลบัำมาเขา้ส่ก่ำรื่ะบำวนกำารื่แปีรื่ร่ื่ปีเปีน็
วตัถุึดบิำสำาหรื่บัำใช้่ในกำรื่ะบำวนกำารื่ผลิตของ APM อนัเป็ีนสว่นหน่�งในแนวทางกำารื่ดำาเนนิธุรุื่กิำจอย่างยั�งยน่ภายใต้แนวคิดใส่ใจสิ�งแวดล้อม สงัคม และหลักำ
ธุรื่รื่มาภิบำาล (ESG)

 4. ธุริกิิจผลิต้ กิาริต้ลาดำ ขายและจัดำจำาหน์่ายผลิต้ภััณฑ์์ภัายใต้้เคริ่�องหมายกิาริค้าของบริิษััทฯ
CBD ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำจิผลติ กำารื่ตลาด ขายและจดัจำาหนา่ยเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงั และเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ  ที�บำรื่ษัิัทฯ จะดำาเนนิกำารื่ผลติเพ่�อจดัจำาหนา่ย

ในอนาคตทั�งสำาหรื่บัำธุรุื่กำจิในปีรื่ะเทศและตา่งปีรื่ะเทศ โรื่งผลติภายใตก้ำารื่ดำาเนนิงานของ CBD สามารื่ถึรื่องรื่บัำปีรื่มิาณ์บำรื่รื่จสุนิคา้สำาเรื่จ็รื่ป่ีสง่สดุปีรื่ะมาณ์ 
2,500 ล้านกำรื่ะปี๋องและ 2,400 ล้านขวดต่อปีี 

CBD ในปัีจจุบำันดำาเนินกำารื่ผลิตเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังหลายรื่่ปีแบำบำทั�งในด้านบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์และส่วนผสมเพ่�อให้ได้รื่สช่าติและคุณ์สมบัำติเฉพาะ
เพ่�อตอบำสนองความตอ้งกำารื่ของกำลุม่ผ้่บำรื่โิภคที�ตา่งกำนัในแตล่ะปีรื่ะเทศ กำลา่วคอ่ เครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัสำาหรื่บัำธุรุื่กำจิในปีรื่ะเทศจะอย่่ในรื่ป่ีแบำบำขวดช่นดิ
ไม่อัดกำ๊าซึ่ สำาหรื่ับำธุุรื่กำิจต่างปีรื่ะเทศจะอย่่ในรื่่ปีแบำบำกำรื่ะปี๋องช่นิดไม่อัดกำ๊าซึ่เปี็นส่วนใหญ่ นอกำเหน่อไปีจากำเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังที�เปี็นผลิตภัณ์ฑ์์สรื่้าง
รื่ายไดจ้ากำกำารื่ขายหลักำใหแ้กำ่บำรื่ษิััทฯ CBD ยงัปีรื่ะยุกำต์ใช่ก้ำำาลงัผลติที�มอีย่่ในกำารื่ผลติเครื่่�องด่�มวติามนิซึ่ ีว่้ดดี� ซึ่+ี ลอ็ค และเครื่่�องด่�มผสมซึ่งิค ์ในขณ์ะ
ที�นำ�าด่�ม กำาแฟื้ปีรืุ่งสำาเรื่็จช่นิดผงและกำาแฟื้ปีรืุ่งสำาเรื่็จพรื่้อมด่�มดำาเนินกำารื่ผลิตโดยบำุคคลภายนอกำตามข้อตกำลงในสัญญาว่าจ้าง โดยคำาน่งถึ่งแผนธุุรื่กำิจ
ของบำรื่ิษััทฯ ควบำค่่ไปีกำับำพฤติกำรื่รื่มและปีรื่ิมาณ์ความต้องกำารื่สินค้าตามสภาวะเศรื่ษัฐกำิจและอุตสาหกำรื่รื่มที�เกำี�ยวข้องในแต่ละช่่วงเวลา

เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวค่อผลิตภัณ์ฑ์์ที�สรื่้างรื่ายได้จากำกำารื่ขายหลักำสำาหรื่ับำธุุรื่กำิจต่างปีรื่ะเทศ โดย CBD 
ดำาเนินกำารื่ผลิตและส่งออกำสินค้าสำาเรื่็จรื่่ปีจากำปีรื่ะเทศไทยไปียังบำรื่ิษััทค่่ค้าต่างปีรื่ะเทศที�เปี็นตัวแทนทำาหน้าที�นำาเข้าและจัดจำาหน่ายต่อไปียังกำลุ่ม
ผ่้บำรื่ิโภค (Distributorship)

กำลยทุธุก์ำารื่บำริื่หารื่จัดกำารื่กำรื่ะบำวนผลิตตั�งแต่ตน้นำ�าไปีส่ป่ีลายนำ�าไมเ่พยีงแตช่่่วยสง่เสรื่มิกำารื่ควบำคุมคณุ์ภาพผลติภณั์ฑ์์และสร้ื่างความยด่หยุน่
ในกำารื่ผลติ ยงัลดกำารื่พ่�งพงิกำารื่จดัหาขวดแกำว้และกำรื่ะปีอ๋งอลมิ่เนย้มจากำบำคุคลภายนอกำ ในขณ์ะที�เครื่่�องจกัำรื่ อปุีกำรื่ณ์แ์ละรื่ะบำบำสนบัำสนนุที�ใช้่เทคโนโลยี
ทนัสมยั รื่วมถึง่ทำาเลที�ตั�งเดยีวกำนัในลกัำษัณ์ะกำลุม่อตุสาหกำรื่รื่มตอ่เน่�องเอ่�ออำานวยต่อกำารื่บำรื่หิารื่จัดกำารื่ลดตน้ทุนกำารื่ผลติและปีรื่ะโยช่นจ์ากำกำารื่ปีรื่ะหยดั
ต่อขนาด

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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 5. ธุริกิิจบริิหาริจัดำกิาริช่่องทางกิาริจัดำจำาหน์่ายสัำาหริับธุริกิิจใน์ป้ริะเทศ 
DCM ปีรื่ะกำอบำธุรุื่กำจิบำรื่หิารื่จดักำารื่ช่อ่งทางกำารื่จดัจำาหนา่ยสำาหรื่บัำธุุรื่กำจิในปีรื่ะเทศ ครื่อบำคลุมทุกำกำลุม่ผลติภณั์ฑ์์ภายใตเ้ครื่่�องหมายกำารื่คา้ที�

บำริื่ษัทัฯ เปีน็เจา้ของ ปีรื่ะกำอบำไปีดว้ยเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลังและเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ  ที�บำรื่ษิัทัฯ ดำาเนนิกำารื่ผลติภายใตเ้ครื่่�องหมายกำารื่ค้าของตนเอง (Branded 
products by our own manufacturer) และนำ�าด่�ม กำาแฟื้ปีรืุ่งสำาเรื่็จช่นิดผงและกำาแฟื้ปีรืุ่งสำาเรื่็จพรื่้อมด่�มที�บำรื่ิษััทฯ ว่าจ้างบำุคคลภายนอกำดำาเนิน
กำารื่ผลิตภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาว (Branded products by 3rd party manufacturer) และเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ ที�บำรื่ิษััทฯ ทำากำารื่ตลาด ขายและ
จดัจำาหนา่ยในอนาคต นอกำจากำน้� DCM ยงัรื่บัำจา้งจดัจำาหน่ายผลติภณั์ฑ์์ทั�งปีรื่ะเภทอาหารื่และปีรื่ะเภททั�วไปีที�ไม่ใช่่อาหารื่ใหแ้กำบ่ำคุคลภายนอกำ (3rd party 
products for distribution) โดยช่่องทางกำารื่จัดจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ภายใต้กำารื่ดำาเนินงานของ DCM ปีรื่ะกำอบำไปีด้วย กำ.) รื่้านค้าดั�งเดิม (Traditional 
trade) ทั�งในส่วนกำารื่กำรื่ะจายผ่านตัวแทน (Multi tiered agent) และกำารื่กำรื่ะจายผ่านศ่นย์กำรื่ะจายสินค้าและหน่วยรื่ถึเงินสดของตนเอง (Cash van) 
และ ข.) รื่้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade) 

ศ่นย์กำรื่ะจายสินค้าและหน่วยรื่ถึเงินสดช่่วยยกำรื่ะดับำขีดความสามารื่ถึในกำารื่กำรื่ะจายผลิตภัณ์ฑ์์เข้าส่่จุดขายตามรื่้านค้าโดยตรื่ง โดย DCM 
ในปีัจจุบำันได้พัฒนารื่ะบำบำบำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความสัมพันธุ์ล่กำค้า โดยมีวัตถึุปีรื่ะสงค์ในกำารื่สรื่้างฐานข้อม่ลใช่้สำาหรื่ับำกำารื่จัดกำลุ่ม รื่ะบำุความมีตัวตน อีกำทั�ง
วิเครื่าะห์ขนาดธุุรื่กิำจ รื่่ปีแบำบำกำารื่สั�งซ่ึ่�อและพฤติกำรื่รื่มกำารื่ช่ำารื่ะเงิน เพ่�อนำาข้อม่ลดังกำล่าวมาใข้ปีรื่ะโยช่น์เชิ่งกำลยุทธ์ุต่อกำารื่พัฒนาเครื่่อข่ายร้ื่านค้า 
และกำารื่จัดทำาแผนกำารื่ตลาดและส่งเสรื่ิมกำารื่ขายให้มีปีรื่ะสิทธุิภาพ ทั�งน้� DCM มีศ่นย์กำรื่ะจายสินค้าและหน่วยรื่ถึเงินสดจำานวน 31 แห่งและปีรื่ะมาณ์ 
330 คัน ปีฏิิบำัติกำารื่ครื่อบำคลุมรื่้านค้าจำานวนรื่วมทั�งสิ�นปีรื่ะมาณ์ 180,000 ทั�วปีรื่ะเทศ 

นโยบำายขายและกำารื่ตลาดสำาหรื่บัำธุรุื่กิำจในปีรื่ะเทศมุง่เน้นให้เกำดิกำารื่สอดปีรื่ะสานรื่ะหว่างรื่ะบำบำงานส่งเสริื่มกำารื่ขาย กำารื่ใช้่ส่�อโฆษัณ์าปีรื่ะช่าสัมพนัธุ์
ทั�งในรื่่ปีแบำบำออนไลน์และออฟื้ไลน์ กำารื่จัดกำิจกำรื่รื่มกำารื่ตลาดภาคสนามโดยตรื่งกำับำกำลุ่มล่กำค้าแบำบำเฉพาะเจาะจง และกำารื่พัฒนาเครื่่อข่ายรื่้านค้าทั�งใน
รื่ะดับำค้าส่งและค้าปีลีกำสำาหรื่ับำแต่ละจังหวัด ด้วยบำุคลากำรื่ปีฏิิบำัติกำารื่ภาคสนามและหน่วยรื่ถึเงินสดที�มีอย่่รื่วมกำันมากำกำว่า 1,500 คน ครื่อบำคลุมพ่�นที�
กำารื่ค้าสำาคัญทั�วปีรื่ะเทศ

 6. ธุริกิิจกิาริต้ลาดำ ขายและจัดำจำาหน์่ายผลิต้ภััณฑ์์ภัายใต้้เคริ่�องหมายกิาริค้าของบริิษััทฯ ใน์ป้ริะเทศอังกิฤษั
และป้ริะเทศอื�น์น์อกิทวิีป้เอเช่่ย 

 ICUK ซึ่่�งเป็ีนบำริื่ษััทรื่ว่มทนุโดยกำารื่ถึอ่หุน้ทางอ้อมผา่นบำริื่ษััทยอ่ยตา่งปีรื่ะเทศ 2 แห่ง ได้แกำ ่CHHK และ CVHLUX ปีรื่ะกำอบำธุรุื่กิำจกำารื่ตลาด 
ขายและจดัจำาหนา่ยเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัภายใตเ้ครื่่�องหมายกำารื่คา้ของบำรื่ษิัทัฯ ในปีรื่ะเทศองักำฤษัและปีรื่ะเทศอ่�นนอกำทวปีีเอเช่ยี โดยสนิคา้สำาเรื่จ็รื่ป่ีที�
ใช่ใ้นกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กิำจไดเ้ปีลี�ยนมาดำาเนนิกำารื่ผลติโดยบำริื่ษัทัฯ ทดแทนกำารื่วา่จา้งบำคุคลภายนอกำ เพ่�อสรื่า้งความยด่หยุน่ในด้านปีรื่มิาณ์กำารื่ผลติตามให้
เหมาะสมกำบัำความตอ้งกำารื่ทางกำารื่ตลาดและขนาดธุรุื่กำจิ ทั�งน้� ICUK ไดเ้รื่ิ�มขยายช่อ่งทางกำารื่จดัจำาหนา่ยเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัภายใตเ้ครื่่�องหมายกำารื่คา้
คารื่าบำาวในปีรื่ะเทศอังกำฤษัโดยมุ่งเน้นแพลตฟื้อรื่์มออนไลน์มากำข่�น นอกำเหน่อไปีจากำกำารื่ขายผ่านรื่้านค้าสมัยใหม่ 

บำรื่ิษััทฯ ดำาเนินนโยบำายกำารื่ตลาดต่างปีรื่ะเทศเชิ่งรืุ่กำโดยกำำาหนดแผนธุุรื่กิำจรื่่วมกัำบำบำริื่ษััทค่่ค้าและให้กำารื่สนับำสนุนด้านกิำจกำรื่รื่มกำารื่ตลาด
และส่งเสรื่ิมกำารื่ขายที�จำาเปี็นต่อกำารื่สรื่้างปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์และกำารื่รื่ับำรื่่้ในตัวผลิตภัณ์ฑ์์ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวที�มีจุดแข็งจากำภาพลักำษัณ์์กำารื่
เปี็นผ่้สนับำสนุนสโมสรื่และกำารื่แข่งขันฟืุ้ตบำอลช่ั�นนำารื่ะดับำโลกำ ได้แกำ่ English Football League (EFL) ภายใต้ช่่�อ Carabao Cup อันเปี็นเครื่่�องม่อ
ส่�อสารื่ทางกำารื่ตลาดเพ่�อปีรื่ะโยช่น์ในกำารื่ขยายกำลุ่มผ่้บำรื่ิโภคและเพิ�มจุดขายในแต่ละปีรื่ะเทศ ไม่จำากำัดเฉพาะตลาดส่งออกำหลักำเดิมแต่ยังหมายรื่วมถึ่ง
ตลาดส่งออกำใหม่ที�มีศักำยภาพกำารื่เติบำโตในอนาคตอย่างเปี็นรื่ะบำบำ
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2563

2564

2565

ผลิตภัณฑ�ภายใต�เคร�่องหมายการค�าของบร�ษัทฯ

2563

2564

2565

ธุรกิจรับจ�างจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�ให�แก�บุคคลภายนอก

บร�ษัทฯ ผลิตเอง ว�าจ�างบุคคลภายนอกผลิต

กลุ�มอุปโภคบร�โภคทั่วไป กลุ�มเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�

รวม  13,058 ล�านบาท

รวม  13,126 ล�านบาท

รวม  14,525 ล�านบาท

รวม 5,350 ล�านบาท

รวม 3,568 ล�านบาท

รวม 2,413 ล�านบาท

2563

2564

2565

รายได�จากการขายผลิตภัณฑ�อื่น

807 ล�านบาท

670 ล�านบาท

293 ล�านบาท

โคริงส่ริ้างริายัได้

โครื่งสรื่้างรื่ายได้ของบำรื่ิษััทฯ แบำ่งตามผลิตภัณ์ฑ์์ได้เปี็น 3 ปีรื่ะเภทหลักำ ปีรื่ะกำอบำไปีด้วยผลิตภัณ์ฑ์์ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าของบำรื่ิษััทฯ 
ผลิตภัณ์ฑ์์รื่ับำจ้างจัดจำาหน่ายให้แกำ่บำุคคลภายนอกำ และผลิตภัณ์ฑ์์อ่�น ทั�งนี� ผลิตภัณ์ฑ์์ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าของบำรื่ิษััทฯ มีทั�งในส่วนที�ดำาเนินกำารื่
ผลิตด้วยตนเองและว่าจ้างบำุคคลภายนอกำให้ดำาเนินกำารื่ผลิต โครื่งสรื่้างรื่ายได้จากำกำารื่ขาย จำาแนกำตามผลิตภัณ์ฑ์์สามารื่ถึสรืุ่ปีได้ดังต่อไปีนี�

โคริงส่ริ้างริายัได้จากการิขายั	
2563 2564 2565

ล้านบาท ส่ัดส่�วน ล้านบาท ส่ัดส่�วน ล้านบาท ส่ัดส่�วน

ผู้ลิต่ภัณฑ์์ภายัใต่้เคริื�องหมุ่ายัการิค้าของบริิษััทฯ

ผลิตภัณ์ฑ์์ที�บำรื่ิษััทฯ ดำาเนินกำารื่ผลิต 14,082 81.7 12,622 72.7 12,591 65.6
ผลิตภัณ์ฑ์์ที�บำรื่ิษััทฯ ว่าจ้างบำุคคลภายนอกำดำาเนินกำารื่ผลิต 443 2.6 504 2.9 467 2.4

รวม ผลิตภัณัฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบูริษััทฯ 14,525 84.3 13,126 75.6 13,058 68.0

ธ่ริกิจริับจ้างจัดจำาหน�ายัผู้ลิต่ภัณฑ์์ให้แก�บ่คคลภายันอก

กำลุ่มอุปีโภคบำรื่ิโภคทั�วไปี 260 1.5 219 1.2 290 1.5
กำลุ่มเครื่่�องด่�มแอลกำอฮ่อล์ 2,153 12.5 3,349 19.3 5,060 26.3

รวม ผลิตภัณัฑ์รับูจ้างจัดจำาหน่ายให้แก่บู๊คคลภายนอก 2,413 14.0 3,568 20.5 5,350 27.8

ริายัได้จากการิขายัผู้ลิต่ภัณฑ์์อื�น

รวม รายได้จากการขายผลิตภัณัฑ์อื่น 293 1.7 670 3.9 807 4.2

ริวมุ่	ริายัได้จากการิขายัทั�งหมุ่ด 17,231 100.0 17,364 100.0 19,215 100.0

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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2565

ผลิตภัณฑ�ภายใต�เคร�่องหมายการค�าของบร�ษัทฯ

68.0%

ธุรกิจรับจ�างจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�
ให�แก�บุคคลภายนอก

27.8%

รายได�จากการขาย
ผลิตภัณฑ�อื่น

4.2%

2564

75.6%

20.5%

ธุรกิจรับจ�าง
จัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�
ให�แก�บุคคลภายนอก

รายได�จากการขาย
ผลิตภัณฑ�อื่น

3.9%

2563

84.3%

14.0%

1.7%

ผลิตภัณฑ�
ภายใต�เคร�่องหมายการค�า
ของบร�ษัทฯ

ผลิตภัณฑ�
ภายใต�เคร�่องหมายการค�า
ของบร�ษัทฯ

ธุรกิจรับจ�าง
จัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�
ให�แก�บุคคลภายนอก

รายได�จากการขาย
ผลิตภัณฑ�อื่น
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เคร�่องดื่มบํารุงกําลังชนิดอัดก�าซ

บรรจ�กระป�องขนาด 330 มิลลิลิตร

 ภายใต�เคร�่องหมายการค�า CARABAO 

เคร�่องดื่มบํารุงกําลังชนิดอัดก�าซ

บรรจ�กระป�องขนาด 180 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�า CARABAO 

เคร�่องดื่มบํารุงกําลังชนิดอัดก�าซบรรจ�ขวด ขนาด 550 มิลลิลิตร

ภายในเคร�่องหมายการค�า CARABAO

เคร�่องดื่มบํารุงกําลังชนิดไม�อัดก�าซ

บรรจ�กระป�องขนาด 250 มิลลิลิตร

 ภายใต�เคร�่องหมายการค�า CARABAO

4

6

3

5

1

2

เคร�่องดื่มบํารุงกําลังบรรจ�ขวดขนาด 150 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาวแดง และคาราบาว

เคร�่องดื่มบํารุงกําลังบรรจ�ขวดขนาด 150 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคันโซ คูณสอง

ข้อมูลเกิ่�ยวิกิับผลิต้ภััณฑ์์
ลักษัณะผู้ลิต่ภัณฑ์์หริ่อบริิการิ	และการิพื่ัฒนานวัต่กริริมุ่ธ่ริกิจ

เคร�่องดื่มผสมซิงค�บรรจ�ขวดขนาด 250 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว สปอร�ต 

(เปลี่ยนชื่อจากสตาร�ท พลัสในป� 2561)

กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงขนาด 19 กรัมต�อซอง

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว

ผลิตภัณฑ�รับจ�างจัดจําหน�ายให�แก�บุคคลภายนอก

กาแฟปรุงสําเร็จพร�อมดื่มขนาด 180 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว

นํ้าดื่มบรรจ�ขวดขนาด 600 และ 1,500 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว 

นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ�ภายใต�เคร�่องหมายการค�าของตนเอง 

บร�ษัทฯ  ยังดําเนินการรับจ�างจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�ให�แก�บุคคลภายนอก

หลายรายการทั้งประเภทอาหารและประเภททั่วไปที่ไม�ใช�อาหาร

8

10

12

9

11

7

เคร�่องดื่มว�ตามินซีบรรจ�ขวดแก�วสีเข�ยวขนาด 140 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าวู�ดดี้ ซี+ ล็อค

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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เคร�่องดื่มบํารุงกําลังชนิดอัดก�าซ

บรรจ�กระป�องขนาด 330 มิลลิลิตร

 ภายใต�เคร�่องหมายการค�า CARABAO 

เคร�่องดื่มบํารุงกําลังชนิดอัดก�าซ

บรรจ�กระป�องขนาด 180 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�า CARABAO 

เคร�่องดื่มบํารุงกําลังชนิดอัดก�าซบรรจ�ขวด ขนาด 550 มิลลิลิตร

ภายในเคร�่องหมายการค�า CARABAO

เคร�่องดื่มบํารุงกําลังชนิดไม�อัดก�าซ

บรรจ�กระป�องขนาด 250 มิลลิลิตร

 ภายใต�เคร�่องหมายการค�า CARABAO

4

6

3

5

1

2

เคร�่องดื่มบํารุงกําลังบรรจ�ขวดขนาด 150 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาวแดง และคาราบาว

เคร�่องดื่มบํารุงกําลังบรรจ�ขวดขนาด 150 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคันโซ คูณสอง

เคร�่องดื่มผสมซิงค�บรรจ�ขวดขนาด 250 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว สปอร�ต 

(เปลี่ยนชื่อจากสตาร�ท พลัสในป� 2561)

กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงขนาด 19 กรัมต�อซอง

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว

ผลิตภัณฑ�รับจ�างจัดจําหน�ายให�แก�บุคคลภายนอก

กาแฟปรุงสําเร็จพร�อมดื่มขนาด 180 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว

นํ้าดื่มบรรจ�ขวดขนาด 600 และ 1,500 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าคาราบาว 

นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ�ภายใต�เคร�่องหมายการค�าของตนเอง 

บร�ษัทฯ  ยังดําเนินการรับจ�างจัดจําหน�ายผลิตภัณฑ�ให�แก�บุคคลภายนอก

หลายรายการทั้งประเภทอาหารและประเภททั่วไปที่ไม�ใช�อาหาร

8

10

12

9

11

7

เคร�่องดื่มว�ตามินซีบรรจ�ขวดแก�วสีเข�ยวขนาด 140 มิลลิลิตร

ภายใต�เคร�่องหมายการค�าวู�ดดี้ ซี+ ล็อค
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กิาริพััฒน์าน์วิัต้กิริริมธุริกิิจ
บำรื่ิษััทฯ ได้เปีิดตัวผลิตภัณ์ฑ์์เครื่่�องด่�มวิตามินซึ่ี “ว่้ดดี� ซึ่ี+ ล็อค” ผลิตด้วยนวัตกำรื่รื่มซึ่ี+ ล็อค ที�ช่่วยกำักำเกำ็บำคุณ์ภาพ และสามารื่ถึคงคุณ์ค่า

วิตามินซึ่ีไว้ภายในบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ให้ถึ่งม่อผ่้บำรื่ิโภคอย่างครื่บำครื่ัน มีวิตามินซึ่ีส่ง 200% (ของปีรื่ิมาณ์ที�แนะนำาให้บำรื่ิโภคต่อวัน (Thai RDI)) 
องค์ปีรื่ะกำอบำของนวัตกำรื่รื่ม ซึ่ี+ ล็อค มีดังนี�
1) บำรื่รื่จุในขวดแกำ้วสีเขียว ช่่วยปี้องกำันแสงแดด และความรื่้อนที�จะทำาลายคุณ์ภาพของวิตามินซึ่ี 
2) เติมกำ๊าซึ่ไนโตรื่เจน เพ่�อช่่วยปี้องกำันกำารื่ส่ญเสียของวิตามินซีึ่ในเครื่่�องด่�มจากำออกำซึ่ิเจนภายนอกำ (Oxidation) ซึ่่�งเปี็นสาเหตุหลักำของ

กำารื่เส่�อมคุณ์ภาพ
3) ใช่้ฝ่าล็อคช่นิดพิเศษั เพ่�อรื่ักำษัากำ๊าซึ่ไนโตรื่เจนในขวดที�มีแรื่งดันส่ง ช่่วยคงคุณ์ภาพของวิตามินซึ่ีไว้จนกำว่าจะเปีิด

บรรจ�ในขวดแก�วสเีข�ยว ช�วยป�องกนั
แสงแดด และความร�อนที่จะทําลาย

คุณภาพของว�ตามินซี เติมก�าซไนโตรเจน เพ�่อช�วย
ป�องกันการสูญเสียของ
ว�ตามินซีในเคร�่องดื่มจาก
ออกซิเจนภายนอก 
(Oxidation)

ใช�ฝาล็อคชนิดพ�เศษ เพ�่อรักษา
ก�าซไนโตรเจนในขวดที่มี
แรงดันสูง

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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สัภัาพักิาริต้ลาดำและกิาริแข่งขัน์
 1. กิลุ่มลูกิค้าเป้้าหมาย

 กำลุ่มล่กำค้าเปี้าหมายสำาหรื่ับำผลิตภัณ์ฑ์์ต่าง ๆ ของบำรื่ิษััทฯ สามารื่ถึสรืุ่ปีได้ ดังน้�

ผู้ลิต่ภัณฑ์์ ลักษัณะกล่�มุ่ล่กค้า

เคริ่�องดื�มุ่บำาริ่งกำาลัง 
• สำาหรื่ับำตลาดในปีรื่ะเทศ บำรื่ิษััทฯ มีกำลุ่มล่กำค้าเปี้าหมายเปี็นผ่้บำรื่ิโภควัยทำางานทุกำกำลุ่มอาช่ีพ และ
บำุคคลทั�วไปีที�ต้องกำารื่พลังงานและความสดช่่�นรื่ะหว่างกำารื่ทำากำิจกำรื่รื่ม

• สำาหรื่ับำตลาดต่างปีรื่ะเทศ บำรื่ิษััทฯ มีกำลุ่มล่กำค้าเปี้าหมายที�แตกำต่างกำันในแต่ละปีรื่ะเทศที�บำรื่ิษััทฯ 
ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ

เคริ่�องดื�มุ่ผู้ส่มุ่ซึ่ิงค์

      
     

• เครื่่�องด่�มผสมซึ่ิงค์ภายใต้ช่่�อตรื่าสินค้าคารื่าบำาวสปีอรื่์ต เพ่�อให้เข้าถึ่งกำลุ่มผ่้บำรื่ิโภคทั�วไปี 
เช่น่เดยีวกำบัำเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัของบำรื่ษิัทั ฯ และมั�นใจในสนิคา้คณุ์ภาพภายใตเ้ครื่่�องหมายกำารื่คา้
คารื่าบำาว

• กำลุ่มล่กำค้าเปี้าหมายในปีัจจุบำันเปี็นล่กำค้าในปีรื่ะเทศ

นำ�าดื�มุ่

            

• ตลาดนำ�าด่�มภายในปีรื่ะเทศมีกำลุ่มล่กำค้าที�กำว้าง ค่อ กำลุ่มบำุคคลทั�วไปีที�ให้ความสำาคัญกำับำความเปี็น
นำ�าด่�มที�มีเครื่่�องหมายกำารื่ค้าและคุณ์ภาพความสะอาดได้มาตรื่ฐาน

• กำลุ่มล่กำค้าเปี้าหมายของนำ�าด่�มคารื่าบำาวในปีัจจุบำันเปี็นล่กำค้าในปีรื่ะเทศ

กาแฟ

• บำรื่ิษััทฯ วางกำลุ่มเปี้าหมายหลักำเปี็นกำลุ่มเดียวกำับำตลาดเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังภายในปีรื่ะเทศ โดย
ส่วนใหญ่จะเปี็นกำลุ่มผ่้มีรื่ายได้รื่ะดับำขั�นต้นถึ่งปีานกำลาง

• กำลุ่มล่กำค้าเปี้าหมายของกำาแฟื้ในปีัจจุบำันเปี็นล่กำค้าในปีรื่ะเทศ

เคริ่�องดื�มุ่วิต่ามุ่ินซึ่ี
• สำาหรื่ับำตลาดในปีรื่ะเทศ บำรื่ิษััทฯ มีกำลุ่มเปี้าหมายหลักำ ค่อ ผ่้บำรื่ิโภคทั�วไปี ช่่วงอายุ 18 - 40 ปีี ที�
สนใจในสุขภาพ และกำารื่ด่แลตนเอง โดยส่วนใหญ่เปี็นกำลุ่มผ่้มีรื่ายได้รื่ะดับำปีานกำลางข่�นไปี ซึ่่�ง
เปี็นกำลุ่มเปี้าหมายที�แตกำต่างไปีจากำตลาดเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง

• กำลุ่มล่กำค้าเปี้าหมายในปีัจจุบำันเปี็นล่กำค้าทั�งในปีรื่ะเทศ และต่างปีรื่ะเทศ

คันโซึ่	ค่ณส่อง
• เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งตับำ มีกำลุ่มล่กำค้าเปี้าหมายเปี็นผ่้บำรื่ิโภควัยทำางานทุกำกำลุ่มอาช่ีพ และบำุคคลทั�วไปีที�
ต้องกำารื่พลังงานและความสดช่่�นรื่ะหว่างกำารื่ทำากำิจกำรื่รื่ม ที�ห่วงใยสุขภาพและกำารื่ด่แลตัวเอง
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 2. น์โยบายกิาริต้ลาดำและกิาริสั่งเสัริิมกิาริขาย 
สำาหรื่ับำตลาดในปีรื่ะเทศ บำรื่ิษััทฯ ทำากำารื่ตลาดกำับำผ่้บำรื่ิโภคมากำว่า 20 ปีี ได้มีกำารื่ปีรื่ับำส่ตรื่และฉลากำใหม่ โดยมีวัตถึุปีรื่ะสงค์เพ่�อสรื่้างความ

ต้องกำารื่บำรื่ิโภคผลิตภัณ์ฑ์์ ภายใต้แนวคิด “20ปีี คารื่าบำาวแดง เคียงค่่นักำส่้ผ่้ยิ�งใหญ่” เพ่�อตอกำยำ�าจุดแข็งด้านผลิตภัณ์ฑ์์ และรื่าคาจัดจำาหน่าย ผ่านกำารื่
ใช่้ส่�อทั�ง Above the Line (กำารื่ตลาดผ่านส่�อที�เข้าถึ่งกำลุ่มผ่้บำรื่ิโภคในวงกำว้าง), Below the Line (กำารื่ตลาดที�เข้าถึ่งกำลุ่มผ่้บำรื่ิโภคเปี้าหมายแบำบำเฉพาะ
เจาะจง) รื่วมถึ่ง กำารื่ตลาดแบำบำ Digital (กำารื่ตลาดดิจิทัล)

	 (ก)	การิต่ลาดแบบ	Above	the	Line	(การิต่ลาดผู้�านส่ื�อที�เข้าถ่ึงกล่�มุ่ผู้่้บริิโภคในวงกว้าง)
หลังจากำที�วางจำาหน่ายคารื่าบำาวแดง ส่ตรื่ใหม่ บำรื่ิษััทฯ มีกำารื่แนะนำาสินค้าผ่านส่�อใหญ่ ที�เข้าถึ่งในวงกำว้าง อาทิ โทรื่ทัศน์วิทยุ และปี้าย

โฆษัณ์าดิจิทัล

	 (ข)	การิต่ลาดแบบ	Below	the	Line	(การิต่ลาดที�เข้าถ่ึงกล่�มุ่ผู้่้บริิโภคเป้าหมุ่ายัแบบเฉพื่าะเจาะจง)
บำริื่ษััทฯ มีทีมปีฏิิบำัติกำารื่ทางกำารื่ตลาด (ทีมสาวบำาวแดง) เปี็นกำลยุทธุ์หลักำที�สำาคัญ ปีฏิิบำัติงานทั�วภ่มิภาคในปีรื่ะเทศไทย เพ่�อทำาหน้าที�

พบำปีะผ่้บำรื่ิโภค รื่้านค้าปีลีกำ ตัวแทนจำาหน่าย ไม่ใช่่แค่รื่่วมกำิจกำรื่รื่ม เล่นเกำม แจกำรื่างวัล หรื่่อให้ข้อม่ลสินค้า แต่เสน่ห์ของสาวบำาวแดงที�มีความเปี็น
กำันเองสรื่้างความผ่กำพัน เสม่อนเปี็นคนใกำล้ช่ิดกำับำผ้่บำริื่โภค ปีัจจุบำันมีปีรื่ะมาณ์ 66 ทีม และมีพนักำงานมากำกำว่า 500 คน ทำางานในพ่�นที�เปี้าหมาย
ที�ทรื่งปีรื่ะสิทธิุภาพ โดยกำำาหนดกำลยุทธ์ุ พ่�นที�เป้ีาหมาย แผนกำารื่ทำางานอย่างถึ่กำต้องแม่นยำา ถึ่อเป็ีนองค์ความรื่่้ที�สั�งสมปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์มากำว่า 20 ปีี 
ตลอดจนกำารื่นำาเทคโนโลยีมาพัฒนารื่่ปีแบำบำกำารื่ทำางาน (OA : Operation App) เช่่น กำารื่บำันท่กำกำารื่เข้าเยี�ยมรื่้านค้าโดยใช่้แท็บำเล็ต โดยวิธุีสแกำน QR 
Code รื่วมทั�งกำารื่รื่ะบำุพิกำัดกำารื่จัดกำิจกำรื่รื่มกำารื่ทางกำารื่ตลาด กำารื่วัดผลสัมฤทธุิ�ผลอย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพ ตลอดจนกำารื่ตรื่วจสอบำกำารื่ทำางาน  กำารื่บำรื่ิหารื่
จัดกำารื่ข้อม่ลด้วยเทคโนโลยีอย่างถึ่กำต้องแม่นยำา

	 (ค)	การิต่ลาดแบบ	Digital	(การิต่ลาดดิจิทัล)	
เพ่�อตอกำยำ�าความเปีน็สนิคา้รื่ะดบัำโลกำแบำรื่นดร์ื่ะดบัำโลกำ ช่่ภาพลกัำษัณ์ที์�ทันสมยั โดยส่�อสารื่ผา่นช่่องทางเขา้ถึง่บำรื่โิภคยคุใหม ่โดยกำารื่นำาเสนอ

เน่�อหา กำารื่ทำาโฆษัณ์า และทำากำิจกำรื่รื่มทางกำารื่ตลาดกำับำผ่้บำรื่ิโภคบำนส่�อดิจิตอลต่าง ๆ   เช่่น Website, Facebook, YouTube, Tiktok และ Line Official 
Account นอกำจากำน้�ยังมีกำิจกำรื่รื่มที�ส่�อสารื่ผ่าน Online Influencer เพ่�อส่�อสารื่กำิจกำรื่รื่มฟืุ้ตบำอลคารื่าบำาว คัพ กำับำกำิจกำรื่รื่มคนรืุ่่นใหม่

สำาหรื่ับำกำารื่ทำากำารื่ตลาดในต่างปีรื่ะเทศ บำรื่ิษััทฯ จะพิจารื่ณ์าสรื่รื่หาบำรื่ิษััทค่่ค้าที�มีความช่ำานาญและปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ในสินค้าอุปีโภคบำรื่ิโภค อีกำ
ทั�งมีความสามารื่ถึในกำารื่กำรื่ะจายผลิตภัณ์ฑ์์ครื่อบำคลุมพ่�นที�ในปีรื่ะเทศนั�น ๆ เพ่�อจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ของบำรื่ิษััทฯ เปี็นสำาคัญ ทั�งน้� กำลยุทธุ์กำารื่ตลาด
และกำิจกำรื่รื่มกำารื่ส่งเสรื่ิมกำารื่ขายจะปีรื่ับำเปีลี�ยนตามความเหมาะสมในแต่ละปีรื่ะเทศ 

บำรื่ษิัทัฯ และตวัแทนจำาหน่ายมุง่เนน้กำารื่ทำากำจิกำรื่รื่มกำารื่ตลาดเพ่�อสรื่า้งความตอ้งกำารื่บำรื่โิภคผลติภณั์ฑ์ ์โดยที�ผา่นมาบำรื่ษิัทัฯ รื่ว่มมอ่กำบัำตวัแทน
จำาหนา่ยทำากำารื่ตลาดในปีรื่ะเทศกำมัพช่่าและเมียนมาร์ื่ โดยนำารื่ป่ีแบำบำกำารื่ทำากำจิกำรื่รื่มกำารื่ตลาด ตลอดจนความรื่่ใ้นกำารื่บำริื่หารื่จดักำารื่เครื่อ่ขา่ยรื่า้นคา้ใน
ปีรื่ะเทศไทยไปีปีรื่ะยุกำต์ใช่้ เช่่น กำารื่จัดแคมเปีญส่งเสรื่ิมกำารื่ขาย กำารื่จัด Co-Promotion กำารื่สนับำสนุนกำารื่แข่งขันมวย กำารื่จัดคอนเสิรื่์ตพรื่้อมกำับำแจกำ
ผลิตภัณ์ฑ์์ตัวอย่างของบำรื่ิษััทฯ ให้ผ่้บำรื่ิโภคได้ทดลองด่�ม นอกำจากำน้�ยังมีกำารื่ถึ่ายทอดคอนเสิรื่์ตดังกำล่าวผ่านช่่องทางออนไลน์ เพ่�อโฆษัณ์าผลิตภัณ์ฑ์์
ของบำรื่ิษััทฯ ในแบำบำทางอ้อมได้อีกำด้วย   
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Above the Line 
(การตลาดผ�านสื่อที่เข�าถึงกลุ�มผู�บร�โภคในวงกว�าง)

Below the Line
(การตลาดที่เข�าถึงกลุ�มผู�บร�โภค

เป�าหมายแบบเฉพาะเจาะจง)

Digital Marketing
(การตลาดดิจ�ทัล) 
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สำาหรื่ับำในตลาดปีรื่ะเทศอังกำฤษั บำริื่ษััทฯ วางกำลยุทธุ์กำารื่สรื่้างความแตกำต่างจากำเครื่่�องด่�มบำำารุื่งกำำาลังอ่�นในตลาด อาทิเช่่น กำารื่สรื่้าง
ความเช่่�อมโยงจากำตัวผลิตภัณ์ฑ์์ทั�งด้านคุณ์ภาพและภาพลักำษัณ์์ไปีส่่กีำฬาฟืุ้ตบำอล มุ่งเน้นกำารื่ใช่้ฟืุ้ตบำอลเปี็นส่�อกำลางในกำารื่เข้าถึ่งกำลุ่มล่กำค้าเปี้าหมาย 
โดยมีกำารื่จัดทำาส่�อโฆษัณ์าผ่าน โปีสเตอรื่์และ Social media ในรื่่ปีแบำบำต่าง ๆ อีกำทั�งยังติดโลโกำ้บำนเส่�อนักำฟืุ้ตบำอลและบำนผลิตภัณ์ฑ์์ ซึ่่�งเปี็นกำารื่สรื่้าง
กำารื่รื่ับำรื่่้และตอกำยำ�าเครื่่�องหมายกำารื่ค้าของ Carabao  

ปัจจ่บันบริิษััทฯ	ได้ริ�วมุ่เป็นค่�ส่ัญญากับส่โมุ่ส่ริและการิแข�งขันฟ่ต่บอล
อิงลิช่ฟืุ้ตบำอลลีกำ (EFL) สำาหรื่ับำกำารื่แข่งขันฟืุ้ตบำอล 5 ฤด่กำาล ตั�งแต่ฤด่กำาลแข่งขันปีี 2560/2561 - 2564/2565 โดยบำรื่ิษััทฯ ยังมีสิทธุิที�

จะขยายรื่ะยะเวลากำารื่เปี็นผ่้สนับำสนุน EFL อีกำ 2 ปีีด้วยอัตรื่าค่าธุรื่รื่มเน้ยมคงที�เท่าเดิม เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวเปี็นผ่้สนับำสนุนหลักำกำารื่แข่งขัน
อิงลิช่ฟืุ้ตบำอลลีกำที�เปี็นหน่�งในกำารื่แข่งขันฟืุ้ตบำอลรื่ายกำารื่ใหญ่ในปีรื่ะเทศอังกำฤษัและมีสโมสรื่ฟืุ้ตบำอลเข้ารื่่วมมากำกำว่า 90 แห่งจากำทั�วปีรื่ะเทศ โดยใช่้
ช่่�อ Carabao Cup และเครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวจะปีรื่ากำฏิบำนเส่�อนักำเตะและส่�อต่าง ๆ ในสนามกำารื่แข่งขันตลอดอายุสัญญา

EFL - CARABAO CUP
2560/2561 – 2566/2567
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 3. ช่่องทางกิาริจัดำจำาหน์่าย
บำรื่ิษััทฯ มีช่่องทางกำารื่จัดจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์สำาหรื่ับำธุุรื่กำิจในปีรื่ะเทศและต่างปีรื่ะเทศ ดังต่อไปีนี�

ธุรกิจผลิตและจัดหาขวดแก้ว

ธุรกิจผลิต ทําการตลาด และจําหน่าย
เครื่องดื่มบํารุงกําลังและเครื่องดื่มอื่นๆ

ธุรกิจผลิตและจัดหากระป๋องอลูมิเนียม

ธุรกิจผลิตและจัดหาบรรจุภัณฑ์

ร้านค้าแบบสมัยใหม่
ศูนย์

กระจายสินค้า
ภูมิภาค (DC)

หน่วยรถเงินสด
(Cash Van)

ตัวแทนจําหน่ายหลัก

ร้านค้าส่งขนาดกลาง
และขนาดเล็ก

ร้านค้าปลีก

ช่องทางร้านค้าสมัยใหม่
(Modern Trade)

ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade)

ธุรกิจบริหารจัดการการจัดจําหน่าย

ตัวแทนจําหน่ายย่อย
หรือร้านค้าส่งขนาดใหญ่ 

ผู้นําเข้า
/ตัวแทนจําหน่าย
/ผู้จัดจําหน่ายท้องถิ่น
ในต่างประเทศ

ICUK
ตัวแทนทางการตลาด
การขายและจําหน่าย
ในประเทศอังกฤษ
และประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย

ร้านค้าในต่างประเทศ ร้านค้าที่ประเทศอังกฤษ
และประเทศอื่นนอกทวีปเอเชีย

ICUK
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ต่ลาดในปริะเทศ
 z บำรื่ษิัทัฯ ขายและจัดจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์ผ่์านช่อ่งทางร้ื่านค้าดั�งเดิม 

(Traditional trade) ทั�งในส่วนกำารื่กำรื่ะจายผ่านตัวแทน (Multi tiered agent) 
และกำารื่กำรื่ะจายผ่านศ่นย์กำรื่ะจายสินค้าและหน่วยรื่ถึเงินสดของตนเอง (Cash 
van) และรื่้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade)

 z ช่อ่งทางร้ื่านค้าดั�งเดิม (Traditional trade) เป็ีนช่อ่งทางกำารื่ขายและ
จดัจำาหน่ายหลกัำผ่านตวัแทนที�ทำางานเช่่�อมโยงกัำนในลกัำษัณ์ะเครื่อ่ข่าย กำล่าวค่อ 
บำรื่ิษััทฯ ดำาเนินกำารื่หาและแต่งตั�งตัวแทนจำาหน่ายหลักำ (Agent) ที�มีศักำยภาพ
ในด้านกำารื่จดัเกำบ็ำและขนส่งทั�วถึง่ในรื่ะดบัำจงัหวัด จากำนั�นทำางานร่ื่วมกำนัอย่าง
ใกำล้ช่ดิเพ่�อหาตวัแทนจำาหน่ายย่อยหรื่อ่ร้ื่านค้าส่งขนาดใหญ่ (Sub-Agent หรื่อ่ 
ยี�ป๊ัีว) ในรื่ะดบัำอำาเภอเพ่�อให้ผลติภณั์ฑ์์สามารื่ถึกำรื่ะจายเข้าส่ร้่ื่านค้าส่งขนาดกำลาง
และขนาดเล็กำในวงกำว้าง และต่อไปียังรื่้านค้าปีลีกำตามพ่�นที�ชุ่มช่นทั�วปีรื่ะเทศ 
บำรื่ษิัทัฯ ให้ความสำาคญัต่อกำารื่พฒันาเครื่อ่ข่ายร้ื่านค้าที�เข้มแขง็ สนบัำสนนุโดย
บำคุลากำรื่ปีฏิบิำตักิำารื่ภาคสนามและหน่วยรื่ถึเงนิสดที�มอีย่ร่ื่วมกำนัมากำกำว่า 1,500 
คน ครื่อบำคลุมพ่�นที�กำารื่ค้าสำาคัญทั�วปีรื่ะเทศ 

 z นอกำจากำกำารื่กำรื่ะจายผ่านรื่ะบำบำตัวแทน บำรื่ิษััทฯ ยังดำาเนินกำลยุทธุ์
หน่วยรื่ถึเงนิสดเพ่�อช่่วยกำรื่ะจายผลติภณั์ฑ์์เข้าส่จ่ดุขายตามร้ื่านค้าโดยตรื่งด้วย
ศ่นย์กำรื่ะจายสินค้า และหน่วยรื่ถึเงินสดจำานวน 31 ศ่นย์และรื่ถึ Van ปีรื่ะมาณ์ 
330 คนั ปีฎิบำติักำารื่ครื่อบำคลมุร้ื่านค้าจำานวนรื่วมทั�งสิ�นปีรื่ะมาณ์ 180,000 แห่ง

 z ช่่องทางรื่้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade)ได้แกำ่ รื่้านสะดวกำซึ่่�อ 
ซึ่เ่ปีอรื่ม์ารื่เ์ก็ำตและไฮ่เปีอรื่ม์ารื่เ์กำต็ ซึ่่�งสง่คำาสั�งซึ่่�อและรื่บัำผลติภณั์ฑ์จ์ากำบำรื่ษัิัทฯ 
โดยตรื่ง เพ่�อวางจำาหน่ายในสาขาที�เปีิดให้บำรื่ิกำารื่ของตน

ต่ลาดต่�างปริะเทศ
CBD ดำาเนินกำารื่ผลิตและส่งออกำสินค้าสำาเร็ื่จรื่่ปีจากำ

ปีรื่ะเทศไทยไปียังบำริื่ษััทค่่ค้าต่างปีรื่ะเทศที�เปี็นตัวแทนทำาหน้าที�
นำาเข้าและจัดจำาหน่ายต่อไปียังกำลุ ่มผ่้บำริื่โภค (Distributorship) 
รื่าคาขายและเง่�อนไขกำารื่ค้าแตกำต่างกัำนไปีในแต่ละปีรื่ะเทศข่�นอย่่
กำับำข้อตกำลงรื่ะหว่าง CBD และบำรื่ิษััทค่่ค้าต่างปีรื่ะเทศแต่ละรื่าย 
โดยคำาน่งถึ่งผลปีรื่ะโยช่น์ส่งสุดที�พ่งมีรื่่วมกำันรื่ะหว่างบำรื่ิษััทฯ ใน
ฐานะเจ้าของผลิตภัณ์ฑ์์ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวและ
บำรื่ิษััทค่่ค้าในฐานะพันธุมิตรื่ทางธุุรื่กำิจที�สำาคัญ 

ICUK ทำาหน้าที�เปี็นตัวแทนจัดจำาหน่ายเคร่ื่�องด่�มบำำารืุ่ง
กำำาลังภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าของบำรื่ิษััทฯ ในปีรื่ะเทศอังกำฤษัและ
บำางปีรื่ะเทศนอกำทวีปีเอเช่ีย โดยตลาดในปีรื่ะเทศอังกำฤษัเปี็นกำารื่
ขายและจัดส่งผลิตภัณ์ฑ์์โดยตรื่งให้แกำ่รื่้านค้าเพ่�อวางจำาหน่ายใน
สาขาที�เปีิดให้บำรื่ิกำารื่ของตน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 DCs

ศูนย�กระจายสินค�า 
31 ศูนย�

CASH VAN

330 คัน

ภาคเหนือ 7 DCs

ภาคกลาง 4 DCs

ภาคตะวันตก 2 DCs

ภาคตะวันออก 3 DCs

ภาคใต� 6 DCs

ปฎิบัติการครอบคลุมร�านค�าประมาณ 

180,000แห�ง

ICUK
ตัวแทนจําหน�าย
ในประเทศอังกฤษ
และนอกทว�ปเอเชีย

CBD
ผลิตและส�งออก
ในเอเชีย

Carabao Global Map

42Countries
all over the world

Carabao Global Map

42Countries
all over the world
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 4. ภัาพัริวิมของต้ลาดำเคริ่�องดำื�มบำาริุงกิำาลังและ
ต้ลาดำเคริ่�องดำื�มฟุังกิ์ช่ัน์น์อล
	 ต่ลาดเคริ่�องดื�มุ่บำาริ่งกำาลังในปริะเทศ

จากำรื่ายงานข้อม่ลทางกำารื่ตลาดของ Nielsen ตลาด
เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังในปีรื่ะเทศไทย ในปีี 2565 มีปีรื่ิมาณ์ขายรื่วมทอด
สุดท้ายส่่ผ่้บำรื่ิโภค จำานวนรื่วมกำว่า 19,000 ล้านขวด ซึ่่�งเม่�อเทียบำกำับำ ปีี 
2564 มีอัตรื่าเพิ�มข่�นอัตรื่ารื่้อยละ 4.0 ม่ลค่าตลาดกำว่า 18,000 ล้านบำาท 
หากำพจิารื่ณ์ารื่ายช่อ่งทางกำารื่จัดจำาหนา่ย เครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัในปีรื่ะเทศไทย
จะมีกำารื่กำรื่ะจายผ่านช่่องทางกำารื่ค้าหลักำ 2 ช่่องทาง ค่อ ช่่องทางกำารื่จัด
จำาหน่ายทางร้ื่านค้าแบำบำดั�งเดิม (Traditional Trade) ซึ่่�งเป็ีนช่่องทางที�ใหญ่
ที�สดุ มสีดัสว่นปีรื่มิาณ์กำารื่จำาหน่ายผา่นช่อ่งทางดงักำล่าวเทา่กำบัำรื่อ้ยละ 75 
ของปีรื่ิมาณ์กำารื่ขายทั�งหมด มีอัตรื่ากำารื่ขยายตัวที�รื่้อยละ 4.0 ในปีี 2564 
และส่วนที�เหล่อรื่้อยละ 25 มาจากำช่่องทางรื่้านค้าแบำบำสมัยใหม่ (Modern 
Trade) ทั�งน้� บำรื่ษิัทัฯ มสีว่นแบำง่กำารื่ตลาดในเช่งิปีรื่มิาณ์กำารื่ขายเปีน็อนัดบัำ 
2 อย่่ที�ปีรื่ะมาณ์รื่้อยละ 21

ลักำษัณ์ะของกำลุ่มผ้่บำริื่โภคเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังในปีรื่ะเทศไทย
หลงัผ่านสถึานกำารื่ณ์์โควดิ19 มกีำารื่ขยายตัวของกำารื่จ้างงานส่งผลให้มกีำารื่
บำรื่โิภคเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัมากำข่�นเม่�อเทียบำกัำบำปี ี2564 ผ่บ้ำริื่โภคส่วนใหญ่
อย่่ในวัยทำางาน ช่่วงอายุรื่ะหว่าง 25 - 40 ปีี ที�นิยมเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง
ช่นิดไม่อัดกำ๊าซึ่ฯ และมีรื่สช่าติหวาน

หากำเปีรีื่ยบำเทียบำกัำบำค่่แข่งทางกำารื่ค้าที�ครื่องส่วนแบ่ำงทางกำารื่
ตลาดอันดับำต้น ๆ ในปีรื่ะเทศแล้ว จะเห็นว่าบำรื่ิษััทฯ มีสินค้าที�มีคุณ์ภาพ 
และความเหมาะสมในกำารื่ตั�งรื่าคาจำาหน่าย ส่งผลให้ได้รื่ับำกำารื่ตอบำ
รื่ับำจากำผ่้บำรื่ิโภคอย่างต่อเน่�องตั�งแต่ปีี 2545 ส่งผลให้คารื่าบำาวแดง มี
ส่วนแบำ่งกำารื่ตลาดเปี็นอันดับำ 2 ในรื่ะดับำปีรื่ะเทศ และเปี็นผ่้นำาในตลาด
เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังในภาคกำลาง ในปีัจจุบำัน

ช�องทางการจัดจําหน�าย

ลักษณะของกลุ�มผู�บร�โภค

คู�แข�ง

Modern Trade 

25%
Traditional Trade

75%

อายุระหว�าง

25 - 40 ป�

นิยมดื่มจากขวดแก�ว

มากกว�ากระป�อง

นิยมบร�โภค

ชนิดไม�อัดก�าซฯ 

และมีรสหวาน

ส�วนแบ�งทางการตลาด

เป�นอันดับ 2 ในประเทศไทย

ป� 2565 ปร�มาณขายสู�ผู�บร�โภค

มีอัตราเพ��มข�้น

4%

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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	 ต่ลาดเคริ่�องดื�มุ่บำาริ่งกำาลังต่�างปริะเทศ
ตลาดเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง (ยกำเว้นตลาดของเอเช่ียตะวันออกำ

เฉ้ยงใต้) ถึ่กำพิจารื่ณ์าว่าเปี็นผลิตภัณ์ฑ์์พรื่ีเมี�ยม เน่�องจากำรื่าคาขายโดย
เฉลี�ยต่อมิลลิลิตรื่ที�ส่งเม่�อพิจารื่ณ์าเปีรื่ียบำเทียบำกำับำเคร่ื่�องด่�มอ่�นในกำลุ่ม 
Soft drink กำลุ่มล่กำค้าผ่้บำรื่ิโภคเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังส่วนใหญ่ค่อ วัย
รืุ่่นรื่ะดับำมัธุยมศ่กำษัาและมหาวิทยาลัย และเปี็นผ่้ช่ายมากำกำว่าผ่้หญิง

ตลาดเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังที�มีขนาดใหญ่ 5 อันดับำแรื่กำของ
โลกำ ค่อปีรื่ะเทศอเมรื่ิกำา จีน ญี�ปีุ ่น อังกำฤษั และ บำรื่าซิึ่ล โดยบำริื่ษััทผ่้
ผลิตให้ความสนใจตลาดในปีรื่ะเทศจีน เน่�องจากำฐานจำานวนปีรื่ะช่ากำรื่ที�
ใหญ่ และมีกำารื่บำรื่ิโภคเคร่ื่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังในอัตรื่าเติบำโตกำ้าวกำรื่ะโดด
อย่างต่อเน่�อง อีกำทั�งยังให้ความสนใจในด้านกำารื่นำาเสนอ ความหลากำ
หลายทั�งในด้านรื่สช่าติจากำกำลิ�นและส่วนผสมที�ให้คุณ์สมบัำติเฉพาะและ
ในด้านรื่ะดับำค่าความหวานจากำ ปีรื่ิมาณ์นำ�าตาล สอดคล้องกัำบำพฤติกำรื่รื่ม
ผ่้บำรื่ิโภคที�หันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากำข่�น และหน่วยงานภาครัื่ฐหลาย
ปีรื่ะเทศเรื่ิ�มปีรื่ะกำาศใช่้มาตรื่กำารื่ภาษีัเพ่�อลดกำารื่บำริื่โภคนำ�าตาลและอัตรื่า
กำารื่เกำิดโรื่คภัยที�เกำี�ยวข้องของปีรื่ะช่าช่น เช่่น ไทย อังกำฤษั ฝ่รื่ั�งเศส 
โปีรื่ตุเกำส แอฟื้รื่ิกำาใต้และหลายพ่�นที�รื่ะดับำรื่ัฐในปีรื่ะเทศสหรื่ัฐฯ

	 ต่ลาดเคริื�องดื�มุ่ฟังก์ชีันนอลในปริะเทศ
จากำข้อม่ลทางกำารื่ตลาดของ Nielsen ตลาดเครื่่�องด่�มฟื้ังกำ์ช่ัน

นอลในปีรื่ะเทศไทยในปีี 2565 มีม่ลค่าตลาดรื่วม 8,383.69 ล้านบำาท มี
อัตรื่ากำารื่เติบำโตเชิ่งม่ลค่าที�เท่ากัำบำร้ื่อยละ 2.5 และอัตรื่ากำารื่เติบำโตเชิ่ง
ปีรื่ิมาณ์ที�เท่ากำับำรื่้อยละ 2.4 เม่�อเทียบำกำับำปีีกำ่อนหน้า ซึ่่�งปีรื่ะกำอบำไปีด้วย
ผลิตภัณ์ฑ์์ 3 กำลุ่ม ค่อ Healthy Shot, Casual Healthy Drink, และ Other 
Essence โดยปีริื่มาณ์กำารื่ขายสว่นใหญข่องตลาดเครื่่�องด่�มฟื้งักำช์่นันอลเปีน็
ผลิตภัณ์ฑ์์กำลุ่ม Healthy Shot ซึ่่�งมีสัดส่วนปีรื่ะมาณ์รื่้อยละ 76

เครื่่�องด่�มฟื้งักำช์่นันอลในปีรื่ะเทศจะมกีำารื่กำรื่ะจายผา่นช่่องทางกำารื่
คา้หลกัำ คอ่ ช่่องทางรื่า้นคา้แบำบำสมยัใหม ่(Modern Trade) ปีรื่ะมาณ์รื่อ้ยละ  
68 ของปีรื่ิมาณ์กำารื่ขายทั�งหมดในปีี 2565  ขณ์ะที�สัดส่วนปีรื่ิมาณ์กำารื่จัด
จำาหนา่ยผ่านทางรื่า้นค้าแบำบำดั�งเดมิ (Traditional  Trade) อย่ที่�รื่อ้ยละ  32 

  

ถูกพ�จารณาว�าเป�นผลิตภัณฑ�พร�เมี่ยม

ให�ความสนใจในด�านการนําเสนอความหลากหลาย

ทั้งในด�านรสชาติจากกลิ�นและส�วนผสม

ที่ให�คุณสมบัติเฉพาะ

มูลค�าตลาดรวม 

8,384 ล�านบาท

Modern Trade 

68%

Traditional Trade

32%

ช�องทางการจัดจําหน�าย

มูลค�าตลาดรวม

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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กิาริจัดำหาผลิต้ภััณฑ์์หริือบริิกิาริ
 โริงงาน์ผลิต้และกิำาลังผลิต้

บำรื่ิษััทฯ ดำาเนินกำารื่ตามโครื่งกำารื่ลงทุนขยายกำำาลังผลิตเชิ่ง
บำ่รื่ณ์ากำารื่แนวดิ�งตั�งแต่กำิจกำรื่รื่มต้นนำ�าจากำโรื่งผลิตขวดแกำ้วสีช่าและ
กำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยมไปีจนถ่ึงโรื่งบำรื่รื่จุขวดและกำรื่ะปี๋องสินค้าสำาเรื่็จรื่่ปี จน
บำัดน้�โรื่งงานดังกำล่าวที�มีทำาเลที�ตั�งเดียวกำันในอำาเภอบำางปีะกำง จังหวัด
ฉะเช่ิงเทรื่า ในลักำษัณ์ะกำลุ่มอุตสาหกำรื่รื่มต่อเน่�องได้เข้าส่่กำรื่ะบำวนกำารื่
ผลิตเช่ิงพาณ์ิช่ย์ทั�งหมดแล้วตั�งแต่ปีี พ.ศ. 2561

โรื่งบำรื่รื่จุขวดและโรื่งบำรื่รื่จุกำรื่ะปี๋อง ซ่ึ่�งเปี็นโรื่งงานผลิตสินค้า
สำาเรื่็จรื่่ปีภายใต้กำารื่ดำาเนินงานของ CBD มีกำำาลังผลิตติดตั�งและปีรื่ิมาณ์
ผลิตจรื่ิงสำาหรื่ับำรื่อบำปีีบัำญช่ีสิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2563 2564 และ 
2565 ดังต่อไปีนี�   

 

ส่ำาหริับริอบปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�	

31	ธันวาคมุ่

2563 2564 2565

โริงบริริจุขวด

กำำาลังผลิตติดตั�งส่งสุด  
(ล้านขวดต่อปีี)

1,800 2,400 2,400

ปีรื่ิมาณ์ผลิตจรื่ิง (ล้านขวดต่อปีี) 868 911 875
อัตรื่ากำารื่ใช่้กำำาลังผลิต (รื่้อยละ) 48 38 36

โริงบริริจุกริะป๋อง						

กำำาลังผลิตติดตั�งส่งสุด 
(ล้านกำรื่ะปี๋องต่อปีี)

1,560 2,500 2,500

ปีรื่ิมาณ์ผลิตจรื่ิง  
(ล้านกำรื่ะปี๋องต่อปีี)

1,140 955 900

อัตรื่ากำารื่ใช่้กำำาลังผลิต (รื่้อยละ) 73 38 36

กิาริจัดำหาวิัต้ถูุดำิบ
บำรื่ษิัทัฯ มนีโยบำายในกำารื่จดัหาวตัถุึดบิำหลกัำจากำผ่จ้ำาหน่ายอย่าง

น้อย 2-3 รื่าย เน่�องจากำกำลุ่ม
บำรื่ษิัทัฯ ไม่ต้องกำารื่พ่�งพิงผ่จ้ำาหน่ายวตัถุึดบิำรื่ายใดรื่ายหน่�งมากำ

เกิำนไปี รื่วมทั�งเป็ีนกำารื่สร้ื่างอำานาจต่อรื่องให้แก่ำบำริื่ษัทัฯ โดยบำริื่ษัทัฯ มกีำารื่
วางแผนกำารื่สั�งซึ่่�อวัตถึุดิบำตามแผนกำารื่ขายและกำารื่ผลิตปีรื่ะจำาปีี ซึ่่�งฝ่่าย
จดัซึ่่�อส่วนกำลางจะทำาหน้าที�ตดิต่อกัำบำผ่จ้ำาหน่ายวตัถุึดบิำ เพ่�อจดัซึ่่�อวัตถุึดบิำ
สำาหรื่ับำกำารื่ผลิต โดยส่วนใหญ่บำริื่ษััทฯ จะทำาสัญญารื่ะยะสั�น โดยมีอายุ
สัญญาส่วนใหญ่ปีรื่ะมาณ์ 12 เด่อน นอกำจากำนี�บำรื่ิษััทฯ จะเข้าไปีเยี�ยมช่ม
กำรื่ะบำวนกำารื่ผลิตวัตถึุดิบำของผ่้จำาหน่ายวัตถึุดิบำหลักำเปี็นปีรื่ะจำาทุกำปีี เพ่�อ
ให้มั�นใจว่าบำรื่ิษััทฯ ได้รื่ับำวัตถึุดิบำที�มีคุณ์ภาพตรื่งตามที�บำรื่ิษััทฯ กำำาหนดไว้ 

	 วัต่ถ่่ดิบที�ใชี้ในการิผู้ลิต่ส่ินค้าของกล่�มุ่บริิษััทฯ	
วัตถึุดิบำหลักำที�ใช่้ในกำรื่ะบำวนกำารื่ผลิต มีดังนี�

1. น์ำ�าต้าลทริาย
นำ�าตาลทรื่ายเปี็นวัตถึุดิบำหลักำสำาหรื่ับำกำารื่ผลิต โดยบำรื่ิษััทฯ จะ

วางแผนกำารื่สั�งซึ่่�อนำ�าตาลทรื่ายจากำผ่้จำาหน่ายในปีรื่ะเทศเปี็นรื่ายปีีตาม
แผนกำารื่ผลิตปีรื่ะจำาปีี และเข้าทำาสัญญารื่ะยะสั�นที�มีอายุสัญญาปีรื่ะมาณ์ 
1 ปีีโดยรื่ะบำุปีรื่ิมาณ์ที�สั�งซึ่่�อ และรื่าคาซึ่่�อขายเปี็นสกำุลเงินบำาทเบำ่�องต้นไว้
ในสญัญา ซึ่่�งรื่าคาซึ่่�อขายสามารื่ถึปีรัื่บำเปีลี�ยนได้หากำทางรื่าช่กำารื่ปีรัื่บำรื่าคา
นำ�าตาลเพิ�มข่�นหรื่่อลดลง ทั�งนี� บำรื่ิษััทฯ มีความสัมพันธุ์ที�ดีและยาวนาน

กำับำผ่จ้ำาหน่ายนำ�าตาลทรื่าย จง่ทำาให้ที�ผ่านมาบำรื่ิษัทัฯ ไม่เคยปีรื่ะสบำปีญัหา
ขาดแคลนวัตถึุดิบำดังกำล่าว

2. ขวิดำแกิ้วิ
ขวดแกำ้วเปี็นบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์หลักำ ปีรื่ะกำอบำไปีด้วย ขวดแกำ้วสีช่า

ขนาด 150 มลิลลิติรื่สำาหรื่บัำเครื่่�องด่�มบำำารุื่งกำำาลงัแบำบำบำรื่รื่จขุวด   ขวดแก้ำว
สเีขยีวขนาด 140 มลิลลิติรื่สำาหรัื่บำเครื่่�องด่�มว้่ดดี� ซึ่+ี ลอ็ค ซ่ึ่�งกำลุม่บำริื่ษััทฯ 
ดำาเนินกำารื่ผลิตด้วยตนเอง ในขณ์ะที�ขวดแกำ้วสีใสขนาด 250 มิลลิลิตรื่
สำาหรื่บัำเคร่ื่�องด่�มผสมซึ่งิค์สั�งซึ่่�อจากำบำคุคลภายนอกำ โดย โรื่งผลติขวดแก้ำว
ภายใต้กำารื่ดำาเนินงานของ APG มีกำารื่วางแผนสั�งซึ่่�อวัตถึุดิบำ ให้เพียงพอ
ต่อปีริื่มาณ์ความต้องกำารื่ใช้่ สอดคล้องกัำบำแผนผลติสนิค้าสำาเร็ื่จรื่ป่ีปีรื่ะจำาปีี
ของ CBD ซึ่่�ง APG จะสั�งซึ่่�อวัตถึุดิบำผ่านฝ่่ายจัดซึ่่�อส่วนกำลางของบำรื่ิษััทฯ 
และสำารื่องวัตถึุดิบำหลักำไว้สำาหรื่ับำกำารื่ผลิตปีรื่ะมาณ์ 7-10 วัน วัตถึุดิบำหลักำ
ที�ใช่้ในกำรื่ะบำวนกำารื่ผลิตขวดแกำ้ว มีดังนี�

 เศษัแก้ว 
เศษัแกำ้วเปี็นวัตถึุดิบำหลักำสำาหรื่ับำกำารื่ผลิตขวดแกำ้ว ได้แกำ่ เศษั

แก้ำวสชี่าและเศษัแก้ำวสเีขยีว โดยส่วนใหญ่บำริื่ษัทัฯ สามารื่ถึซึ่่�อเศษัแก้ำวจากำ
โรื่งแยกำเศษัแก้ำวในปีรื่ะเทศ ซึ่่�งเป็ีนผ้่รื่วบำรื่วมบำรื่รื่จภุณั์ฑ์์แก้ำวที�ใช้่แล้ว จากำ
นั�นนำามาบำดให้เปี็นเศษัแกำ้ว คัดแยกำสิ�งปีนเปี้�อนออกำ และนำามาส่งให้กำับำผ่้
ผลิตขวดแกำ้ว APG สั�งซึ่่�อเศษัแกำ้วจากำผ่้จัดจำาหน่ายหลายรื่าย 

 ทรายแก้ว 
ทรื่ายแก้ำวเป็ีนวตัถึดุบิำสำาคญั รื่องจากำเศษัแก้ำวในกำารื่ผลติขวดแก้ำว

สชี่า โดยเม่�อทรื่ายแก้ำวผ่านกำรื่ะบำวนกำารื่หลอมจะกำลายสภาพเป็ีนโครื่งสร้ื่าง
หลกัำของเน่�อแก้ำว ทั�งนี� APG สั�งซึ่่�อทรื่ายแก้ำวส่วนใหญ่จากำผ่จ้ำาหน่ายทรื่าย
แกำ้วในจังหวัดรื่ะยองโดยใช่้ใบำสั�งซึ่่�อ (Purchase Order)  ซึ่่�งรื่ะบำุรื่าคาซึ่่�อ
ขายและปีริื่มาณ์กำารื่สั�งซึ่่�อที�แน่นอนล่วงหน้าเป็ีนรื่ะยะเวลาปีรื่ะมาณ์ 6 เด่อน

 โซดาแอช
โซึ่ดาแอช่เป็ีนวตัถุึดิบำหลกัำในกำารื่ผลติขวดแก้ำว โดยมคีณุ์สมบัำติ

ช่่วยลดอณุ์หภ่มิในกำรื่ะบำวนกำารื่หลอมแก้ำว โดยโซึ่ดาแอช่ส่วนใหญ่พบำมากำ
ในปีรื่ะเทศเคนยาและจีน ทั�งนี�  APG สั�งซึ่่�อวัตถึุดิบำดังกำล่าวผ่านผ่้นำาเข้า
หลายรื่าย ซึ่่�งเปี็นไปีตามหลักำปีฏิิบำัติของตลาดโดยทั�วไปี

 ก�าซธรรมชาติ
กำ๊าซึ่ธุรื่รื่มช่าติเปี็นเช่่�อเพลิงหลักำสำาหรื่ับำกำารื่ผลิตขวดแกำ้วของ 

APG โดยจัดทำาสัญญาซึ่่�อขายกำ๊าซึ่ธุรื่รื่มช่าติรื่ะยะยาวกำับำบำริื่ษััท ปีตท. 
จำากำัด (มหาช่น)

 วัตถ๊ดิบูอื่น
วัตถึุดิบำอ่�นที�ใช่้สำาหรัื่บำกำารื่ผลิตขวดแกำ้ว ได้แกำ่ หินปี่น หิน

ฟื้ันม้า โซึ่เดียมซึ่ัลเฟื้ต ผงถึ่าน ซึ่ิลิเนียมและอ่�นๆ โดยส่วนใหญ่จะสั�งซึ่่�อ
จากำผ่จ้ำาหน่ายในปีรื่ะเทศ ซึ่่�งฝ่่ายจดัซึ่่�อของ APG มนีโยบำายสั�งซ่ึ่�อวัตถุึดบิำ
จากำผ่้จำาหน่ายวัตถึุดิบำแต่ละช่นิดอย่างน้อย 2-3 รื่าย เน่�องจากำไม่ต้องกำารื่
พ่�งพิงผ่้จัดจำาหน่ายรื่ายใดรื่ายหน่�ง รื่วมถึ่งเปี็นกำารื่เพิ�มอำานาจกำารื่ต่อรื่อง
ทั�งในเรื่่�องของรื่าคาและคุณ์ภาพของวัตถึุดิบำ

ทั�งนี� สดัส่วนวตัถุึดบิำสำาหรัื่บำกำารื่ผลติขวดแก้ำวสชี่าสามารื่ถึปีรัื่บำ
เปีลี�ยนและใช่้แทนกำันได้ตามความเหมาะสม ข่�นอย่่กำับำปีรื่ิมาณ์และรื่าคา
วัตถึุดิบำในแต่ละช่่วงเวลา

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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3. กิริะป้๋องอลูมิเน์่ยม
กำรื่ะป๋ีองอล่มิเน้ยมเป็ีนบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์หลักำ ปีรื่ะกำอบำไปีด้วย 

กำรื่ะป๋ีองอล่มิเน้ยมขนาด 180 มิลลิลิตรื่ ขนาด 250 มิลลิลิตรื่ และ
ขนาด 330 มิลลิลิตรื่สำาหรื่ับำเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง บำรื่ิษััทฯ วางแผนสั�งซึ่่�อ
กำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยมเปี็นรื่ายปีี โดยสั�งซึ่่�อจากำผ่้ผลิตในปีรื่ะเทศจำานวน 2 - 3 
รื่าย โดยใช่ใ้บำสั�งซึ่่�อซึ่่�งมีกำารื่รื่ะบำรุื่าคาซึ่่�อขายและจำานวนกำรื่ะปีอ๋งที�แนน่อน
ล่วงหน้าเปี็นรื่ะยะเวลา 1 ปีี

โรื่งผลิตกำรื่ะปี๋องอล่มิเนียมภายใต้กำารื่ดำาเนินงานของ ACM 
วางแผนสั�งซึ่่�อวัตถึุดิบำและใช่้กำำาลังผลิตทั�งหมดสำาหรื่ับำกำรื่ะปี๋องอล่มิเนียม
ขนาด 250 มิลลิลิตรื่ เปี็นไปีตามแผนผลิตสินค้าสำาเรื่็จรื่่ปีปีรื่ะจำาปีีของ 
CBD โดย ACM จะสั�งซึ่่�อวัตถึุดิบำผ่านฝ่่ายจัดซ่ึ่�อส่วนกำลางของบำรื่ิษััทฯ 
และสำารื่องวตัถึดิุบำหลกัำไว้สำาหรื่บัำกำารื่ผลติปีรื่ะมาณ์ 7-10 วนั ทั�งนี� สำาหรื่บัำ
ปีรื่มิาณ์ความต้องกำารื่ใช้่กำรื่ะป๋ีองอลม่เินยีมขนาด 250 มลิลลิติรื่ในส่วนที�เกำนิ
กำำาลังผลติของ ACM และปีริื่มาณ์ความต้องกำารื่ใช้่กำรื่ะป๋ีองอล่มเินยีมขนาด 
330 มิลลิลิตรื่ทั�งหมด CBD จะดำาเนินกำารื่สั�งซึ่่�อโดยตรื่งจากำผ่้ผลิตรื่ายอ่�น
ในปีรื่ะเทศ วัตถึดุบิำหลกัำที�ใช้่ในกำรื่ะบำวนกำารื่ผลติกำรื่ะป๋ีองอลม่เินยีม มดีงันี�

 อลูมิเนียมคอยล์ (อลูมิเนียมแผ่นบูาง) 
อล่มเินยีมคอยล์เป็ีนวตัถึดุบิำหลกัำสำาหรื่บัำกำารื่ผลติกำรื่ะป๋ีองอลม่เินยีม 

โดยบำรื่ษิัทั ACM สั�งซึ่่�ออล่มิเนยีมคอยล์จากำบำรื่ษิัทัผ่ผ้ลติในปีรื่ะเทศที�ได้มาตรื่ฐาน    

 ก�าซธรรมชาติ
ก๊ำาซึ่ธุรื่รื่มช่าตเิป็ีนเช่่�อเพลงิหลกัำสำาหรื่บัำกำารื่ผลติของ ACM โดย

จัดทำาสัญญาซึ่่�อขายรื่ะยะยาวกำับำบำรื่ิษััท ปีตท. จำากำัด (มหาช่น)    

 วัตถ๊ดิบูอื่น
วัตถุึดิบำอ่�นที�ใช้่สำาหรัื่บำกำารื่ผลิตกำรื่ะป๋ีองอล่มิเน้ยม เช่่น สารื่

เคล่อบำภายในกำรื่ะป๋ีอง หม่กำพิมพ์ลายกำรื่ะป๋ีอง บำรื่ิษััทฯ เล่อกำใช้่สารื่ที�มี
คุณ์สมสบัำติเป็ีนมิตรื่ต่อสิ�งแวดล้อม โดยจะใช้่ใบำสั�งซึ่่�อซึ่่�งมีกำารื่รื่ะบุำรื่าคา
ซึ่่�อขายและจำานวนที�แน่นอนล่วงหน้าเปี็นรื่ะยะเวลา 1 ปีี

4. บริริจุภััณฑ์์อื�น์
APM ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กิำจผลิตบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ 3 ปีรื่ะเภท ค่อ กำล่อง

กำรื่ะดาษัลก่ำฟื้ก่ำ ฉลากำพลาสติกำช่นิด OPP และแผ่นฟื้ลิม์หด โดยมีวตัถึดุบิำ
ค่อกำรื่ะดาษัครื่าฟื้ท์ ม้วน OPP และเม็ดพลาสติกำ ตามลำาดับำ ซึ่่�งวัตถึุดิบำ
หลักำดังกำล่าวจัดหาจากำบำรื่ิษััทค่่ค้าในปีรื่ะเทศที�มีคุณ์ภาพตามมาตรื่ฐาน
ผลิตภัณ์ฑ์์ ตลอดจนเง่�อนไขกำารื่ค้าที�บำรื่ิษััทฯ กำำาหนด

5. วิัต้ถูุดำิบอื�น์
วตัถึดุบิำอ่�นสำาหรัื่บำกำารื่ผลิตเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัปีรื่ะกำอบำด้วย 

ทอรื่ีน แคฟื้เฟื้อีน อินโนสิทอล 
นิโคตินาไมด์ เด็กำซึ่์แพนทีนอล  วิตามินบำี 6 และวิตามินบำี 

12 เปีน็ตน้ วตัถึดุบิำอ่�นสำาหรื่บัำกำารื่ผลติเคร่ื่�องด่�มผสมซึ่งิค ์ปีรื่ะกำอบำดว้ย 
โซึ่เดียมคลอไรื่ด์ โพแทสเซึ่ียมคลอไรื่ด์ และซึ่ิงค์กำล่โคเนท และวัตถึุดิบำ
อ่�นสำาหรื่บัำกำารื่ผลติเครื่่�องด่�มวติามนิซึ่ปีีรื่ะกำอบำดว้ย วติามนิซึ่ ี สารื่สกำดั
จากำผลโรื่สฮ่ิปีหรื่่อกำุกำลาบำปี่า เปี็นต้น ซึ่่�งโดยส่วนใหญ่จะมีวางแผนกำารื่
สั�งซึ่่�อรื่ว่มกำบัำผ่จ้ดัจำาหนา่ยวตัถึดุบิำตามแผนผลติปีรื่ะจำาปีขีอง CBD เพ่�อ
กำำาหนดปีรื่ิมาณ์ความต้องกำารื่ใช่้ในเบำ่�องต้น จากำนั�นเม่�อฝ่่ายผลิตจัดทำา
แผนผลิตรื่ายเดอ่นแล้วเสร็ื่จ ฝ่า่ยจัดซึ่่�อจะดำาเนินกำารื่สั�งซึ่่�อเป็ีนรื่ายเดอ่น 
โดยใช่้ใบำสั�งซึ่่�อ ซึ่่�งมีกำารื่รื่ะบำุรื่าคาซึ่่�อขายและจำานวนที�แน่นอน
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กิริะบวิน์กิาริผลิต้
กำรื่ะบำวนกำารื่ผลิตผลิตภัณ์ฑ์์ของบำรื่ิษััทฯ สามารื่ถึสรืุ่ปีได้ ดังน้�

	 (ก)	กริะบวนการิผู้ลิต่เคริ่�องดื�มุ่	(ขวด	และกริะป๋อง)	ภายัใต่้การิดำาเนินงานของ	CBD

1 
กระบวนการเตร�ยมวัตถุดิบ 
การชั่ง ตวง และลําเลียงวัตถุดิบ
ด�วยระบบอัตโนมัติ

3
การเตร�ยม
บรรจ�ภัณฑ�

4
การบรรจ�ขวด
หร�อกระป�อง

5
การบรรจ�หีบห�อ

2
กระบวนการ
ผสมอัตโนมัติ

ขั�นต่อนที�	1	กริะบวนการิเต่ริียัมุ่วัต่ถ่่ดิบ	การิชีั�ง	ต่วง	และลำาเลียังวัต่ถ่่ดิบ
ด้วยัริะบบอัต่โนมุ่ัต่ิ	

วัตถึุดิบำหลักำปีรื่ะกำอบำด้วย นำ�าตาลทรื่าย ทอรื่ีน แคฟื้เฟื้อีน อินโนสิทอล 
นิโคตินาไมด์ เด็กำซึ่์แพนทีนอล วิตามินบำี 6 และวิตามินบำี 12 ที�ผ่านกำารื่ตรื่วจสอบำด้าน
คุณ์ภาพ  โดยส่วนปีรื่ะกำอบำที�ใช่้ปีรื่ิมาณ์มากำ อย่างเช่่น นำ�าตาลทรื่าย ถึ่กำจัดเกำ็บำในรื่ะบำบำ
ไซึ่โล (Sugar silo)  ที�เปี็นรื่ะบำบำปีิด  วัตถึุดิบำทุกำช่นิดเข้าส่่รื่ะบำบำช่ั�ง ตวง และลำาเลียง
วัตถึุดิบำด้วยรื่ะบำบำอัตโนมัติ วัตถึุดิบำที�เปี็นผง ชั่�งนำ�าหนักำกำารื่อย่างแม่นยำาด้วย Load 
cell และวัตถึุดิบำที�เปี็นสารื่ะลาย ตวงปีรื่ิมาตรื่อย่างแม่นยำาด้วย Flow meter ที�ผ่านกำารื่
ทวนสอบำ และสอบำเทียบำกำ่อนกำารื่ใช่้งานอย่างสมำ�าเสมอ โดยปีรื่ิมาณ์ที�ใช่้ในแต่ละส่ตรื่ 
(Recipe) จะกำำาหนดไว้ในรื่ะบำบำโปีรื่แกำรื่มคอมพิวเตอรื่์   
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ขั�นต่อนที�	2	กริะบวนการิผู้ส่มุ่อัต่โนมุ่ัต่ิ		
นำ�าที�ใช่ใ้นกำารื่ผลิต เป็ีนนำ�าที�ผา่นกำารื่กำรื่องดว้ยรื่ะบำบำ Reverse 

Osmosis   เปี็น นำ�า R.O  จากำนั�นลำาเลียงเข้าส่่ถึังผสม ผสมกำับำนำ�าตาล
ทรื่าย และวัตถึดุบิำอ่�นๆ ที�ถึก่ำลำาเลยีงจากำรื่ะบำบำกำารื่ช่ั�งเข้าส่ถ่ึงัผสม ทำากำารื่
ปีั�นผสมลำาดบัำกำารื่ผสม (Order of mixing)  โดยแต่ละสต่รื่กำารื่ผลติ (Recipe) 
จะกำำาหนดไว้ในรื่ะบำบำโปีรื่แกำรื่มคอมพิวเตอร์ื่ เพ่�อให้ทุกำล็อตกำารื่ผสมมี
คณุ์ภาพมาตรื่ฐานเดียวกัำน  จากำนั�นทำากำารื่ตรื่วจสอบำคณุ์ภาพ  เพ่�อตรื่วจ
สอบำรื่สช่าติ และข้อกำำาหนดทางด้านคุณ์ภาพ  เม่�อเครื่่�องด่�มผ่านกำารื่ตรื่วจ
สอบำคุณ์ภาพตามที�กำำาหนดแล้ว จง่นำาไปีผ่านกำรื่ะบำวนกำารื่กำรื่อง และลำาเลียง
ไปีเครื่่�องบำรื่รื่จุในรื่ะบำบำปีิด         

ขั�นต่อนที�	3	การิเต่ริียัมุ่บริริจุภัณฑ์ ์
ขวดหรื่่อกำรื่ะปี๋องสำาหรื่ับำบำรื่รื่จุเคร่ื่�องด่�ม จะถึ่กำลำาเลียงเข้าส่่

สายพานกำารื่ผลิตโดยเครื่่�องปี้อนขวดหรื่่อกำรื่ะปี๋อง (De-palletizer)  และ
ผ่านเครื่่�องตรื่วจสอบำขวดหรื่่อกำรื่ะปี๋อง (Empty Bottle/Can Inspection) 
เพ่�อตรื่วจสอบำคุณ์ภาพก่ำอนลำาเลียงด้วยสายพานเข้าเคร่ื่�องล้างรื่ะบำบำ
อัตโนมัติ ด้วยนำ�ารื่้อนที�อุณ์หภ่มิ 80 องศาเซึ่ลเซีึ่ยส จากำนั�นขวดหรื่่อ
กำรื่ะปี๋อง ลำาเลียงด้วยสายพานเข้าเครื่่�องบำรื่รื่จุเครื่่�องด่�มต่อไปี

ขั�นต่อนที�	4	การิบริริจุขวดหริ่อกริะป๋อง
ขวดหรื่่อกำรื่ะปี๋องที�ผ่านกำารื่ล้างในขั�นตอนที� 3 ถึ่กำลำาเลียงเข้า

เครื่่�องบำรื่รื่จุรื่ะบำบำอัตโนมัติ เพ่�อบำรื่รื่จุเครื่่�องด่�ม เครื่่�องด่�มที�ได้จากำกำารื่
ผสมในขั�นตอนที� 2 และทำากำารื่ปิีดฝ่าขวดหรื่อ่กำรื่ะป๋ีองด้วยเครื่่�องอตัโนมตัิ 
(Capper หรื่่อ Seamer) ขั�นตอนน้�ทำาในห้องที�มีกำารื่ควบำคุมความสะอาด
และสภาพแวดล้อมที�เหมาะสม (Clean room class 100,000) ตาม
หลกัำเกำณ์ฑ์ว์ธิุกีำารื่ที�ดีในกำารื่ผลติ (GMP) เม่�อบำรื่รื่จุเครื่่�องด่�มเรื่ยีบำร้ื่อยแลว้ 
จะถึ่กำลำาเลียงมาตามสายพาน ผ่านเครื่่�องตรื่วจสอบำคุณ์ภาพ (Full Bottle/
Can Inspection) เข้าเครื่่�องพิมพ์ล็อตที�ขวดหรื่่อกำรื่ะปี๋อง

ขั�นต่อนที�	5	การิบริริจุหีบห�อ
นำาเครื่่�องด่�มแบำบำขวดหรื่่อกำรื่ะป๋ีอง ลำาเลียงบำนสายพาน

เขา้เครื่่�องแพค็ฟื้ลิม์ และแพค็กำลอ่ง ซึ่่�งทางโรื่งงานมเีครื่่�องจกัำรื่ที�สามารื่ถึ
บำรื่รื่จุได้แบำบำ Wrap around และ Half tray เครื่่�องด่�มคารื่าบำาวบำรื่รื่จุ
ในกำล่องกำรื่ะดาษัแล้ว เข้าเครื่่�องพิมพ์ล็อตที�กำล่อง จากำนั�นถึ่กำจัดเรื่ียง
บำนพาเลทด้วยเครื่่�องอัตโนมัติ (Palletizer) เพ่�อเข้าคลังสินค้าสำาเรื่็จรื่่ปี 
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	 (ข)	กริะบวนการิผู้ลิต่ขวดแก้ว	ภายัใต่้การิดำาเนินงานของ	APG

1 
การเตร�ยมวัตถุดิบและผสมวัตถุดิบ 

3
การข�้นรูป 

4
การอบขวด 

6
การจัดลงกระบะและบรรจ�

2
การหลอม 

5
การตรวจสอบขวด 100% 

ขั�นต่อนที�	1	การิเต่ริียัมุ่วัต่ถ่่ดิบและผู้ส่มุ่วัต่ถ่่ดิบ	
วตัถึดุบิำหลกัำของกำารื่ผลติขวดแกำว้ ไดแ้กำ ่เศษัแกำว้ ทรื่าย หนิป่ีน 

โซึ่ดาแอส เฟื้ลด์สปีารื่์ และมีวัตถึุดิบำรื่องที�ทำาหน้าที�ช่่วยในกำารื่หลอมและ
ให้สี เช่่น ผงคารื่์บำอน ฝุ่่นเหล็กำ ซึ่อล์ทเค้กำ วัตถึุดิบำเหล่าน้�จะถึ่กำตรื่วจ
คณุ์ภาพกำอ่นที�จะนำาเขา้มาเกำบ็ำในพ่�นที�จดัเกำบ็ำ และหลงัจากำนั�นจะถึก่ำช่ั�งตาม
นำ�าหนกัำในสต่รื่กำารื่ผลติแตล่ะ Batch โดยเครื่่�องช่ั�ง (Load cell) และถึก่ำนำามา
ผสมกำนั โดยเครื่่�องผสม (Mixer) และถึก่ำลำาเลยีงไปีเกำบ็ำยัง Furnace hopper 

ขั�นต่อนที�	2	การิหลอมุ่	
วตัถึดุบิำที�ผสมแล้วจะถึก่ำป้ีอนอยา่งตอ่เน่�องเขา้ไปียงัเตาหลอม 

ซึ่่�งความร้ื่อนในเตาหลอมจะได้มาจากำก๊ำาสธุรื่รื่มช่าติและกำรื่ะแสไฟื้ฟ้ื้า ทำาให้
อณุ์หภม่ิในกำารื่หลอมอย่ป่ีรื่ะมาณ์ 1550 - 1600 องศาเซึ่ลเซึ่ยีส ปีฏิกิำริื่ยิา
จากำกำารื่หลอมจะทำาใหเ้กิำดฟื้องกำา๊ส CO2 และ SO2 ข่�นและจะลอยข่�นออกำ
ไปีบำนผวินำ�าแกำว้ จนกำรื่ะทั�งฟื้องกำา๊สเหลอ่อย่น่อ้ย จนไดน้ำ�าแกำว้ที�คณุ์ภาพ
และความรื่้อนที�เหมาะกำับำกำารื่ข่�นรื่่ปี
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ขั�นต่อนที�	3	การิข้�นริ่ป	
นำ�าแกำว้ที�ได้จากำกำารื่หลอมจะถึก่ำสง่ไปียงัรื่างลำาเลยีงนำ�าแกำว้ และ

มีกำารื่ปีรื่ับำอุณ์หภ่มิให้เหมาะสม นำ�าแกำ้วจะไหลผ่านรื่่จานนำ�าแกำ้ว (Orifice 
Ring) และถึก่ำใบำกำรื่รื่ไกำรื่ (Shear blade) ตดัเปีน็กำอ้นแกำว้ (Gob) ที�มรีื่ป่ีรื่า่ง 
ขนาดและนำ�าหนกัำตามแตล่ะช่นดิของขวดที�ผลติ หลงัจากำนั�นจะถึก่ำลำาเลยีง
ผ่านรื่างลำาเลียงกำ้อนแกำ้ว ไปียัง แบำบำหยอด (Blank mold) และทำากำารื่ข่�น
รื่่ปีปีากำขวดและเปี่าขวดครื่ั�งแรื่กำเรื่ียกำว่า พารื่ิสัน (Parison) หลังจากำนั�น
พารื่ิสันจะถึ่กำส่งไปีเปี่าที� แบำบำเปี่า (Blow mold) เพ่�อเปี่าเปี็นรื่่ปีขวด ขวด
ที�ได้จะถึ่กำทำาให้เย็นด้วยลมเปี่า และถึ่กำลำาเลียงไปียังเตาอบำขวด

ขั�นต่อนที�		4	การิอบขวด	
ขวดแก้ำวที�ผา่นกำารื่ข่�นรื่ป่ีจะถึก่ำลำาเลยีงไปียังเตาอบำ (Annealing 

Lehr) เพ่�อปีรื่ับำลดอุณ์หภ่มิของขวดลงอย่างช่้า เปี็นกำารื่ลดความเครื่ียด
ภายในขวดซ่ึ่�งเป็ีนสาเหตุให้ขวดแตกำ โดยลดอุณ์หภ่มิขวดจากำ 570 
องศาเซึ่ลเซึ่ียสจนถึ่งอุณ์หภ่มิปีรื่ะมาณ์ 200 องศาเซึ่ลเซึ่ียส ขวดจะถึ่กำ
เคล่อบำด้วยนำ�ายา Cold end coating เพ่�อปี้องกำันผิวไม่ให้มีรื่อยเวลา
เกำิดกำารื่เสียดสีกำัน

ขั�นต่อนที�	5	การิต่ริวจส่อบขวด	100%	
ขวดทุกำใบำจะถึ่กำกำารื่ตรื่วจสอบำข้อบำกำพรื่่องต่าง ๆ (Defect) 

โดยกำารื่ผ่านเครื่่�องตรื่วจสอบำขวด (Inspection Machine) ซึ่่�งแต่ละเครื่่�อง
ตรื่วจสอบำจะตรื่วจสอบำข้อบำกำพรื่่องที�ต่างกำัน เช่่น ตรื่วจบำรื่ิเวณ์ ปีากำขวด 
ลำาตัวขวด กำ้นขวด ตรื่วจขนาดขวด ตรื่วจรื่้าว เปี็นต้น

ขั�นต่อนที�	6	การิจัดลงกริะบะและบริริจุ	
ขวดแกำ้วทั�งหมดจะถึ่กำบำรื่รื่จุลงกำรื่ะบำะด้วยเครื่่�อง Palletizer 

และนำาไปีเกำ็บำในโกำดัง
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1 
การจัดเตร�ยมวัตถุดิบ

3
 การพ�มพ�ลายและเคลือบกระป�อง

4
การข�้นรูปคอกระป�อง

6
การจัดลงถาดบรรจ�

2
การข�้นรูปกระป�อง

5
การตรวจสอบภายใน

และฉลาก

(ค)	กริะบวนการิผู้ลิต่กริะป๋องอล่มุ่ิเนียัมุ่	ภายัใต่้การิดำาเนินงานของ	ACM

ขั�นต่อนที�	1	การิจัดเต่ริียัมุ่วัต่ถ่่ดิบ
กำรื่ะบำวนกำารื่ทำากำรื่ะป๋ีองเรื่ิ�มจากำวัสดุคอยล์อล่มิเน้ยมรีื่ดเรื่ียบำ

แผ่นบำาง โดยคอยล์อล่มิเน้ยมจะถึ่กำวางลงบำนเครื่่�องพลิกำคอยล์ แกำะ
หีบำห่อและบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ออกำแล้วจ่งถึ่กำพลิกำ 90 องศาเพ่�อเซึ่็ทเข้าในแกำน
ของเครื่่�องจ่ายคอยล์ในแนวนอน คอยล์อล่มิเน้ยมแผ่นบำางจะถึ่กำปี้อนเข้า
เครื่่�องข่�นรื่ป่ี ทำากำารื่ข่�นรื่ป่ีเปีน็รื่ป่ีถึว้ยดว้ยกำารื่ตดัและพบัำขอบำข่�นในกำารื่ข่�น
รื่่ปีขั�นตอนเดียว ขนาดของถึ้วยได้ถึ่กำออกำแบำบำมาแล้วให้เหมาะสมสำาหรื่ับำ
กำารื่ถึ่กำย่ดออกำเปี็นกำรื่ะปี๋องในขั�นตอนต่อไปี

ขั�นต่อนที�	2	การิข้�นริ่ปกริะป๋อง
ถึ้วยอล่มิเน้ยมจะถึ่กำย่ดออกำด้วยตัวพันซ์ึ่ข่�นรื่่ปี ดายที�ปีรื่ะกำบำ

รื่ับำอย่่อีกำฝ่ั�งจะเปี็นตัวข่�นทรื่งกำ้นกำรื่ะปี๋อง ความส่งของกำรื่ะปี๋องทุกำใบำจะ
ถึ่กำตัดให้เรื่ียบำเสมอ เท่ากำันทุกำใบำด้วยใบำมีดของเครื่่�องตัดขอบำกำรื่ะป๋ีอง 
ล้างสิ�งสกำปีรื่กำ และนำ�ามันหล่อล่�นแม่แบำบำที�ติดมากำับำตัวกำรื่ะปี๋องให้สะอาด 
หลังจากำล้างสิ�งสกำปีรื่กำออกำแล้ว กำรื่ะป๋ีองจะถึ่กำเตรีื่ยมผิว และอบำให้แห้ง
เพ่�อให้พรื่้อมที�จะถึ่กำพิมพ์ลายต่อไปี 
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ขั�นต่อนที�	3	การิพื่่มุ่พื่์ลายัและเคลือบกริะป๋อง
กำรื่ะปีอ๋งจะถ่ึกำพมิพล์ายดว้ยเครื่่�องพมิพล์ายกำรื่ะปีอ๋งความเรื่ว็สง่ 

8 หัวพิมพ์ ซึ่่�งจะทำางานอย่างต่อเน่�องเพ่�อพิมพ์ลายที�ต้องกำารื่ลงบำนตัว
กำรื่ะปีอ๋ง สำาหรื่บัำก้ำนกำรื่ะปีอ๋งอลมิ่เนย้มจะถึก่ำเคลอ่บำไวด้ว้ยฟื้ลิม์บำาง ๆ  เพ่�อ
ให้สามารื่ถึไถึลไปีบำนสายพานกำารื่ผลิตของโรื่งบำรื่รื่จุเครื่่�องด่�มของล่กำค้า
ปีลายทางได ้จากำนั�นสารื่เคลอ่บำจะถึก่ำพน่เคลอ่บำเปีน็ฟื้ลิม์บำาง ๆ  เกำาะอย่ท่ี�
ผวิภายในกำรื่ะป๋ีอง ฟื้ลิม์น้�จะทำาหนา้ที�ปีอ้งกัำนไม่ใหเ้ครื่่�องด่�มทำาปีฏิิกำริื่ยากัำบำ
ผวิอลมิ่เนย้ม และช่ว่ยรื่กัำษัารื่สช่าตขิองผลติภณั์ฑ์ต์ลอดอายขุองผลติภณั์ฑ์์

ขั�นต่อนที�	4	การิข้�นริ่ปคอกริะป๋อง
คอกำรื่ะป๋ีองจะถึ่กำข่�นรื่่ปีเป็ีนขั�นตอนท้ายสุด แม่พิมพ์ในแต่ละ

เสต็ปีจะค่อย ๆ บำีบำขอบำกำรื่ะปี๋องลงแล้วค่อย ๆ แผ่ออกำเปี็นหน้าแปีลน

ขั�นต่อนที�	5	การิต่ริวจส่อบภายัในและฉลาก
เพ่�อปีอ้งกำนักำารื่ปีนเปี้�อนของสิ�งแปีลกำปีลอม และกำารื่ปีนเปี้�อน

ของผลิตภณั์ฑ์์ต่างช่นิดกำนั ไลน์กำารื่ผลติของเรื่าจะตรื่วจสอบำความสะอาด
ภายในกำรื่ะปีอ๋ง และความถึก่ำตอ้งของฉลากำในขั�นตอนสดุทา้ย กำล้องความ
ละเอียดส่งจะจับำภาพภายในกำรื่ะปี๋อง และ ฉลากำกำรื่ะปี๋อง

ขั�นต่อนที�	6	การิจัดลงถ่าดบริริจุ
กำรื่ะปี๋องที�สมบ่ำรื่ณ์์ และผ่านกำารื่ตรื่วจสอบำคุณ์ภาพที�ขั�นตอน

สดุทา้ยแลว้จะถึก่ำจดัเรื่ยีงข่�นบำนพาเลทดว้ยเครื่่�องจดัเรื่ยีงอตัโนมตั ิหลงัจากำ
นั�นจะถึ่กำพันทับำด้วยพลาสติกำใสอีกำช่ั�นเพ่�อปี้องกำันกำารื่ปีนเปี้�อน พาเลทที�
บำรื่รื่จกุำรื่ะปีอ๋งเรื่ยีบำรื่อ้ยแลว้จะถึก่ำลำาเลยีงไปีเกำบ็ำที�สโตรื่เ์พ่�อรื่อกำารื่จดัสง่ตอ่ไปี
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(ง)	กริะบวนการิผู้ลิต่	OPP	Label	ภายัใต่้การิดำาเนินงานของ	APM

1 
การเตร�ยมวัตถุดิบ

2
พ�มพ� Gravure Printing

3
ตัดม�วน OPP Label

4
บรรจ�ข�้นพาเลท
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(ง)	กริะบวนการิผู้ลิต่	OPP	Label	ภายัใต่้การิดำาเนินงานของ	APM

1 
การเตร�ยมวัตถุดิบ

2
พ�มพ� Gravure Printing

3
ตัดม�วน OPP Label

4
บรรจ�ข�้นพาเลท

ขั�นต่อนที�	1	การิเต่ริียัมุ่วัต่ถ่่ดิบ
เตรื่ยีมวตัถึดุบิำตา่ง ๆ  เพ่�อทำากำารื่พิมพ ์Gravure Printing เช่น่ 

สี ฟื้ิล์ม OPP และ Solvent

ขั�นต่อนที�	2	พื่่มุ่พื่์	Gravure	Printing
เตรื่ียมม้วน OPP สี วัสดุสารื่เคล่อบำผิว เพ่�อพิมพ์ฉลากำ ตั�ง

ค่าปีรื่ับำค่าสีตามปีรื่ะเภทของผลิตภัณ์ฑ์์ที�กำำาลังทำากำารื่ผลิต จากำนั�นข่�น
ม้วนฟื้ิล์ม OPP และพิมพ์ จะได้ม้วนฉลากำที�เปี็นขนาดใหญ่ จำานวนแถึว
ข่�นอย่่กำับำจำานวนความต้องกำารื่ของล่กำค้า เสรื่็จสิ�นขั�นตอนพิมพ์ เครื่่�องจะ
ทำากำารื่มว้นเกำบ็ำเขา้ในรื่ป่ีแบำบำของมว้นฉลากำขนาดใหญ ่เพ่�อนำาไปีตดัแบำง่
เปี็นช่ิ�นฉลากำอีกำครื่ั�งในขั�นตอนต่อไปี

ขั�นต่อนที�	3	ต่ัดมุ่้วน	OPP	Label
นำามว้น OPP Label เขา้เครื่่�อง Slitter เพ่�อที�จะทำากำารื่ตดัขนาด

แยกำให้เปี็นขนาดฉลากำตามที�ต้องกำารื่ 

ขั�นต่อนที�	4	บริริจุข้�นพื่าเลท
ทำากำารื่บำรื่รื่จุลงพาเลท และห่อหุ้มด้วยฟื้ิล์มใสเพ่�อปี้องกำัน

สิ�งสกำปีรื่กำ และนำาเข้าเกำ็บำหรื่่อส่งให้กำับำล่กำค้าในขั�นตอนต่อไปี
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(จ)	กริะบวนการิผู้ลิต่กล�องล่กฟูก	ภายัใต่้การิดำาเนินงานของ	APM

1 
 การเตร�ยมวัตถุดิบและผสมวัตถุดิบ

3
การข�้นลอนกระดาษ

4
การไดคัท

5
การบรรจ�กล�องกระดาษลูกฟ�ก

2
การพ�มพ�

ขั�นต่อนที�	1	การิเต่ริียัมุ่วัต่ถ่่ดิบและผู้ส่มุ่วัต่ถ่่ดิบ
วตัถึดุบิำหลักำของกำารื่ผลิตกำล่องกำรื่ะดาษัลก่ำฟื้ก่ำ ได้แกำ ่มว้นกำรื่ะดาษั 

ส ีและวัตถึดุบิำที�ใช่ใ้นกำารื่ผสมเพ่�อทำากำาวติดช่ั�นลอนกำรื่ะดาษั เช่น่ แป้ีงมนั 
โซึ่ดาไฟื้ เป็ีนตน้ วตัถึดุบิำเหลา่น้�จะถึก่ำตรื่วจคุณ์ภาพกำอ่นที�จะนำาเขา้มาเกำบ็ำ
ในพ่�นที�จดัเก็ำบำ และหลงัจากำนั�นจะถึก่ำช่ั�งตามนำ�าหนักำในสต่รื่กำารื่ผลติแตล่ะ 
Batch โดยเครื่่�องช่ั�ง (Load cell) และถึ่กำนำามาผสมกำัน โดยเครื่่�องผสม 
(Mixer) และถึ่กำนำาไปีใช่้งานในขั�นตอนปีรื่ะกำบำลอนกำรื่ะดาษัต่อไปี
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ขั�นต่อนที�	2	การิพื่่มุ่พื่์
วัตถึุดิบำที�เตรื่ียมไว้ ม้วนกำรื่ะดาษั สี และสารื่เคมีที�เกำี�ยวข้องกำับำ

กำารื่พิมพ์ต่าง ๆ จากำนั�นนำาม้วนกำรื่ะดาษัข่�นพิมพ์ เม่�อพิมพ์เสรื่็จเรื่ียบำรื่้อย
แล้วนำาม้วนพิมพ์มาเตรื่ียมเพ่�อไปีข่�นรื่่ปีลอนในขั�นตอนต่อไปี

ขั�นต่อนที�	3	การิข้�นลอนกริะดาษั
นำากำรื่ะดาษัที�พมิพเ์สรื่จ็เรื่ยีบำรื่อ้ยจากำแผนกำพมิพ ์และกำรื่ะดาษั

อีกำ 2 ม้วน และกำาวที�ผสมเตรื่ียมไว้ในขั�นตอนที� 1 มาเพ่�อปีรื่ะกำบำข่�นลอน 
ให้เปี็นลอน 3 ชั่�น ต่อมาเม่�อปีรื่ะกำบำเสรื่็จแล้ว ช่่วงท้ายเครื่่�องทำาลอน
กำรื่ะดาษั กำรื่ะดาษัจะถึ่กำตัดเปี็น Sheet Board เพ่�อนำาไปีทำากำารื่ข่�นรื่่ปี
เปี็นกำล่องในขั�นตอนถึัดไปี

ขั�นต่อนที�	4	การิไดคัท
เตรื่ยีม Sheet Board จากำกำรื่ะบำวนกำารื่เดนิลอนและบำลอ๊กำไดคทั 

นำาบำล๊อกำไดคัทติดตั�งกำับำเครื่่�องไดคัท ตามลักำษัณ์ะงานที�ได้รื่ับำ จากำนั�นนำา 
Sheet Board เขา้เครื่่�องไดคทั เพ่�อทำากำารื่ปีัม๊ให้เปีน็ทรื่งกำลอ่ง และทำากำารื่
ส่งต่อไปียัง แผนกำบำรื่รื่จุข่�นพาเลท

ขั�นต่อนที�	5	การิบริริจุกล�องกริะดาษัล่กฟูก
รื่บัำกำลอ่งกำรื่ะดาษัที�ทำากำารื่ตดัข่�นรื่ป่ีเสรื่จ็เรื่ยีบำรื่อ้ยแลว้มาบำรื่รื่จลุง

พาเลทรื่ัดสาย และพันฟื้ิล์ม เพ่�อปี้องกำันกำารื่หลุดเล่�อนของกำล่องกำรื่ะดาษั 
และจัดเกำ็บำหรื่่อนำาส่งให้ล่กำค้าในลำาดับำต่อไปี
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(ฉ)	กริะบวนการิผู้ลิต่ฟิลมุ่์ใส่	ภายัใต่้การิดำาเนินงานของ	APM

1 
 การเตร�ยมวัตถุดิบ

2
การข�้นรูป

3
ตัด

4
บรรจ�ข�้นพาเลท
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ขั�นต่อนที�	1	การิเต่ริียัมุ่วัต่ถ่่ดิบ
เตรื่ยีมเมด็พลาสตกิำช่นดิตา่ง ๆ  ตามคณุ์สมบำตัทิี�ลก่ำคา้ตอ้งกำารื่ 

เพ่�อใช่้เปี็นวัตถึุดิบำในกำารื่ข่�นรื่่ปีฟื้ิล์ม (PE Shrink) 

ขั�นต่อนที�	2	การิข้�นริ่ป
ทำากำารื่เทบำรื่รื่จุวัตถึุดิบำลงในภานะที�ใช่้เกำ็บำ เพ่�อทำากำารื่ด่ด

เมด็พลาสติกำข่�นไปีหลอมดว้ยอุณ์หภมิ่ ในค่าที�พลาสตกิำแตล่ะปีรื่ะเภทเกำดิ
กำารื่หลอมละลายและสามารื่ถึข่�นรื่ป่ีได ้จากำนั�นเครื่่�องจะทำากำารื่เปีา่ลมเขา้ไปี
ทำาให้พลาสติกำข่�นรื่่ปีในลักำษัณ์ะของล่กำโปี่ง หลังจากำนั�นล่กำโปี่งจะเย็นตัว 
และเครื่่�องจะใช้่ใบำมีดทำากำารื่ตัดแบ่ำงคร่ื่�งล่กำโป่ีง เพ่�อม้วนเข้าเก็ำบำในรื่่ปี
แบำบำของม้วนฟื้ิล์มขนาดใหญ่ (Shrink Film)

ขั�นต่อนที�	3	ต่ัด
นำาม้วน (Shrink Film) มาตัดตามขนาดที�ล่กำค้าต้องกำารื่ เช่่น 

ฟื้ิล์มใสขวด จะต้องมีขนาดหน้ากำว้างต้องเปี็นขนาด 630 mm จ่งจำาเปี็น
ตอ้งนำามว้นฟื้ลิม์ขนาดใหญ ่มาตัดขอบำข้างออกำเพ่�อใหไ้ดข้นาดตามความ
ต้องกำารื่ของล่กำค้า

ขั�นต่อนที�	4	บริริจุข้�นพื่าเลท
มว้นเกำบ็ำในรื่ป่ีแบำบำของมว้นฟิื้ลม์ ทำากำารื่บำรื่รื่จุลงพาเลท และหอ่

หุม้ดว้ยฟื้ลิม์ใสเพ่�อปีอ้งกำนัสิ�งสกำปีรื่กำ และจดัเกำบ็ำเขา้คลงัหรื่อ่นำาขายลก่ำคา้
เปี็นขั�นตอนต่อไปี
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กิาริบริิหาริจัดำกิาริคุณภัาพัและควิามป้ลอดำภััยดำ้าน์อาหาริ  

การิบริิหาริจัดการิค่ณภาพื่และความุ่ปลอดภัยัด้านอาหาริส่ำาหริับการิผู้ลิต่เคริ่�องดื�มุ่ของ	CBD
CBD มกีำารื่บำรื่หิารื่จัดกำารื่ควบำคุมคณุ์ภาพและความปีลอดภยัดา้นอาหารื่ในแตล่ะขั�นตอนกำารื่ผลติ เปีน็ไปีตามขอ้กำำาหนดของรื่ะบำบำมาตรื่ฐาน

กำารื่รัื่บำรื่องความปีลอดภัยสำาหรื่ับำกำารื่ผลิตอาหารื่ (FSSC22000) ปีัจจุบำันรื่ะบำบำกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความปีลอดภัยสำาหรื่ับำกำารื่ผลิตอาหารื่ของโรื่งงาน 
คารื่าบำาวตะวันแดง ที�ได้รื่ับำกำารื่รื่ับำรื่องปีรื่ะกำอบำด้วย

1. FSSC22000 (Food Safety System Certification 22000) เปี็นมาตรื่ฐานกำารื่รื่ับำรื่องความปีลอดภัยสำาหรื่ับำกำารื่ผลิตอาหารื่ที�ได้รื่ับำกำารื่
รื่ับำรื่องโดยองค์กำารื่ความปีลอดภัยด้านอาหารื่โลกำ (GFSI - Global Food Safety Initiative) ว่าเปี็นมาตรื่ฐานความปีลอดภัยด้านอาหารื่รื่ะดับำสากำล 
เปี็นผลทำาให้บำรื่ิษััทต่าง ๆ ต้องมีกำารื่นำาเสนออาหารื่ที�ปีลอดภัยและดีกำว่าค่่แข่งในตลาด ซึ่่�งได้รื่ับำกำารื่รื่ับำรื่องจากำ บำรื่ิษััท บำ่โรื่ เวอรื่ิทัส เซึ่อทิฟื้ิเคช่ั�น 
(ปีรื่ะเทศไทย) จำากำัด

2. HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) เปี็นมาตรื่ฐานสำาหรื่ับำรื่ะบำบำวิเครื่าะห์อันตรื่ายและจุดวิกำฤตที�ต้องควบำคุม หรื่่อ
รื่ะบำบำกำารื่จดักำารื่ความปีลอดภยัและคณุ์ภาพอาหารื่ ซึ่่�งใช่ใ้นกำารื่ควบำคมุกำรื่ะบำวนกำารื่ผลติเพ่�อใหไ้ดอ้าหารื่ที�ปีรื่าศจากำอนัตรื่ายทางช่วีภาพ อนัตรื่ายจากำ
สารื่เคมีต่าง ๆ และอันตรื่ายทางกำายภาพ ถึ่อเปี็นมาตรื่ฐานสากำลตามข้อกำำาหนดของ FAO / WHO Food Standards Program Committee (Codex 
Alimentarius Commission) ซึ่่�งได้รื่ับำกำารื่รื่ับำรื่องจากำ บำรื่ิษััท บำ่โรื่ เวอรื่ิทัส เซึ่อทิฟื้ิเคช่ั�น (ปีรื่ะเทศไทย) จำากำัด

3. GHP (Good Hygiene Practice) ค่อมาตรื่ฐานสุขอนามัยที�ดีในกำารื่ผลิตอาหารื่ หรื่่อมาตรื่ฐานความปีลอดภัยของอาหารื่ ซึ่่�งเปี็นแนวทาง
ปีฏิิบำัติที�ดีในกำารื่ผลิตอาหารื่ (GMP = Good Manufacturing Practice) ซึ่่�ง GHP เปี็นแนวทางในกำารื่ปีฏิิบัำติเพ่�อให้ผ่้ปีรื่ะกำอบำกำารื่ในห่วงโซึ่่อาหารื่
ดำาเนนิกำารื่ผลติในสภาพแวดลอ้มที�ถึก่ำสขุลกัำษัณ์ะ สะอาด ลดโอกำาสปีนเปี้�อนของสารื่อนัตรื่ายในผลติภณั์ฑ์ ์ซึ่่�งไดร้ื่บัำกำารื่รื่บัำรื่องจากำ บำรื่ษิัทั บำ่โรื่ เวอรื่ทิสั 
เซึ่อทิฟื้ิเคช่ั�น (ปีรื่ะเทศไทย) จำากำัด

4. Halal ฮ่าลาล (ไทย) เปีน็เครื่่�องหมายฮ่าลาลที�ถึก่ำตอ้งตามรื่ะบำบำกำารื่รื่บัำรื่องของสำานักำงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำลางอสิลามแหง่ปีรื่ะเทศไทย หรื่อ่ 
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่อิสลามปีรื่ะจำาจังหวัดต่าง ๆ ที�รื่ับำรื่องให้องค์กำรื่นั�น ๆ ว่าได้ดำาเนินกำารื่ตามกำรื่รื่มวิธุีกำารื่ผลิตสินค้าถึ่กำต้องตามกำฎหมายอิสลาม

5. HCE = Halal Certification Europe ค่อ ฮ่าลาลสำาหรื่ับำอุตสาหกำรื่รื่มอาหารื่ เครื่่�องด่�ม เครื่่�องสำาอางและยา โดยเครื่่�องหมาย HCE ได้รื่ับำ
กำารื่ยอมรื่ับำและรื่ับำรื่องโดยหน่วยงานฮ่าลาลหลายแห่งในตลาดโลกำ

นอกำจากำน้� โรื่งงานคารื่าบำาวตะวันแดง ยังได้รื่ับำกำารื่รื่ับำรื่องรื่ะบำบำกำารื่จัดกำารื่ด้านความปีลอดภัย อาช่ีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ดังน้�
6. ISO 14001 เปีน็มาตรื่ฐานรื่ะบำบำกำารื่จดักำารื่สิ�งแวดลอ้มที�ได้รื่บัำกำารื่ยอมรื่บัำจากำองคก์ำรื่ส่วนใหญท่ั�วโลกำ มวีตัถึปุีรื่ะสงคเ์พ่�อใหอ้งคก์ำรื่ตรื่ะหนกัำ

ถึง่ความสำาคญัของกำารื่จัดกำารื่สิ�งแวดล้อม เพ่�อให้เกิำดกำารื่พัฒนาสิ�งแวดล้อมควบำค่่ไปีกัำบำกำารื่พัฒนาธุรุื่กิำจโดยเน้นกำารื่ป้ีองกัำนมลพิษัและรัื่กำษัาสิ�งแวดล้อม
เปี็นหลักำเพ่�อช่่วยลดผลกำรื่ะทบำต่อสิ�งแวดล้อมและลดต้นทุนกำารื่ผลิตของธุุรื่กำิจ

7. ISO 45001 เปี็นมาตรื่ฐานสากำลที�เปี็นข้อกำำาหนดสำาหรื่ับำรื่ะบำบำกำารื่จัดกำารื่อาช่ีวอนามัยและความปีลอดภัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่�อพัฒนา
ความปีลอดภัยและสุขภาพของพนักำงานและบำุคลากำรื่อ่�น ๆ

การิบริิหาริจัดการิค่ณภาพื่ของโริงงานผู้ลิต่ขวดแก้วของ	APG

APG มีกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่และควบำคุมคุณ์ภาพในแต่ละขั�นตอนกำารื่
ผลติ โดยไดร้ื่บัำกำารื่รื่บัำรื่องขั�นตอนกำารื่ผลติและกำารื่ควบำคมุคณุ์ภาพตาม
มาตรื่ฐานรื่ะบำบำบำรื่ิหารื่งานคุณ์ภาพต่าง ๆ โดยสรืุ่ปี ดังน้�

(1) GHP / FSSC22000 ได้รื่ับำกำารื่รื่ับำรื่องจากำ บำรื่ิษััท บำ่โรื่ 
เวอรื่ิทัส เซึ่อทิฟื้ิเคช่ั�น (ปีรื่ะเทศไทย) จำากำัด 

(2) ISO 9001:2015 เปี็นกำารื่รัื่บำรื่องจากำ บำริื่ษััท บำ่โรื่ 
เวอรื่ิทัส เซึ่อทิฟื้ิเคช่ั�น (ปีรื่ะเทศไทย) จำากำัด ซึ่่�งเปี็นรื่ะบำบำกำารื่จัดกำารื่
ความปีลอดภัยของอาหารื่ตามมาตรื่ฐานสากำล   
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การิบริิหาริจัดการิค่ณภาพื่ของโริงงานผู้ลิต่กริะป๋องอล่มุ่ิเนียัมุ่ของ	ACM

ACM มีกำารื่ดำาเนินงาน และบำรื่ิหารื่จัดกำารื่ด้านความปีลอดภัยและ
ควบำคุมคุณ์ภาพผลิตภัณ์ฑ์์ในแต่ละขั�นตอนของกำรื่ะบำวนกำารื่ผลิตให้
สอดคล้องกำับำข้อกำำาหนดของ GHP บำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ และควบำคุมกำารื่ผลิต
ให้ปีรื่าศจากำสารื่เคมี สิ�งแปีลกำปีลอมต่าง ๆ และเช่่�อจุลินทรื่ีย์กำ่อโรื่ค 
ตามข้อกำำาหนด HACCP เพ่�อเตรื่ียมพรื่้อมสำาหรื่ับำกำารื่ขอกำารื่รื่ับำรื่อง
รื่ะบำบำกำารื่จัดกำารื่คุณ์ภาพ เพ่�อยกำรื่ะดับำและคงไว้ซึ่่�งมาตรื่ฐานกำารื่ผลิต
รื่ะดับำสากำลตลอดไปี
  
 

การิบริิิหาริจััดการิค่ณภาพื่ของโริงงานผู้ลิิต่บริริจุภััณฑ์์์ของ	APM	
APM มีกำารื่จัดกำารื่คุณ์ภาพโดยนอกำจากำเครื่่��องตรื่วจสอบำคุณ์ภาพของกำล่องกำรื่ะดาษัและฟื้ิลม์แล้วยัังมีีพนักำงาน QC ด่แลตรื่วจสอบำคุณ์ภาพ

ในสายกำารื่ผลิิตด้วย และยัังมีีแผนกำ QA เพ่��อสุ่มตรื่วจสิินค้าสำาเรื่็็จอีีกำครื่ั��งกำ่อนส่งผลิิตภััณ์ฑ์์ที��สำาเรื่็็จไปียัังล่กำค้า และโรื่งงานยัังมีีห้อง Lab และอุปีกำรื่ณ์์
ตรื่วจสอบำกำล่องกำรื่ะดาษั และฟื้ิล์มพลาสติิกำ เพ่��อให้ล่กำค้ามั��นใจในผลิิตภััณ์ฑ์์
   

ผลกิริะทบสัิ�งแวิดำล้อม 
กำารื่ผลิตเครื่่�องด่�มภายใต้กำารื่ดำาเนินงาน CBD และกำารื่ผลิตขวดแกำ้วและกำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยมภายใต้กำารื่ดำาเนินงานของ APG และ ACM อย่่

ภายใต้ข้อบำังคับำของกำฎหมาย กำฎรื่ะเบำียบำและข้อกำำาหนดด้านสิ�งแวดล้อมที�ใช่้ในรื่ะดับำปีรื่ะเทศ รื่ะดับำจังหวัด และรื่ะดับำท้องถึิ�น กำฎหมาย กำฎรื่ะเบำียบำ 
และข้อกำำาหนดด้านสิ�งแวดล้อมที�ใช้่บำงัคับำกัำบำบำริื่ษัทัผ่ผ้ลิตเครื่่�องด่�มและบำรื่รื่จุภณั์ฑ์ดั์งกำล่าว ปีรื่ะกำอบำด้วยบำทบัำญญัตเิกำี�ยวกัำบำกำารื่ควบำคุมกำารื่ปีล่อยมลพิษั
ทางอากำาศ มลพษิัทางนำ�า กำารื่ป้ีองกำนั และกำารื่บำำาบัำดนำ�าเสยี และไอเสยี รื่วมทั�งกำารื่บำรื่หิารื่จดักำารื่ และกำารื่กำำาจดัสารื่และของเสยีที�เปีน็อนัตรื่าย อยา่งไรื่
กำ็ดี ปีรื่ิมาณ์ไอเสีย นำ�าเสีย และของเสียอ่�น ๆ ซึ่่�งเกำิดจากำกำรื่ะบำวนกำารื่ผลิตเครื่่�องด่�มและบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ดังกำล่าว อย่่ในเกำณ์ฑ์์มาตรื่ฐาน และเปี็นไปีตาม
กำฎหมาย กำฎรื่ะเบำียบำ และข้อกำำาหนดด้านสิ�งแวดล้อมที�เกำี�ยวข้องทั�งหมด

บำรื่ิษััทฯ เช่่�อว่าโรื่งผลิตทั�งหมดในปีัจจุบำันได้ปีฏิิบำัติตามกำฎหมาย กำฎรื่ะเบำียบำ และข้อกำำาหนดด้านสิ�งแวดล้อมที�ใช่้บำังคับำทั�งในรื่ะดับำปีรื่ะเทศ 
รื่ะดับำจังหวัด และรื่ะดับำท้องถึิ�นในส่วนที�เกำี�ยวข้อง ซึ่่�งจนถ่ึงปัีจจุบำนัไม่เคยถึก่ำฟ้ื้องร้ื่องดำาเนินคดีใด ๆ  เกำี�ยวกัำบำกำารื่ไม่ปีฏิบัิำตติามกำฎหมายว่าด้วยสิ�งแวดล้อม 
อย่างไรื่กำ็ดี บำรื่ิษััทฯ ไม่สามารื่ถึคาดกำารื่ณ์์ได้ว่าจะได้รื่ับำผลกำรื่ะทบำของเหตุกำารื่ณ์์ด้านสิ�งแวดล้อมที�อาจเกำิดข่�นโดยไม่อาจคาดกำารื่ณ์์ได้ หรื่่อมีกำฎหมาย 
กำฎรื่ะเบำียบำ และข้อกำำาหนดฉบำับำใหม่หรื่่อที�แกำ้ไขเพิ�มเติมใหม่ในอนาคตที�อาจส่งผลกำรื่ะทบำต่อบำรื่ิษััทฯ และโรื่งงานผลิตทั�งหมดตามข้างต้นในอนาคตได้

งาน์ท่�ยังไม่ไดำ้สั่งมอบ
- ไม่มี -

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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1.  น์โยบายกิาริจ่ายเงิน์ป้ัน์ผลของบริิษััทฯ
บำรื่ษิัทัฯ มนีโยบำายกำารื่จ่ายเงินปัีนผลในอัตรื่าไม่น้อยกำว่าร้ื่อยละ 40 ของกำำาไรื่สทุธุหิลงัหกัำภาษัเีงนิได้ของงบำกำารื่เงนิรื่วม และภายหลังกำารื่จดัสรื่รื่

ทนุสำารื่องตามกำฎหมาย ทั�งน้� อตัรื่ากำารื่จ่ายเงนิปัีนผลข่�นอย่ก่ำบัำแผนกำารื่ลงทนุ เง่�อนไขและข้อจำากำดัตามที�กำำาหนดไว้ในสญัญากำ่ย้ม่เงนิหรื่อ่สญัญาต่าง ๆ 
ที�เกำี�ยวข้อง (ถ้ึาม)ี ฐานะกำารื่เงนิและผลดำาเนนิงาน และปัีจจยัที�เกำี�ยวข้องอ่�น ๆ ของบำรื่ษิัทัฯ และบำรื่ษิัทัย่อย โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทั อาจจะพจิารื่ณ์า
ทบำทวน และแก้ำไขนโยบำายกำารื่จ่ายเงินปัีนผลเป็ีนครื่ั�งครื่าว เพ่�อให้เป็ีนไปีตามแผนกำารื่เตบิำโตทางธุรุื่กำจิของบำรื่ษิัทัฯ และบำรื่ษิัทัย่อยในอนาคต ความต้องกำารื่
ใช้่เงนิลงทุนและเงินทนุหมนุเวียน รื่วมถึง่ปัีจจยัด้านอ่�น ๆ  ที�เห็นสมควรื่ ทั�งน้� กำารื่จ่ายเงินปัีนผลดังกำล่าวจะไม่เกำนิกำำาไรื่สะสมที�ปีรื่ากำฏิอย่่ในงบำกำารื่เงินเฉพาะ
กำจิกำารื่ของบำรื่ษิัทัฯ และเป็ีนไปีตามกำฎหมายที�เกำี�ยวข้อง

เน่�องจากำบำรื่ษิัทัฯ ปีรื่ะกำอบำกำจิกำารื่โดยกำารื่ถึอ่หุน้ในกำจิกำารื่อ่�น (Holding Company) โดยมสีนิทรัื่พย์หลกัำคอ่ เงนิลงทุนในบำริื่ษัทัย่อย ดงันั�น
ความสามารื่ถึในกำารื่จ่ายเงินปัีนผลของบำริื่ษัทัฯ จง่ข่�นอย่่กำบัำผลกำารื่ดำาเนนิงานและกำารื่จ่ายเงนิปัีนผลของบำรื่ษิัทัย่อยเป็ีนหลกัำ

2.  น์โยบายกิาริจ่ายเงิน์ป้ัน์ผลของบริิษััทย่อย 
บำรื่ษิัทัย่อยของบำริื่ษัทัฯ มนีโยบำายจ่ายเงนิปัีนผลให้แก่ำผ้่ถึอ่หุ้นในอตัรื่าไม่น้อยกำว่าร้ื่อยละ 40 ของกำำาไรื่สทุธิุหลงัหักำภาษีัเงนิได้ของงบำกำารื่เงนิเฉพาะ

กำจิกำารื่ของบำริื่ษัทัย่อย และภายหลงักำารื่จดัสรื่รื่ทนุสำารื่องตามกำฎหมาย ทั�งนี� อตัรื่ากำารื่จ่ายเงนิปัีนผลข่�นอย่ก่ำบัำผลกำารื่ดำาเนนิงาน ฐานะกำารื่เงนิ สภาพคล่อง 
ความจำาเป็ีนในกำารื่ลงทนุหมนุเวยีน กำารื่ลงทนุเพิ�มเตมิ กำารื่ขยายธุุรื่กำจิเง่�อนไขและข้อจำากำดัตามที�กำำาหนดไว้ในสญัญาเงนิกำ่ย่้ม และปัีจจยัอ่�น ๆ ที�เกำี�ยวข้องใน
กำารื่บำรื่หิารื่งานตามที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่และ/หรื่อ่ผ้่ถึอ่หุน้ของบำรื่ษิัทัเหน็สมควรื่ โดยจะต้องเป็ีนไปีตามนโยบำายของบำริื่ษัทัฯ ทั�งนี� กำารื่จ่ายเงนิปัีนผลดงักำล่าวจะไม่เกำนิ
กำำาไรื่สะสมที�ปีรื่ากำฏิอย่ใ่นงบำกำารื่เงนิเฉพาะกำจิกำารื่ของบำรื่ษิัทัย่อย และเป็ีนไปีตามกำฎหมายที�เกำี�ยวข้อง
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บำรื่ษิัทัฯ ตรื่ะหนกัำถึง่ความสำาคญัของกำารื่บำรื่หิารื่ความเสี�ยง โดยเช่่�อวา่กำารื่บำรื่หิารื่ความเสี�ยงเปีน็หน่�งในกำลยทุธ์ุหลกัำที�จะช่ว่ยใหบ้ำรื่รื่ลเุป้ีาหมายทาง
ธุรุื่กำจิที�กำำาหนดไวแ้ละเตบิำโตอยา่งยั�งยน่ อกีำทั�งกำารื่ดำาเนินธุรุื่กำจิในปีจัจุบำนัปีรื่ะสบำกำบัำกำารื่เปีลี�ยนแปีลงของสภาพแวดลอ้มทางธุุรื่กำจิและปีจัจยัเสี�ยงใหม ่ๆ  
ที�มีแนวโน้มทวีความรืุ่นแรื่งมากำข่�น กำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงที�มีปีรื่ะสิทธุิภาพนอกำจากำจะช่่วยเพิ�มขีดความสามารื่ถึในกำารื่แข่งขันขององค์กำรื่ ยังช่่วยให้
องค์กำรื่สามารื่ถึรื่ับำม่อกำับำกำารื่เปีลี�ยนแปีลง ตลอดจนลดโอกำาสหรื่่อผลกำรื่ะทบำที�อาจเกำิดข่�นจากำความเสี�ยงต่าง ๆ ต่อธุุรื่กำิจขององค์กำรื่  

  กิริอบกิาริบริิหาริจัดำกิาริควิามเสั่�ยง
บำรื่ิษััทฯ ได้กำำาหนดนโยบำายกำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยง และกำรื่อบำแนวทางกำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยงที�สอดคล้องกัำนทั�วทั�งองค์กำรื่ครื่อบำคลุม

ความเสี�ยงทกุำปีรื่ะเภท เพ่�อใหส้ามารื่ถึควบำคมุและจดักำารื่ความเสี�ยงไดอ้ยา่งมปีีรื่ะสทิธุภิาพมกีำรื่ะบำวนกำารื่บำรื่หิารื่ความเสี�ยงอยา่งเปีน็รื่ะบำบำตามมาตรื่ฐาน
ของ Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพ่�อให้กำรื่รื่มกำารื่ ผ่้บำรื่ิหารื่ และพนักำงานทั�วทั�งองค์กำรื่ 
สามารื่ถึบำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงให้อย่่ในรื่ะดับำที�ยอมรื่ับำได้ 

นอกำจากำน้� บำรื่ิษััทฯ มุ่งเน้นกำารื่สรื่้างวัฒนธุรื่รื่มความเสี�ยงที�เข้มแข็งในทุกำรื่ะดับำขององค์กำรื่ โดยเรื่ิ�มจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และผ่้บำรื่ิหารื่
ทกุำรื่ะดบัำเปีน็ผ่น้ำาและสง่เสริื่มใหม้กีำรื่ะบำวนกำารื่บำรื่หิารื่ความเสี�ยงอยา่งมปีีรื่ะสทิธุภิาพ มกีำารื่สรื่า้งความรื่่ค้วามเขา้ใจและใหก้ำารื่สนบัำสนนุผา่นกำารื่ฝ่กึำอบำรื่ม 
เพ่�อสรื่้างความตรื่ะหนักำรื่่้และความเข้าใจของพนักำงานในกำารื่นำาแนวทางกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงมาส่่กำารื่ปีฏิิบำัติได้อย่างยั�งย่น

เพ่�อให้กำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยงมีปีรื่ะสิทธิุภาพและมีปีรื่ะสิทธิุผล บำรื่ษัิัทฯ ได้กำำาหนดโครื่งสร้ื่าง และบำทบำาทหน้าที�ความรัื่บำผิดช่อบำในกำารื่บำริื่หารื่
ความเสี�ยง ดังน้� 

 

คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง

หน�วยงาน
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบร�หาร

สํานัก ส�วนงาน ฝ�ายงานต�าง ๆ
และพนักงานทุกระดับ

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน�วยงาน
ตรวจสอบภายใน
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	 บทบาทหน้าที�และความุ่ริับผู้ิดชีอบ

 z คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ มหีน้าที�กำำาหนดนโยบำายและกำรื่อบำแนวทางกำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยง เพ่�อให้กำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยงเป็ีนไปีอย่างเหมาะสม 

 z คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง มีหน้าที�กำำากำับำด่แลให้กำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงเปี็นไปีตามนโยบำายและกำรื่อบำแนวทางกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง
ที�กำำาหนด รื่วมถึ่งสนับำสนุนให้เกิำดกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กำรื่ มีกำารื่ติดตามความค่บำหน้าของแผนจัดกำารื่ความเสี�ยงและตัวช่ี�วัดความเสี�ยง
ที�สำาคัญเพ่�อกำำาหนดมาตรื่กำารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงเพิ�มเติมให้เหมาะสม 

 z คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ มีหน้าที�ปีรื่ะเมินความเพียงพอ ความมีปีรื่ะสิทธิุภาพและปีรื่ะสิทธิุผลในกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงขององค์กำรื่ 
รื่วมถึ่งสอบำทานกำรื่อบำแนวทางกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงขององค์กำรื่ว่าเปี็นไปีตามมาตรื่ฐานสากำล ทั�งน้� ได้มอบำหมายให้หน่วยงานตรื่วจสอบำภายใน 
ทำาหน้าที�ตรื่วจสอบำและให้ความเช่่�อมั�นว่าบำรื่ิษััทฯ มีกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงที�เหมาะสม และรื่ายงานผลกำารื่ตรื่วจสอบำแกำ่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ
ทุกำไตรื่มาส

 z คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่ มหีนา้ที�กำำากำบัำดแ่ลและตดิตามสถึานะความเสี�ยงที�สำาคญั ตลอดจนสง่เสรื่มิวฒันธุรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่ความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ำรื่

 z หน่วยงานบำรื่ิหารื่ความเสี�ยง มีหน้าที�ปีรื่ะเมินความเพียงพอของแผนบำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยง และติดตามความค่บำหน้ากำารื่ดำาเนินกำารื่
ตามแผนจัดกำารื่ความเสี�ยง รื่วมถึ่งส่งเสรื่ิม เผยแพรื่่ความรื่่้ และให้คำาแนะนำาแกำ่หน่วยงานต่าง ๆ เกำี�ยวกำับำกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง ตลอดจนรื่ายงาน
กำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงทุกำไตรื่มาส

 z ผ่้บำรื่ิหารื่หน่วยงาน มีหน้าที�รื่ะบุำความเสี�ยงที�สำาคัญที�อาจส่งผลกำรื่ะทบำต่อเปี้าหมายองค์กำรื่ และบำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงดังกำล่าวให้อย่่ใน
รื่ะดับำที�ยอมรื่ับำได้ 

 กิริะบวิน์กิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง
บำรื่ิษััทฯ ได้จัดทำาค่่ม่อกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง โดยอ้างอิงกำรื่อบำแนวทางกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงตามมาตรื่ฐานสากำล เพ่�อใช่้เปี็นแนวทาง

ในกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงสำาหรื่ับำผ่้บำรื่ิหารื่และพนักำงานทั�วทั�งองค์กำรื่ โดยค่่ม่อฯ ดังกำล่าวได้กำำาหนดขั�นตอนในกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง ดังน้�

1 
การระบุความเสี่ยง

2
การประเมินความเสี่ยง

3
การจัดการความเสี่ยง

4
การติดตามและรายงาน

การระบุความเสี่ยง หรือเหตุการณ  โดยพิจารณาทั้งจาก
ปจจัยภายใน  และภายนอกทีอ่าจจะสงผลกระทบตอการ

บรรลุวัตถุประสงคขององคกร

การวิเคราะหและประเมินความเส่ียงตามหลักเกณฑท่ี
บรษิทัฯ กําหนดไว โดยพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิและผลก
ระทบตอการบรรลุวตัถุประสงคขององคกรหากความเส่ียง
นั้นเกิดขึ้น เพื่อจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงและ

กําหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

การตดิตามและตรวจสอบประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ของแผนจดัการความเสีย่งอยางสมํ่าเสมอ เพือ่ใหมกีาร
ปรบัปรงุอยางตอเน��อง  รวมถงึรายงานความคบืหนาของ
แผนจดัการความเสีย่งเพือ่ใหสามารถบริหารความเสีย่ง

ขององคกรไดอยางเหมาะสมและทันเวลา

การกําหนดแนวทางหรือแผนในการจัดการความเสีย่งเพือ่
ลดโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง หรอืลดผลกระทบหรอืความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยง

ใหอยูในระดับองคกรยอมรับได
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 ป้ัจจัยควิามเสั่�ยง
บำรื่ิษััทฯ ได้วิเครื่าะห์และปีรื่ะเมินความเสี�ยงสำาคัญที�มี

ผลกำรื่ะทบำต่อบำริื่ษััทฯ ปีรื่ะกำอบำด้วย ความเสี�ยงด้านกำลยุทธ์ุ ความเสี�ยง
ดา้นกำารื่ปีฏิบิำตังิาน ความเสี�ยงดา้นกำารื่เงิน ความเสี�ยงดา้นกำารื่ปีฏิบิำตัติาม
กำฎรื่ะเบำียบำ ความเสี�ยงด้านความยั�งย่น และความเสี�ยงที�อาจเกำิดข่�นใหม่ 
ทั�งน้� ปีัจจัยความเสี�ยงหลักำและกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงของบำรื่ิษััทฯ 
สรืุ่ปีได้ดังต่อไปีน้�

 1. ควิามเสั่�ยงต้่อกิาริดำำาเน์ิน์ธุริกิิจ

ควิามเสั่�ยงดำ้าน์กิลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความุ่เส่ี�ยังจากการิริับริ่้	Brand	ไมุ่�ส่อดคล้องกับภาพื่ลักษัณ์	
Brand	ริะดับโลก	

บำรื่ิษััทฯ มีความเสี�ยงที�กำลุ่มผ่้บำริื่โภคอาจมีความเข้าใจและ
ย่ดติดกำับำภาพลักำษัณ์์ของเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังที�เปี็นเครื่่�องด่�มของผ่้ใช่้
แรื่งงาน ตลอดจนภาพลกัำษัณ์ข์องตรื่าสนิค้าที�มคีวามเช่่�อมโยงกำบัำวงดนตรื่ี
เพ่�อชี่วิต ซึ่่�งอาจส่งผลกำรื่ะทบำต่อกำารื่สร้ื่างภาพลักำษัณ์์ของแบำรื่นด์รื่ะดับำโลกำได้

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ษิัทัฯ มุง่มั�นในกำารื่สรื่า้งแบำรื่นด์คารื่าบำาวให้เปีน็ที�รื่่จ้กัำและยอมรัื่บำ

ทั�งภายในและภายนอกำปีรื่ะเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ World Class Product, 
World Class Brand ด้วยเหตุน้� บำรื่ิษััทฯ จ่งให้ความสำาคัญกำับำกำลยุทธุ์
ทางกำารื่ตลาดและกำารื่ส่งเสรื่มิกำารื่ขายที�สรื่า้งกำารื่รื่บัำรื่่ข้อง Brand ในรื่ะดบัำ
สากำล เช่่น กำารื่ให้กำารื่สนับำสนุนกำารื่จัดกำารื่แข่งขันฟืุ้ตบำอล Carabao Cup 
ของปีรื่ะเทศอังกำฤษั กำารื่สนับำสนุนทีมฟุื้ตบำอลรื่ะดับำโลกำ กำารื่สร้ื่างภาพยนตร์ื่
โฆษัณ์าที�เน้นภาพลักำษัณ์์ “สินค้ารื่ะดับำโลกำ แบำรื่นด์รื่ะดับำโลกำ” เปี็นต้น

ความุ่เส่ี�ยังจากการิแข�งขันในธ่ริกิจเคริ่�องดื�มุ่บำาริ่งกำาลังและ
เคริ่�องดื�มุ่อื�น

เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังและเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ เป็ีนผลิตภัณ์ฑ์์ที�มี
กำารื่แขง่ขนัส่งทั�งจากำผ่ป้ีรื่ะกำอบำกำารื่ที�มอีย่ใ่นปีจัจบุำนัและผ่ป้ีรื่ะกำอบำกำารื่ใหมท่ี�
อาจเขา้มาแขง่ขนัในตลาด ซ่ึ่�งอาจกำอ่ใหเ้กำดิภาวะกำารื่แขง่ขนัที�คอ่นขา้งรื่นุแรื่ง
และส่งผลกำรื่ะทบำต่อรื่ายได้และยอดขาย โดยเฉพาะอย่างยิ�งกำลุม่เครื่่�องด่�ม
บำำารื่งุกำำาลงัที�มคีวามอ่อนไหวตอ่รื่าคาสง่มากำ ดงันั�น กำลยทุธุ์ในกำารื่กำำาหนด
รื่าคาถึ่อเปี็นกำลยุทธุ์ในกำารื่แข่งขันที�สำาคัญของกำลุ่มธุุรื่กำิจดังกำล่าว

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
เพ่�อคงหรื่่อเพิ�มส่วนแบ่ำงทางกำารื่ตลาดสำาหรื่ับำผลิตภัณ์ฑ์์

เครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงั บำรื่ษิัทัฯ มุง่เนน้กำลยทุธุใ์นกำารื่ยน่รื่าคาเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงั 
ปีรื่ะกำอบำกัำบำได้มกีำารื่จัดทำากำจิกำรื่รื่มทางกำารื่ตลาด และส่งเสริื่มกำารื่ขายอย่าง
สมำ�าเสมอและต่อเน่�อง ตลอดจนมุ่งเน้นกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ห่วงโซ่ึ่อุปีทาน
อย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพเพ่�อสามารื่ถึลดต้นทุนกำารื่ผลิต ซึ่่�งเปี็นส่วนสำาคัญใน
กำารื่เพิ�มความสามารื่ถึในกำารื่ทำากำำาไรื่ของบำรื่ิษััทฯ

ความุ่เส่ี�ยังจากการินำาผู้ลิต่ภัณฑ์์ใหมุ่�เข้าส่่�ต่ลาด
ในกำารื่ออกำผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่แต่ละครื่ั�ง ตอ้งใช้่เงินลงทุนค่อนข้างสง่ 

ทั�งในดา้นกำารื่คดิคน้ กำารื่ออกำแบำบำผลติภณั์ฑ์ ์กำารื่ผลติ และกำารื่ทำากำารื่ตลาด 
บำรื่ิษััทฯ จ่งมีความเสี�ยงจากำกำารื่ลงทุนในผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ที�อาจไม่ได้รื่ับำ
กำารื่ตอบำรื่ับำหรื่่อเปี็นที�ช่่�นช่อบำของผ่้บำริื่โภค โดยเฉพาะในสภาวะที�มี
กำารื่แข่งขันสง่ในธุรุื่กิำจ ดงันั�น หากำบำริื่ษัทัฯ ไม่ปีรื่ะสบำความสำาเร็ื่จในกำารื่นำา
ผลติภณั์ฑ์์ใหมเ่ขา้ส่ต่ลาด จง่อาจสง่ผลกำรื่ะทบำตอ่ธุรุื่กำจิอยา่งมนียัสำาคญัได้

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
กำ่อนกำารื่นำาผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่เข้าส่่ตลาด บำรื่ิษััทฯได้มีกำารื่กำำาหนด

เปี้าหมายกำลยุทธุ์ และแผนกำารื่ดำาเนินกำารื่ ตั�งแต่กำารื่วิจัย กำารื่พัฒนา 
กำารื่ผลิต กำารื่กำำาหนดกิำจกำรื่รื่มทางกำารื่ตลาด และส่งเสริื่มกำารื่ขาย โดย
กำำาหนดตัวช่ี�วัดต่าง ๆ เพ่�อใช่้สำาหรื่ับำติดตามและวัดผลความสำาเรื่็จในกำารื่
ออกำผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ และรื่ายงานผลความคบ่ำหน้าแก่ำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่
อยา่งสมำ�าเสมอ เพ่�อทบำทวนความเหมาะสมของแผนกำลยทุธุ ์และพิจารื่ณ์า
ปีรื่ับำเปีลี�ยนตามความเหมาะสม เพ่�อให้บำรื่ิษััทฯสามารื่ถึบำรื่รื่ลุเปี้าหมายที�
กำำาหนดไว้

ความุ่เส่ี�ยังจากการิดำาเนินงานของบริิษััทฯ	หยั่ดชีะงัก
กำารื่ดำาเนนิธุุรื่กำจิของบำรื่ษัิัทฯ ในปีจัจบุำนัตอ้งเผชิ่ญกำบัำความเสี�ยงที�

สำาคัญในหลาย ๆ  ดา้น ถ่ึงแมว้า่บำริื่ษััทฯ จะมกีำารื่บำรื่หิารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงอยา่ง
เปี็นรื่ะบำบำแล้วกำ็ตามแต่กำ็มีปีัจจัยเสี�ยงบำางปีรื่ะกำารื่ที�ไม่สามารื่ถึปี้องกำันได้ 
เช่น่ ปีจัจยัเสี�ยงจากำภยัคกุำคามจากำธุรื่รื่มช่าตแิละสิ�งแวดลอ้มที�เปีลี�ยนแปีลง
ไปี ปีัจจัยเสี�ยงจากำกำารื่ก่ำอกำารื่ร้ื่าย วินาศกำรื่รื่ม กำารื่โจมตีทางไซึ่เบำอร์ื่ 
กำารื่เกิำดโรื่ครื่ะบำาด และเหตุกำารื่ณ์์ไม่คาดคิดอ่�น เช่น่ กำารื่ขัดข้องของรื่ะบำบำ
ไฟื้ฟื้้า เปี็นต้น ซึ่่�งปีัจจัยเสี�ยงเหล่าน้� อาจส่งผลกำรื่ะทบำต่อกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ 
ช่่�อเสียง ตลอดจนความเช่่�อมั�นต่อองค์กำรื่ได้

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ิษััทฯ ให้ความสำาคัญต่อกำารื่บำรื่ิหารื่ความต่อเน่�องทางธุุรื่กิำจ 

โดยให้มีกำารื่จัดทำาแผนกำารื่บำริื่หารื่ความต่อเน่�องทางธุุรื่กิำจ รื่วมถ่ึงกำารื่
ฝ่กึำซ้ึ่อมกำารื่กำ่ค้น่ข้อมล่ในรื่ะบำบำสำาคญัอย่างเป็ีนรื่ะยะ เพ่�อให้มั�นใจได้ว่าหากำ
เกำดิเหตกุำารื่ณ์ว์กิำฤตตา่ง ๆ  บำรื่ษัิัทฯ จะสามารื่ถึดำาเนนิกำารื่ไดอ้ยา่งตอ่เน่�องหรื่อ่
กำลับำมาดำาเนินธุุรื่กำิจได้ในเวลาที�เหมาะสม 

ทั�งน้� ผ่้บำริื่หารื่ในทุกำส่วนงาน มีหน้าที�วิเครื่าะห์และปีรื่ะเมิน
ผลกำรื่ะทบำทางธุุรื่กิำจ รื่ะบำุกำรื่ะบำวนกำารื่ที�ต้องให้ความสำาคัญและจำาเปี็น
ต้องกำลับำมาดำาเนินงานหรื่่อฟื้้�นค่นสภาพให้ได้ภายในรื่ะยะเวลาที�กำำาหนด 
เพ่�อเตรีื่ยมกำารื่รื่ับำม่อเม่�อเกำิดเหตุกำารื่ณ์์วิกำฤตได้อย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพ 
นอกำจากำน้� บำรื่ิษััทฯ ยังได้จัดทำาปีรื่ะกำันภัยเพ่�อช่ดเช่ยความเสียหายที�อาจ
เกำิดข่�น ทั�งในส่วนของโรื่งงานผลิต คลังสินค้า ศ่นย์กำรื่ะจายสินค้า รื่วมถึ่ง 
ทรื่ัพย์สินที�สำาคัญอ่�น ๆ ของบำรื่ิษััทฯ เพ่�อบำรื่รื่เทาความเสียหายทางม่ลค่า
ที�อาจเกำิดข่�นในอนาคต

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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ควิามเสั่�ยงดำ้าน์กิาริป้ฏิิบัต้ิงาน์

ความุ่เส่ี�ยังจากการิที�	CBD	พื่ึ�งพื่่งผู้่้นำาเข้า	ต่ัวแทนจำาหน�ายั	
และ/หริ่อผู้่้จัดจำาหน�ายัท้องถ่ิ�นในการิจำาหน�ายัผู้ลิต่ภัณฑ์์ของ	
CBD	ในต่�างปริะเทศ

กำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจในต่างปีรื่ะเทศนั�น CBD ต้องอาศัยผ้่นำาเข้า 
ตัวแทนจำาหน่าย และ/หร่ื่อผ่้จัดจำาหน่ายท้องถิึ�นในแต่ละปีรื่ะเทศ ดังนั�น 
CBD อาจมีความเสี�ยงที�ผ่้นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย และ/หรื่่อผ่้จัดจำาหน่าย
ท้องถึิ�นอาจจะยุติความสัมพันธุ์ทางธุุรื่กำิจกำับำ CBD หรื่่ออาจปีฏิิบำัติงานได้
ไม่ตรื่งตามเปี้าหมาย จ่งอาจส่งผลให้เกำิดความล่าช่้าในกำารื่ที� CBD ต้อง
เข้าเจรื่จาทำาข้อตกำลงกำารื่จัดจำาหน่ายสินค้ากำับำผ่้นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย 
และ/หรื่่อผ่้จัดจำาหน่ายท้องถึิ�นรื่ายอ่�นแทน ซึ่่�งอาจมีอุปีสรื่รื่คในกำารื่เข้าไปี
ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจหรื่่อจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ในต่างปีรื่ะเทศได้

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ิษััทฯ กำำาหนดให้สำานักำธุุ รื่ กิำจ ต่างปีรื่ะเทศทำาหน้าที�

ปีรื่ะสานงาน จัดทำาแผนกำารื่ทำางานรื่่วมกำับำผ้่นำาเข้า ตัวแทนจำาหน่าย 
และ/หร่ื่อผ่้จัดจำาหน่ายในท้องถึิ�นอย่างใกำล้ช่ิด เพ่�อให้กำารื่สนับำสนุน 
ตลอดจนติดตามสถึานกำารื่ณ์์ต่าง ๆ ทั�งสภาพตลาดกำารื่แข่งขัน ตลอดจน
กำารื่เปีลี�ยนแปีลงข้อกำำาหนดกำฎรื่ะเบำียบำต่าง ๆ ในปีรื่ะเทศค่่ค้า นอกำจากำน้� 
บำคุลากำรื่ของบำรื่ษิัทัฯ ไดล้งพ่�นที�และเขา้ไปีทำางานรื่ว่มกำบัำผ่น้ำาเขา้ ตวัแทน
จำาหน่าย และ/หรื่่อผ่้จัดจำาหน่ายท้องถิึ�นอย่างใกำล้ช่ิด เพ่�อให้เกำิดความ
เขา้ใจในธุรุื่กำจิและสรื่า้งความไวว้างใจในรื่ะยะยาว เพ่�อรื่ว่มพฒันาและสรื่า้ง
กำารื่เติบำโตของยอดขายไปีด้วยกำัน

ความุ่เส่ี�ยังจากความุ่ผู้ันผู้วนของริาคาวัต่ถ่่ดิบหลักและต่้นท่น
การิผู้ลิต่

 น้ำาตาลทราย
นำ�าตาลทรื่ายเปี็นสินค้าโภคภัณ์ฑ์์ (Commodity Product) ที�มี

รื่าคาข่�นลงตามอุปีสงค์และอุปีทานในตลาด และนโยบำายของรื่ัฐบำาล อน่�ง 
นำ�าตาลทรื่ายที�ใช่ส้ำาหรื่บัำผลิตภณั์ฑ์ข์ายในปีรื่ะเทศถึก่ำกำำาหนดโดยสำานกัำงาน
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ออ้ยและนำ�าตาลทรื่าย ขณ์ะที�นำ�าตาลทรื่ายที�ใช้่สำาหรื่บัำผลติภณั์ฑ์์
เพ่�อกำารื่สง่ออกำเปีน็ไปีตามกำลไกำรื่าคาในตลาดโลกำ หากำรื่าคาปีรื่บัำตวัสง่ข่�น 
CBD อาจไม่สามารื่ถึผลักำภารื่ะต้นทุนที�เพิ�มข่�นให้แกำ่ผ่้บำรื่ิโภคได้

 เศษัแก้ว

เศษัแกำ้วเปี็นวัตถึุดิบำหลักำในกำารื่ผลิตขวดแกำ้วของ APG 
โดยมกีำารื่จดัหาเศษัแกำว้จากำบำรื่ษิัทัผ่ค้า้เศษัแกำว้จำานวนอยา่งนอ้ย 2 - 3 รื่าย 
ซึ่่�งกำารื่ซึ่่�อขายดงักำลา่วเปีน็ไปีตามหลกัำปีฏิบิำตัขิองตลาดโดยทั�วไปี อยา่งไรื่กำด็ี 
APG ไม่สามารื่ถึรื่ับำรื่องได้ว่าผ่้ค้าเศษัแกำ้วจะสามารื่ถึจัดหาเศษัแกำ้วให้แกำ่ 
APG ได้ในปีรื่ิมาณ์ที�เพียงพอและในรื่าคาที�เหมาะสม หากำมีกำรื่ณ์้ดังกำล่าว 
APG อาจมีต้นทุนในกำารื่ผลิตขวดแกำ้วส่งข่�นได้

 อลูมิเนียมชนิดแผ่น

อลม่เินย้มช่นดิแผน่เปีน็วตัถึดุบิำหลกัำในกำารื่ผลติกำรื่ะปีอ๋งของ ACM 
ซึ่่�งจดัซึ่่�อจากำบำรื่ษิัทัโรื่งหลอมและข่�นรื่ป่ีอลม่เินย้มขนาดใหญ่ในปีรื่ะเทศที�มี
คณุ์ภาพและมาตรื่ฐานในรื่ะดบัำสากำล โดยกำารื่ทำาสญัญารื่ะยะสั�นที�รื่ะบำรุื่าคา
และจำานวนที�แนน่อน อลมิ่เนย้มช่นิดแผน่เปีน็สนิคา้โภคภณั์ฑ์ท์ี�มรีื่าคาอา้งองิ
กำบัำตลาดซึ่่�อขายล่วงหนา้โลหะในกำรื่งุลอนดอน (London Metal Exchange: 
LME) ซึ่่�งมีรื่าคาซึ่่�อขายเปี็นไปีตามรื่ะดับำอุปีสงค์และอุปีทานในตลาด 
หากำมีกำรื่ณ์ดั้งกำล่าว ACM อาจมีตน้ทนุในกำารื่ผลิตกำรื่ะป๋ีองอลมิ่เนย้มสง่ข่�น

 เม็ดพลาสติก
เม็ดพลาสติกำช่นิด LDPE (Low density polyethylene) เปี็น

วัตถึุดิบำหลักำในกำารื่ผลิตฟื้ิล์มหด (Shrink film) ของ APM สำาหรื่ับำใช่้ผลิต
เปีน็บำรื่รื่จภุณั์ฑ์ ์เมด็พลาสตกิำมลีกัำษัณ์ะเปีน็สนิคา้โภคภณั์ฑ์ท์ี�มรีื่าคาผนัผวน
ตามรื่าคานำ�ามันดิบำ อีกำทั�งบำรื่ิษััทฯ ยังมีความเสี�ยงจากำกำารื่ขาดแคลน
เม็ดพลาสติกำ อันเน่�องมาจากำกำารื่มีผ่้ผลิตภายในปีรื่ะเทศน้อยรื่าย

 กระดาษัคราฟท์

กำรื่ะดาษัครื่าฟื้ทเ์ปีน็วตัถึดุบิำหลกัำในกำารื่ผลติเปีน็แผน่กำรื่ะดาษัลก่ำฟื้ก่ำ 
(Sheet board) อันเปี็นองค์ปีรื่ะกำอบำในกำารื่ทำาบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์กำล่องล่กำฟื้่กำของ 
APM ถึ่อเปี็นสินค้าโภคภัณ์ฑ์์ที�หาได้ง่ายซึ่่�งรื่าคาขายจะข่�นอย่่กำับำอุปีสงค์
และอุปีทานของเศษักำรื่ะดาษั (waste paper) ในท้องตลาด

 ก�าซธรรมชาติ

กำ๊าซึ่ธุรื่รื่มช่าติเปี็นหน่�งในต้นทุนพลังงานหลักำในกำารื่ผลิต 
บำรื่ิษััทฯ ได้ทำาสัญญาซึ่่�อขายก๊ำาซึ่ธุรื่รื่มช่าติรื่ะยะยาวกำับำบำรื่ิษััท ปีตท. 
จำากำัด (มหาช่น) หรื่่อ “ปีตท.” ในฐานะที�บำรื่ิษััทฯ เปี็นผ่้ใช่้กำ๊าซึ่ธุรื่รื่มช่าติ
เพ่�อกำารื่อุตสาหกำรื่รื่มในปีรื่ะเทศไทย โดยมีโครื่งสร้ื่างรื่าคาปีรื่ะกำอบำ
ไปีด้วย (1) รื่าคาก๊ำาซึ่ซ่ึ่�งผันแปีรื่ตามรื่าคานำ�ามันเตาในปีรื่ะเทศสิงคโปีร์ื่ 
อัตรื่าแลกำเปีลี�ยนเงินบำาทต่อดอลลาร์ื่สหรื่ัฐ ปีรื่ิมาณ์กำารื่ใช้่กำ๊าซึ่ธุรื่รื่มช่าติ
เฉลี�ยต่อวันและปีัจจัยที�เกำี�ยวข้องอ่�น และ (2) Demand Charge ซึ่่�งเปี็น
คา่ใช้่จา่ยคงที�กำำาหนดตามปีริื่มาณ์กำารื่ใช้่กำา๊ซึ่ธุรื่รื่มช่าติตามที�ได้ตกำลงไว้ใน
สญัญา จง่มคีวามเสี�ยงที�รื่าคาก๊ำาซึ่ตามสัญญาดังกำลา่วจะปีรัื่บำตวัสง่ข่�นตาม
ความผันแปีรื่ของรื่าคาและอัตรื่าแลกำเปีลี�ยนอ้างอิง

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
กำารื่ขาดแคลนและความผันผวนของรื่าคาวัตถึุดิบำอาจส่ง

ผลกำรื่ะทบำในทางลบำต่อธุุรื่กำิจ ผลกำารื่ดำาเนินงาน และฐานะทางกำารื่
เงินของบำรื่ิษััทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ ดังนั�น บำรื่ิษััทฯ จ่งมีนโยบำายในกำารื่
จัดหาวัตถึุดิบำจากำผ่้ขายอย่างน้อย 2 - 3 รื่าย เพ่�อลดกำารื่พ่�งพิงผ่้ขาย
รื่ายใดรื่ายหน่�ง รื่วมทั�งเปี็นกำารื่สรื่้างอำานาจกำารื่ต่อรื่องให้แกำ่บำรื่ิษััทฯ โดย
บำรื่ิษััทฯ จะมีกำารื่วางแผนกำารื่สั�งซึ่่�อวัตถึุดิบำล่วงหน้าตามแผนกำารื่ขายและ
กำารื่ผลติ และมกีำารื่ทบำทวนแผนอยา่งสมำ�าเสมอ เพ่�อพจิารื่ณ์าความจำาเป็ีน
ในกำารื่ปีรื่ับำเปีลี�ยนตามความเหมาะสม โดยส่วนใหญ่บำรื่ิษััทฯ จะมีกำารื่ทำา
สัญญาล่วงหน้ากำับำผ่้ขาย เพ่�อรื่ะบำุปีรื่ิมาณ์กำารื่ซึ่่�อขาย และรื่าคาที�แน่นอน 
นอกำจากำน้� หากำวัตถึุดิบำที�มีความผันผวนของรื่าคา บำรื่ิษััทฯ อาจพิจารื่ณ์า
กำำาหนดเง่�อนไขในกำารื่ปีรัื่บำรื่าคาไว้ในสัญญาซึ่่�อขาย เพ่�อป้ีองกัำนความเสี�ยง
ที�ตน้ทนุอาจจะสง่ข่�นจากำความผนัผวนของรื่าคาวตัถึดุบิำ นอกำจากำกำลยทุธุ์ใน
ด้านกำารื่จัดหา บำรื่ิษััทฯ ยังเตรื่ียมแผนรื่ับำม่อ หากำเกำิดภาวะกำารื่ขาดแคลน
ของวัตถึุดิบำหลักำ เช่่น กำารื่สำารื่องวัตถึุดิบำ (Buffer Stock) กำารื่ปีรื่ะเมิน
ความเพียงพอของแผนฉุกำเฉินของผ่้ขายรื่ายสำาคัญ  เปี็นต้น

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ความุ่เส่ี�ยังเกี�ยัวกับความุ่ปลอดภัยัในการิบริิโภคและ 
ความุ่น�าเชีื�อถ่ือของผู้ลิต่ภัณฑ์์ของบริิษััทฯ

กำารื่ผลติ กำารื่บำรื่รื่จหุบีำห่อ และกำารื่จัดจำาหนา่ยผลติภณั์ฑ์ข์อง CBD 
อาจกำอ่ใหเ้กำดิความเสี�ยงตอ่ความปีลอดภยัในกำารื่บำรื่โิภคโดยอาจเกำดิมาจากำ 
(1) ผลิตภณั์ฑ์ท์ี�ไมม่คีณุ์ภาพ (2) กำารื่ตดิฉลากำและคำาเต่อนเกำี�ยวกำบัำผลติภณั์ฑ์์
ที�ไม่เพียงพอหรื่่อไม่ถึ่กำต้อง (3) ผ่้บำรื่ิโภคไม่ปีฏิิบำัติตามคำาเต่อนในฉลากำ 

ปีัจจัยเสี�ยงเหล่าน้� ส่งผลให้ผ่้บำรื่ิโภคอาจได้รื่ับำความเสียหาย
และเรีื่ยกำรื่้องให้ CBD รื่ับำผิดช่อบำต่อความเสียหายที�เกำิดข่�น หรื่่ออาจมี
กำารื่เรื่ียกำค่นผลิตภัณ์ฑ์์ของ CBD จากำตลาด รื่วมทั�งหน่วยงานรื่าช่กำารื่
ที�เกำี�ยวข้องอาจสั�งให้ CBD รื่ะงับำหรื่่อหยุดกำารื่ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่ได้ ซึ่่�ง
สง่ผลกำรื่ะทบำทางลบำต่อความน่าเช่่�อถึอ่ของผลิตภณั์ฑ์ข์องบำริื่ษัทัฯ โอกำาสทาง
ธุุรื่กำจิผลกำารื่ดำาเนนิงาน และฐานะทางกำารื่เงนิของบำรื่ษิัทัฯ อยา่งมนียัสำาคญั

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ษิัทัฯ มุง่มั�นในกำารื่ผลิตสินค้า เพ่�อตอบำสนองความต้องกำารื่ของ

ผ่บ้ำรื่โิภคทั�งในด้านรื่สช่าติ คณุ์ภาพ ความปีลอดภัย และคุณ์คา่ทางโภช่นากำารื่ 
ภายใต้ข้อกำำาหนด กำฎรื่ะเบำียบำที�เกำี�ยวข้อง โดยบำรื่ิษััทฯ มีกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่
ควบำคุมคุณ์ภาพและความปีลอดภัยด้านอาหารื่ในแต่ละขั�นตอนกำารื่ผลิต 
เปี็นไปีตามข้อกำำาหนดของมาตรื่ฐานกำารื่รื่ับำรื่อง เช่่น GMP, FSSC22000, 
HACCP, Halal, ISO 14001 และ ISO 45001 เปี็นต้น นอกำจากำน้� บำรื่ิษััทฯ
มีรื่ะบำบำกำารื่ตรื่วจสอบำย้อนกำลับำผลิตภัณ์ฑ์์ กำารื่ส่�อสารื่ข้อม่ลผลิตภัณ์ฑ์์ที�
ช่ดัเจนและเป็ีนไปีตามขอ้กำำาหนดของหน่วยงานที�เกำี�ยวข้อง ตลอดจนรื่ะบำบำ
กำารื่รื่บัำเรื่่�องและจัดกำารื่ขอ้ร้ื่องเรีื่ยนจากำลก่ำค้าเกำี�ยวกำบัำปีญัหาดา้นผลิตภัณ์ฑ์์

การิพื่ึ�งพื่่งบ่คลากริ	โดยัเฉพื่าะอยั�างยัิ�งเจ้าหน้าที�บริิหาริริะดับ
ส่่งที�มุ่ีความุ่ส่ำาคัญ

กำารื่ปีรื่ะกำอบำธุรุื่กิำจของบำริื่ษัทัฯ ตอ้งอาศยัความรื่่ ้ความสามารื่ถึ 
ความเช่ี�ยวช่าญ และปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ของบุำคลากำรื่ โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
เจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง หากำบำรื่ิษััทฯ ไม่สามารื่ถึรื่ักำษัาบำุคลากำรื่ที�สำาคัญ
ดังกำล่าว หรื่่อไม่สามารื่ถึสรื่รื่หาผ่้มีคุณ์สมบำัติเหมาะสมในรื่ะดับำเดียวกำับำ
เจ้าหน้าที�บำริื่หารื่รื่ะดับำส่ง เพ่�อดำารื่งตำาแหน่งแทนบุำคลากำรื่ที�สำาคัญน้�ได้ 
อาจส่งผลกำรื่ะทบำในทางลบำต่อกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ิษััทฯ ได้จัดทำาแผนส่บำทอดตำาแหน่งที�ครื่อบำคลุมตำาแหน่ง

ผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง รื่วมถึ่งได้มีกำารื่ติดตามความค่บำหน้าของแผนส่บำทอด
ดังกำล่าว เพ่�อให้แน่ใจว่าบำรื่ิษััทฯ มีผ่้บำรื่ิหารื่ที�มีความรื่่้ ความสามารื่ถึ และ
ปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ที�สามารื่ถึส่บำทอดตำาแหน่งที�สำาคัญได้ในอนาคต นอกำจากำน้� 
ยังจัดให้มีกำารื่ทบำทวนความเหมาะสมของแผนอย่างเป็ีนรื่ะยะเพ่�อส่งเสรื่ิม
และเตรีื่ยมความพร้ื่อมแก่ำผ่บ้ำริื่หารื่รื่ะดับำสง่ในกำารื่สบ่ำทอดงานหรื่อ่ตำาแหน่ง
ที�สำาคัญของบำรื่ิษััทฯ

ควิามเสั่�ยงดำ้าน์กิาริเงิน์

ความุ่เส่ี�ยังจากความุ่ผู้ันผู้วนของอัต่ริาแลกเปลี�ยัน 
และอัต่ริาดอกเบี�ยั

ความผันผวนของอัตรื่าแลกำเปีลี�ยนเปี็นหน่�งในปีัจจัยเสี�ยงที�
อาจส่งผลกำรื่ะทบำต่อฐานะกำารื่เงินและผลกำารื่ดำาเนินงาน เน่�องจากำบำรื่ิษััทฯ 
มีกำารื่ลงทุนโดยกำารื่ถ่ึอหุ้นในบำริื่ษััทย่อยที�ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กิำจทั�งในปีรื่ะเทศและ
ต่างปีรื่ะเทศ และบำรื่ิษััทย่อยดังกำล่าว มีรื่ายรื่ับำและรื่ายจ่ายดำาเนินงาน
ที�เกำี�ยวข้องกำับำสกำุลเงินตรื่าอ่�น อีกำทั�งกำารื่เติบำโตอย่างรื่วดเรื่็วของขนาด
ธุุรื่กิำจต่างปีรื่ะเทศในช่่วงรื่ะยะเวลาที�ผ่านมาอาจทำาให้เกิำดความเสี�ยง

จากำกำารื่ผันผวนของอัตรื่าแลกำเปีลี�ยนเพิ�มข่�น สำาหรื่ับำรื่อบำปีีบัำญช่ีสิ�นสุด
วันที� 31 ธุันวาคม 2565 บำรื่ิษััทฯ มีรื่ายได้จากำกำารื่ขายต่างปีรื่ะเทศ 6,883 
ลา้นบำาท โดยในจำานวนน้�มธีุรุื่กำรื่รื่มที�อย่่ในรื่ป่ีสกำลุไทยบำาทและสกำลุเงนิตรื่า
อ่�นในอัตรื่าส่วนปีรื่ะมาณ์รื่้อยละ 90:10 และมีสกำุลเงินตรื่าต่างปีรื่ะเทศที�
สำาคัญค่อเหรื่ียญสหรื่ัฐฯ นอกำจากำน้� ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 บำรื่ิษััทฯ 
มีหน้�สินที�กำ่อให้เกำิดภารื่ะดอกำเบำี�ยจ่าย 7,280 ล้านบำาท คิดเปี็นอัตรื่าส่วน
หน้�สินที�กำ่อให้เกิำดภารื่ะดอกำเบำี�ยจ่ายต่อส่วนของผ่้ถึ่อหุ้น 0.7 เท่า ดังนั�น 
กำารื่ปีรื่บัำตวัสง่ข่�นของอตัรื่าดอกำเบำี�ยในอนาคตอาจสง่ผลใหบ้ำรื่ษิัทัฯ มตีน้ทนุ
ทางกำารื่เงินเพิ�มส่งข่�นและอาจส่งผลกำรื่ะทบำในทางลบำต่อกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ
และฐานะทางกำารื่เงินอย่างมีนัยสำาคัญ

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ิษััทฯ บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงด้านอัตรื่าแลกำเปีลี�ยนด้วยกำารื่เจรื่จา

ตอ่รื่องเง่�อนไขกำารื่คา้และรื่าคาซึ่่�อขายให้เปีน็สกำลุเงนิตรื่าหลกัำในปีรื่ะเทศของ
ตนเองและรื่ับำช่ำารื่ะค่าสินค้าล่วงหน้าเปี็นหลักำ รื่วมถึ่งใช่้เครื่่�องม่อทางกำารื่
เงิน (Derivatives) เปี็นรื่ายกำรื่ณ์้ตามความเหมาะสมเพ่�อให้เกำิดเสถึียรื่ภาพ
ของกำารื่เข้าทำาธุุรื่กำรื่รื่มที�เป็ีนสกุำลเงินตรื่าต่างปีรื่ะเทศให้อย่่ในเกำณ์ฑ์์ที�
สามารื่ถึบำรื่ิหารื่จัดกำารื่ได้ สำาหรื่ับำความผันผวนของอัตรื่าดอกำเบำี�ย บำรื่ิษััทฯ 
ตรื่ะหนักำถึ่งผลกำรื่ะทบำที�อาจเกำิดจากำความเสี�ยงดังกำล่าว ซึ่่�งเม่�อปีี 2564 
บำรื่ิษััทฯ ได้ออกำและเสนอขายหุ้นกำ่้อายุ 2 ปีี ม่ลค่า 1,500 ล้านบำาท และ
เบำกิำใช่เ้งนิกำ่ย้ม่รื่ะยะยาวจำานวน 1,300 ลา้นบำาท เพ่�อปีรื่บัำโครื่งสรื่า้งตน้ทนุ
ทางกำารื่เงิน โดยคำาน่งถ่ึงกำารื่บำริื่หารื่สภาพคล่อง ความสมดุลของแหล่ง
ที�มาและใช้่ไปีของแหลง่เงินทนุ ตลอดจนต้นทนุทางกำารื่เงนิและค่าใช้่จา่ยที�
เกำี�ยวข้อง รื่วมถึ่งอัตรื่าผลตอบำแทนแกำ่ผ่้ถึ่อหุ้นของบำรื่ิษััทฯ เปี็นสำาคัญ

ควิามเสั่�ยงดำ้าน์กิาริป้ฏิิบัต้ิต้ามกิฎริะเบ่ยบ

ความุ่เส่ี�ยังจากการิเปลี�ยันแปลงนโยับายั	กฎเกณฑ์ ์
และริะเบียับต่�าง	ๆ	ที�เกี�ยัวข้องกับการิปริะกอบธ่ริกิจของบริิษััทฯ

กำารื่ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ ตั�งแต่กำารื่ผลิต กำารื่ทำา 
กำารื่ตลาด กำารื่จัดจำาหน่าย จำาเป็ีนต้องดำาเนินกำารื่ภายใต้กำารื่กำำากำับำ
ด่แลตามหลักำเกำณ์ฑ์์ทางกำฎหมายและรื่ะเบำียบำของหน่วยงานต่าง ๆ ที�
เกำี�ยวข้อง เช่่น พรื่ะรื่าช่บำัญญัติอาหารื่ พ.ศ. 2522 พรื่ะรื่าช่บำัญญัติโรื่งงาน 
พ.ศ. 2535 พรื่ะรื่าช่บัำญญตัสิง่เสรื่มิและรัื่กำษัาคณุ์ภาพสิ�งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
พรื่ะรื่าช่บำัญญัติภาษัีสรื่รื่พสามิต พ.ศ. 2560 เปี็นต้น ความซึ่ับำซึ่้อนของ
บำทบำัญญัติทางกำฎหมายที�เกำี�ยวข้องข้างต้น รื่วมถ่ึงกำารื่เปีลี�ยนแปีลงของ
นโยบำาย กำฎหมาย ตลอดจนปีญัหากำารื่ตคีวามที�ไม่ช่ดัเจน และความเขา้ใจ
วิธุีปีฏิิบำัติที�คลาดเคล่�อนไปี อาจส่งผลกำรื่ะทบำต่อกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ ทำาให้
บำรื่ษิัทัฯ ตอ้งมคีวามรื่บัำผดิตามกำฎหมาย และภาพลกัำษัณ์ช์่่�อเสยีงของบำรื่ษิัทัฯ

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ษิัทัฯ กำำาหนดกำรื่ะบำวนกำารื่เพ่�อรื่องรัื่บำความเสี�ยงด้านกำฎหมาย

โดยกำารื่ตดิตามกำารื่ออกำรื่า่งกำฎหมาย และกำฎเกำณ์ฑ์์ใหมต่า่ง ๆ  เพ่�อวเิครื่าะห์
ปีรื่ะเด็นและผลกำรื่ะทบำต่างๆที�อาจส่งผลต่อกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ ตลอดจน
กำารื่เตรีื่ยมแนวทางในกำารื่รัื่บำม่อผลกำรื่ะทบำจากำกำารื่เปีลี�ยนแปีลงดังกำล่าว 
นอกำจากำน้� บำรื่ิษััทฯ ยังเข้าไปีมีส่วนรื่่วมกำับำสมาคม หรื่่อองค์กำรื่ต่าง ๆ 
ที�เกำี�ยวข้องกำับำธุุรื่กำิจเพ่�อรื่ับำทรื่าบำข้อม่ลข่าวสารื่กำารื่เปีลี�ยนแปีลง รื่วมถ่ึง
หารื่อ่รื่ว่มกำบัำภาครื่ฐั ในกำรื่ณ์ที้�มคีวามไมชั่่ดเจนของหลกัำเกำณ์ฑ์ ์เพ่�อใหก้ำารื่
ดำาเนนิธุรุื่กำจิของบำรื่ษิัทัฯ สอดคลอ้งกำบัำขอ้กำำาหนดกำฎหมายและกำฎเกำณ์ฑ์์ใหม่ 
หรื่่อที�จะมีกำารื่เปีลี�ยนแปีลงในอนาคต

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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ความุ่เส่ี�ยังจากการิละเมุ่ิดข้อมุ่่ลส่�วนบ่คคล	
ขอ้มล่เป็ีนเครื่่�องมอ่ที�สำาคญัในกำารื่สรื่า้งความได้เปีรื่ยีบำทางธุรุื่กิำจ 

บำรื่ิษััทต่าง ๆ สามารื่ถึนำาข้อม่ลมาวิเครื่าะห์และเพิ�มม่ลค่าให้กำับำธุุรื่กิำจ 
ส่งผลให้หลายธุุรื่กำิจพยายามเกำ็บำข้อม่ลต่าง ๆ  เพ่�อนำามาต่อยอดและสรื่้าง
ปีรื่ะโยช่น์แกำ่ธุุรื่กำิจในอนาคต จนอาจละเมิดความเปี็นส่วนตัวของเจ้าของ
ข้อม่ล ซึ่่�งอาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.รื่.บำ.คุ้มครื่องข้อม่ลส่วนบุำคคล 
พ.ศ. 2562 และยังส่งผลกำรื่ะทบำต่อภาพลักำษัณ์์ ช่่�อเสียงของบำรื่ิษััทฯ ได้

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ิษััทฯ ให้ความสำาคัญต่อกำารื่คุ้มครื่องข้อม่ลส่วนบุำคคลซึ่่�ง

เปีน็สทิธุขิองเจา้ของขอ้มล่ที�ตอ้งไดร้ื่บัำความคุม้ครื่องตาม พ.รื่.บำ.คุม้ครื่อง
ข้อม่ลส่วนบำุคคล พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุน้� บำรื่ิษััทฯ จ่งได้กำำาหนดนโยบำาย
กำารื่คุม้ครื่องขอ้มล่สว่นบำคุคลเพ่�อเปีน็แนวทางปีฏิบิำตัสิำาหรื่บัำผ่บ้ำรื่หิารื่และ
พนกัำงานทกุำรื่ะดบัำในกำารื่นำาขอ้มล่สว่นบำคุคลไปีใช่โ้ดยครื่อบำคลมุตั�งแตก่ำารื่
เกำบ็ำรื่วบำรื่วม กำารื่ใช่ ้กำารื่เปีดิเผย กำารื่รื่กัำษัาความมั�นคงปีลอดภยัของขอ้มล่
ส่วนบำุคคล และกำารื่จัดกำารื่กำารื่ใช่้สิทธุิต่างๆของเจ้าของข้อม่ล เพ่�อให้กำารื่
นำาขอ้มล่ส่วนบุำคคลไปีใช่เ้ป็ีนไปีอย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดความเป็ีนส่วนตัว
และเปี็นไปีตามที� พ.รื่.บำ.คุ้มครื่องข้อม่ลส่วนบำุคคล พ.ศ. 2562 กำำาหนดไว้

ควิามเสั่�ยงดำ้าน์ควิามยั�งยืน์ 

ความุ่เส่ี�ยังที�เกี�ยัวข้องกับการิใชี้นำ�าและพื่ลังงานเชีื�อเพื่ลิง 
อยั�างส่ิ�นเปลือง

จากำภาวะกำารื่เปีลี�ยนแปีลงของสภาพอากำาศ (Climate Change) 
ในปีจัจบุำนัที�สง่ผลกำรื่ะทบำต่อทรัื่พยากำรื่นำ�า รื่วมถ่ึงแหล่งพลังงานธุรื่รื่มช่าติ
ต่าง ๆ ที�อาจส่งผลกำรื่ะทบำต่อกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทฯ เน่�องจากำ นำ�า 
เปี็นวัตถึุดิบำหลักำในผลิตภัณ์ฑ์์เครื่่�องด่�มของบำรื่ิษััทฯ นอกำจากำน้� รื่าคา
เช่่�อเพลิงปีรื่ะเภทต่าง ๆ ที�ส่งข่�น ส่งผลให้บำรื่ิษััทฯ หันมาใช่้พลังงาน
ทดแทนเพิ�มมากำข่�น เพ่�อให้สามารื่ถึรื่ับำม่อต่อสถึานกำารื่ณ์์ที�เปีลี�ยนแปีลง
และผนัผวนจากำภาวะวิกำฤตเศรื่ษัฐกิำจในปีจัจบุำนัใหธุ้รุื่กำจิเตบิำโตอย่างยั�งยน่

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ิษััทฯ ให้ความสำาคัญกำับำกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่และปีรัื่บำปีรืุ่ง

ปีรื่ะสทิธิุภาพกำารื่ใช่น้ำ�า ไดจ้ดัทำารื่ะบำบำบำำาบำดันำ�าเสยีภายในโรื่งงานตามมาตรื่ฐาน
ที�กำำาหนด และรื่ะบำบำกำารื่รีื่ไซึ่เคิลนำ�าอย่างต่อเน่�อง รื่วมถ่ึงได้จดัหาผ่ใ้ห้บำริื่กำารื่
นำ�าสำารื่องเพ่�อป้ีองกัำนกำารื่ขาดแคลนนำ�าที�ใช่ใ้นกำรื่ะบำวนกำารื่ผลติ ในขณ์ะเดียวกำนั
ยงัไดด้ำาเนนิโครื่งกำารื่ตดิตั�งรื่ะบำบำผลติไฟื้ฟื้า้จากำพลงังานแสงอาทติย ์(Solar 
Rooftop) บำนพ่�นที�หลงัคาโรื่งงานบำางปีะกำง เพ่�อเปีน็พลังงานทดแทน และ
ช่ว่ยลดกำารื่ปีลอ่ยกำา๊ซึ่เรื่อ่นกำรื่ะจกำ รื่วมถึง่มกีำารื่ตั�งเปีา้หมายลดกำารื่ใช่พ้ลงังาน
ภายในโรื่งงาน และยังคงพัฒนาความคิดรื่ิเรื่ิ�มที�หลากำหลายสำาหรื่ับำ
กำารื่ปีรื่ะหยัดพลังงานในกำารื่ดำาเนินงานของบำริื่ษััทฯ อย่างต่อเน่�อง ทั�งน้� 
กำารื่ปีรื่ะหยัดพลังงาน ถึ่อเป็ีนกำารื่ช่่วยลดต้นทุนค่าใช่้จ่าย และส่งเสรื่ิม
ความสามารื่ถึในกำารื่แข่งขันทางธุุรื่กำิจให้กำับำบำรื่ิษััทฯ อีกำด้วย 

 2. ควิามเสั่�ยงท่�อาจจะเกิิดำข้�น์ใหม่ 
บำรื่ิษััทฯ ได้มีกำารื่รื่ะบำุความเสี�ยงใหม่ที�อาจเกำิดข่�นในอนาคตซึ่่�ง

เปีน็ความเสี�ยงที�ไมเ่คยเกำดิข่�นมากำอ่นและอาจสง่ผลกำรื่ะทบำตอ่กำารื่ดำาเนนิ
ธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ โดยบำริื่ษััทฯ ได้มีกำารื่ทบำทวนความเสี�ยงดังกำล่าวเปี็น
ปีรื่ะจำาทุกำปีี เพ่�อเตรื่ียมแผนรัื่บำม่อและบำรื่รื่เทาผลกำรื่ะทบำที�อาจจะเกิำดข่�น 
โดยบำรื่ิษััทฯ ได้รื่ะบำุความเสี�ยงใหม่ที�สำาคัญ ดังน้� 

ความุ่เส่ี�ยังจากการิเปลี�ยันแปลงกฎริะเบียับ 
และข้อบังคับต่�าง	ๆ	เนื�องจากการิเปลี�ยันแปลงส่ภาพื่ภ่มุ่ิอากาศ	

จากำที�ปีรื่ะเทศต่าง ๆ  เข้าร่ื่วมปีรื่ะชุ่มภาคีอนุสญัญาสหปีรื่ะช่าช่าติ
ว่าด้วยกำารื่เปีลี�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากำาศ ครื่ั�งที� 26 หรื่่อ COP26 ได้
มีกำารื่ปีรื่ะกำาศเปี้าหมายกำารื่ปีล่อยกำ๊าซึ่เรื่่อนกำรื่ะจกำ รื่วมถึ่งรื่่วมกำัน
ผลักำดันให้ลดกำารื่ปีล่อยกำ๊าซึ่เรื่่อนกำรื่ะจกำนั�น บำรื่ิษััทฯ คาดกำารื่ณ์์ว่าหน่วย
งานภาครัื่ฐจะมีกำารื่กำำาหนดนโยบำายและกำฎเกำณ์ฑ์์ที�ชั่ดเจนเพ่�อสนับำสนุน
กำารื่ลดกำา๊ซึ่เรื่อ่นกำรื่ะจกำซึ่่�งหนว่ยงานทกุำภาคสว่นจะตอ้งนำาไปีปีฏิบิำตัอิยา่ง
เครื่ง่ครื่ดัเพ่�อใหบ้ำรื่รื่ลเุปีา้หมายเดยีวกำนัของปีรื่ะเทศไทย ดงันั�น กำารื่ผลกัำดนัให้
มกีำารื่บำงัคบัำใช่ก้ำฎหมายดงักำลา่วขา้งตน้ เช่น่ รื่า่งกำฎหมายกำารื่เปีลี�ยนแปีลง
สภาพภ่มอิากำาศ อาจส่งผลกำรื่ะทบำตอ่กำารื่ดำาเนนิธุรุื่กำจิขององคก์ำรื่ในอนาคต
หากำไม่มีกำารื่เตรื่ียมพรื่้อมรื่ับำม่ออย่างทันท่วงที

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ิษััทฯ ตรื่ะหนักำถ่ึงผลกำรื่ะทบำดังกำล่าว จ่งได้มีกำารื่กำำาหนด

ให้มีกำารื่ติดตามข้อกำำาหนด กำฎหมายใหม่ ๆ และปีรื่ะกำาศจากำภาครัื่ฐที�
อาจสง่ผลกำรื่ะทบำตอ่ธุรุื่กำจิ ตลอดจนมุง่เนน้กำารื่ดำาเนนิธุรุื่กำจิดว้ยความใส่ใจ
สิ�งแวดล้อมอย่างต่อเน่�องเพ่�อเป็ีนกำารื่เตรีื่ยมความพร้ื่อมรัื่บำม่อผลกำรื่ะทบำ
จากำกำฎข้อบำังคับำดังกำล่าว เช่่น กำารื่กำำาหนดเป้ีาหมายเพ่�อลดกำารื่ปีล่อย
กำ๊าซึ่เรื่่อนกำรื่ะจกำ กำารื่พัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์ หรื่่อปีรื่ับำปีรืุ่งเพ่�อให้ได้ผลิตภัณ์ฑ์์
ที�ลดกำารื่สรื่้างผลกำรื่ะทบำต่อสิ�งแวดล้อม เปี็นต้น

ความุ่เส่ี�ยังจากริะดับนำ�าทะเลที�ส่่งข้�นเนื�องจากการิเปลี�ยันแปลง
ส่ภาพื่ภ่มุ่ิอากาศ

จากำผลของวิกำฤตกำารื่เปีลี�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากำาศ ส่งผลต่อ
แหล่งนำ�าจ่ดในธุรื่รื่มช่าติที�ถึ่กำนำ�าเค็มเข้ามาแทนที�มากำข่�น อีกำทั�งปีริื่มาณ์
นำ�าจด่มีปีริื่มาณ์น้อยลงเพรื่าะผลกำรื่ะทบำจากำภัยแล้ง ซึ่่�งส่งผลกำรื่ะทบำโดยตรื่ง
ตอ่กำารื่ดำาเนนิธุรุื่กำจิของบำรื่ษิัทัที�ใช่น้ำ�าเปีน็ทรื่พัยากำรื่หลกัำในกำรื่ะบำวนกำารื่ผลติ
เครื่่�องด่�ม และอาจเกิำดคา่ใช้่จา่ยที�เพิ�มข่�นในกำารื่จัดหาแหล่งนำ�าจด่ที�มคีณุ์ภาพ

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ิษััทฯ จัดให้มีแหล่งนำ�าสำารื่อง และมีกำารื่ปีรื่ะเมินความเสี�ยง

ด้านนำ�าเปี็นปีรื่ะจำาทุกำปีี บำนพ่�นฐานข้อม่ลปีรื่ิมาณ์กำารื่ด่งนำ�ามาใช่้ในแต่ละ
หน่วยงาน มีกำารื่เกำ็บำข้อม่ลกำารื่ใช่้นำ�าที�เปี็นรื่ะบำบำ กำารื่กำำาหนดตัวช่ี�วัด 
เปี้าหมายเพ่�อลดปีรื่ิมาณ์กำารื่ใช่้นำ�า รื่วมถึ่งกำารื่ติดตามสถึานกำารื่ณ์์ด้านนำ�า
เพ่�อนำามาวางแผนความต่อเน่�องทางธุุรื่กำิจ 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ความุ่เส่ี�ยังจากความุ่มุ่ั�นคงปลอดภัยัทางไซึ่เบอริ์จากการิ
ปริับเปลี�ยันริ่ปแบบการิดำาเนินธ่ริกิจและการิดำาเนินงานที�พื่ึ�งพื่า
เทคโนโลยัีดิจิทัลมุ่ากยัิ�งข้�น

ปีจัจุบำนัเทคโนโลยีดจิทิลัมีกำารื่พัฒนาอย่างรื่วดเร็ื่วและต่อเน่�อง
ส่งผลกำรื่ะทบำสำาคัญต่อกำารื่เปีลี�ยนแปีลงตลาด กำารื่พัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์ และ
รื่่ปีแบำบำกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ ซึ่่�งกำารื่เปีลี�ยนแปีลงดังกำล่าวเปี็นทั�งโอกำาส และ
ความท้าทายต่อกำารื่ดำาเนินธุุรื่กิำจ ในขณ์ะเดียวกัำนธุุรื่กิำจต้องเผชิ่ญกัำบำ
ความเสี�ยงจากำภัยคุกำคามทางไซึ่เบำอรื่์ที�เพิ�มมากำข่�น และมีกำารื่พัฒนาไปี
อย่างรื่วดเรื่็วกำว่าที�องค์กำรื่จะสามารื่ถึดำาเนินกำารื่ติดตั�งรื่ะบำบำปี้องกำันได้
ทันท่วงที สิ�งเหล่าน้�อาจส่งผลต่อความสามารื่ถึในกำารื่แข่งขันหากำบำรื่ิษััทฯ 
ไมส่ามารื่ถึปีรื่บัำรื่ป่ีแบำบำกำารื่ดำาเนินธุรุื่กำจิไดท้นัทว่งท ีรื่วมถ่ึงหากำไมส่ามารื่ถึ
สรื่า้งความปีลอดภยัแกำเ่ทคโนโลยทีี�นำามาใช่ ้อาจสง่ผลกำรื่ะทบำตอ่กำารื่หยดุ
ช่ะงักำของธุุรื่กำิจ ช่่�อเสียงของบำรื่ิษััทฯ หรื่่ออาจถึ่กำฟื้้องรื่้องดำาเนินคดีได้

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ิษััทฯ จัดให้มีทีมงานที�ทำาหน้าที�วางแผน ติดตามกำารื่

เปีลี�ยนแปีลงเทคโนโลยีดิจิทัล และเตรื่ียมความพรื่้อมเพ่�อรื่องรื่ับำกำับำกำารื่
เปีลี�ยนแปีลงดังลา่ว อกีำทั�งยงัใหค้วามสำาคญักำบัำกำารื่ปีฏิบัิำตติามมาตรื่กำารื่ใน
กำารื่รื่ักำษัาความมั�นคงปีลอดภยัดา้นสารื่สนเทศ รื่วมถึ่งใช่้บำรื่ิกำารื่ Security 
Operation Center (SOC) ในกำารื่เฝ่า้รื่ะวงัและปีอ้งกำนัรื่ะบำบำจากำภัยคกุำคาม
ทางไซึ่เบำอรื่์อย่างสมำ�าเสมอ

 3. ควิามเสั่�ยงต้่อกิาริลงทุน์ของผู้ถูือหลักิทริัพัย์

ความุ่เส่ี�ยังจากการิเป็นบริิษััทที�ปริะกอบธ่ริกิจโดยัการิถ่ือห่้นใน
บริิษััทอื�น	(Holding	Company)

บำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจโดยกำารื่ถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััทอ่�น (Holding 
Company) โดยมีรื่ายได้จากำกำารื่ถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััทอ่�นเปี็นหลักำและไม่มี
กำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจของตัวเองที�กำ่อให้เกำิดรื่ายได้อย่างมีนัยสำาคัญ ดังนั�น 
ผลปีรื่ะกำอบำกำารื่ของงบำกำารื่เงินเฉพาะกิำจกำารื่ของบำริื่ษััทฯ จ่งข่�นอย่่กำับำ
ผลกำารื่ดำาเนินงานและความสามารื่ถึในกำารื่จ่ายเงินปัีนผลของบำรื่ิษััทย่อย 
นอกำจากำน้� บำรื่ษัิัทฯ มกีำารื่ลงทุนทั�งในปีรื่ะเทศและต่างปีรื่ะเทศ ตั�งแต่ตน้นำ�าไปี
จนถ่ึงปีลายนำ�า เพ่�อส่งเสริื่มธุรุื่กิำจให้เติบำโตในรื่ะยะยาว สง่ผลให้ผลปีรื่ะกำอบำ
กำารื่ของบำรื่ษิัทัฯ มคีวามเสี�ยงที�เกำี�ยวกำบัำกำารื่ลงทนุ เช่น่ กำารื่เปีลี�ยนแปีลงมล่คา่
ของเงินลงทุน ผลตอบำแทนจากำกำารื่ลงทุนไม่เปี็นไปีตามที�คาดกำารื่ณ์์ไว้ 
กำารื่ขอใบำอนุญาตและกำฎหมายที�เกำี�ยวข้อง ตลอดจนความเสี�ยงโดยทั�วไปี
ในแต่ละปีรื่ะเทศ

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ิษััทฯ ลดความเสี�ยงจากำกำารื่พ่�งพารื่ายได้ของบำริื่ษััทย่อย

บำรื่ิษััทใดบำริื่ษััทหน่�งด้วยกำารื่ลงทุนที�หลากำหลาย ทั�งในส่วนของธุุรื่กำิจและ
ผลิตภัณ์ฑ์์ และเพ่�อให้กำารื่ปีฏิิบำัติงานของบำรื่ิษััทย่อยเปี็นไปีตามเปี้าหมาย 
บำรื่ิษััทฯจ่งมีกำารื่กำำาหนดเปี้าหมายในกำารื่ปีฏิิบำัติงาน และมาตรื่ฐาน
กำารื่ปีฏิบัิำตงิาน เพ่�อเป็ีนแนวทางในกำารื่ปีฏิบัิำตงิานของบำริื่ษัทัย่อยและบำริื่ษัทั
รื่ว่ม รื่วมถึง่แตง่ตั�งบำคุคลใหเ้ปีน็กำรื่รื่มกำารื่และผ่บ้ำรื่หิารื่ของแตล่ะบำริื่ษัทั โดยมี
กำรื่ะบำวนกำารื่ติดตามเป็ีนปีรื่ะจำาทกุำเดอ่น และมีกำารื่รื่ายงานผลกำารื่ดำาเนินงานแก่ำ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ และคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ในทุกำไตรื่มาส

ความุ่เส่ี�ยังจากการิถ่่กผู้่้ถ่ือห่้นริายัใหญ�ควบค่มุ่เส่ียัง 
ของที�ปริะชี่มุ่ผู้่้ถ่ือห่้น

จากำทะเบีำยนรื่ายช่่�อผ่้ถึ่อหุ้น ณ์ วันที� 29 สิงหาคม 2565 
กำลุ่มนายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ กำลุ่มนางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบ่ำรื่ณ์์เจรื่ิญ 
และกำลุ่มนายย่นยง โอภากำุล ถึ่อหุ้นอย่่ในบำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะมาณ์รื่้อยละ 32.1 
รื่้อยละ 22.8 และรื่้อยละ 9.7 ของจำานวนหุ้นที�จำาหน่ายแล้วทั�งหมด
ของบำรื่ิษััทฯ ตามลำาดับำ จ่งทำาให้ผ่้ถึ่อหุ้นใหญ่ดังกำล่าวสามารื่ถึควบำคุม
มติของที�ปีรื่ะชุ่มผ้่ถึ่อหุ้นในเรื่่�องต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็ีนเรื่่�องกำารื่แต่งตั�ง
กำรื่รื่มกำารื่ หรื่่อกำารื่ขอมติในเรื่่�องอ่�นที�ต้องใช่้เสียงส่วนใหญ่ของที�ปีรื่ะชุ่ม
ผ่้ถึ่อหุ้น ตลอดจนเรื่่�องที�กำฎหมายหรื่่อข้อบำังคับำบำรื่ิษััทฯ กำำาหนดให้ต้อง
ไดร้ื่บัำเสียงไม่นอ้ยกำว่าสามในสี�จากำผ่ถ้ึอ่หุน้ที�มาปีรื่ะชุ่มและมีสทิธิุออกำเสียง 
ดังนั�น ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายอ่�นของบำริื่ษััทฯ อาจมีความเสี�ยงจากำกำารื่ไม่สามารื่ถึ
รื่วบำรื่วมคะแนนเสียงเพ่�อถึ่วงดุลเรื่่�องที�ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่เสนอได้

	 การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
บำรื่ิษััทฯ และคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ย่ดมั�นกำารื่ปีฏิิบำัติต่อ

ผ่้ถึ่อหุ้นทุกำรื่ายอย่างเท่าเทียมกำัน เปี็นธุรื่รื่ม และคำาน่งถึ่งผลปีรื่ะโยช่น์
ต่อบำรื่ิษััทฯ และผ่้ถึ่อหุ้นตามที�กำำาหนดในนโยบำายกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่
ที�ดีที�ได้ปีรื่ะกำาศใช่้ ตลอดจนกำำาหนดขั�นตอนกำารื่ปีฏิิบำัติงาน รื่ะดับำอำานาจ
อนมุตัดิำาเนนิกำารื่ตา่ง ๆ  ของบำรื่ษิัทัฯ กำารื่กำลั�นกำรื่องโดยผ่บ้ำรื่หิารื่รื่ะดบัำสง่และ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษัิัทฯ สำาหรื่บัำโครื่งกำารื่ที�สำาคญั โดยในหนงัสอ่เช่ญิปีรื่ะช่มุ
ผ่้ถึ่อหุ้นจะรื่ะบุำความเห็นของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่�อให้ผ่้ถึ่อหุ้นได้รื่ับำทรื่าบำความเห็นของกำรื่รื่มกำารื่ต่อรื่ายกำารื่
ดงักำลา่วและใช่เ้ปีน็ขอ้มล่พ่�นฐานในกำารื่ตดัสนิใจตอ่ไปี นอกำจากำน้� ในกำรื่ณ้์
บำรื่ิษััทฯ มีกำารื่เข้าทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำันที�ต้องขออนุมัติจากำที�ปีรื่ะชุ่ม
ผ่้ถึ่อหุ้น ผ่้ถึ่อหุ้นที�มีส่วนได้เสียกำับำรื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงดังกำล่าวจะไม่มีสิทธุิ
ออกำเสียงในวารื่ะดังกำล่าว
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ริายงาน์กิาริพััฒน์าท่�ยั�งยืน์
 
กำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ษิัทัฯ และบำรื่ษิัทัยอ่ย มกีำารื่ขยายตัวอยา่งตอ่เน่�อง ซึ่่�งหมายรื่วมถ่ึงกำารื่รัื่บำมอ่กำบัำกำารื่เปีลี�ยนแปีลงพฤติกำรื่รื่มของผ้่บำริื่โภค 

กำารื่พัฒนาสินค้าใหม่ ๆ กำารื่นำาเทคโนโลยีเข้ามาใช่้ในหลายภาคส่วน กำารื่จัดซึ่่�อจัดหาวัตถึุดิบำต่าง ๆ กำารื่ปีฏิิบำัติตามกำฎรื่ะเบำียบำข้อบำังคับำต่าง ๆ ไปีจนถึ่ง
กำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่่�องของกำารื่เปีลี�ยนแปีลงสภาพอากำาศ รื่วมไปีถึ่งเหตุกำารื่ณ์์รื่ะดับำโลกำอ่�น ๆ ที�อาจเกำิดข่�นได้โดยไม่คาดคิด 
ทั�งหมดน้�ส่งผลให้กำลุ่มบำรื่ิษััทฯ ต้องมีความ “ย่ดหยุ่น” และ “ปีรื่ับำตัว” ในกำารื่รื่ับำม่อกำับำเหตุกำารื่ณ์์ต่าง ๆ อย่่เสมอ 

 กำลุ่มบำรื่ิษััทฯ ให้ความสำาคัญกำับำผ่้มีส่วนได้เสียทุกำกำลุ่ม โดยมุ่งเน้นในกำารื่ผลิตสินค้าที�มีคุณ์ภาพ กำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจอย่างโปีรื่่งใส ตรื่วจสอบำได้ 
และกำารื่ให้ความสำาคัญกำับำสิทธุิมนุษัยช่นของทุกำฝ่่ายที�เกำี�ยวข้อง เพ่�อให้กำารื่ดำาเนินงานนั�นเปี็นไปีอย่างถึ่กำต้องในทุกำ ๆ ด้าน

 กำารื่เปีลี�ยนแปีลงสภาพอากำาศถึ่อเปี็นปีัจจัยที�ส่งผลกำรื่ะทบำต่อเศรื่ษัฐกำิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม อย่างช่ัดเจนและรืุ่นแรื่ง อันเห็นได้จากำสภาพ
อากำาศที�มีความผันผวนมากำข่�นในช่่วงหลายปีีมาน้� สภาวะแล้ง นำ�าท่วม ไฟื้ปี่า คล่�นความรื่้อน ล้วนส่งผลต่ออุตสาหกำรื่รื่มกำารื่เกำษัตรื่ อันนำาไปีส่่กำารื่
ขาดแคลนวัตถึุดิบำ ซึ่่�งในฐานะที�กำลุ่มบำรื่ิษััทฯ ดำาเนินธุุรื่กำิจอย่างมีความรื่ับำผิดช่อบำต่อสังคม สิ�งแวดล้อม และผ่้มีส่วนได้เสียทุกำฝ่่าย จ่งถึ่อเปี็นสิ�งสำาคัญ
ที�ต้องดำาเนินนโยบำายด้านความยั�งย่นที�ครื่อบำคลุมและช่ัดเจน มีกำารื่จัดตั�งคณ์ะทำางานเพ่�อทำากำารื่ขับำเคล่�อนผลักำดันให้เกำิดกำิจกำรื่รื่มหรื่่อโครื่งกำารื่ต่าง ๆ 
ที�สอดคล้องกำับำมาตรื่กำารื่ต่าง ๆ ตามแนวทางกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจอย่างยั�งย่น โดยได้นำาเอาความยั�งย่นเข้ามาเปี็นส่วนหน่�งใน OKR ที�พนักำงานในกำลุ่ม
บำรื่ิษััทฯ ทุกำคนต้องรื่่วมกำันรื่ับำผิดช่อบำด้วย

อ่านข้อม่ลเพิ�มเติมได้ที�รื่ายงานความยั�งย่น (SD Report)  https://www.carabaogroup.com/sustainability/
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ฐาน์ะกิาริเงิน์และผลกิาริดำำาเน์ิน์งาน์

งบกิาริเงิน์
ส่ริ่ปริายังานผู้่้ส่อบบัญชีี

รื่ายงานของผ่้สอบำบำัญช่ีสำาหรื่ับำงบำกำารื่เงินของบำรื่ิษััทในปีี 2565 ตรื่วจสอบำโดย นางสาวกำมลทิพย์ เลิศวิทย์วรื่เทพ ผ่้สอบำบำัญช่ีรื่ับำอนุญาต 
เลขทะเบำียน 4377 จากำบำรื่ิษััท สำานักำงาน อีวาย จำากำัด ได้แสดงความเห็นในรื่ายงานของผ่้สอบำบำัญช่ีแบำบำไม่มีเง่�อนไขว่างบำกำารื่เงินแสดงฐานะกำารื่เงิน 
ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 ผลกำารื่ดำาเนินงานและกำรื่ะแสเงินสดสำาหรื่ับำปีีสิ�นสุดวันเดียวกำันของบำรื่ิษััท คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปี จำากำัด (มหาช่น) และบำรื่ิษััทย่อย 
และเฉพาะของบำรื่ิษััท คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปี จำากำัด (มหาช่น) โดยถึ่กำต้องตามที�ควรื่ในสารื่ะสำาคัญตามมาตรื่ฐานกำารื่รื่ายงานทางกำารื่เงิน

ค�าต่อบแทนผู้่้ส่อบบัญชีี

• ค่าตอบำแทนจากำกำารื่สอบำบำัญช่ี (Audit Fee)
บำรื่ิษััทและบำรื่ิษััทย่อยจ่ายค่าตอบำแทนกำารื่สอบำบำัญช่ีให้แกำ่ผ่้สอบำบำัญช่ีของบำรื่ิษััทในรื่อบำปีีที�ผ่านมามีจำานวนเงินรื่วม 4,600,000 บำาท

• ค่าบำรื่ิกำารื่อ่�น (Non-Audit Fee) 
บำรื่ิษััทฯ ได้มีกำารื่รื่ับำบำรื่ิกำารื่อ่�นๆ ได้แกำ่ บำรื่ิกำารื่ตามวิธุีกำารื่ที�ตกำลงรื่่วมกำันเกำี�ยวกำับำข้อม่ลในแบำบำคำาขอใช่้สิทธุิและปีรื่ะโยช่น์ยกำเว้นภาษัีเงินได้

นิติบำุคคล รื่วมถึ่งรื่ายงานกำารื่ทำาลายสินค้าคงเหล่อ ซึ่่�งค่าบำรื่ิกำารื่ดังกำล่าวมีค่าใช่้จ่ายคิดเปี็นจำานวนเงินรื่วม 360,000 บำาท

ข้อมุ่่ลทางการิเงินที�ส่ำาคัญ

งบแส่ดงฐานะทางการิเงิน

หน�วยั:	พื่ันบาท ส่ำาหริับริอบปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�	31	ธันวาคมุ่

2563 2564 2565

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หม๊นเวียน    
เงินสดและรื่ายกำารื่เทียบำเท่าเงินสด 946,548 1,134,246 936,053
เงินลงทุนช่ั�วครื่าว - - -
ล่กำหน้�กำารื่ค้าและล่กำหน้�อ่�น 1,420,363 1,755,669 2,533,360
สินค้าคงเหล่อ 1,489,401 2,337,179 2,717,712
สินทรื่ัพย์หมุนเวียนอ่�น 135,940 154,524 159,980
รวมสินทรัพย์หม๊นเวียน 3,992,252 5,381,618 6,347,105
สินทรัพย์ไม่หม๊นเวียน
เงินลงทุนในบำรื่ิษััทรื่่วม - - 55,959
สินทรื่ัพย์ทางกำารื่เงินไม่หมุนเวียนอ่�น - - 7,500
อสังหารื่ิมทรื่ัพย์เพ่�อกำารื่ลงทุน 106,894 102,642 98,140
ที�ดิน อาคารื่และอุปีกำรื่ณ์์ 12,031,909 12,537,386 12,228,708
สินทรื่ัพย์สิทธุิกำารื่ใช่้ 303,826 442,732 622,845
ค่าความนิยม 494,732 549,003 507,192
สินทรื่ัพย์ไม่มีตัวตน 100,277 104,339 105,014
สินทรื่ัพย์ภาษัีเงินได้รื่อกำารื่ตัดบำัญช่ี 45,208 54,520 54,646
สินทรื่ัพย์ไม่หมุนเวียนอ่�น 11,579 13,408 11,818
รวมสินทรัพย์ไม่หม๊นเวียน 13,094,425 13,804,030 13,691,822
รวมสินทรัพย์ 17,086,677 19,185,648 20,038,927
หนี้สินและส่วนของผู้ถือห๊้น    
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หน�วยั:	พื่ันบาท ส่ำาหริับริอบปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�	31	ธันวาคมุ่

2563 2564 2565

หนี้สินหม๊นเวียน
เงินกำ่้ย่มรื่ะยะสั�นจากำสถึาบำันกำารื่เงิน 2,335,000 2,811,835 3,518,116
เจ้าหน้�กำารื่ค้าและเจ้าหน้�อ่�น 1,572,982 1,768,732 1,852,594
ส่วนของเงินกำ่้ย่มรื่ะยะยาวที�ถึ่งกำำาหนดช่ำารื่ะภายในหน่�งปีี 169,200 569,200 1,069,200
ส่วนของหน้�สินตามสัญญาเช่่าที�ถึ่งกำำาหนดช่ำารื่ะภายในหน่�งปีี 84,885 103,366 111,372
ส่วนของหุ้นกำ่้ที�ถึ่งกำำาหนดช่ำารื่ะภายในหน่�งปีี 1,089,631 - 1,499,330
เงนิก่ำย่้มรื่ะยะสั�นจากำผ่มี้สว่นได้เสียที�ไม่มอีำานาจควบำคุมของบำริื่ษัทัย่อย - - -
ภาษัีเงินได้ค้างจ่าย 395,726 168,374 127,457
หน้�สินหมุนเวียนอ่�น 7,780 5,783 9,061
รวมหนี้สินหม๊นเวียน 5,655,204 5,427,290 8,187,130
หนี้สินไม่หม๊นเวียน
เงินกำ่้ย่มรื่ะยะยาว - สุทธุิจากำส่วนที�ถึ่งกำำาหนดช่ำารื่ะภายในหน่�งปีี 893,850 1,624,650 555,450

หน้�สินตามสัญญาเช่่า - สุทธุิจากำส่วนที�ถึ่งกำำาหนดช่ำารื่ะภายในหน่�งปีี 221,786 346,508 526,207

หุ้นกำ่้ - 1,498,096 -
สำารื่องผลปีรื่ะโยช่น์รื่ะยะยาวของพนักำงาน 152,606 167,688 192,998
หน้�สินภาษัีเงินได้รื่อตัดบำัญช่ี - - -
เงินมัดจำาสำาหรื่ับำกำารื่เช่่า 5,945 10,631 12,107
รวมหนี้สินไม่หม๊นเวียน 1,274,187 3,647,573 1,286,762
รวมหนี้สิน 6,929,391 9,074,863 9,473,892
ส่วนของผู้ถือห๊้น
ท๊นเรือนห๊้น
ทุนจดทะเบำียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ทุนที�ออกำและช่ำารื่ะแล้ว 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ส่วนเกำินม่ลค่าหุ้นสามัญ 3,962,980 3,962,980 3,962,980
ส่วนเกำินทุนจากำกำารื่รื่วมกำิจกำารื่ภายใต้กำารื่ควบำคุมเดียวกำัน 323,216 323,216 323,216
สว่นเกิำนทนุจากำกำารื่เปีลี�ยนแปีลงสัดสว่นกำารื่ถึอ่หุน้ในบำริื่ษัทัย่อยในปีรื่ะเทศ 108,959 108,959 108,959
ส่วนตำ�ากำว่าทุนจากำกำารื่เปีลี�ยนแปีลงสัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น
ในบำรื่ิษััทย่อยในต่างปีรื่ะเทศ

(368,686) (653,182) (653,182)

กำาไร(ขาดท๊น)สะสม    
จัดสรื่รื่แล้ว - สำารื่องตามกำฎหมาย 100,000 100,000 100,000
ยังไม่ได้จัดสรื่รื่ 4,950,864 5,429,639 5,955,409
องค์ปีรื่ะกำอบำอ่�นของส่วนของผ่้ถึ่อหุ้น (121,319) (62,327) (114,822)
ส่วนของผู้ถือห๊้นของกล๊่มบูริษััทฯ 9,956,014 10,209,285 10,682,560
ส่วนของผ่้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทย่อย 201,271 (98,501) (117,525)
รวมส่วนของผู้ถือห๊้น 10,157,286 10,110,784 10,565,035
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือห๊้น 17,086,677 19,185,648 20,038,927
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งบกำาไริขาดท่นริวมุ่

หน�วยั:	พื่ันบาท
ส่ำาหริับริอบปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�	31	ธันวาคมุ่

2563 2564 2565

งบูกำาไรขาดท๊น
รายได้
รื่ายได้จากำสัญญาที�ทำากำับำล่กำค้า 17,230,640 17,364,321 19,215,093
รื่ายได้อ่�น 151,427 205,001 238,730
รวมรายได้ 17,382,067 17,569,322 19,453,823
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 10,172,906 11,181,003 13,582,019
ค่าใช่้จ่ายในกำารื่ขายและจัดจำาหน่าย 1,914,885 1,862,596 2,099,506
ค่าใช่้จ่ายในกำารื่บำรื่ิหารื่ 965,097 1,081,958 978,735
ค่าใช่้จ่ายอ่�น - - -
รวมค่าใช้จ่าย 13,052,888 14,125,557 16,660,260
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ 4,329,179 3,443,765 2,793,563
รื่ายได้ทางกำารื่เงิน 4,227 1,006 985
ค่าใช่้จ่ายทางกำารื่เงิน (106,796) (88,706) (115,092)
ส่วนแบู่งกำาไรจากเงินลงท๊นในบูริษััทร่วม - - 4,559
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษัีเงินได้ 4,226,610 3,356,065 2,684,015
ค่าใช่้จ่ายภาษัีเงินได้ (667,449) (513,268) (432,823)
กำาไรสำาหรับูปี 3,559,161 2,842,797 2,251,192
การแบู่งปันกำาไร
ส่วนที�เปี็นของผ่้ถึ่อหุ้นของกำลุ่มบำรื่ิษััทฯ 3,525,028 2,881,002 2,286,198
ส่วนที�เปี็นของผ่้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทย่อย 34,133 (38,205) (35,006)
กำาไรสำาหรับูปี 3,559,161 2,842,797 2,251,192
กำาไรต่อห๊้นขั้นพื้นฐาน
กำำาไรื่ส่วนที�เปี็นของผ่้ถึ่อหุ้นของกำลุ่มบำรื่ิษััทฯ (บำาท/หุ้น) 3.53 2.88 2.29
จำานวนหุ้นสามัญถึัวเฉลี�ยถึ่วงนำ�าหนักำ (พันหุ้น) 1,000,000 1,000,000 1,000,000

งบกริะแส่เงินส่ดริวมุ่

	หน�วยั:	พื่ันบาท
ส่ำาหริับริอบปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�	31	ธันวาคมุ่

2563 2564 2565

เงินสดสุทธุิจากำกำิจกำรื่รื่มดำาเนินงาน 3,636,426 2,468,846 2,131,123
เงินสดสุทธุิจากำ(ใช่้ไปีใน)กำิจกำรื่รื่มลงทุน (1,670,170) (1,175,916) (497,901)
เงินสดสุทธุิจากำ(ใช่้ไปีใน)กำิจกำรื่รื่มจัดหาเงิน (1,933,002) (1,115,943) (1,830,327)
เงินสดและรายการเทียบูเท่าเงินสดเพิ�มข้้น(ลดลง)ส๊ทธิ (19,330) 188,486 (196,679)

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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อัต่ริาส่�วนการิเงินที�ส่ำาคัญ

 
ส่ำาหริับริอบปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�	31	ธันวาคมุ่

2563 2564 2565

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อัตรื่าส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.7 1.0 0.8
อัตรื่าส่วนสภาพคล่องหมุนเรื่็ว เท่า 0.4 0.5 0.4
อัตรื่าส่วนสภาพคล่องกำรื่ะแสเงินสด เท่า 0.8 0.4 0.3
อัตรื่าส่วนหมุนเวียนล่กำหน้�กำารื่ค้า เท่า 14.8 12.2 10.0
รื่ะยะเวลาเกำ็บำหน้�เฉลี�ย วัน 24.7 30.0 36.3
อัตรื่าส่วนหมุนเวียนสินค้าสำาเรื่็จรื่่ปี เท่า 21.1 16.6 18.4
รื่ะยะเวลาขายสินค้าสำาเรื่็จรื่่ปีเฉลี�ย วัน 17.3 22.0 19.9
อัตรื่าส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้�กำารื่ค้า เท่า 16.6 17.9 17.7
รื่ะยะเวลาช่ำารื่ะหน้�เฉลี�ย วัน 22.0 20.3 20.6
วงจรื่เงินสด (Cash Cycle) วัน 20.0 31.7 35.6
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร     
อัตรื่ากำำาไรื่ขั�นต้น รื่้อยละ 41.0 35.6 29.3
อัตรื่ากำำาไรื่จากำกำารื่ดำาเนินงาน รื่้อยละ 24.2 18.7 13.3
อัตรื่าส่วนกำำาไรื่อ่�น รื่้อยละ 0.9 1.2 1.2
อัตรื่าส่วนเงินสดต่อกำารื่ทำากำำาไรื่ รื่้อยละ 87.0 76.2 83.4
อัตรื่ากำำาไรื่สุทธุิ รื่้อยละ 20.5 16.2 11.6
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน     
อัตรื่าผลตอบำแทนผ่้ถึ่อหุ้น รื่้อยละ 37.7 28.1 21.8
อัตรื่าผลตอบำแทนผ่้ถึ่อหุ้นที�เปี็นของผ่้ถึ่อหุ้น
ของกำลุ่มบำรื่ิษััทฯ

รื่้อยละ 38.1 28.6 21.9

อัตรื่าผลตอบำแทนจากำสินทรื่ัพย์ รื่้อยละ 22.3 15.7 11.5
อัตรื่าผลตอบำแทนจากำสินทรื่ัพย์ถึาวรื่ รื่้อยละ 36.3 28.3 23.6
อัตรื่าหมุนเวียนสินทรื่ัพย์ เท่า 1.1 1.0 1.0
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบูายทางการเงิน     
อัตรื่าส่วนหน้�สินต่อส่วนผ่้ถึ่อหุ้น เท่า 0.7 0.9 0.9
อัตรื่าส่วนหน้�สินที�มีภารื่ะดอกำเบำี�ยต่อส่วนผ่้ถึ่อหุ้น เท่า 0.5 0.7 0.7
อัตรื่าส่วนความสามารื่ถึช่ำารื่ะดอกำเบำี�ย เท่า 46.8 47.3 31.3
อัตรื่าส่วนความสามารื่ถึในกำารื่ช่ำารื่ะหน้� เท่า 1.3 1.2 0.6
อัตรื่าส่วนหน้�สินสุทธุิต่อกำำาไรื่กำ่อนดอกำเบำี�ยจ่าย 
ภาษัีเงินได้ ค่าเส่�อมรื่าคาและค่าตัดจำาหน่าย

เท่า 1.2 1.9 2.4

อตัรื่าสว่นตั�วเงนิจา่ยตอ่ภารื่ะหน้�สนิที�มภีารื่ะดอกำเบำี�ย เท่า 0.4 0.4 0.5
อัตรื่าส่วนหน้�สินที�มีภารื่ะดอกำเบำี�ยที�ครื่บำกำำาหนด 
ภายใน 1 ปีีต่อหน้�สินที�มีภารื่ะดอกำเบำี�ยทั�งหมด

เท่า 0.8 0.5 0.9

อัตรื่าส่วนเงินกำ่้ย่มจากำสถึาบำันกำารื่เงินต่อหน้�สินรื่วม เท่า 0.5 0.6 0.5
อตัรื่าสว่นหน้�สนิที�มภีารื่ะดอกำเบีำ�ยตอ่สว่นผ่ถ้ึอ่หุน้ (สทุธุ)ิ เท่า 0.4 0.6 0.6
อตัรื่าส่วนความสามารื่ถึช่ำารื่ะภารื่ะผก่ำพัน  (Cash basis) เท่า 1.0 1.1 0.9
อัตรื่ากำารื่จ่ายปีันผล รื่้อยละ 68.1 65.9 65.6
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คำาอธิบายและวิิเคริาะห์ของฝ่่ายจัดำกิาริสัำาหริับป้ีสัิ�น์สัุดำ 
วิัน์ท่� 31 ธัน์วิาคม 2565
ผู้ลการิดำาเนินงานริวมุ่ของบริิษััทฯ	ส่ำาหริับปีส่ิ�นส่่ดวันที�	31	ธันวาคมุ่	2565	เมุ่ื�อเปริียับเทียับกับชี�วงเวลาเดียัวกันปีก�อนหน้าส่ิ�นส่่ด
วันที�	31	ธันวาคมุ่	2564

1.	ริายัได้จากการิขายั
ในปีี 2565 รื่ายได้จากำกำารื่ขายรื่วมเท่ากำับำ 19,215 ล้านบำาท เพิ�มข่�น +11% YoY โดยในจำานวนน้�เปี็นรื่ายได้จากำกำารื่ดำาเนินกำารื่ผลิต

ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าของตนเองจำานวน 12,591 ล้านบำาท ลดลง -0.2% YoY จากำธุุรื่กำิจต่างปีรื่ะเทศเปี็นหลักำ บำรื่ิษััทฯ มีรื่ายได้จากำกำารื่รื่ับำจ้าง
จัดจำาหน่ายให้แกำ่บำุคคลภายนอกำเท่ากำับำ 5,350 ล้านบำาท เพิ�มข่�น +50% YoY จากำปีรื่ะสิทธุิภาพกำารื่กำรื่ะจายผ่านช่่องทางหน่วยรื่ถึเงินสด ปีรื่ะกำอบำกำับำ
คุณ์ภาพและความหลากำหลายของผลิตภัณ์ฑ์์ ในขณ์ะที�รื่ายได้ขายอ่�นเท่ากำับำ 807 ล้านบำาท เพิ�มข่�น +20% YoY จากำกำารื่ผลิตและจำาหน่ายขวดแกำ้วที�
ใช่้เปี็นบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ให้แกำ่บำรื่ิษััทค่่ค้า

ริายไดำ้จากิกิาริขายจำาแน์กิริายกิลุ่มผลิต้ภััณฑ์์
2564 2565

ล้าน์บาท % ล้าน์บาท % %YoY
ดำาเนินกำารื่ผลิต ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าของตนเอง1/ 12,622 73% 12,591 66% (0.2%)
ว่าจ้างบำุคคลภายนอกำดำาเนินกำารื่ผลิตภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า 
คารื่าบำาว 2/ 504 3% 467 2% (7%)

รื่ับำจ้างจัดจำาหน่ายให้แกำ่บำุคคลภายนอกำ 3,568 21% 5,350 28% 50%
อ่�น ๆ 670 4% 807 4% 20%
รวม 17,364 100% 19,215 100% 11%

หมายเหตุ: 1/ เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง เครื่่�องด่�มผสมซึ่ิงค์ และเครื่่�องด่�มฟื้ังกำ์ช่ันนัลดรื่ิงค์

 2/ นำ�าด่�ม กำาแฟื้ปีรืุ่งสำาเรื่็จช่นิดผงและกำาแฟื้ปีรืุ่งสำาเรื่็จพรื่้อมด่�ม

ริายไดำ้จากิกิาริขายจำาแน์กิต้ามภัูมิศาสัต้ริ์
2564 2565

ล้าน์บาท % ล้าน์บาท % %YoY
ในปีรื่ะเทศ 10,433 60% 12,332 64% 18%
ต่างปีรื่ะเทศ 6,931 40% 6,883 36% (1%)
   กำลุ่มปีรื่ะเทศ CLMV 5,660 33% 5,909 31% 4%

   ปีรื่ะเทศจีน 731 4% 467 2% (36%)

   ICUK 166 1% 245 1% 48%

   อ่�นๆ 375 2% 263 1% (30%)

รวม 17,364 100% 19,25 100% 11%

1.1) รื่ายได้จากำกำารื่ขายผลิตภัณ์ฑ์์ที�บำรื่ิษััทฯ ดำาเนินกำารื่ผลิตภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าของตนเองจำานวน 12,591 ล้านบำาท ลดลง -0.2% 
YoY  โดยในจำานวนน้�เปี็นธุุรื่กำิจในปีรื่ะเทศและต่างปีรื่ะเทศที�อัตรื่าส่วนรื่้อยละ 47:53

 (1.1.1) รื่ายได้จากำกำารื่ขายในปีรื่ะเทศจำานวน 5,762 ล้านบำาท เพิ�มข่�น +1% YoY จากำกำารื่เติบำโตของเครื่่�องด่�มคารื่าบำาวแดง 
ปีรื่ะกำอบำกำบัำในช่ว่งครื่่�งปีหีลงับำรื่ษิัทัฯ เรื่ิ�มรื่บัำรื่่ร้ื่ายไดจ้ากำกำารื่ขายผลติภณั์ฑ์์ใหมภ่ายใตเ้ครื่่�องหมายกำารื่คา้คนัโซึ่ คณ่์สอง ซึ่่�งเปีน็เครื่่�องด่�มแบำบำไมอ่ดักำา๊ซึ่ 
บำรื่รื่จุขวดขนาด 150 มิลลิลิตรื่ มีส่วนผสมจากำตับำ กำล่โคโรื่โนแล็กำโทนและสารื่สกำัดขมิ�นช่ันเข้าด้วยกำัน เพ่�อตอบำสนองความต้องกำารื่ผ่้บำรื่ิโภคที�หันมาให้
ความสำาคัญกำับำเรื่่�องสุขภาพมากำข่�น

 (1.1.2) รื่ายได้จากำกำารื่ส่งออกำไปียังตลาดต่างปีรื่ะเทศจำานวน 6,829 ล้านบำาท ลดลง -1% YoY โดยในกำลุ่มปีรื่ะเทศ CLMV มี
ยอดขายเพิ�มข่�น +5% YoY โดยยอดขายในปีรื่ะเทศเวียดนามมีปีรื่ิมาณ์คำาสั�งซึ่่�อที�เพิ�มข่�น ทำาให้ยอดส่งออกำไปียังปีรื่ะเทศเวียดนามเพิ�มข่�น +60% YoY  
รื่วมถึ่งปีรื่ะเทศพม่าและกำัมพ่ช่ามียอดขายเติบำโต +4% และ +2% YoY ตามลำาดับำ ในขณ์ะที�ปีรื่ะเทศอ่�น ๆ ปีรื่ับำตัวลดลง

 รื่ายไดจ้ากำกำารื่ขายในตลาดปีรื่ะเทศองักำฤษัภายใตก้ำารื่ดำาเนนิงานของบำรื่ษิัทัยอ่ย Intercarabao Company Limited (“ICUK”) เพิ�ม
ข่�น +48% YoY มาจากำกำารื่ออกำสินค้ารื่สช่าติใหม่ รื่วมถึ่งกำารื่ออกำรื่่ปีแบำบำบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์แบำบำใหม่ เพ่�อตอบำสนองความต้องกำารื่ของล่กำค้าได้ครื่อบำคลุม
ยิ�งข่�น นอกำจากำน้�ยังมีช่่องทางกำารื่จัดจำาหน่ายผ่านรื่้านค้าในปีั๊มนำ�ามันเพิ�มข่�นจากำช่่วงปีลายปีีกำ่อนหน้า

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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1.2) รื่ายได้จากำกำารื่รื่ับำจ้างจัดจำาหน่ายให้แกำ่บำุคคลภายนอกำจำานวน 5,350 ล้านบำาท เพิ�มข่�น +50% YoY มีปีัจจัยเชิ่งบำวกำจากำความ
หลากำหลายและคุณ์ภาพในตัวผลติภณั์ฑ์ ์ปีรื่ะกำอบำกัำบำอาศยัผลสำาเรื่จ็ของกำารื่กำรื่ะจายผ่านหนว่ยรื่ถึเงินสดจำานวนมากำกำว่า 300 คนั ซึ่่�งในปัีจจบุำนัสามารื่ถึ
เข้าถึ่งรื่้านค้าปีลีกำได้มากำกำว่า 180,000 รื่้านค้าทั�วปีรื่ะเทศ 

1.3) รื่ายได้จากำกำารื่ขายผลิตภัณ์ฑ์์ที�บำรื่ิษััทฯ ว่าจ้างบำุคคลภายนอกำดำาเนินกำารื่ผลิตจำานวน 467 ล้านบำาท ลดลง -7% YoY จากำผลิตภัณ์ฑ์์
นำ�าด่�มและกำาแฟื้ 3 in 1 ที�เพิ�มข่�น +42% YoY และ +7% YoY ตามลำาดับำ ในขณ์ะที�ผลิตภัณ์ฑ์์กำาแฟื้กำรื่ะปี๋อง RTD ลดลง -24% YoY

1.4) รื่ายได้ขายอ่�นจำานวน 807 ล้านบำาท เพิ�มข่�น +20% YoY โดยส่วนใหญ่เปี็นรื่ายได้จากำกำารื่ผลิตและขายขวดแกำ้วให้แกำ่บำุคคลภายนอกำ
ภายใต้กำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััท เอเช่ียแปีซึ่ิฟื้ิกำกำลาส จำากำัด (“APG”) สอดคล้องกำับำยอดขายและแผนกำารื่ออกำผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ของบำรื่ิษััทค่่ค้า เปี็นผลให้
มีคำาสั�งซึ่่�อขวดแกำ้วเพ่�อใช่้เปี็นภาช่นะบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์เข้ามาต่อเน่�อง

2.	กำาไริขั�นต่้นและอัต่ริากำาไริขั�นต่้น
ในปีี 2565 กำำาไรื่ขั�นต้นจำานวน 5,633 ล้านบำาท ลดลง -9% YoY คิดเปี็นอัตรื่ากำำาไรื่ขั�นต้นที� 29% ลดลงจากำปีีกำ่อนซึ่่�งอย่่ที� 36% มีสาเหตุ

หลักำจากำสัดส่วนรื่ายได้จากำกำารื่ขายผลิตภัณ์ฑ์์ที� บำรื่ิษััทฯ ดำาเนินกำารื่ผลิตด้วยตนเองซึ่่�งเปี็นธุุรื่กำิจหลักำปีรื่ับำตัวลดลงมาอย่่ที� 66% เม่�อเทียบำกำับำปีีกำ่อน
ซึ่่�งอย่่ที�สัดส่วน 73% ของรื่ายได้จากำกำารื่ขายรื่วม ปีรื่ะกำอบำกัำบำบำรื่ิษััทฯ มีต้นทุนวัตถึุดิบำและหีบำห่อที�ใช่้ในกำรื่ะบำวนกำารื่ผลิตเพิ�มข่�น โดยเฉพาะในส่วน
ของอล่มิเน้ยมที�ปีรื่ับำรื่าคาส่งข่�นอย่างต่อเน่�อง ตลอดจนต้นทุนพลังงานที�ใช่้ในกำรื่ะบำวนกำารื่ผลิตปีรื่ับำตัวส่งข่�นเช่่นกำัน

กิำาไริขั�น์ต้้น์จำาแน์กิริายกิลุ่มผลิต้ภััณฑ์์
2564 2565

%YoY
ล้าน์บาท %GPM ล้าน์บาท %GPM

ดำาเนินกำารื่ผลิต ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าของตนเอง1/ 5,576 44% 4,711 37% (16%)
ว่าจ้างบำุคคลภายนอกำดำาเนินกำารื่ผลิตภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาว 2/ 72 14% 54 12% (24%)
รื่ับำจ้างจัดจำาหน่ายให้แกำ่บำุคคลภายนอกำ 260 7% 555 10% 113%
อ่�น ๆ 275 41% 312 39% 13%

รวม 6,183 36% 5,633 29% (9%)

หมายเหตุ:  1/ เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง เครื่่�องด่�มผสมซึ่ิงค์ และเครื่่�องด่�มฟื้ังกำ์ช่ันนัลดรื่ิงค์

  2/ นำ�าด่�ม กำาแฟื้ปีรืุ่งสำาเรื่็จช่นิดผงและกำาแฟื้ปีรืุ่งสำาเรื่็จพรื่้อมด่�ม

3.	ค�าใชี้จ�ายัขายัและบริิหาริ
ในปีี 2565 ค่าใช่้จ่ายขายและบำรื่ิหารื่ จำานวน 3,078 ล้านบำาท เพิ�มข่�น +5% YoY หรื่่อคิดเปี็นสัดส่วนต่อรื่ายได้จากำกำารื่ขายรื่วมที� 16% 

ลดลงจากำ 17% ในปีีกำ่อน สาเหตุหลักำมาจากำค่าใช่้จ่ายในกำารื่ขายที�เพิ�มข่�น

ค่าใช่้จ่ายใน์กิาริขายและบริิหาริ
2564 2565

%YoY
ล้าน์บาท %to Sales ล้าน์บาท %to Sales

ค่าใช่้จ่ายในกำารื่ขาย 1,863 11% 2,100 11% 13%

  ค่าธุรื่รื่มเน้ยมกำารื่เปี็นผ่้สนับำสนุนกำีฬาฟืุ้ตบำอล 272 2% 263 1% (3%)
  ค่าใช่้จ่ายในกำารื่ขายที�ไม่รื่วมค่าธุรื่รื่มเน้ยมกำารื่เปี็นผ่้สนับำสนุน 1,590 9% 1,836 10% 15%
ค่าใช่้จ่ายในกำารื่บำรื่ิหารื่ 1,082 6% 979 5% (10%)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบูริหาร 2,945 17% 3,078 16% 5%

ค่าใช่้จ่ายในกำารื่ขายจำานวน 2,100 ล้านบำาท เพิ�มข่�น +13% YoY หรื่่อคิดเปี็นสัดส่วนต่อรื่ายได้จากำกำารื่ขายรื่วมที� 11% ไม่เปีลี�ยนแปีลงเม่�อ
เทียบำกำับำช่่วงรื่ะยะเวลาเดียวกำันปีีกำ่อนหน้า อน่�ง บำรื่ิษััทฯ เข้าเปี็นผ่้สนับำสนุนหลักำกำับำสโมสรื่ฟืุ้ตบำอลฮ่องอันห์ยาลาย ปีรื่ะเทศเวียดนาม เปี็นรื่ะยะเวลา 2 
ฤด่กำาล โดยค่าใช่้จ่ายที�เกำี�ยวข้องจะเรื่ิ�มรื่ับำรื่่้เปี็นเส้นตรื่งผ่านงบำกำารื่เงินของบำรื่ิษััทฯ เรื่ิ�มตั�งแต่เด่อนมกำรื่าคม 2566

ค่าใช่้จ่ายบำรื่ิหารื่จำานวน 979 ล้านบำาท ลดลง -10% YoY หรื่่อคิดเปี็นสัดส่วนต่อรื่ายได้จากำกำารื่ขายรื่วมที�รื่้อยละ 5 ลดลงจากำสัดส่วนรื่้อยละ 
6 ในช่่วงรื่ะยะเวลาเดียวกำันปีีกำ่อนหน้า

4.	ค�าใชี้จ�ายัทางการิเงิน
ในปีี 2565 ค่าใช่้จ่ายทางกำารื่เงินจำานวน 115 ล้านบำาท เพิ�มข่�น +30% YoY สาเหตุหลักำเกำิดจากำกำารื่ที�บำรื่ิษััทฯ มีเงินกำ่้ย่มรื่ะยะสั�นเพิ�มข่�น 

รื่วมถึ่งเงินกำ่้ย่มรื่ะยะยาวที�เพิ�มมาในช่่วงไตรื่มาส 4 ของปีีกำ่อนหน้า ปีรื่ะกำอบำกำับำสถึาบำันกำารื่เงินทยอยปีรื่ับำอัตรื่าดอกำเบำี�ยเงินกำ่้ย่ม สอดคล้องกำับำทิศทาง
ดอกำเบำี�ยนโยบำายที�มีแนวโน้มเพิ�มส่งข่�นในปีรื่ะเทศ 

5.	ค�าใชี้จ�ายัภาษัีเงินได้นิต่ิบ่คคล
ในปีี 2565 ค่าใช่้จ่ายภาษัีเงินได้นิติบำุคคลจำานวน 433 ล้านบำาท ลดลง -16% YoY คิดเปี็นอัตรื่าภาษัีเงินได้นิติบำุคคลที�แท้จรื่ิงที� 16% ลดลง

จากำ 15% ในปีีกำ่อน

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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6.	กำาไริส่่ทธิและอัต่ริากำาไริส่่ทธิ
ในปีี 2565 กำำาไรื่สุทธิุส่วนที�เป็ีนของผ้่ถ่ึอหุ้นบำรื่ิษััทฯ จำานวน 2,286 ล้านบำาท ลดลง -21% YoY สาเหตุหลักำเกำิดจากำกำารื่เพิ�มข่�นของ

ต้นทุนวัตถึุดิบำและหีบำห่อหลักำ ตลอดจนต้นทุนพลังงานที�ใช่้ในกำรื่ะบำวนกำารื่ผลิตปีรัื่บำตัวส่งข่�น ซึ่่�งกำดดันอัตรื่ากำำาไรื่ขั�นต้นของกำลุ่มผลิตภัณ์ฑ์ท์ี�บำริื่ษััทฯ 
ดำาเนินกำารื่ผลิตด้วยตนเอง ปีรื่ะกำอบำกำับำค่าใช่้จ่ายดำาเนินงานที�เพิ�มข่�นตามที�กำล่าวข้างต้น

ฐานะการิเงินริวมุ่ของบริิษััทฯ	ส่ิ�นส่่ดวันที�	31	ธันวาคมุ่	2565	เมุ่ื�อเทียับกับส่ิ�นส่่ดวันที�	31	ธันวาคมุ่	2564
 
	 ส่ินทริัพื่ยั์

สินทรื่ัพย์รื่วม ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 และ 31 ธุันวาคม 2564 จำานวน 20,039 ล้านบำาทและ 19,186 ล้านบำาท ตามลำาดับำ เพิ�มข่�น 853 
ล้านบำาท โดยมีสาเหตุหลักำมาจากำ (1) ล่กำหน้�กำารื่ค้าและล่กำหน้�อ่�นเพิ�มข่�น 778 ล้านบำาท จากำปีรื่ิมาณ์กำารื่สั�งสินค้าที�เพิ�มส่งข่�นทั�งจากำในปีรื่ะเทศและ
ต่างปีรื่ะเทศ (2) สินค้าคงเหล่อ เพิ�มข่�น 381 ล้านบำาท จากำรื่าคาวัตถึุดิบำและหีบำห่อที�เพิ�มข่�นและ (3) ที�ดิน อาคารื่และอุปีกำรื่ณ์์ ลดลง 309 ล้านบำาท
 
	 หนี�ส่ิน

บำรื่ษิัทัฯ มหีน้�สนิรื่วม ณ์ วนัที� 31 ธุนัวาคม 2565 และ 31 ธุนัวาคม 2564 จำานวน 9,474 ลา้นบำาทและ 9,075 ลา้นบำาท ตามลำาดบัำ เพิ�มข่�น 399 
ล้านบำาท ปีรื่ะกำอบำด้วยหน้�สินหมุนเวียนจำานวน 8,187 ล้านบำาท เพิ�มข่�น 2,759 ล้านบำาท และหน้�สินไม่หมุนเวียนจำานวน 1,287 ล้านบำาท ลดลง 2,360 
ล้านบำาท โดยมีสาเหตุหลักำมาจากำเงินกำ่้ย่มรื่ะยะสั�นจากำสถึาบำันกำารื่เงินเพิ�มข่�น 706 ล้านบำาท เงินกำ่้ย่มรื่ะยะยาวลดลง 569 ล้านบำาท หน้�สินตามสัญญา
เช่่าเพิ�มข่�น 179 ล้านบำาท และเจ้าหน้�กำารื่ค้าและเจ้าหน้�อ่�นเพิ�มข่�น 83 ล้านบำาท

	 ส่�วนของผู้่้ถ่ือห่้น
ส่วนของผ่้ถึ่อหุ้นรื่วม ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 และ 31 ธุันวาคม 2564 จำานวน 10,565 ล้านบำาทและ 10,111 ล้านบำาท ตามลำาดับำ 

เพิ�มข่�น 454 ล้านบำาท สะท้อนกำำาไรื่สุทธุิและกำารื่จ่ายเงินปีันผลให้แกำ่ผ่้ถึ่อหุ้นเปี็นหลักำ

อัต่ริาส่�วนทางการิเงินที�ส่ำาคัญ

1.	อัต่ริาส่�วนส่ภาพื่คล�อง
อัตรื่าส่วนสภาพคล่อง ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากำับำ 0.8 เท่า และ 1.0 เท่า ตามลำาดับำ ลดลง เน่�องจากำกำารื่เพิ�มข่�นของ

สินทรื่ัพย์หมุนเวียนและหน้�สินหมุนเวียน

2.	วงจริเงินส่ด
วงจรื่เงินสดสำาหรื่ับำปีีสิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากำับำ 35.6 วัน และ 31.7 วัน ตามลำาดับำ วงจรื่เงินสดมีรื่ะยะเวลานานข่�นมี

สาเหตุจากำรื่ะยะเวลากำารื่ขายสินค้าสำาเรื่็จรื่่ปีที�เรื่็วข่�นเปี็น 19.9 วันจากำ 22.0 วัน และรื่ะยะเวลาเกำ็บำหน้�เฉลี�ยที�ช่้าลงเปี็น 36.3 วัน จากำ 30.0 วัน  

3.	อัต่ริาผู้ลต่อบแทนผู้่้ถ่ือห่้น
อัตรื่าผลตอบำแทนผ่้ถึ่อหุ้นสำาหรื่ับำปีีสิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากำับำรื่้อยละ 21.8 และรื่้อยละ 28.1 ตามลำาดับำ

4.	อัต่ริาผู้ลต่อบแทนต่�อส่ินทริัพื่ยั์
อัตรื่าผลตอบำแทนต่อสินทรื่ัพย์สำาหรื่ับำปีีสิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากำับำรื่้อยละ 11.5 และรื่้อยละ 15.7 ตามลำาดับำ

5.	อัต่ริาส่�วนหนี�ส่ินต่�อส่�วนของผู้่้ถ่ือห่้น
อัตรื่าส่วนหน้�สินต่อส่วนของผ่้ถึ่อหุ้น ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 และ 2564 เท่ากำับำ 0.9 เท่า ไม่เปีลี�ยนแปีลงเม่�อเทียบำกำับำปีีกำ่อนหน้า 

6.	อัต่ริาส่�วนหนี�ส่ินที�มุ่ีภาริะดอกเบี�ยัต่�อส่�วนของผู้่้ถ่ือห่้น
อตัรื่าสว่นหน้�สนิที�มภีารื่ะดอกำเบำี�ยตอ่สว่นของผ่ถ้ึอ่หุน้ ณ์ วนัที� 31 ธุนัวาคม 2565 และ 2564 เทา่กำบัำ 0.7 เทา่ ไมเ่ปีลี�ยนแปีลงเม่�อเทยีบำกำบัำปีี

กำ่อนหน้า

ปัจจัยัและอิทธิพื่ลหลักที�อาจมุ่ีผู้ลกริะทบต่�อการิดำาเนินงานหริ่อฐานะการิเงินในอนาคต่
เน่�องจากำบำริื่ษัทัฯ มุง่มั�นที�จะก้ำาวส่่กำารื่เป็ีนบำริื่ษัทัผ่ผ้ลิตเครื่่�องด่�มชั่�นนำาในรื่ะดับำสากำล ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่คา้คารื่าบำาว จง่มีกำารื่จดัจำาหนา่ย

เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังทั�งในปีรื่ะเทศและต่างปีรื่ะเทศ โดยสัดส่วนยอดขายในปีรื่ะเทศต่อต่างปีรื่ะเทศของผลิตภัณ์ฑ์์หลักำที�บำรื่ิษััทฯ ผลิตและจำาหน่ายในปีี 
2565 อย่่ที� 47:53 อาจส่งผลให้ผลปีรื่ะกำอบำกำารื่บำรื่ิษััทฯ มีความเสี�ยงตามสภาพเศรื่ษัฐกำิจ สังคม สภาพกำารื่แข่งขัน กำฎหมายที�เกำี�ยวข้อง ตลอดจน
สถึานกำารื่ณ์ก์ำารื่แพร่ื่รื่ะบำาดโรื่ค COVID-19 ในแต่ละปีรื่ะเทศที�บำรื่ษิัทัฯ ขาย จดัจำาหน่ายและทำากำารื่ตลาดผ่านบำริื่ษัทัค่่คา้ในปัีจจบุำนัและตามแผนธุรุื่กิำจใน
อนาคต นอกำจากำน้� ผลปีรื่ะกำอบำกำารื่บำรื่ษิัทัฯ มคีวามเสี�ยงตามรื่ะดบัำอปุีสงคแ์ละอปุีทานของสนิคา้โภคภณั์ฑ์แ์ละวตัถึดุบิำที�สำาคญัในตลาดโลกำ ไดแ้กำ ่นำ�ามนั 
กำ๊าซึ่ธุรื่รื่มช่าติ อล่มิเน้ยมและนำ�าตาล เน่�องจากำแนวโน้มรื่าคาตามตลาดโลกำขาข่�นอาจส่งผลกำรื่ะทบำต่อความสามารื่ถึในกำารื่ทำาอัตรื่ากำำาไรื่ของบำรื่ิษััทฯ 

ทั�งน้� โปีรื่ดศ่กำษัารื่ายละเอียดในแบำบำแสดงรื่ายกำารื่ข้อม่ลปีรื่ะจำาปีี ในหัวข้อปีัจจัยความเสี�ยง  
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ข้้อมูลที่ั�วไป 
และข้้อมูลสิำาค้ัญอ่�น ๆ
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ข้อมูลทั�วิไป้

บริิษััทท่�ออกิหลักิทริัพัย์

บริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)	(“บริิษััทฯ”	หริ่อ	“CBG”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุรุื่กิำจโดยกำารื่ถึอ่หุน้ในบำรื่ษิัทัฯ อ่�น (Holding Company) ที�จดัตั�งอย่่ในปีรื่ะเทศและต่างปีรื่ะเทศ 
โดยดำาเนินธุุรื่กำิจเกำี�ยวเน่�องกำับำ (1) กำารื่ผลิต กำารื่ตลาด ขายและจัดจำาหน่ายเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง
ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวแดงและคารื่าบำาว เครื่่�องด่�มผสมซึ่ิงค์ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า
คารื่าบำาว สปีอรื่ต์ และเครื่่�องด่�มอ่�นภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่คา้คารื่าบำาว ไดแ้กำ ่นำ�าด่�ม กำาแฟื้ปีรื่งุสำาเรื่จ็
ช่นิดผงทรื่ีอินวัน และกำาแฟื้ปีรืุ่งสำาเรื่็จพรื่้อมด่�ม ทั�งในปีรื่ะเทศและต่างปีรื่ะเทศ รื่วมถึ่ง (2) กำารื่รื่ับำจ้าง
จัดจำาหน่ายสินค้าอุปีโภคบำรื่ิโภคในกำลุ่มอาหารื่ ไม่ใช่่อาหารื่และอ่�น ๆ 

ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 393 อาคารื่ 393 สีลม ช่ั�นที� 7 - 10 ถึนนสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 0107557000268
โฮ่มเพจบำรื่ิษััท www.carabaogroup.com
โทรื่ศัพท์ 02-636-6111
โทรื่สารื่ 02-636-7951
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 1,000,000,000 หุ้น ม่ลค่าที�ตรื่าไว้หุ้นละ 1 บำาท

ริายละเอ่ยดำบริิษััทย่อยท่�บริิษััทฯ ลงทุน์โดำยกิาริถูือหุ้น์ ณ วิัน์ท่� 31 ธัน์วิาคม 2565
1.	บริิษััท	คาริาบาวต่ะวันแดง	จำากัด	(“CBD”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิต กำารื่ตลาด ขาย และจัดจำาหน่ายเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า
คารื่าบำาวแดง และคารื่าบำาว รื่วมถึ่งเครื่่�องด่�มผสมซึ่ิงค์ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาว สปีอรื่์ต 
และเครื่่�องด่�มอ่�นที�บำรื่ิษััทฯ จะดำาเนินกำารื่ผลิตเพ่�อจัดจำาหน่ายในอนาคต

ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 393 อาคารื่ 393 สีลม ช่ั�นที� 7 - 10 ถึนนสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 0105544081165
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 300,000,000 บำาท
จำานวนหุ้น 3,000,000 หุ้น
จำานวนหุ้นที�ถึ่อโดย CBG 2,999,990 หุ้น
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น รื่้อยละ 99.99

2.	บริิษััท	ต่ะวันแดง	ดีซึ่ีเอ็มุ่	จำากัด	(“DCM”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุรุื่กำจิบำรื่หิารื่จดักำารื่ช่อ่งทางกำารื่จดัจำาหนา่ยในปีรื่ะเทศสำาหรื่บัำผลติภณั์ฑ์ท์ี�บำรื่ษิัทัฯ ดำาเนนิกำารื่
ผลิตภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้าของตนเอง (Branded Products by Own Manufacture) ผลิตภัณ์ฑ์์ที�
บำรื่ษิัทัฯ วา่จา้งบำคุคลภายนอกำดำาเนนิกำารื่ผลติภายใตเ้ครื่่�องหมายกำารื่คา้คารื่าบำาว (Branded Products 
by 3rd Party Manufacture) และผลิตภัณ์ฑ์รั์ื่บำจ้างจัดจำาหน่ายให้แก่ำบำคุคลภายนอกำ (3rd Party Products 
for Distribution) โดยช่่องทางกำารื่จัดจำาหน่ายที�สำาคัญปีรื่ะกำอบำไปีด้วยรื่้านค้าดั�งเดิมทั�งในส่วนของ
กำารื่กำรื่ะจายผ่านตัวแทน (Multi-tiered agent) และกำารื่กำรื่ะจายผ่านศ่นย์กำรื่ะจายสินค้าและหน่วยรื่ถึ
เงินสดของตนเอง (Cash van)  ตลอดจนรื่้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade)

ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 393 อาคารื่ 393 สีลม ช่ั�นที� 7 - 10 ถึนนสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 0105555092457
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 100,000,000 บำาท
จำานวนหุ้น 1,000,000 หุ้น
จำานวนหุ้นที�ถึ่อโดย CBG 999,980 หุ้น 
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น รื่้อยละ 99.99
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3.	บริิษััท	เอเชีียัแปซึ่ิฟิกกลาส่	จำากัด	(“APG”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุรุื่กิำจผลติและจัดหาขวดแก้ำวเพ่�อใช้่เป็ีนบำรื่รื่จภุณั์ฑ์์สำาหรื่บัำเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงัและเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ
ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 393 อาคารื่ 393 สีลม ช่ั�นที� 7-10 ถึนนสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 0105548125787
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 1,300,000,000 บำาท
จำานวนหุ้น 13,000,000 หุ้น
จำานวนหุ้นที�ถึ่อโดย CBG 12,999,980 หุ้น 
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น รื่้อยละ 99.99

4.	บริิษััท	เอเชีียั	แคน	แมุ่น่แฟคเจอริิ�ง	จำากัด	(“ACM”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุรุื่กำจิผลติกำรื่ะปีอ๋งอลม่เินย้มเพ่�อใช่เ้ปีน็บำรื่รื่จุภณั์ฑ์ส์ำาหรื่บัำเครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงั และเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ
ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 393 อาคารื่ 393 สีลม ช่ั�นที� 7 - 10 ถึนนสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 0105560097232
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 700,000,000 บำาท
จำานวนหุ้น 7,000,000 หุ้น
จำานวนหุ้นที�ถึ่อโดย CBG 6,999,998 หุ้น
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น รื่้อยละ 99.99
ข้อม่ลอ่�นที�สำาคัญ มีสัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้นเพิ�มข่�นจากำรื่้อยละ 74 เปี็นรื่้อยละ 100 ในเด่อนมีนาคม 2564 ผ่านกำารื่เข้าซึ่่�อ

หุ้นสามัญจากำ SHOWA DENKO Group ตามที�ได้รื่ับำอนุมัติจากำที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััท 
ครื่ั�งที� 1/2564 เม่�อวันที� 19 กำุมภาพันธุ์ 2564

5.	INTERCARABAO	LIMITED	(“ICUK”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุรุื่กำจิกำารื่ตลาด ขายและจดัจำาหนา่ยผลิตภณั์ฑ์์เครื่่�องด่�มบำำารื่งุกำำาลงั ภายใตเ้ครื่่�องหมายกำารื่คา้
คารื่าบำาวในปีรื่ะเทศอังกำฤษั และปีรื่ะเทศอ่�นนอกำทวีปีเอเช่ีย

ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 1420 Arlington Business Park, Reading, RG7 4SA, United Kingdom
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 09557445
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 85,900,000 ปีอนด์
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น CVHLUX ถึ่อหุ้นในสัดส่วนรื่้อยละ 100.00
ข้อม่ลอ่�นที�สำาคัญ เพิ�มทุนจดทะเบีำยนมาอย่่ที� 85,900,000 ปีอนด์ในเด่อนมีนาคม 2565 ตามที�ได้รื่ับำมติอนุมัติจากำที�

ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ครื่ั�งที� 6/2564 เม่�อวันที� 16 ธุันวาคม 2564

6.	CARABAO	HOLDINGS	(HONG	KONG)	LIMITED	(“CHHK”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจโดยกำารื่ลงทุนถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััทอ่�นต่างปีรื่ะเทศ (Overseas Holding Company)
ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 2423613
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 100,734,733 เหรื่ียญสหรื่ัฐ
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น รื่้อยละ 100.00
ข้อม่ลอ่�นที�สำาคัญ เพิ�มทุนจดทะเบำียนมาอย่่ที� 100,734,733 เหรื่ียญสหรื่ัฐในเด่อนมีนาคม 2565 ตามที�ได้รื่ับำมติอนุมัติ

จากำที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ครื่ั�งที� 6/2564 เม่�อวันที� 16 ธุันวาคม 2564
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7.	CARABAO	VENTURE	HOLDINGS	(LUXEMBOURG)	LIMITED	S.À.R.L.	(“CVHLUX”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจโดยกำารื่ลงทุนถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััทอ่�นต่างปีรื่ะเทศ (Overseas Holding Company) ซึ่่�งเปี็น
บำรื่ิษััทรื่่วมทุนรื่ะหว่าง CHHK, Intercarabao Private Limited (“ICSG”) พันธุมิตรื่ทางธุุรื่กำิจสัญช่าติ
สิงคโปีรื่์ที�ไม่มีความเกำี�ยวข้องกำับำบำรื่ิษััทฯ และ Northend Investment Limited (“NIHK”) ซึ่่�งเปี็นบำรื่ิษััท
ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจโดยกำารื่ถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััทอ่�น (Holding Company) โดยมีผ่้ได้รื่ับำปีรื่ะโยช่น์ทอดสุดท้าย 
(Ultimate Beneficial Owner) ค่อนายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ โดยมีสัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้นรื่้อยละ 84.31 
รื่้อยละ 6.05 และรื่้อยละ 9.64 ของทุนจดทะเบำียนที�ออกำและช่ำารื่ะแล้ว ตามลำาดับำ ณ์ สิ�นปีี 2565

ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 17, boulevard F.W. Raiffeisen - 2nd Floor, L-2411 Luxembourg
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท B20952
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 62,308,565 ย่โรื่
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น CHHK ถึ่อหุ้นในสัดส่วนรื่้อยละ 84.31 
ข้อม่ลอ่�นที�สำาคัญ CHHK มีสัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้นเพิ�มข่�นจากำรื่้อยละ 51.0 มาอย่่ที�รื่้อยละ 84.3 ผ่านกำารื่เข้าทำารื่ายกำารื่

ปีรื่ับำโครื่งสรื่้างเงินทุนของบำรื่ิษััทย่อยต่างปีรื่ะเทศในเด่อนมกำรื่าคม 2561

8.	CARABAO	TRADING	(HONG	KONG)	LIMITED	(“CTHK”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจกำารื่ค้ารื่ะหว่างปีรื่ะเทศ
ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 2448031
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 50,000 เหรื่ียญสหรื่ัฐ
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น รื่้อยละ 100.00

9.	บริิษััท	เอเชีียั	แพื่็คเกจจิ�ง	แมุ่น่แฟคเจอริิ�ง	จำากัด	(“APM”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิตและจัดจำาหน่ายบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ กำล่องกำรื่ะดาษั พลาสติกำหุ้มสินค้า  
และฉลากำพลาสติกำช่นิด oriented polypropylene (OPP)

ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 393 อาคารื่ 393 สีลม ถึนนสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 0105563039110
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 700,000,000 บำาท
จำานวนหุ้น 7,000,000 หุ้น

จำานวนหุ้นที�ถึ่อโดย CBG 6,999,997 หุ้น

สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น รื่้อยละ 99.99

10.	บริิษััท	เอเชีียัคาริาบาวเวนเจอริ์	จำากัด	(“ACV”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจโดยกำารื่ลงทุนถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััทอ่�น
ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 393 อาคารื่ 393 สีลม ถึนนสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 0105563044091
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 20,000,000 บำาท
จำานวนหุ้น 200,000 หุ้น
จำานวนหุ้นที�ถึ่อโดย CBG 199,997 หุ้น 
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น รื่้อยละ 99.99

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน

81



11.	บริิษััท	เอ	ว่้ดดี�	ดริิงค์	จำากัด	(“AWD”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ะกำอบำธุุรื่กำิจกำารื่ตลาดและขายเครื่่�องด่�มปีรื่ะเภท Functional Drinks ภายใต้เครื่่�องหมายกำารื่ค้า ว่้ดดี� 
ซึ่ี+ ล็อค และเครื่่�องด่�มปีรื่ะเภท Functional Drinks/หรื่่อผลิตภัณ์ฑ์์อ่�นที�จะพัฒนาข่�นในอนาคต ทั�งน้� 
เป็ีนบำรื่ษิัทัรื่ว่มทนุรื่ะหวา่ง ACV และคณุ์วุฒธิุรื่ มลินิทจนิดา พนัธุมติรื่ทางธุรุื่กำจิสญัช่าตไิทยที�ไม่มคีวาม
เกำี�ยวข้องกำับำบำรื่ิษััทฯ ซึ่่�งเปี็นพิธุีกำรื่และผ่้ผลิตรื่ายกำารื่ที�มีช่่�อเสียงทางโทรื่ทัศน์และส่�อสังคมออนไลน์ 
โดยมีสัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้นรื่้อยละ 85 และ 15 ตามลำาดับำ

ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 393 อาคารื่ 393 สีลม ถึนนสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 0105563036200
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 200,000,000 บำาท

จำานวนหุ้น 2,000,000 หุ้น

สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น ACV ถึ่อหุ้นในสัดส่วนรื่้อยละ 85.00

12.	บริิษััท	คาริาบาว	มุ่าริ์เก็ต่ต่ิ�ง	กริ่๊ป	จำากัด	(“CBMG”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่เกำี�ยวกำับำกำารื่สรื่้าง บำำารืุ่งรื่ักำษัา และพัฒนาออนไลน์แอพพลิเคช่ั�น และข้อม่ลต่าง ๆ
ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 393 อาคารื่ 393 สีลม ถึนนสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 0105564046004
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 1,000,000 บำาท
จำานวนหุ้น 10,000 หุ้น
จำานวนหุ้นที�ถึ่อโดย CBG 9,997 หุ้น
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น รื่้อยละ 99.99

ริายละเอ่ยดำบริิษััทริ่วิมท่�บริิษััทฯ ลงทุน์โดำยกิาริถูือหุ้น์ ณ วิัน์ท่� 31 ธัน์วิาคม 2565

1.	บริิษััท	ต่ะวันแดง	โลจีส่ต่ิกส่์	จำากัด	(“TWD”)

ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจให้บำรื่ิกำารื่ขนส่ง
ที�ตั�งสำานักำงานใหญ่ 68/5 หม่่ที� 5 ตำาบำลบำ้านสิงห์ อำาเภอโพธุารื่าม จังหวัดรื่าช่บำุรื่ี 70120
เลขทะเบำียนบำรื่ิษััท 0705561000041
ช่นิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบำียน 250,000,000 บำาท
จำานวนหุ้น 2,500,000 หุ้น
จำานวนหุ้นที�ถึ่อโดย CBG 500,000 หุ้น 
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น รื่้อยละ 20

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ข้อมูลอ้างอิง

น์ายทะเบ่ยน์หุ้น์ของบริิษััทฯ
 บำรื่ิษััท ศ่นย์รื่ับำฝ่ากำหลักำทรื่ัพย์ (ปีรื่ะเทศไทย) จำากำัด
 เลขที� 62 อาคารื่ตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทย
 ช่ั�น 4, 6, 7 ถึนนรื่ัช่ดาภิเษักำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10110
 โทรื่ศัพท์ 02 009 9999

ผู้ต้ริวิจสัอบบัญช่่
 บำรื่ิษััท สำานักำงานอีวาย จำากำัด
 193/136 -137 อาคารื่เลครื่ัช่ดา ช่ั�น 33 ถึนนรื่ัช่ดาภิเษักำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10110
 โทรื่ศัพท์ 02 264 9090 

ท่�ป้ริ้กิษัากิฎหมาย
 บำรื่ิษััท เบำเคอรื่์ แอนด์ แม็คเค็นซึ่ี� จำากำัด
 990 อาคารื่อับำดุลรื่าฮ่ิม ช่ั�นที� 5 และช่ั�น 21 - 25 ถึนนพรื่ะรื่าม 4 แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
 โทรื่ศัพท์ 02 636 2000

น์ายทะเบ่ยน์หุ้น์กิู้ของบริิษััทฯ
 ธุนาคารื่กำรืุ่งเทพ จำากำัด (มหาช่น)
 สำานักำงานใหญ่ เลขที� 333 ถึนนสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
 โทรื่ศัพท์ 02 230 1478

น์ักิลงทุน์สััมพััน์ธ์
 นายสมหมาย เถึลิงบำุญสิรื่ิ
 393 อาคารื่ 393 สีลม ช่ั�นที� 7 - 10 ถึนนสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500
 โทรื่ศัพท์ 02 636 6111 ต่อ 822
 E-mail: IR@carabaogroup.com

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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ข้้อมูลหลักที่รัพัย์ 
และผู้ถื่อหุ้น

84

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง



 หลักิทริัพัย์ของบริิษััท
ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 บำรื่ิษััทฯ มีทุนจดทะเบำียน 1,000 ล้านบำาท เปี็นทุนเรื่ียกำช่ำารื่ะแล้วจำานวน 1,000 ล้านบำาท แบำ่งเปี็นหุ้นสามัญ

จำานวน 1,000 ล้านหุ้น ม่ลค่าที�ตรื่าไว้หุ้นละ 1 บำาท ทั�งน้�หุ้นสามัญทั�งจำานวนของบำรื่ิษััทจดทะเบำียนในตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทย

 ผู้ถูือหุ้น์
รื่ายช่่�อและสัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้นของผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ 10 รื่าย ณ์ วันที� 29 สิงหาคม 2565 มีดังน้�

ลำาดับที� ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้น จำานวนห่้น	(ห่้น) ริ้อยัละ	(%)

1 บำรื่ิษััท เสถึียรื่ธุรื่รื่มโฮ่ลดิ�ง จำากำัด      250,064,500 25.01%
2 นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ    210,000,000 21.00%
3 นายย่นยง โอภากำุล      70,480,000 7.05%
4 บำรื่ิษััท ไทยเอ็นวีดีอารื่์ จำากำัด 47,163,509 4.72%
5 UBS AG SINGAPORE BRANCH      45,161,400 4.52%
6 นางลินจง โอภากำุล      26,166,900 2.62%
7 นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 25,974,100 2.60%
8 นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ      18,152,700 1.82%
9 นางสาวณ์ิช่า โอภากำุล 17,794,600 1.78%
10 นายวรื่มัน โอภากำุล 15,219,100 1.52%

รื่ายละเอยีดของกำลุม่ผ่ถ้ึอ่หุน้รื่ายใหญ่ที�รื่ะบำขุ้างต้น ที�มลีกัำษัณ์ะเป็ีน Holding Company หรื่อ่โดยพฤติกำารื่ณ์์มอีทิธิุพลต่อกำารื่กำำาหนดนโยบำายกำารื่จดักำารื่
หรื่อ่กำารื่ดำาเนนิงานของบำรื่ษิัทัอย่างมีนัยสำาคัญ มดีงัต่อไปีน้�

1. โครื่งสร้ื่างกำารื่ถึอ่หุน้ของบำรื่ษิัทั เสถึยีรื่ธุรื่รื่มโฮ่ลดิ�ง จำากำดั สรื่ปุีได้ดงัน้� นายเสถึยีรื่ เสถึยีรื่ธุรื่รื่มะ ถึอ่หุ้นร้ื่อยละ 55 นางดารื่ารื่ตัน์ เสถึยีรื่ธุรื่รื่มะ ถึอ่หุน้
ร้ื่อยละ 15 นายวรีื่ธุรื่รื่ม เสถึยีรื่ธุรื่รื่มะ ถึอ่หุน้ร้ื่อยละ 10 นายร่ื่มธุรื่รื่ม เสถีึยรื่ธุรื่รื่มะ ถึอ่หุน้ร้ื่อยละ 10 และนางสาวเทยีนธุรื่รื่ม เสถึยีรื่ธุรื่รื่มะ ถึอ่หุน้ร้ื่อยละ 10 ของทนุ
ช่ำารื่ะแล้วทั�งหมดของบำรื่ษิัทั เสถึยีรื่ธุรื่รื่มโฮ่ลดิ�ง จำากัำด

2. Northend Investment Ltd. ก่ำอตั�งข่�นภายใต้กำฎหมายของปีรื่ะเทศฮ่่องกำง โดยมผี่ถ้ึอ่หุ้นคอ่ นายเสถึยีรื่ เสถึยีรื่ธุรื่รื่มะ และ Autumn Gold Capital Ltd. 
ถึอ่หุน้ในสัดส่วนร้ื่อยละ 90 และร้ื่อยละ 10 ตามลำาดับำ ทั�งน้� Autumn Gold Capital Ltd. ก่ำอตั�งข่�นภายใต้กำฎหมายของ British Virgin Islands โดยมีนายเสถึยีรื่ 
เสถึยีรื่ธุรื่รื่มะเป็ีนผ่ไ้ด้รื่บัำปีรื่ะโยช่น์ทอดสดุท้าย (Ultimate Beneficial Owner) 

3. สรืุ่ปีกำารื่เปีลี�ยนแปีลงกำารื่ถึ่อครื่องหุ้นของกำรื่รื่มกำารื่ และผ่้บำรื่ิหารื่ ปีี 2565

กริริมุ่การิ/ผู้่้บริิหาริ ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์
จำานวนห่้น 

(ต่้นปี)

เพื่่�มุ่	/	(ลด)

ริะหว�างปี
จำานวนห่้น	(ปลายัปี)

1.	กล่�มุ่นายัเส่ถ่ียัริ	เส่ถ่ียัริธริริมุ่ะ

 1.1 นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 25,974,100 - 25,974,100
 1.2 บำจกำ.เสถึียรื่ธุรื่รื่มโฮ่ลดิ�ง 250,064,500 - 250,064,500
 1.3 NORTHEND INVESTMENT LIMITED 45,161,400 - 45,161,4001

2.	กล่�มุ่นางส่าวณัฐชีไมุ่	ถ่นอมุ่บ่ริณ์เจริิญ

 2.1 นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ 210,000,000 - 210,000,000
 2.2 นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ น้องสาวนางสาวณ์ัฐช่ไม 18,152,700 - 18,152,700

3.	กล่�มุ่นายัยัืนยัง	โอภาก่ล

 3.1 นายย่นยง โอภากำุล 70,480,000 - 70,480,000
 3.2 นางลินจง โอภากำุล ภรื่รื่ยานายย่นยง 26,145,800 21,100 26,166,900

หมายเหตุ  1 UBS AG SINGAPORE BRANCH เปี็นผ่้ด่แลผลปีรื่ะโยช่น์ของ Northend Investment Ltd. 
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 บริิษััทย่อย
ปีัจจุบำัน โครื่งสรื่้างผ่้ถึ่อหุ้นของบำรื่ิษััทย่อยของบำรื่ิษััทฯ สามารื่ถึสรืุ่ปีได้ดังน้�

	 1.	บริิษััท	คาริาบาวต่ะวันแดง	จำากัด	(CBD)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. บำรื่ิษััทฯ 2,999,990 99.9
2. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 5 0.0
3. นายวีรื่ธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 5 0.0

ริวมุ่ 3,000,000 100.0

 2.	บริิษััท	ต่ะวันแดง	ดีซึ่ีเอ็มุ่	จำากัด	(DCM)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. บำรื่ิษััทฯ 999,980 99.9
2. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 10 0.0
3. นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ 10 0.0

ริวมุ่ 1,000,000 100.0

 3.	บริิษััท	เอเชีียัแปซึ่ิฟิกกลาส่	จำากัด	(APG)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. บำรื่ิษััทฯ 12,999,980 99.9
2. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 10 0.0
3. นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ 10 0.0

ริวมุ่ 13,000,000 100.0

	 4.	CARABAO	TRADING	(HONG	KONG)	LIMITED	(“CTHK”)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. บำรื่ิษััทฯ 50,000 100.0

ริวมุ่ 50,000 100.0

 5.	CARABAO	HOLDINGS	(HONG	KONG)	LIMITED	(“CHHK”)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. บำรื่ิษััทฯ 100,734,733 100.0

ริวมุ่ 100,734,733 100.0

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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 6.	CARABAO	VENTURE	HOLDINGS	(LUXEMBOURG)	LIMITED	S.À.R.L.	(“CVHLUX”)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. CHHK 52,531,772 84.3
2. Northend Investment Limited 6,004,460 9.6
3. INTERCARABAO PRIVATE LIMITED 3,772,333 6.1

ริวมุ่ 62,308,565 100.0

	 7.	INTERCARABAO	LIMITED	(“ICUK”)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. CVHLUX 85,900,000 100.0

ริวมุ่ 85,900,000 100.0

 8.	บริิษััท	เอเชีียั	แคน	แมุ่น่แฟคเจอริิ�ง	จำากัด	(“ACM”)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. บำรื่ิษััทฯ 6,999,998 99.9
2. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 1 0.0
3. นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ 1 0.0

ริวมุ่ 7,000,000 100.0

 9.	บริิษััท	เอ	ว่้ดดี�	ดริิงค์	จำากัด	(“AWD”)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. บำรื่ิษััท เอเช่ีย คารื่าบำาว เวนเจอรื่์ จำากำัด 1,699,999 85.0
2. นายวุฒิธุรื่ มิลินทจินดา 300,000 15.0
3. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 1 0.0

ริวมุ่ 2,000,000 100.0

	 10.	บริิษััท	เอเชีียั	แพื่็คเกจจิ�ง	แมุ่น่แฟคเจอริิ�ง	จำากัด	(“APM”)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. บำรื่ิษััทฯ 6,999,997 99.9
2. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 1 0.0
3. นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ 1 0.0
4. นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ 1 0.0

ริวมุ่ 7,000,000 100.0

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 1  การประกอบธุุรกิจำและผลการดำำาเนินงาน
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	 11.	บริิษััท	เอเชีียัคาริาบาวเวนเจอริ์	จำากัด	(“ACV”)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. บำรื่ิษััทฯ 199,997 99.9
2. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 1 0.0
3. นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ 1 0.0
4. นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ 1 0.0

ริวมุ่ 200,000 100.0

	 12.	บริิษััท	คาริาบาว	มุ่าริ์เก็ต่ต่ิ�ง	กริ่๊ป	จำากัด	(“CBMG”)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. บำรื่ิษััทฯ 9,997 99.9
2. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 1 0.0
3. นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ 1 0.0
4. นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ 1 0.0

ริวมุ่ 10,000 100.0

 บริิษััทริ่วิม

 ปีัจจุบำัน โครื่งสรื่้างผ่้ถึ่อหุ้นของบำรื่ิษััทรื่่วมของบำรื่ิษััทฯ สามารื่ถึสรืุ่ปีได้ดังน้� 

	 13.	บริิษััท	ต่ะวันแดง	โลจิส่ต่ิกส่์	จำากัด	(“TWD”)

ริายัชีื�อผู้่้ถ่ือห่้นใหญ�
จำานวนห่้น 

(ห่้น)

ส่ัดส่�วนการิถ่ือห่้น	

(ริ้อยัละ)

1. บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด 1,000,000 40.0
2. บำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัด 999,997 40.0
3. บำรื่ิษััทฯ 500,000 20.0
4. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 1 0.0
5. นายวีรื่ธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 1 0.0
6. นางสาวสุช่ัญญา เหมยากำรื่ณ์์ 1 0.0

ริวมุ่ 2,500,000 100.0

	 ส่ัญญาริะหว�างผู้่้ถ่ือห่้น
 - ไม่มี - 

	 ยัอดคงค้างจากการิออกห่้นก่้
ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 บำรื่ิษััทฯ มีหุ้นกำ่้คงค้างทั�งสิ�น 1,500 ล้านบำาท โดยรื่ายละเอียดสำาคัญสรืุ่ปีได้ดังน้�

ห่้นก่้
จำานวน

(ล้านบาท)

อัต่ริาดอกเบี�ยั

(%ต่�อปี)
อายั่	(ปี) กำาหนดไถ่�ถ่อน

CBG237A 1,500.0 1.27% 2.00 16 กำรื่กำฎาคม 2566

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

88





สิ่วนที่่� 2
กิาริกิำากิับดำูแลกิิจกิาริ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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6.	 นโยับายัการิกำากับด่แลกิจการิ

7.		 โคริงส่ริ้างการิกำากับด่แลกิจการิ	และข้อมุ่่ลส่ำาคัญเกี�ยัวกับคณะกริริมุ่การิ	

	 คณะกริริมุ่การิชี่ดยั�อยั	ผู้่้บริิหาริ	พื่นักงานและอื�น	ๆ	

8.		 ริายังานผู้ลการิดำาเนินงานส่ำาคัญด้านการิกำากับด่แลกิจการิ

9.	 การิควบค่มุ่ภายัในและริายัการิริะหว�างกัน



โค้รงสิร้าง

การกำากับดัูแลกิจการ
และข้้อมูลสิำาค้ัญเก่�ยวกับค้ณะกรรมการ 

ค้ณะกรรมการชุุดัย่อย
ผู้บริหาร พันักงานและอ่�น ๆ
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โคริงสัริ้างกิาริกิำากิับดำูแลกิิจกิาริ และข้อมูลสัำาคัญเกิ่�ยวิกิับคณะกิริริมกิาริ 
คณะกิริริมกิาริชุ่ดำย่อย ผู้บริิหาริ พัน์ักิงาน์และอื�น์ ๆ

 โคริงสัริ้างองค์กิริ

ฝ�ายตรวจสอบ
ภายในองค�กร

คณะกรรมการ
สรรหา

และกําหนด
ค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
เพ�่อการพัฒนา

อย�างยั่งยืน

คณะกรรมการบร�ษัท

 ฝ�ายงานกํากับกิจการองค�กร

 ฝ�ายการพัฒนาอย�างย่ังยืน

 ฝ�ายบร�หารความเสี่ยง

 ฝ�ายงานรับผ�ดชอบต�อสังคม

 ฝ�ายสื่อสารองค�กร

 ฝ�ายกฏหมาย

 เลขานุการบร�ษัท

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร

กรรมการผู�จัดการ

รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส

ฝ�ายบร�หารทรัพยากรบุคคล ฝ�ายปฎิรูปองค�กร

ประธานผู�บร�หาร

สายงานการผลิต

และโรงงาน

ประธานผู�บร�หาร

สายงานขาย

ประธานผู�บร�หาร

สายงานการตลาด

ประธานผู�บร�หาร

สายงานบัญชี

และการเง�น

ประธานผู�บร�หาร

สายงานบร�หาร

ประธานผู�บร�หาร

สายงานการค�า

ต�างประเทศ

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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ข้อมูลเกิ่�ยวิกิับคณะกิริริมกิาริ

องค์ปริะกอบของคณะกริริมุ่การิบริิษััทฯ
บำรื่ิษััทฯ จะต้องปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่จำานวนไม่น้อยกำว่า 5 คน และมีกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกำรื่รื่มกำารื่ทั�งหมด แต่

ต้องไม่น้อยกำว่า 3 คน และต้องมีกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำไม่น้อยกำว่า 3 คน (กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำต้องมีคุณ์สมบำัติครื่บำถึ้วนตามปีรื่ะกำาศทจ.28/2551) ทั�งน้� 
บำรื่ิษััทฯ ได้กำำาหนดนโยบำายความหลากำหลายของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ซึ่่�งต้องปีรื่ะกำอบำด้วยบำุคคลที�มีความหลากำหลายของเพศ ทักำษัะ ความรื่่้ ความ
สามารื่ถึ ปีรื่ะสบำกำารื่ณ์ก์ำารื่ทำางานสาขาวิช่าช่พีอนัเป็ีนปีรื่ะโยช่น์ตอ่กำารื่ดำาเนนิกำจิกำารื่ของบำรื่ษิัทัฯ และองคป์ีรื่ะกำอบำคณุ์สมบำตัขิองคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ 
(Skill Matrix) อาทิ ด้านอุตสาหกำรื่รื่มหลักำของกำิจกำารื่ ด้านบำรื่ิหารื่ธุุรื่กำิจ บำรื่ิหารื่องค์กำรื่ กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ ด้านนวัตกำรื่รื่มและสิ�งแวดล้อม เปี็นต้น

กรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หาร 8 คน
คิดเป�น 62% ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่เป�นอิสระ 6 คน
คิดเป�น 46% ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร 5 คน
คิดเป�น 38% ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่เป�นผู�หญิง 4 คน
คิดเป�น 31% ของกรรมการทั้งหมด

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ข้อมุ่่ลคณะกริริมุ่การิบริิษััทฯ	และผู้่้มุ่ีอำานาจควบค่มุ่บริิษััทฯ
รื่ายช่่�อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ  ปีรื่ะกำอบำด้วย 

ริายัชีื�อ ต่ำาแหน�ง

1. นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ* 
(กำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่เปี็นผ่้บำรื่ิหารื่)

ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่

2. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ รื่องปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ / ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ / ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและ
กำำาหนดค่าตอบำแทน

3. นายย่นยง โอภากำุล กำรื่รื่มกำารื่
4. นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ**** กำรื่รื่มกำารื่ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ / กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน / กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนา

อย่างยั�งย่น
5. นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ กำรื่รื่มกำารื่ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง
6. นายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ กำรื่รื่มกำารื่ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง
7. นางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่  
(กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ)

กำรื่รื่มกำารื่ / ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง / รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่
สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน 

8. นายคณ์ิต แพทย์สมาน***  
(กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ)

กำรื่รื่มกำารื่/ กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง / กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนด
ค่าตอบำแทน / กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น

9. นาย ณ์ กำาฬ เลาหะวิไลย***  
(กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ)

กำรื่รื่มกำารื่ / กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ / กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น

10. นายปีรื่ีดี ดาวฉาย**  
(กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ)

กำรื่รื่มกำารื่ / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น

11. นางสาวณ์ัฐช่นกำ วงษั์สวัสดิ�  
(กำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่เปี็นผ่้บำรื่ิหารื่)

กำรื่รื่มกำารื่ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง

12. พลเอกำศิรื่ิพงษั์ วงศ์ขันตี  
(กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ)

กำรื่รื่มกำารื่

13. นายสัญช่ัย จุลมนต์  
(กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ)

กำรื่รื่มกำารื่ 

หมายเหตุ: 

*นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ ได้รื่ับำกำารื่แต่งตั�งเปี็นปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ ตามมติที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ครื่ั�งที� 2/2565 วันที� 13 พฤษัภาคม 2565

**นายปีรื่ีดี ดาวฉาย ได้รื่ับำกำารื่แต่งตั�งเปี็นปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น ตามมติที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ครื่ั�งที� 2/2565 วันที� 13 พฤษัภาคม 2565

***นายคณ์ิต แพทย์สมาน และ นาย ณ์ กำาฬ เลาหะวิไลย  ได้รื่ับำกำารื่แต่งตั�งเปี็นกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น ตามมติที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ครื่ั�งที� 2/2565 วันที� 13 พฤษัภาคม 2565 

****นางวงดาว ถึนอมบ่ำรื่ณ์์เจรื่ญิ ได้รื่บัำกำารื่แต่งตั�งเป็ีนกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน / กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งยน่ ตามมตทิี�ปีรื่ะช่มุคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ ครื่ั�งที� 3/2565 วนัที� 21 กำรื่กำฏิาคม 2565 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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ข้อมุ่่ลเกี�ยัวกับ	อำานาจ	หน้าที�และความุ่ริับผู้ิดชีอบของคณะกริริมุ่การิบริิษััทฯ

อำานาจหน้าที�ของคณะกริริมุ่การิบริิษััทฯ

 z คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มีอำานาจในกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่และดำาเนินกำิจกำารื่ของบำริื่ษััทฯ และบำริื่ษััทย่อยให้เปี็นไปีตามกำฏิหมาย วัตถึุปีรื่ะสงค์ 
ข้อบำังคับำ ตลอดจนมติของที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น

 z คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่มอีำานาจแตง่ตั�งกำรื่รื่มกำารื่คนหน่�งเปีน็ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ และจะแตง่ตั�งรื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่กำ็ได้ตามที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เหน็สมควรื่

 z คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มีอำานาจแต่งตั�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่ ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่ กำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ และคณ์ะอนุกำรื่รื่มกำารื่อ่�นตาม
ความเหมาะสม โดยกำารื่สรื่รื่หาตามขั�นตอนและวิธุีกำารื่ที�กำำาหนดไว้ตามกำฏิหมายและรื่ะเบำียบำที�เกำี�ยวข้อง

หน้าที�และความุ่ริับผู้ิดชีอบของคณะกริริมุ่การิบริิษััทฯ

 z กำำาหนดวสิยัทศัน์ พนัธุกำจิ นโยบำาย กำลยทุธุ ์เปีา้หมาย แนวทาง นโยบำาย แผนงานกำารื่ดำาเนนิธุรุื่กำจิ งบำปีรื่ะมาณ์ของบำริื่ษัทัฯ และบำริื่ษัทัยอ่ย 
รื่วมถึ่งควบำคุมกำำากำับำด่แลและติดตาม กำารื่บำรื่ิหารื่และกำารื่จัดกำารื่ของฝ่่ายบำรื่ิหารื่ให้เปี็นไปีตามนโยบำาย แผนงาน และงบำปีรื่ะมาณ์ที�กำำาหนดไว้อย่างมี
ปีรื่ะสิทธุิภาพและปีรื่ะสิทธุิผลเพ่�อเพิ�มม่ลค่าทางเศรื่ษัฐกำิจส่งสุดและกำารื่เติบำโตอย่างยั�งย่นของบำรื่ิษััทฯ บำรื่ิษััทย่อย และเพ่�อปีรื่ะโยช่น์ส่งสุดของผ่้ถึ่อหุ้น 
โดยพิจารื่ณ์าทบำทวนตรื่วจสอบำ และอนุมัติเปี็นปีรื่ะจำาทุกำปีี 

 z ดำาเนินกำารื่ให้บำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อยนำารื่ะบำบำงานบำัญช่ี กำารื่รื่ายงานทางกำารื่เงิน และกำารื่สอบำบำัญช่ีที�เหมาะสมและมีปีรื่ะสิทธุิภาพมาใช่้ 
รื่วมทั�งจดัให้มีรื่ะบำบำควบำคมุภายในที�เหมาะสมและเพยีงพอ รื่ะบำบำกำารื่ตรื่วจสอบำภายในและรื่ะบำบำจดัเกำ็บำเอกำสารื่ที�ทำาใหส้ามารื่ถึตรื่วจสอบำความถึ่กำตอ้ง
ของข้อม่ลได้ในภายหลัง 

 z จัดให้มีกำารื่ทำางบำกำารื่เงินของบำรื่ิษััทฯ และบำริื่ษััทย่อย ณ์ วันสิ�นสุดรื่อบำรื่ะยะเวลาบัำญชี่ให้มีความถึ่กำต้อง เพ่�อแสดงฐานะกำารื่เงินและ
ผลกำารื่ดำาเนินงานในรื่อบำบำัญช่ีที�ผ่านมาให้ตรื่งต่อความเปี็นจรื่ิง ครื่บำถึ้วน และถึ่กำต้อง เปี็นไปีตามมาตรื่ฐานกำารื่บำัญช่ีที�รื่ับำรื่องโดยทั�วไปี และตรื่วจสอบำ
โดยผ่้สอบำบำัญช่ีกำ่อนที�จะนำาเสนอต่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นเพ่�อพิจารื่ณ์าและอนุมัติ

 z กำำาหนดนโยบำายดา้นกำารื่บำรื่หิารื่ความเสี�ยงใหค้รื่อบำคลมุทั�งองคก์ำรื่ และกำำากำบัำดแ่ลใหม้รีื่ะบำบำหรื่อ่กำรื่ะบำวนกำารื่ในกำารื่บำรื่หิารื่จดักำารื่ความเสี�ยง
โดยมีมาตรื่กำารื่รื่องรื่ับำและวิธุีควบำคุมเพ่�อลดผลกำรื่ะทบำต่อธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อยอย่างเหมาะสม รื่วมทั�งติดตามปีรื่ะสิทธุิภาพของกำารื่บำรื่ิหารื่
ความเสี�ยงอย่างสมำ�าเสมอ

 z กำำาหนดนโยบำายกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่และจรื่รื่ยาบำรื่รื่ณ์ธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อย ตามหลักำธุรื่รื่มาภิบำาล โดยครื่อบำคลุมกำารื่ปีฏิิบำัติ
ต่อผ่้มีส่วนได้เสีย กำารื่ต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิตและกำารื่คอรื่์รื่ัปีช่ัน กำารื่ปี้องกำันกำารื่ฟื้อกำเงิน กำารื่ปี้องกำันและจัดกำารื่ความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ กำารื่ใช่้ข้อม่ล
ภายในและกำารื่รื่ักำษัาข้อม่ลความลับำ และกำารื่รื่ับำแจ้งเบำาะแสหร่ื่อข้อรื่้องเรื่ียน (Whistleblower) และปีฏิิบำัติตามอย่างเครื่่งครื่ัด รื่วมถึ่งส่�อสารื่ให้กำับำ
พนกัำงานรัื่บำทรื่าบำและส่งเสริื่มให้มกีำารื่ปีฏิบัิำตแิละติดตามกำารื่ปีฏิบัิำตติามนโยบำายกำารื่กำำากำบัำดแ่ลกิำจกำารื่และจรื่รื่ยาบำรื่รื่ณ์ธุุรื่กิำจของบำริื่ษััทฯ และบำริื่ษััทย่อย 
และเปีิดเผยข้อม่ลให้แกำ่ผ่้มีส่วนได้เสีย บำุคคลผ่้มีความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ และผ่้ที�เกำี�ยวข้องอย่างถึ่กำต้อง ครื่บำถึ้วน เหมาะสม

 z กำำาหนดกำรื่อบำนโยบำายกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่เทคโนโลยีสารื่สนเทศและมาตรื่กำารื่รื่ักำษัาความมั�นคงปีลอดภัยของรื่ะบำบำเทคโนโลยีสารื่สนเทศให้
เปีน็ไปีตามมาตรื่ฐานซึ่่�งเปีน็ที�ยอมรื่บัำไดใ้นอตุสาหกำรื่รื่ม และมกีำารื่ตดิตามทบำทวนและปีรื่บัำปีรุื่งใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกำบัำความเสี�ยงดา้นเทคโนโลยี
สารื่สนเทศ รื่วมทั�ง ส่งเสรื่ิมให้มีกำารื่สรื่้างและนำานวัตกำรื่รื่มและเทคโนโลยีมาใช่้อย่างเหมาะสม เพ่�อให้มีกำารื่ดำาเนินกำิจกำารื่และใช่้ทรื่ัพยากำรื่อย่างมี
ปีรื่ะสิทธุิภาพ และเพ่�อให้เกำิดปีรื่ะโยช่น์รื่่วมกำันทั�งแกำ่บำรื่ิษััทฯ ค่่ค้า ผ่้เกำี�ยวข้อง สังคมและสิ�งแวดล้อม

 z พจิารื่ณ์ากำำาหนดโครื่งสรื่า้งกำารื่บำรื่หิารื่งาน แตง่ตั�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่ ปีรื่ะธุานเจา้หนา้ที�บำรื่หิารื่ กำรื่รื่มกำารื่ผ่จ้ดักำารื่ และคณ์ะอนุกำรื่รื่มกำารื่
อ่�นตามความเหมาะสม รื่วมถึ่งกำารื่กำำาหนดขอบำเขตอำานาจหน้าที�ของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่ กำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ และ
คณ์ะอนุกำรื่รื่มกำารื่ชุ่ดต่าง ๆ ที�แต่งตั�ง

 z กำำาหนดหลักำเกำณ์ฑ์์และกำรื่ะบำวนกำารื่สรื่รื่หากำรื่รื่มกำารื่ และผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่งที�โปีรื่่งใสและช่ัดเจน ตลอดจนกำำาหนดค่าตอบำแทนและปีรื่ะเมิน
ผลงานเปี็นปีรื่ะจำาทุกำปีี 

 z พิจารื่ณ์าแต่งตั�งบุำคคลเข้าดำารื่งตำาแหน่งกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ในกำรื่ณ์้ที�ตำาแหน่งกำรื่รื่มกำารื่ว่างลงเพรื่าะเหตุอ่�นนอกำจากำถึ่งครื่าวออกำตาม
วารื่ะ และวารื่ะของกำรื่รื่มกำารื่ตำาแหน่งนั�น ๆ เหล่อมากำกำว่า 2 เด่อน

 z พิจารื่ณ์าและเสนอค่าตอบำแทนกำรื่รื่มกำารื่ของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ชุ่ดย่อยอย่างเหมาะสม

 z พิจารื่ณ์าและ/หรื่่อให้ความเห็นเกีำ�ยวกัำบำกำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกัำน และ/หรื่่อ กำารื่เข้าทำาธุุรื่กำรื่รื่มต่าง ๆ ของบำริื่ษััทฯ และบำริื่ษััทย่อย 
(หากำม่ลค่าของธุุรื่กำรื่รื่มไม่เข้าข่ายเง่�อนไขที�จะต้องได้รื่ับำกำารื่พิจารื่ณ์าและอนุมัติโดยที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น) ให้สอดคล้อง และเปี็นไปีตามกำฎหมาย ปีรื่ะกำาศ 
กำฎเกำณ์ฑ์์ และรื่ะเบำียบำต่าง ๆ ที�เกำี�ยวข้อง

 z คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ กำำากำับำด่แลและควบำคุมกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทย่อยและบำรื่ิษััทรื่่วมอย่างมีนัยสำาคัญ โดยมีรื่ายละเอียด ดังต่อไปีน้�

• พิจารื่ณ์าแต่งตั�งบำุคคลไปีเปี็นกำรื่รื่มกำารื่ ผ่้บำรื่ิหารื่ หรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมในบำรื่ิษััทย่อย 

• กำำาหนดขอบำเขตหน้าที�และความรื่ับำผิดช่อบำของบำุคคลที�เปี็นตัวแทนของบำรื่ิษััทฯ และให้ตัวแทนของบำรื่ิษััทฯด่แลกำารื่ปีฏิิบำัติให้สอดคล้อง
กำับำนโยบำายของบำรื่ิษััทแม่

• กำำาหนดรื่ะบำบำกำารื่ควบำคมุภายในของบำรื่ษิัทัยอ่ยที�เหมาะสมและรื่ดักำมุเพยีงพอ และกำารื่ทำารื่ายกำารื่ตา่ง ๆ  เปีน็ไปีอยา่งถึก่ำตอ้งตามกำฎหมาย 
และหลักำเกำณ์ฑ์์ที�เกำี�ยวข้อง

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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• เปีิดเผยข้อม่ลฐานะกำารื่เงินและผลกำารื่ดำาเนินงาน กำารื่ทำารื่ายกำารื่กัำบำบุำคคลที�เกำี�ยวโยงกัำน กำารื่ได้มาหรื่่อจำาหน่ายไปีซึ่่�งทรื่ัพย์สิน กำารื่ทำา
รื่ายกำารื่อ่�นที�สำาคัญ กำารื่เพิ�มทุน กำารื่ลดทุน กำารื่เลิกำบำรื่ิษััทย่อย เปี็นต้น

• หากำเปี็นกำารื่เข้ารื่่วมลงทุนในกำิจกำารื่อ่�นอย่างมีนัยสำาคัญ เช่่น มีสัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้นที�มีสิทธุิออกำเสียงตั�งแต่รื่้อยละ 20 แต่ไม่เกำินรื่้อยละ 50 
และจำานวนเงนิลงทนุหรื่อ่อาจตอ้งลงทนุเพิ�มเตมิมนียัสำาคญัตอ่บำรื่ษิัทั ในกำรื่ณ์ท้ี�จำาเปีน็ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ควรื่ดแ่ลใหม้กีำารื่จดัทำา shareholders’ 
agreement หรื่่อข้อตกำลงอ่�น เพ่�อให้เกำิดความช่ัดเจนเกำี�ยวกำับำอำานาจในกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่และกำารื่มีส่วนรื่่วมในกำารื่ตัดสินใจในเรื่่�องสำาคัญ 
กำารื่ติดตามผลกำารื่ดำาเนินงาน เพ่�อสามารื่ถึใช่้เปี็นข้อม่ลในกำารื่จัดทำางบำกำารื่เงินของบำรื่ิษััทได้ตามมาตรื่ฐานและกำำาหนดเวลา

บทบาทหน้าที�ของปริะธานกริริมุ่การิ

1. รื่ับำผิดช่อบำในฐานะผ่้นำาของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ ในกำารื่กำำากำับำ ด่แล ติดตาม ให้กำารื่บำริื่หารื่งานของบำรื่ิษััทฯ บำรื่รื่ลุวัตถึุปีรื่ะสงค์ตาม
นโยบำายที�กำำาหนดไว้

2. ทำาหน้าที�ปีรื่ะธุานในกำารื่ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และกำารื่ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น
3. เปี็นผ่้ควบำคุมกำารื่ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นให้เปี็นไปีตามข้อบำังคับำของบำรื่ิษััทฯ และรื่ะเบำียบำวารื่ะที�กำำาหนดไว้
4. เปี็นผ่้ลงคะแนนเสียงช่ี�ขาดในกำรื่ณ์้ที�ที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มีกำารื่ลงคะแนนเสียงเท่ากำัน
5. ปีฏิิบำัติหน้าที�อ่�นใดตามที�กำฎหมาย ข้อบำังคับำ มติที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น และมติคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ กำำาหนด

กิาริสัริริหาและกิำาหน์ดำค่าต้อบแทน์คณะกิริริมกิาริบริิษััทฯ

	หลักเกณฑ์์การิส่ริริหากริริมุ่การิ	
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ จัดให้มีกำารื่สรื่รื่หากำรื่รื่มกำารื่ ภายใต้กำรื่ะบำวนกำารื่ที�เหมาะสม และสามารื่ถึตรื่วจสอบำได้อันจะสรื่้างความเช่่�อมั�นให้แกำ่

ผ่้ถึ่อหุ้น ดังน้�

 z  กำารื่สรื่รื่หากำรื่รื่มกำารื่ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ มอบำหมายให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทนเปี็นผ่้พิจารื่ณ์าสรื่รื่หาบุำคคล 
โดยพิจารื่ณ์าคัดสรื่รื่บำุคคลที�มีคุณ์สมบัำติเหมาะสมที�จะดำารื่งตำาแหน่งกำรื่รื่มกำารื่ จากำคุณ์วุฒิ ความรื่่้ ความสามารื่ถึ และปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์กำารื่ทำางานที�
เหมาะสม หรื่่อเคยทำางานในตำาแหน่งผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่งสุดของหน่วยงานภาคธุุรื่กำิจและภาครื่ัฐ ตลอดจนพิจารื่ณ์าเรื่่�องความหลากำหลายในโครื่งสรื่้าง
ของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ  (Board Diversity) อย่างเหมาะสม ทั�งเรื่่�องอายุ เพศสภาพ เช่่�อช่าติ สัญช่าติ ความหลากำหลายในทักำษัะ วิช่าช่ีพ ความ
เช่ี�ยวช่าญเฉพาะด้าน (Skill Matrix) อาทิเช่่น ความเช่ี�ยวช่าญในด้านอุตสาหกำรื่รื่มหลักำของบำรื่ิษััทฯ กำารื่ตรื่วจสอบำและธุรื่รื่มาภิบำาล กำารื่บำรื่ิหารื่ความ
เสี�ยงและภาวะวกิำฤต กำฏิหมาย บำญัช่กีำารื่เงนิ ภาวะผ่น้ำาและกำารื่คดิเช่งิกำลยทุธุ ์และกำารื่ใหค้วามสำาคญัตอ่ความรื่บัำผดิช่อบำสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม เปีน็ตน้ 
โดยวัตถึุปีรื่ะสงค์เพ่�อเสรื่ิมปีรื่ะสิทธุิภาพกำารื่ปีฏิิบำัติงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เปี็นสำาคัญ 

 z เม่�อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทนพจิารื่ณ์าคดัเลอ่กำบำคุคลที�มคีวามเหมาะสมแลว้จะนำาเสนอช่่�อบำคุคลดงักำลา่ว พร้ื่อมปีรื่ะวตัิ
อย่างเพียงพอสำาหรื่ับำกำารื่คัดเล่อกำให้ที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ หรื่่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นเพ่�อพิจารื่ณ์าแล้วแต่กำรื่ณ์้ ทั�งน้� กำารื่แต่งตั�งกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ
โดยที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นเปี็นไปีตามหลักำเกำณ์ฑ์์ และวิธุีกำารื่ตามที�ข้อบำังคับำของบำรื่ิษััทฯ และกำฎหมายที�เกำี�ยวข้องกำำาหนดไว้

หลักเกณฑ์์การิกำาหนดค�าต่อบแทนกริริมุ่การิ
บำรื่ิษััทฯ จัดให้มีรื่ะบำบำกำารื่พิจารื่ณ์าและกำำาหนดค่าตอบำแทนกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ภายใต้กำรื่ะบำวนกำารื่ที�เหมาะสม และสามารื่ถึตรื่วจสอบำ

ได้อันจะสรื่้างความเช่่�อมั�นให้แกำ่ผ่้ถึ่อหุ้น โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ได้มอบำหมายให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทนเปี็นผ้่พิจารื่ณ์า
ค่าตอบำแทนกำรื่รื่มกำารื่ และคณ์ะอนุกำรื่รื่มกำารื่ทุกำรื่่ปีแบำบำ ทั�งในรื่่ปีแบำบำของค่าตอบำแทนรื่ายเด่อน ค่าเบำี�ยปีรื่ะชุ่ม บำำาเหน็จกำรื่รื่มกำารื่ และค่าตอบำแทน
ในรื่่ปีแบำบำอ่�น ๆ (ถึ้ามี) 

โดยพิจารื่ณ์าความเช่่�อมโยงกัำบำผลกำารื่ปีฏิิบัำติงานและขอบำเขตภารื่ะหน้าที�ความรัื่บำผิดช่อบำของกำรื่รื่มกำารื่ ผลกำารื่ดำาเนินงานของบำริื่ษััทฯ 
สภาวะเศรื่ษัฐกำิจโดยรื่วมและให้อย่่ในรื่ะดับำที�สามารื่ถึจ่งใจ สามารื่ถึเทียบำเคียงกำับำอัตรื่าค่าตอบำแทนกำรื่รื่มกำารื่โดยอ้างอิงจากำบำรื่ิษััทในกำลุ่มอุตสาหกำรื่รื่ม
และธุุรื่กำิจที�มีขนาดใกำล้เคียงกำัน 

ทั�งน้� คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ชุ่ดย่อยได้รื่ับำค่าตอบำแทนเพิ�มตามปีริื่มาณ์งานที�เพิ�มข่�นและผ่้ที�เปี็นปีรื่ะธุานอาจได้รื่ับำค่าตอบำแทนเพิ�มจากำที�กำรื่รื่มกำารื่
ไดร้ื่บัำ และเพ่�อเป็ีนกำารื่สรื่า้งแรื่งจง่ใจให้กำรื่รื่มกำารื่ที�มคีณุ์สมบัำตแิละความสามารื่ถึมาเป็ีนกำรื่รื่มกำารื่ของบำริื่ษัทัหรื่อ่ปีฏิบัิำตหินา้ที�ใหบ้ำรื่รื่ลุวตัถึปุีรื่ะสงค์ตาม
เปี้าหมายและทิศทางธุุรื่กำิจที�บำรื่ิษััทฯ กำำาหนดไว้ได้ โดยทุกำปีี คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทนจะเปี็นผ่้นำาเสนอต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ 
เพ่�อพิจารื่ณ์าทบำทวนความเหมาะสมกำ่อนนำาเสนอต่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นเพ่�อพิจารื่ณ์าอนุมัติตามลำาดับำต่อไปี

ค่ณส่มุ่บัต่ิของกริริมุ่การิ
 z กำรื่รื่มกำารื่ต้องเป็ีนบุำคคลที�มีความรื่่้ความสามารื่ถึและปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ที�จะเป็ีนปีรื่ะโยช่น์ต่อกำารื่ดำาเนินธุุรื่กิำจ เข้าใจลักำษัณ์ะกำารื่ดำาเนินธุุรื่กิำจ

ของบำรื่ิษััทฯ และสามารื่ถึมองภาพรื่วมของธุุรื่กำิจได้ดี 

 z มีความซึ่่�อสัตย์ สุจรื่ิต มีจรื่ิยธุรื่รื่มในกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ และมีเวลาเพียงพอที�จะอุทิศความรื่่้ ความสามารื่ถึ และปีฏิิบำัติหน้าที�ให้แกำ่บำรื่ิษััทฯ 
ได้อย่างเต็มที�

 z กำรื่รื่มกำารื่ต้องมีคุณ์สมบัำติครื่บำถ้ึวนและไม่มีลักำษัณ์ะต้องห้ามตามกำฎหมายว่าด้วยบำริื่ษััทมหาช่นจำากำัด กำฎหมายว่าด้วยหลักำทรัื่พย์และ
ตลาดหลักำทรื่ัพย์ ตามที�สำานักำงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำหลักำทรื่ัพย์และตลาดหลักำทรื่ัพย์ปีรื่ะกำาศกำำาหนด รื่วมถึ่งปีรื่ะกำาศ ข้อบำังคับำ และ/หรื่่อรื่ะเบำียบำที�
เกำี�ยวข้อง และข้อบำังคับำของบำรื่ิษััทฯ กำำาหนด 
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 z กำรื่รื่มกำารื่ไมส่ามารื่ถึปีรื่ะกำอบำกำจิกำารื่อันมสีภาพอยา่งเดยีวกัำนและเปีน็กำารื่แข่งขนักำบัำกิำจกำารื่ของบำริื่ษััทฯ และบำรื่ษัิัทย่อย หรื่อ่เขา้เป็ีนหุ้นสว่น 
หรื่่อกำรื่รื่มกำารื่ในนิติบำุคคลอ่�นที�มีสภาพอย่างเดียวกำันและเป็ีนกำารื่แข่งขันกำับำกำิจกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อย ไม่ว่าจะทำาเพ่�อปีรื่ะโยช่น์ของตนหรื่่อ
ปีรื่ะโยช่น์ของบำุคคลอ่�น เว้นแต่จะแจ้งให้ที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นทรื่าบำกำ่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง

ค่ณส่มุ่บัต่ิของกริริมุ่การิอิส่ริะ	
กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะของบำริื่ษััทฯ ต้องมีคุณ์สมบัำติเกีำ�ยวกำับำความเป็ีนอิสรื่ะจากำผ่้ถึ่อหุ้นใหญ่ หรื่่อกำลุ่มของผ่้ถ่ึอหุ้นใหญ่ และผ่้บำริื่หารื่ ตลอดจน 

ต้องมีคุณ์สมบำัติครื่บำถึ้วนตามหลักำเกำณ์ฑ์์ที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำหลักำทรื่ัพย์และตลาดหลักำทรื่ัพย์กำำาหนด ข้อกำำาหนดตามกำฎหมายว่าด้วยหลักำทรื่ัพย์และ
ตลาดหลักำทรื่ัพย์ และกำฎหมายอ่�นที�เกำี�ยวข้อง โดยบำรื่ิษััทฯ มีนโยบำายกำารื่แต่งตั�งกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกำรื่รื่มกำารื่ทั�งหมดและต้อง
มีจำานวนไม่น้อยกำว่า 3 ท่าน ทั�งน้� คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ได้กำำาหนดคุณ์สมบำัติของกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะไว้ ดังน้�

(กำ) ถึ่อหุ้นไม่เกำินรื่้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที�มีสิทธุิออกำเสียงทั�งหมดของบำรื่ิษััทฯ บำรื่ิษััทใหญ่บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทรื่่วม ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ หรื่่อ
ผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ ทั�งน้� ให้นับำรื่วมกำารื่ถึ่อหุ้นของผ่้ที�เกำี�ยวข้องของกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะรื่ายนั�น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เปี็นหรื่่อเคยเปี็นกำรื่รื่มกำารื่ที�มีส่วนรื่่วมบำรื่ิหารื่งาน ล่กำจ้าง พนักำงาน ที�ปีรื่่กำษัาที�ได้เงินเด่อนปีรื่ะจำาหรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ 
บำรื่ิษััทใหญ่ บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทรื่่วม บำรื่ิษััทย่อยลำาดับำเดียวกำัน ผ้่ถ่ึอหุ้นรื่ายใหญ่หรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากำกำารื่มีลักำษัณ์ะ
ดังกำล่าวมาแล้วไม่น้อยกำว่าสองปีีกำ่อนวันที�ย่�นคำาขออนุญาตต่อสำานักำงาน กำ.ล.ต.

(ค)  ไม่เปี็นบำุคคลที�มีความสัมพันธุ์ทางสายโลหิตหรื่่อโดยกำารื่จดทะเบำียนตามกำฎหมายในลักำษัณ์ะที�เปี็นบำิดามารื่ดา ค่่สมรื่ส พี�น้อง และ
บำุตรื่ รื่วมทั�งค่่สมรื่สของบำุตรื่ของกำรื่รื่มกำารื่รื่ายอ่�น ผ่้บำรื่ิหารื่ ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ ผ่้มีอำานาจควบำคุมบำุคคลที�จะได้รื่ับำกำารื่เสนอให้เปี็นกำรื่รื่มกำารื่ผ่้บำรื่ิหารื่หรื่่อ
ผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ หรื่่อบำรื่ิษััทย่อย

(ง) ไมม่หีรื่อ่เคยมคีวามสมัพนัธุท์างธุรุื่กำจิกำบัำบำรื่ษิัทัฯ บำริื่ษัทัใหญ ่บำรื่ษิัทัยอ่ย บำรื่ษิัทัรื่ว่ม ผ่ถ้ึอ่หุน้รื่ายใหญ ่หรื่อ่ผ่ม้อีำานาจควบำคมุของบำรื่ษิัทัฯ 
ในลักำษัณ์ะที�อาจเปี็นกำารื่ขัดขวางกำารื่ใช่้วิจารื่ณ์ญาณ์อย่างอิสรื่ะของตน รื่วมทั�งไม่เปี็นหรื่่อเคยเปี็นผ่้ถึ่อหุ้นที�มีนัยหรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของผ่้ที�มีความ
สัมพันธุ์ทางธุุรื่กำิจกำับำบำรื่ิษััทฯ บำรื่ิษััทใหญ่ บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทรื่่วม ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ หรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากำกำารื่มีลักำษัณ์ะ
ดังกำล่าวมาแล้วไม่น้อยกำว่า 2 ปีีกำ่อนวันที�ย่�นคำาขออนุญาตต่อสำานักำงาน กำ.ล.ต.

(จ) ไม่เปี็นหรื่่อเคยเปี็นผ่้สอบำบำัญช่ีของบำรื่ิษััทฯ บำรื่ิษััทใหญ่ บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทรื่่วม ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่หรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ และ
ไม่เปี็นผ่้ถึ่อหุ้นที�มีนัยผ่้มีอำานาจควบำคุมหรื่่อหุ้นส่วนของสำานักำงานสอบำบำัญช่ี ซึ่่�งมีผ่้สอบำบำัญช่ีของบำรื่ิษััทฯ บำรื่ิษััทใหญ่ บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทรื่่วม ผ่้ถึ่อหุ้น
รื่ายใหญ่ หรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ สังกำัดอย่่ เว้นแต่จะได้พ้นจากำกำารื่มีลักำษัณ์ะดังกำล่าวมาแล้วไม่น้อยกำว่า 2 ปีีกำ่อนวันที�ย่�นคำาขออนุญาตต่อ
สำานักำงาน กำ.ล.ต.

(ฉ) ไม่เปี็นหรื่่อเคยเปี็นผ่้ให้บำรื่ิกำารื่ทางวิช่าช่ีพใด ๆ ซึ่่�งรื่วมถึ่งกำารื่ให้บำรื่ิกำารื่เปี็นที�ปีรื่่กำษัากำฎหมายหรื่่อที�ปีรื่่กำษัาทางกำารื่เงินซึ่่�งได้รื่ับำ
ค่าบำรื่ิกำารื่เกำินกำว่า 2 ล้านบำาทต่อปีีจากำบำรื่ิษััทฯ บำรื่ิษััทใหญ่ บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทรื่่วม ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ หรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ และไม่เปี็น
ผ่้ถึ่อหุ้นที�มีนัย ผ่้มีอำานาจควบำคุมหรื่่อหุ้นส่วนของ ผ่้ให้บำรื่ิกำารื่ทางวิช่าช่ีพนั�นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากำกำารื่มีลักำษัณ์ะดังกำล่าวมาแล้วไม่น้อยกำว่า 2 ปีี
กำ่อนวันที�ย่�นคำาขออนุญาตต่อสำานักำงาน กำ.ล.ต.

(ช่) ไม่เปี็นกำรื่รื่มกำารื่ที�ได้รื่ับำกำารื่แต่งตั�งข่�นเพ่�อเปี็นตัวแทนของกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ หรื่่อผ่้ถึ่อหุ้นซึ่่�งเปี็นผ่้ที�เกำี�ยวข้องกำับำ
ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่

(ซึ่) ไม่ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่ที�มีสภาพอย่างเดียวกำันและเปี็นกำารื่แข่งขันที�มีนัยกำับำกำิจกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ หรื่่อบำรื่ิษััทย่อย หรื่่อไม่เปี็นหุ้นส่วนที�มีนัย
ในห้างหุ้นส่วน หรื่่อเปี็นกำรื่รื่มกำารื่ที�มีส่วนรื่่วมบำรื่ิหารื่งานล่กำจ้างพนักำงานที�ปีรื่่กำษัาที�รื่ับำเงินเด่อนปีรื่ะจำาหรื่่อถึ่อหุ้นเกำินรื่้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที�มีสิทธุิ
ออกำเสียงทั�งหมดของบำรื่ิษััทอ่�นซึ่่�งปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่ที�มีสภาพอย่างเดียวกำันและเปี็นกำารื่แข่งขันที�มีนัยกำับำกำิจกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ หรื่่อบำรื่ิษััทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักำษัณ์ะอ่�นใดที�ทำาให้ไม่สามารื่ถึให้ความเห็นอย่างเปี็นอิสรื่ะเกำี�ยวกำับำกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทฯ

การิถ่�วงด่ลของกริริมุ่การิที�ไมุ่�เป็นผู้่้บริิหาริ	
บำรื่ิษััทฯ กำำาหนดแนวนโยบำายในกำารื่จัดโครื่งสรื่้างคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ทั�งกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ กำรื่รื่มกำารื่ที�เปี็นผ่้บำรื่ิหารื่ และกำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่

เปี็นผ่้บำรื่ิหารื่อย่างเหมาะสมเพ่�อให้กำารื่ปีฏิิบำัติงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มีกำารื่ตรื่วจสอบำ และถึ่วงดุลรื่ะหว่างกำันอย่างเหมาะสม 
บำรื่ิษััทฯ มีนโยบำายส่งเสรื่ิมให้กำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่เปี็นผ่้บำรื่ิหารื่มีกำารื่ปีรื่ะชุ่มรื่่วมกำันตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่่ายจัดกำารื่หรื่่อผ่้บำรื่ิหารื่เข้ารื่่วม

ปีรื่ะชุ่ม เพ่�อเปีิดโอกำาสให้กำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่เปี็นผ่้บำรื่ิหารื่ได้อภิปีรื่าย หารื่่อปีรื่ะเด็นปีัญหาต่าง ๆ ที�เกำี�ยวข้องกำับำกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ หรื่่อเรื่่�องอ่�นใดตามที�เห็น
สมควรื่ โดยในกำารื่ปีรื่ะชุ่มให้กำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่เปี็นผ่้บำรื่ิหารื่เล่อกำกำรื่รื่มกำารื่คนหน่�งเปี็นปีรื่ะธุานในที�ปีรื่ะชุ่ม

วาริะการิดำาริงต่ำาแหน�งของกริริมุ่การิและผู้่้บริิหาริ
กำรื่รื่มกำารื่และผ้่บำรื่หิารื่ของบำรื่ษิัทัฯ สามารื่ถึเขา้ดำารื่งตำาแหนง่กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ หรื่อ่ผ่บ้ำรื่หิารื่ของบำรื่ษิัทัในเครื่อ่หรื่อ่บำรื่ษิัทัอ่�นได ้แตต่อ้งเปีน็

ไปีตามข้อกำำาหนดของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำหลกัำทรื่พัยแ์ละตลาดหลักำทรื่พัย ์คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำตลาดทุน และตลท. รื่วมถึง่หลกัำเกำณ์ฑ์ ์ขอ้กำำาหนด และ
กำฎหมายอ่�น ๆ ที�เกำี�ยวข้อง ทั�งน้� กำรื่รื่มกำารื่แต่ละคนจะดำารื่งตำาแหน่งกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทจดทะเบำียนได้ไม่เกำิน 5 บำรื่ิษััท เพ่�อให้สามารื่ถึปีฏิิบำัติหน้าที�
และจัดสรื่รื่เวลาอย่างเหมาะสม ตลอดจนกำำาหนดให้ผ่้บำรื่ิหารื่ส่งสุด ไม่ไปีดำารื่งตำาแหน่งเปี็นกำรื่รื่มกำารื่ที�บำรื่ิษััทอ่�น ๆ ยกำเว้นบำรื่ิษััทรื่่วม บำรื่ิษััทย่อย หรื่่อ
บำรื่ิษััทในเครื่่อ

อน่�ง กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะไม่ควรื่มีวารื่ะกำารื่ดำารื่งตำาแหน่งติดต่อกำันเกำินกำว่า 3 วารื่ะ หรื่่อ 9 ปีี เว้นแต่กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะท่านใดมีความเหมาะสมที�
จะดำารื่งตำาแหน่งนานกำว่านั�น คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ อาจพิจารื่ณ์าความเปี็นอิสรื่ะ ความเหมาะสม ปีรื่ะสิทธุิภาพในกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที� และช่ี�แจงเหตุผล
พรื่้อมผลกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที�ต่อผ่้ถึ่อหุ้นเพ่�อปีรื่ะกำอบำกำารื่พิจารื่ณ์าเล่อกำกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะที�ดำารื่งตำาแหน่งกำรื่รื่มกำารื่ติดต่อกำันเกำินกำว่า 3 วารื่ะหรื่่อ 9 ปีี 
ดังกำล่าว เปี็นกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะของบำรื่ิษััทฯ ต่อไปีได้ 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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กริริมุ่การิผู้่้มุ่ีอำานาจลงนามุ่ผู้่กพื่ันบริิษััทฯ
กำรื่รื่มกำารื่ซึ่่�งลงนามผ่กำพันบำรื่ิษััทฯ ค่อ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ หรื่่อ นายย่นยง โอภากำุล หรื่่อ นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ หรื่่อ 

นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ กำรื่รื่มกำารื่สองในสี�คนน้�ลงลายม่อช่่�อรื่่วมกำันและปีรื่ะทับำตรื่าสำาคัญของบำรื่ิษััทฯ จ่งจะมีผลผ่กำพันบำรื่ิษััทฯ เว้นแต่กำารื่รื่ับำรื่อง
ความถึ่กำต้องของเอกำสารื่และ/หรื่่อสำาเนาเอกำสารื่ให้กำรื่รื่มกำารื่หน่�งคนจากำสี�คนข้างต้นลงลายม่อช่่�อและปีรื่ะทับำตรื่าสำาคัญของบำรื่ิษััทฯ

ข้อมูลเกิ่�ยวิกิับคณะกิริริมกิาริชุ่ดำย่อย

การิดำาริงต่ำาแหน�งกริริมุ่การิบริิษััทฯ	และกริริมุ่การิชี่ดยั�อยั	

ริายัชีื�อ กริริมุ่การิบริิษััท
กริริมุ่การิ

ต่ริวจส่อบ

กริริมุ่การิส่ริริหาและ 

กำาหนดค�าต่อบแทน

กริริมุ่การิ

บริิหาริความุ่เส่ี�ยัง

กริริมุ่การิ

เพื่่�อการิพื่ัฒนา

อยั�างยัั�งยัื�น

1. นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ ü - - - -

2. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ü - ü - -

3. นายย่นยง โอภากำุล ü - - - -

4. นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ ü - ü - ü
5. นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ ü - - ü -

6. นายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ü - - ü -

7. นางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่ ü ü ü ü -

8. นายคณ์ิต แพทย์สมาน ü ü ü ü ü
9. นาย ณ์ กำาฬ เลาหะวิไลย ü ü - - ü
10. นายปีรื่ีดี ดาวฉาย ü - - ü ü
11. นางสาวณ์ัฐช่นกำ วงษั์สวัสดิ� ü - - ü -

12. พลเอกำศิรื่ิพงษั์ วงศ์ขันตี ü - - - -

13. นายสัญช่ัย จุลมนต์  ü - - - -

14. นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ (CFO) - - - ü -

15. นางสาวช่ลลดา บำุญเสรื่ิม - - - - ü

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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คณะกริริมุ่การิชี่ดยั�อยั
บำรื่ิษััทฯ มีคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ชุ่ดย่อย 4 ชุ่ด ได้แกำ่ กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 

และกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น โดยมีรื่ายละเอียดดังน้�

	 (1)	คณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ	
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำของบำริื่ษัทัฯ ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่อสิรื่ะ จำานวน 3 ทา่น โดยกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำทุกำทา่นที�มคีณุ์สมบำตัคิรื่บำถึว้นตาม

ที�กำำาหนดไว้ในกำฎบำัตรื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ และเปี็นไปีตามหลักำเกำณ์ฑ์์ และปีรื่ะกำาศที�เกำี�ยวข้อง ดังมีรื่ายช่่�อต่อไปีน้�

ริายัชีื�อ ต่ำาแหน�ง

1. นางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่* (กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ) ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ 
2. นายคณ์ิต แพทย์สมาน (กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ) กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ
3. นาย ณ์ กำาฬ เลาหะวิไลย (กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ) กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ

หมายเหตุ  คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ รื่้อยละ 100

 *นางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่ เปี็นปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำที�มีความรื่่้และปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์เพียงพอที�จะสามารื่ถึทำาหน้าที�ในกำารื่สอบำทานความน่าเช่่�อถึ่อของงบำกำารื่เงินของบำรื่ิษััทฯ

ค่ณส่มุ่บัต่ิของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ

1. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เป็ีนผ่้คัดเล่อกำแต่งตั�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำของบำริื่ษััทฯ โดยปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำอย่างน้อย 3 
ท่าน กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำนั�นแต่งตั�งจากำกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะของบำรื่ิษััทฯ ที�มีคุณ์สมบำัติตามที�กำฎหมายว่าด้วยหลักำทรื่ัพย์และตลาดหลักำทรื่ัพย์ 
รื่วมถึ่งปีรื่ะกำาศข้อบำังคับำและ/หรื่่อรื่ะเบำียบำของตลาดหลักำทรื่ัพย์ฯ 

2. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำต้องมีกำรื่รื่มกำารื่อย่างน้อย 1 คนเปี็นผ่้มีความรื่่้และปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ในกำารื่สอบำทานความน่าเช่่�อถึ่อของงบำกำารื่เงิน 
โดยต้องรื่ะบำุคุณ์สมบัำติดังกำล่าวไว้ในหนังส่อรื่ับำรื่องปีรื่ะวัติของกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำที�ต้องส่งต่อตลาดหลักำทรื่ัพย์ฯ รื่วมทั�งรื่ะบำุไว้ในแบำบำ 
Filing แบำบำ 56-1 และ แบำบำ 56-2

3. เม่�อกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำครื่บำวารื่ะกำารื่ดำารื่งตำาแหน่ง หรื่่อมีเหตุที�กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำไม่สามารื่ถึอย่่ได้จนครื่บำวารื่ะ และมีผลให้จำานวน
สมาชิ่กำน้อยกำว่า 3 คน คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ จะแต่งตั�งกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำทดแทนให้ครื่บำถ้ึวนภายใน 3 เดอ่นนับำแต่วนัที�จำานวนสมาชิ่กำ
ไม่ครื่บำถึ้วน เพ่�อให้เกำิดความต่อเน่�องในกำารื่ปีฏิิบำัติงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ

4. ให้หัวหน้างานตรื่วจสอบำภายในของบำรื่ิษััทฯ เปี็นเลขานุกำารื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ
5. กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำแต่ละท่านจะมีวารื่ะดำารื่งตำาแหน่งครื่าวละ 3 ปีี

ขอบเขต่อำานาจ	หน้าที�	และความุ่ริับผู้ิดชีอบของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ

1. สอบำทานให้บำรื่ิษััทฯ มีกำารื่รื่ายงานทางกำารื่เงินอย่างถึ่กำต้อง และเปีิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบำทานใหม้รีื่ะบำบำควบำคมุภายใน (Internal Control) และรื่ะบำบำกำารื่ตรื่วจสอบำภายใน (Internal Audit) ที�มคีวามเหมาะสมและปีรื่ะสทิธุผิล 

และพจิารื่ณ์าความเปีน็อสิรื่ะของหนว่ยงานตรื่วจสอบำภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ช่อบำในกำารื่พจิารื่ณ์าแตง่ตั�ง โยกำยา้ย เลกิำจา้ง หวัหนา้
งานตรื่วจสอบำภายใน หรื่่อหน่วยงานอ่�นใดที�รื่ับำผิดช่อบำเกำี�ยวกำับำกำารื่ตรื่วจสอบำภายใน

3. สอบำทานใหบ้ำรื่ษิัทัฯ ปีฎบิำตัติามกำฎหมายวา่ดว้ยหลกัำทรื่พัย ์และตลาดหลกัำทรื่พัย ์ขอ้กำำาหนดของตลาดหลกัำทรื่พัย ์และกำฎหมายที�เกำี�ยวขอ้ง
กำับำธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ รื่วมทั�งสอบำทานให้บำรื่ิษััทย่อยของบำรื่ิษััทฯ ปีฏิิบำัติตามหลักำเกำณ์ฑ์์ที�กำำาหนดในนโยบำายกำารื่ควบำคุม และกำลไกำกำารื่
กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�บำรื่ิษััทฯ เข้าไปีลงทุน

4. พิจารื่ณ์าคัดเล่อกำ เสนอแต่งตั�ง หรื่่อเลิกำจ้าง บำุคคลซึ่่�งมีความเปี็นอิสรื่ะเพ่�อทำาหน้าที�เปี็นผ่้สอบำบำัญช่ีของบำรื่ิษััทฯ และเสนอค่าตอบำแทน
ของบำุคคลดังกำล่าว รื่วมทั�งเข้ารื่่วมปีรื่ะชุ่มกำับำผ่้สอบำบำัญช่ีโดยไม่มีฝ่่ายจัดกำารื่เข้ารื่่วมปีรื่ะชุ่มด้วย อย่างน้อยปีีละ 1 ครื่ั�ง

5. พิจารื่ณ์ารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำัน หรื่่อรื่ายกำารื่ที�อาจมีความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ รื่วมตลอดจนรื่ายกำารื่ได้มาหรื่่อจำาหน่ายไปีให้เปี็นไปี
ตามกำฎหมายและข้อกำำาหนดของตลาดหลักำทรื่ัพย์ ตลอดจนนโยบำายกำารื่ควบำคุม และกำลไกำกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�บำริื่ษััทเข้าไปีลงทุน 
ทั�งน้� เพ่�อให้มั�นใจว่ารื่ายกำารื่ดังกำล่าวสมเหตุสมผลและเปี็นปีรื่ะโยช่น์ส่งสุดต่อบำรื่ิษััทฯ 

6. จัดทำารื่ายงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำโดยเปิีดเผยไว้ในแบำบำรื่ายงาน 56-1 One Report ของบำริื่ษััทฯ โดยรื่ายงานดังกำล่าวต้อง
ลงนามโดยปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ และต้องปีรื่ะกำอบำด้วยข้อม่ลอย่างน้อยตามที�กำำาหนดโดยตลาดหลักำทรื่ัพย์

7. รื่ายงานอ่�นใดที�เห็นวา่ผ่ถ้ึอ่หุน้และผ่ล้งทุนทั�วไปีควรื่ทรื่าบำภายใต้ขอบำเขตหน้าที�และความรัื่บำผิดช่อบำที�ได้รื่บัำมอบำหมายจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ
8. รื่ายงานต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ อย่างสมำ�าเสมอ เพ่�อให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ รื่ับำทรื่าบำกำิจกำรื่รื่มของคณ์ะกำรื่รื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ
9. ในกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที�ของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ หากำพบำหรื่่อมีข้อสงสัยว่ามีรื่ายกำารื่หรื่่อกำารื่กำรื่ะทำาซึ่่�งอาจมีผลกำรื่ะทบำอย่างมีนัยสำาคัญ

ตอ่ฐานะกำารื่เงนิและผลกำารื่ดำาเนนิงานของบำริื่ษัทัฯ ให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำรื่ายงานต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ เพ่�อดำาเนนิกำารื่ปีรื่บัำปีรื่งุ
แกำ้ไขภายในเวลาที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำเห็นสมควรื่ซึ่่�งปีรื่ะเภทรื่ายกำารื่หรื่่อกำารื่กำรื่ะทำาที�ต้องรื่ายงานมีหัวข้อดังต่อไปีน้�

 9.1 รื่ายกำารื่ที�เกำิดความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์
 9.2 กำารื่ทุจรื่ิต หรื่่อมีสิ�งผิดปีกำติ หรื่่อมีความบำกำพรื่่องที�สำาคัญในรื่ะบำบำควบำคุมภายใน

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

100



 9.3 กำารื่ฝ่่าฝ่้นกำฎหมายว่าด้วยหลักำทรื่ัพย์และตลาดหลักำทรื่ัพย์ข้อกำำาหนดของตลาดหลักำทรื่ัพย์ หรื่่อกำฎหมายที�เกำี�ยวข้อง
10. ให้กำารื่แต่งตั�ง ถึอดถึอนและโยกำย้ายผ่้ดำารื่งตำาแหน่งหัวหน้างานตรื่วจสอบำภายในต้องได้รื่ับำอนุมัติจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ

10.1 คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำมอีำานาจแตง่ตั�งเลขานกุำารื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำเพ่�อช่ว่ยเหลอ่กำารื่ดำาเนนิงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่
ตรื่วจสอบำ

10.2 คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำมีอำานาจหน้าที�จะขอความเห็นที�เป็ีนอิสรื่ะจากำที�ปีรื่ก่ำษัาวิช่าชี่พอ่�นใดเม่�อเห็นวา่จำาเป็ีนด้วยค่าใช้่จา่ย
ของบำรื่ิษััทฯ ซึ่่�งกำารื่ดำาเนินกำารื่ว่าจ้างให้เปี็นไปีตามรื่ะเบำียบำปีฎิบำัติของบำรื่ิษััทฯ

10.3 คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำมีอำานาจเรีื่ยกำขอข้อม่ลจากำหน่วยงานต่าง ๆ ของบำริื่ษััทฯ และบำริื่ษััทย่อยปีรื่ะกำอบำกำารื่พิจารื่ณ์า
เพิ�มเติมในเรื่่�องต่าง ๆ ได้

11. ปีฏิิบำัติกำารื่อ่�นใดตามที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มอบำหมาย และคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำเห็นช่อบำด้วย

	 (2)	คณะกริริมุ่การิส่ริริหาและกำาหนดค�าต่อบแทน	
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน ของบำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่จำานวน 4 ท่าน โดยกำรื่รื่มกำารื่มีคุณ์สมบำัติครื่บำถึ้วนตามที�

กำำาหนดไว้ในกำฎบำัตรื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน ดังมีรื่ายช่่�อต่อไปีน้�

ริายัชีื�อ ต่ำาแหน�ง

1. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน
2. นางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่ (กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ) รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาสรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน  
3. นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน
4. นายคณ์ิต แพทย์สมาน (กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ) กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน 

หมายเหตุ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาฯ ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ รื่้อยละ 50

ค่ณส่มุ่บัต่ิของคณะกริริมุ่การิส่ริริหาและกำาหนดค�าต่อบแทน
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทนปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่และผ่บ้ำริื่หารื่จำานวนไม่นอ้ยกำว่า 3 คน โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ จะเลอ่กำ

กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดคา่ตอบำแทนคนหน่�งเปีน็ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดคา่ตอบำแทน ซึ่่�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดคา่ตอบำแทน
แต่งตั�งโดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มีวารื่ะกำารื่ดำารื่งตำาแหน่งครื่าวละ 3 ปีีนับำแต่วันที�ได้รื่ับำแต่งตั�ง กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทนที�ครื่บำกำำาหนด
ต้องออกำจากำตำาแหน่งตามวารื่ะ โดยอาจได้รื่ับำแต่งตั�งให้กำลับำเข้าดำารื่งตำาแหน่งใหม่ได้

ขอบเขต่อำานาจ	หน้าที�	และความุ่ริับผู้ิดชีอบของคณะกริริมุ่การิส่ริริหาและกำาหนดค�าต่อบแทน

1. พิจารื่ณ์าโครื่งสรื่้าง ขนาด และองค์ปีรื่ะกำอบำของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ให้มีความเหมาะสมกำับำองค์กำรื่ ธุุรื่กำิจ และสภาพแวดล้อม
2. กำำาหนดกำรื่ะบำวนกำารื่และหลกัำเกำณ์ฑ์์ในกำารื่สรื่รื่หา รื่วมทั�งคณุ์สมบำตัขิองผ่ท้ี�ควรื่ไดร้ื่บัำกำารื่เสนอช่่�อเขา้รื่บัำกำารื่คดัเลอ่กำเปีน็กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ

และผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำตั�งแต่รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ข่�นไปี
3. พิจารื่ณ์าคัดเล่อกำและกำลั�นกำรื่องบำุคคลที�มีคุณ์สมบำัติเหมาะสมเปี็นกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำตั�งแต่รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ข่�นไปี 

และเสนอแนะต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และ/หรื่่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นเพ่�อพิจารื่ณ์าอนุมัติ
4. กำำาหนดนโยบำาย และพิจารื่ณ์าหลักำเกำณ์ฑ์์กำารื่กำำาหนดค่าตอบำแทนทั�งที�เป็ีนตัวเงินและไม่ได้เป็ีนตัวเงินของกำรื่รื่มกำารื่และผ่้บำริื่หารื่รื่ะดับำ

ตั�งแต่รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ้่จัดกำารื่ข่�นไปี ให้มีความเหมาะสมและเป็ีนธุรื่รื่ม และเสนอต่อที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ และ/หรื่่อปีรื่ะชุ่ม
ผ่้ถึ่อหุ้นเพ่�อพิจารื่ณ์าอนุมัติ

5. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน มีอำานาจแต่งตั�งเลขานุกำารื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน เพ่�อช่่วยเหล่อ
กำารื่ดำาเนินงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน

6. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน มอีำานาจหน้าที�จะขอความเห็นที�เปีน็อสิรื่ะจากำที�ปีรื่ก่ำษัาวิช่าชี่พอ่�นใดเม่�อเห็นวา่จำาเปีน็ดว้ย
ค่าใช่้จ่ายของบำรื่ิษััทฯ ซึ่่�งกำารื่ดำาเนินกำารื่ว่าจ้างให้เปี็นไปีตามรื่ะเบำียบำปีฎิบำัติของบำรื่ิษััทฯ 

7. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดคา่ตอบำแทน มอีำานาจเรื่ยีกำขอขอ้มล่จากำหนว่ยงานตา่งๆ ของบำรื่ษิัทัฯ และบำรื่ษิัทัยอ่ย เพ่�อปีรื่ะกำอบำกำารื่
พิจารื่ณ์าเพิ�มเติมในเรื่่�องต่าง ๆ ได้

8. ปีฏิิบำัติกำารื่อ่�นใดตามที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มอบำหมายอันเกำี�ยวเน่�องกำับำกำารื่สรื่รื่หาและกำารื่พิจารื่ณ์าค่าตอบำแทนของกำรื่รื่มกำารื่และผ้่
บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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(3)	กริริมุ่การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงของบำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่จำานวน 7 ท่าน โดยกำรื่รื่มกำารื่มีคุณ์สมบำัติครื่บำถึ้วนตามที�กำำาหนดไว้ใน

กำฎบำัตรื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง ดังมีรื่ายช่่�อต่อไปี

ริายัชีื�อ ต่ำาแหน�ง

1. นายปีรื่ีดี ดาวฉาย (กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ) ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 
2. นางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่ (กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ) กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 
3. นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 
4. นายคณ์ิต แพทย์สมาน (กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ) กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 
5. นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 
6. นางสาวณ์ัฐช่นกำ วงษั์สวัสดิ� (กำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่เปี็นผ่้บำรื่ิหารื่) กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง
7. นายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 

หมายเหตุ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยง ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ ร้ื่อยละ 43

ค่ณส่มุ่บัต่ิของคณะกริริมุ่การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง แต่งตั�งโดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่และ/หร่ื่อผ้่บำรื่ิหารื่จำานวนไม่น้อยกำว่า 3 คน มี
คุณ์สมบำัติเหมาะสม มีวารื่ะกำารื่ดำารื่งตำาแหน่งครื่าวละ 3 ปีีนับำแต่วันที�ได้รื่ับำแต่งตั�ง กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงที�ครื่บำกำำาหนดต้องออกำจากำตำาแหน่งตาม
วารื่ะ โดยอาจได้รื่ับำแต่งตั�งให้กำลับำเข้าดำารื่งตำาแหน่งใหม่ได้  

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ จะเล่อกำกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงคนหน่�งเปี็นปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง ในกำรื่ณ์้ที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ
พิจารื่ณ์าเห็นสมควรื่อาจจะเล่อกำกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงอีกำคนหน่�งหรื่่อหลายคนเปี็นรื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงกำ็ได้

ขอบเขต่อำานาจ	หน้าที�	และความุ่ริับผู้ิดชีอบของคณะกริริมุ่การิบริิหาริความุ่เส่ี�ยัง

1. พิจารื่ณ์าและรื่ะบำุความเสี�ยงที�สำาคัญของกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ เช่่น ความเสี�ยงด้านกำารื่ลงทุน ด้านกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ 
ดา้นกำารื่บำริื่หารื่จัดกำารื่ ดา้นกำารื่เงิน ดา้นกำารื่ปีฏิบัิำตกิำารื่ ดา้นความปีลอดภัยของข้อมล่ ดา้นกำฎหมายและกำฎรื่ะเบีำยบำ เป็ีนต้น รื่วมถ่ึงเสนอ
แนะวิธุีปี้องกำัน และวิธุีบำรื่ิหารื่ความเสี�ยงดังกำล่าวให้อย่่ในรื่ะดับำที�ยอมรื่ับำได้ โดยกำำาหนดเปี็นนโยบำายและเสนอแนะแนวทางในกำารื่บำรื่ิหารื่
ความเสี�ยงต่าง ๆ ที�เกำี�ยวกำับำกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ ให้เหมาะสมและมีปีรื่ะสิทธุิภาพ รื่วมถึ่งให้คำาแนะนำาแกำ่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ 
และฝ่่ายจัดกำารื่ในเรื่่�องกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง

2. กำำาหนดแผนจัดกำารื่ความเสี�ยงและกำรื่ะบำวนกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงสำาหรื่ับำองค์กำรื่
3. กำำากำับำด่แลและสนับำสนุนให้กำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงปีรื่ะสบำความสำาเรื่็จ โดยมุ่งเน้นกำารื่คำาน่งถึ่งความเสี�ยงในแต่ละปีัจจัยเพ่�อปีรื่ะกำอบำกำารื่

ตัดสินใจที�เหมาะสม ทั�งน้� คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงมีหน้าที�ติดตามและปีรื่ะเมินผลกำารื่ปีฏิิบำัติตามกำรื่อบำกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง
ทั�วทั�งองค์กำรื่ อีกำทั�ง ปีรื่ับำปีรืุ่งแผนกำารื่ดำาเนินงานเพ่�อลดความเสี�ยงอย่างต่อเน่�องให้เหมาะสมกำับำสภาวะกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ

4. รื่ายงานผลกำารื่ปีรื่ะเมินความเสี�ยง และผลกำารื่ดำาเนินงานเพ่�อลดความเสี�ยงเพ่�อให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ ทรื่าบำเป็ีนปีรื่ะจำา ในกำรื่ณ้์ที�มี
เรื่่�องสำาคญัซึ่่�งส่งผลกำรื่ะทบำอยา่งมนียัสำาคญัตอ่ฐานะกำารื่เงนิและผลกำารื่ดำาเนนิงานของบำรื่ษิัทัฯ จะตอ้งรื่ายงานตอ่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษัิัท ฯ 
เพ่�อพิจารื่ณ์าโดยเรื่็วที�สุด

5. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยง มีอำานาจแต่งตั�งเลขานุกำารื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยงเพ่�อช่่วยเหล่อกำารื่ดำาเนินงานของ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง

6. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยง มีอำานาจหน้าที�จะขอความเห็นที�เป็ีนอิสรื่ะจากำที�ปีรื่่กำษัาวิช่าชี่พอ่�นใดเม่�อเห็นว่าจำาเป็ีนด้วยค่าใช้่จ่าย
ของบำรื่ิษััทฯ ซึ่่�งกำารื่ดำาเนินกำารื่ว่าจ้างให้เปี็นไปีตามรื่ะเบำียบำปีฎิบำัติของบำรื่ิษััทฯ

7. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง มีอำานาจเรื่ียกำขอข้อม่ลจากำหน่วยงานต่างๆ ของบำริื่ษััทฯ และบำริื่ษััทย่อย เพ่�อปีรื่ะกำอบำกำารื่พิจารื่ณ์า
เพิ�มเติมในเรื่่�องต่าง ๆ ได้

8. ปีฏิิบำัติหน้าที�อ่�นใดตามที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มอบำหมาย

 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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(4)	คณะกริริมุ่การิเพื่่�อการิพื่ัฒนาอยั�างยัั�งยัืน	
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พฒันาอย่างยั�งยน่ของบำริื่ษัทัฯ ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่จำานวน 5 ทา่น โดยกำรื่รื่มกำารื่มคีณุ์สมบัำตคิรื่บำถ้ึวนตามที�กำำาหนด

ไว้ในกำฎบำัตรื่ของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น ดังมีรื่ายช่่�อต่อไปีน้�

ริายัชีื�อ ต่ำาแหน�ง

1. นายปีรื่ีดี ดาวฉาย (กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ) ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น
2. นายคณ์ิต แพทย์สมาน (กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ) กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น
3. นาย ณ์ กำาฬ เลาหะวิไลย (กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ) กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น
4. นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น
5. นางสาวช่ลลดา บำุญเสรื่ิม กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น

หมายเหตุ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ รื่้อยละ 60

ค่ณส่มุ่บัต่ิของคณะกริริมุ่การิเพื่่�อการิพื่ัฒนาอยั�างยัั�งยัืน
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ เป็ีนผ่พ้จิารื่ณ์าคดัเลอ่กำและแต่งตั�งกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พฒันาอยา่งยั�งยน่และปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พฒันาอยา่งยั�งยน่ 

โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยเปี็นกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะไม่น้อยกำว่ากำ่�งหน่�ง และต้องเปี็น
ผ่้มีความรื่่้ ความสามารื่ถึ ปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ และคุณ์สมบำัติที�เหมาะสม กำรื่ณ์้ที�กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นเปี็นกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ให้กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อ
กำารื่พฒันาอยา่งยั�งยน่มวีารื่ะกำารื่ดำารื่งตำาแหนง่ตามรื่อบำรื่ะยะเวลากำารื่เปีน็กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ โดยกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พฒันาอยา่งยั�งยน่ซึ่่�งพน้จากำตำาแหนง่
ตามวารื่ะอาจจะได้รื่ับำกำารื่แต่งตั�งใหม่อีกำได้ตามความจำาเปี็นและเหมาะสม

ขอบเขต่อำานาจ	หน้าที�	และความุ่ริับผู้ิดชีอบของคณะกริริมุ่การิเพื่่�อการิพื่ัฒนาอยั�างยัั�งยัืน	

1. กำำาหนดหลักำกำารื่และข้อพ่งปีฏิิบำัติที�สำาคัญเกำี�ยวกำับำกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นที�เหมาะสมกำับำบำรื่ิษััทฯ
2. สรื่้างเสริื่มความรื่่้ความเข้าใจเกำี�ยวกัำบำกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ ผ่้บำรื่ิหารื่ และพนักำงาน และส่งเสริื่ม

ให้กำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทฯ สอดคล้องกำับำหลักำกำารื่และข้อพ่งปีฏิิบำัติที�สำาคัญเกำี�ยวกำับำกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น
3. จดัทำาและทบำทวนจรื่รื่ยาบำรื่รื่ณ์ธุรุื่กิำจ นโยบำายกำารื่กำำากำบัำดแ่ลกิำจกำารื่ตามหลักำบำรื่รื่ษััทภิบำาล และนโยบำายเกำี�ยวกัำบำกำารื่พัฒนาอย่างยั�งยน่ โดย

อา้งองิกำบัำแนวปีฏิบิำตัทิี�ด ีแนวปีฏิบิำตัสิากำล กำฎหมาย และรื่ะเบำยีบำขอ้บำงัคบัำของหน่วยงานภาครื่ฐัและองคก์ำรื่ที�ทำาหนา้ที�กำำากำบัำดแ่ลบำรื่ษัิัทฯ
4. รื่ายงานความค่บำหน้าและผลกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทฯ เกำี�ยวกำับำกำารื่ปีฏิิบำัติตามจรื่รื่ยาบำรื่รื่ณ์ธุุรื่กำิจ นโยบำายกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ตาม

หลักำบำรื่รื่ษััทภิบำาล และนโยบำายเกำี�ยวกัำบำกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น และเสนอแนะแนวทางกำารื่ปีรัื่บำปีรุื่งพัฒนาเกำี�ยวกัำบำกำารื่ดำาเนินงานต่อ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น

5. ปีรื่ะเมินผลกำารื่ปีฏิิบำัติงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นและรื่ายงานผลกำารื่ปีรื่ะเมินให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ทรื่าบำ
อย่างน้อยปีีละครื่ั�ง

6. ปีฏิิบำัติหน้าที�อ่�น ๆ ตามที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มอบำหมาย

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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ข้อมูลเกิ่�ยวิกิับคณะกิริริมกิาริบริิหาริ และผู้บริิหาริ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่ของบำริื่ษััทฯ ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่จำานวน 5 ท่าน โดยกำรื่รื่มกำารื่มีคุณ์สมบัำติครื่บำถ้ึวนตามที�กำำาหนดไว้ในกำฏิบัำตรื่

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ ดังมีรื่ายช่่�อต่อไปีน้�

ริายัชีื�อ ต่ำาแหน�ง

1. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
2. นายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
3. นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
4. นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
5. นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่

ค่ณส่มุ่บัต่ิของคณะกริริมุ่การิบริิหาริ
(1) คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่จำานวนไม่น้อยกำว่า 3 คน
(2) คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ จะเลอ่กำกำรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่คนหน่�งเปีน็ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่ ในกำรื่ณ์ท้ี�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ พจิารื่ณ์าเหน็สมควรื่ 

อาจเล่อกำกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่คนหน่�งหรื่่อหลายคนเปี็นรื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่กำ็ได้

ขอบเขต่อำานาจ	หน้าที�	และความุ่ริับผู้ิดชีอบของคณะกริริมุ่การิบริิหาริ
1. นำาเสนอเปี้าหมาย นโยบำาย แผนธุุรื่กำิจ รื่วมถึ่งกำลยุทธุ์กำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ และงบำปีรื่ะมาณ์ปีรื่ะจำาปีีของบำรื่ิษััทฯ กำารื่ขยายกำิจกำารื่ 

กำารื่กำำาหนดแผนกำารื่เงิน นโยบำายกำารื่บำรื่ิหารื่ทรื่ัพยากำรื่บุำคคล ตลอดจนพิจารื่ณ์าและกำลั�นกำรื่องข้อเสนอของฝ่่ายบำริื่หารื่เพ่�อนำาเสนอต่อ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ พิจารื่ณ์าอนุมัติต่อไปี 

2. ควบำคมุดแ่ลกำารื่ดำาเนนิธุรุื่กำจิของบำรื่ษัิัทฯและตดิตามผลกำารื่ดำาเนนิงานของบำรื่ษัิัทฯ ใหเ้ปีน็ไปีตามนโยบำาย แผนงาน เป้ีาหมายที�กำำาหนดไว้ 
และงบำปีรื่ะมาณ์ที�ได้รื่ับำอนุมัติจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ

3. พิจารื่ณ์าอนุมัติกำารื่ดำาเนินงานที�เป็ีนธุุรื่กำรื่รื่มปีกำติธุุรื่กิำจตลอดจนกำารื่ดำาเนินงานที�เป็ีนรื่ายกำารื่สนับำสนุนธุุรื่กิำจปีกำติของบำริื่ษััทฯ ซึ่่�งมี
เง่�อนไขทางกำารื่ค้าทั�วไปี ในวงเงินไม่เกำินงบำปีรื่ะมาณ์ที�ได้รื่ับำอนุมัติจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ หรื่่อตามที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ได้มีมติ
อนุมัติในหลักำกำารื่ไว้แล้ว ทั�งน้� ภายใต้บัำงคับำของหลักำเกำณ์ฑ์์ของสำานักำงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำหลักำทรื่ัพย์และตลาดหลักำทรื่ัพย์ รื่วมถึ่ง
ตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทยเกีำ�ยวกำับำกำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกัำนและรื่ายกำารื่ได้มาจำาหน่ายไปีซึ่่�งสินทรื่ัพย์ รื่วมตลอดจนตารื่าง
กำำาหนดอำานาจอนุมัติ (Table of Authority) ที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ กำำาหนด

4. พิจารื่ณ์าผลกำำาไรื่และขาดทุนของบำรื่ิษััทฯ และกำารื่เสนอจ่ายเงินปีันผลรื่ะหว่างกำาลเพ่�อเสนอคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ อนุมัติ
5. พิจารื่ณ์ากำารื่เสนอจ่ายเงินปีันผลปีรื่ะจำาปีีเพ่�อเสนอคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ อนุมัติกำ่อนนำาเสนอต่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นต่อไปี
6. มอีำานาจในกำารื่มอบำอำานาจใหบ้ำคุคลอ่�นใดหน่�งคนหรื่อ่หลายคนปีฏิบิำตักิำารื่อยา่งหน่�งอยา่งใด โดยอย่ภ่ายใตก้ำารื่ควบำคมุของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่ 

หรื่่ออาจมอบำอำานาจเพ่�อให้บำุคคลดังกำล่าว มีอำานาจตามที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่เห็นสมควรื่ และภายในรื่ะยะเวลาที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
เห็นสมควรื่ ซึ่่�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่อาจยกำเลิกำ เพิกำถึอน เปีลี�ยนแปีลง หรื่่อแกำ้ไขบำุคคลที�ได้รื่ับำมอบำอำานาจหรื่่อกำารื่มอบำอำานาจนั�น ๆ 
ได้ตามที�เห็นสมควรื่

ทั�งน้� กำารื่มอบำอำานาจหน้าที�และความรัื่บำผดิช่อบำของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่นั�น จะตอ้งไมม่ลีกัำษัณ์ะเปีน็กำารื่มอบำอำานาจ หรื่อ่มอบำอำานาจช่ว่งที�
ทำาใหผ้่รั้ื่บำมอบำอำานาจจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่สามารื่ถึอนมุตัริื่ายกำารื่ที�ตนหรื่อ่บำคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ตามนยิามปีรื่ะกำาศคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำตลาด
ทนุ และ/หรื่อ่ ตลาดหลกัำทรื่พัยแ์หง่ปีรื่ะเทศไทย และ/หร่ื่อหนว่ยงานที�เกำี�ยวขอ้งกำำาหนด) มสีว่นไดเ้สยี หรื่อ่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลปีรื่ะโยช่นอ์่�นใดกำบัำ
บำรื่ษิัทัฯ หรื่อ่บำรื่ษิัทัยอ่ย และ/หรื่อ่บำรื่ษิัทัที�เกำี�ยวขอ้ง คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่ไมม่อีำานาจอนุมตักิำารื่ดำาเนนิกำารื่ในเรื่่�องดงักำลา่ว โดยเรื่่�องดงักำลา่วจะตอ้งเสนอ
ต่อที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่และ/หรื่่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น (แล้วแต่กำรื่ณ์้) เพ่�ออนุมัติต่อไปี ยกำเว้นเปี็นกำารื่อนุมัติรื่ายกำารื่ที�เปี็นไปีตามธุุรื่กำิจปีกำติและเง่�อนไข
กำารื่ค้าปีกำตซิึ่่�งเปีน็ไปีตามปีรื่ะกำาศของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำตลาดทนุ และ/หรื่อ่ ตลาดหลกัำทรื่พัย์แห่งปีรื่ะเทศไทย และ/หรื่อ่หนว่ยงานที�เกำี�ยวข้องกำำาหนด

7. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่มีอำานาจแต่งตั�งเลขานุกำารื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ เพ่�อช่่วยเหล่อกำารื่ดำาเนินงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
8. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่มอีำานาจหนา้ที�จะขอความเหน็ที�เปีน็อสิรื่ะจากำที�ปีรื่ก่ำษัาวชิ่าช่พีอ่�นใดเม่�อเหน็วา่จำาเปีน็ดว้ยคา่ใช่จ้า่ยของบำรื่ษัิัทฯ ซึ่่�ง

กำารื่ดำาเนินกำารื่ว่าจ้างให้เปี็นไปีตามรื่ะเบำียบำปีฎิบำัติของบำรื่ิษััทฯ
9. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่มีอำานาจเรื่ียกำขอข้อม่ลจากำหน่วยงานต่าง ๆ ของบำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อย เพ่�อปีรื่ะกำอบำกำารื่พิจารื่ณ์าเพิ�มเติมใน

เรื่่�องต่าง ๆ ได้
10. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่มีอำานาจอนุมตักิำารื่เปิีดและปิีดบำญัช่ธีุนาคารื่และสถึาบำนัทางกำารื่เงินตา่ง ๆ  และกำารื่ใช้่บำรื่กิำารื่ทางกำารื่เงินตา่ง ๆ  และ

มีอำานาจอนุมัติวงเงินสินเช่่�อจำานวนไม่เกำิน 1,000 ล้านบำาทต่อครื่ั�ง ทั�งน้�ต้องเปี็นกำารื่อนุมัติเพ่�อกำารื่ดำาเนินงานที�เปี็นธุุรื่กำรื่รื่มปีกำติหรื่่อที�
เปี็นรื่ายกำารื่สนับำสนุนธุุรื่กำิจปีกำติของบำรื่ิษััทฯ และต้องรื่ายงานต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ทุกำครื่ั�งที�มีกำารื่อนุมัติดังกำล่าว

11. ปีฏิิบำัติหน้าที�อ่�น ๆ ตามที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มอบำหมายเปี็นครื่าว ๆ ไปี

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ริายัชีื�อผู้่้บริิหาริ
โครื่งสรื่้างองค์กำรื่ของบำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำอบำด้วยรื่ายช่่�อผ่้บำรื่ิหารื่ส่งสุดและผ่้บำรื่ิหารื่ 4 ลำาดับำแรื่กำ ดังต่อไปีน้�

ริายัชีื�อ ต่ำาแหน�ง

1. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่
2. นายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ* กำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่
3. นายย่นยง โอภากำุล รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส
4. นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส
5. นายกำมลดิษัฐ  สมุทรื่โคจรื่ รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่
6. นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ ปีรื่ะธุานผ่้บำรื่ิหารื่ฝ่่ายกำารื่เงิน (CFO)

หมายเหตุ  *คุณ์รื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ได้รื่ับำกำารื่แต่งตั�งเปี็นกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ ตามมติที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ  ครื่ั�งที� 6/2565 วันที� 15 ธุันวาคม 2565

ขอบเขต่อำานาจหน้าที�และความุ่ริับผู้ิดชีอบของปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	(CEO)	ไว้ดังนี�

1. กำำาหนดนโยบำาย วิสัยทัศน์ วัตถึุปีรื่ะสงค์ กำลยุทธุ์ และแผนธุุรื่กำิจ และงบำปีรื่ะมาณ์รื่่วมกำับำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ
2. กำำากำบัำดแ่ล บำรื่หิารื่ จดักำารื่ และปีฏิบิำตังิานปีรื่ะจำาตามปีกำตธุิุรื่กำจิ เพ่�อปีรื่ะโยช่นข์องบำรื่ษัิัทฯ ใหเ้ปีน็ไปีตามนโยบำาย วสิยัทัศน ์วตัถึปุีรื่ะสงค์ 

กำลยุทธุ์ แผนธุุรื่กำิจ และงบำปีรื่ะมาณ์ตามที�ได้รื่ับำความเห็นช่อบำและอนุมัติจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และ/หรื่่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น
3. บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธุกำิจที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำาหนดและเปี็นไปีตามแผนธุุรื่กำิจ งบำปีรื่ะมาณ์ และกำลยุทธุ์

ทางธุุรื่กำิจที�ได้รื่ับำความเห็นช่อบำและอนุมัติจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และ/หรื่่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น
4. ปีรื่ะสานงานกัำบำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำและคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง เพ่�อให้กำารื่ดำาเนินกำารื่ทางธุุรื่กำิจ รื่วมทั�งกำารื่บำรื่ิหารื่ความ

เสี�ยงของบำรื่ิษััทฯ เปี็นไปีตามวัตถึุปีรื่ะสงค์และข้อบำังคับำของบำรื่ิษััทฯ ตลอดจนมติคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และ/หรื่่อมติที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น
5. กำำากำบัำดแ่ลกำารื่บำรื่หิารื่จดักำารื่ดา้นกำารื่เงนิ กำารื่ตลาด ทรื่พัยากำรื่บำคุคล และด้านกำารื่ปีฏิบิำัตงิานอ่�น ๆ  โดยรื่วมเพ่�อใหส้อดคลอ้งกำบัำนโยบำาย

และแผนธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ ตามที�ได้รื่ับำความเห็นช่อบำและอนุมัติจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และ/หรื่่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น
6. เจรื่จาและเข้าทำาสัญญา และ/หรื่่อธุุรื่กำรื่รื่มใด ๆ ที�เปี็นธุุรื่กำิจปีกำติของบำริื่ษััทฯ (เช่่น กำารื่ลงทุนในเครื่่�องจักำรื่และทรื่ัพย์สินอ่�นๆ ตาม

งบำปีรื่ะมาณ์กำารื่ลงทุนหรื่่องบำปีรื่ะมาณ์อ่�น ๆ ที�ได้รื่ับำอนุมัติจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ กำารื่เกำ็บำสินค้าคงคลัง หรื่่อกำารื่ขายสินค้า) ภายใน
กำำาหนดวงเงินของธุุรื่กำรื่รื่มตามที�กำำาหนดในตารื่างอำานาจอนุมัติรื่ายจ่ายซึ่่�งได้รื่ับำมติอนุมัติจากำที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ

7. สั�งกำารื่ ออกำรื่ะเบำียบำ หลักำเกำณ์ฑ์์ ปีรื่ะกำาศ และบำันท่กำภายในสำาหรื่ับำกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทฯ เพ่�อให้สอดคล้องกำับำนโยบำายของบำรื่ิษััทฯ 
และเปี็นไปีเพ่�อปีรื่ะโยช่น์ของบำรื่ิษััทฯ รื่วมทั�งรื่ักำษัารื่ะเบำียบำอันดีงามภายในองค์กำรื่

8. ควบำคุมด่แลกำารื่ดำาเนินกำิจกำารื่ และ/หรื่่อบำรื่ิหารื่งานปีรื่ะจำาวันของบำรื่ิษััทฯ
9. ตดิตาม ตรื่วจสอบำ และควบำคมุผลกำารื่ดำาเนนิงานของบำรื่ษิัทัฯ บำรื่ษิัทัยอ่ย และ/หรื่อ่บำรื่ษิัทัรื่ว่ม เพ่�อใหม้ผีลปีรื่ะกำอบำกำารื่ที�ดตีามเปีา้หมาย 

และรื่ายงานต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ทุกำไตรื่มาส รื่วมถึ่งหาโอกำาสปีรื่ับำปีรืุ่งและพัฒนาให้มีผลปีรื่ะกำอบำกำารื่ที�ดีข่�น
10. พฒันาองคก์ำรื่ใหม้ผีลกำารื่ดำาเนินงานและผลปีรื่ะกำอบำกำารื่ที�ด ีและมกีำารื่ปีรื่บัำปีรื่งุพฒันาอยา่งสมำ�าเสมอตอ่เน่�องเพ่�อใหอ้งคก์ำรื่เตบิำโตอยา่งยั�งย่น
11. ศ่กำษัาโอกำาสในกำารื่ลงทุนในโครื่งกำารื่ใหม่ ๆ ที�ดี โดยทำากำารื่ศ่กำษัาทางด้านเทคนิคและด้านกำารื่เงินอย่างเหมาะสมและครื่บำถึ้วนเพ่�อ

ปีรื่ะกำอบำกำารื่ตัดสินใจ
12. พจิารื่ณ์าอนมุตักิำารื่ดำาเนนิงานที�เปีน็ธุรุื่กำรื่รื่มปีกำตธิุรุื่กำจิตลอดจนกำารื่ดำาเนนิงานที�เปีน็รื่ายกำารื่สนบัำสนนุธุรุื่กำจิปีกำตขิองบำรื่ษิัทัฯ ซ่ึ่�งมเีง่�อนไข

ทางกำารื่คา้ทั�วไปี ในวงเงนิไมเ่กำนิงบำปีรื่ะมาณ์ที�ได้รื่ับำอนุมัตจิากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ และ/หรื่่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่ ทั�งน้� ภายใตบ้ำงัคับำ
ของหลกัำเกำณ์ฑ์์ของสำานักำงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำหลักำทรื่พัย์และตลาดหลักำทรื่พัย์ รื่วมถึ่งตลาดหลกัำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทยเกำี�ยวกำับำกำารื่
ทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกัำนและรื่ายกำารื่ได้มาจำาหน่ายไปีซึ่่�งสินทรัื่พย์ รื่วมตลอดจนตารื่างกำำาหนดอำานาจอนุมัติ (Table of Authority) ที�
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ กำำาหนด

13. พิจารื่ณ์าแต่งตั�งที�ปีรื่่กำษัาต่างๆ ที�จำาเปี็นต่อกำารื่ดำาเนินกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ 
14. มอบำอำานาจช่่วง และ/หรื่่อมอบำหมายให้บำุคคลหรื่่อกำลุ่มบำุคคลอ่�นใดปีฏิิบำัติงานที�กำำาหนดในนามของปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่ ทั�งน้� 

กำารื่มอบำอำานาจช่่วง และ/หรื่่อกำารื่มอบำหมายดังกำล่าวจะต้องอย่่ภายใต้ขอบำเขตอำานาจที�รื่ะบำุไว้ในหนังส่อมอบำอำานาจของบำรื่ิษััทฯ และ/
หรื่่อรื่ะเบำียบำ กำฎเกำณ์ฑ์์ หรื่่อมติของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ อย่างไรื่กำ็ตามกำารื่มอบำหมายภายใต้ขอบำเขตของหน้าที�และความรื่ับำผิดช่อบำ
ของปีรื่ะธุานเจ้าหนา้ที�บำรื่หิารื่จะต้องไม่เปีน็กำารื่มอบำอำานาจช่่วงหรื่อ่มอบำหมายที�ทำาให้ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่หิารื่หรื่อ่ผ่ไ้ด้รื่บัำมอบำอำานาจใด 
ๆ ที�มคีวามขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ หรื่อ่ความขัดแย้งไม่วา่ในรื่ป่ีแบำบำใดๆ กำบัำบำริื่ษัทัฯ หรื่อ่บำริื่ษัทัย่อย สามารื่ถึอนุมตัธิุรุื่กำรื่รื่มดังกำล่าวได้
ในกำรื่ณ์น้้� ปีรื่ะธุานเจา้หนา้ที�บำรื่หิารื่จะไมม่อีำานาจในกำารื่อนมุตัธิุรุื่กำรื่รื่มดงักำลา่ว โดยตอ้งเสนอธุรุื่กำรื่รื่มดงักำลา่วใหค้ณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ษิัทัฯ 
และ/หรื่่อที�ปีรื่ะชุ่มผ้่ถ่ึอหุ้น (แล้วแต่กำรื่ณ้์) พิจารื่ณ์าและให้ความเห็นช่อบำ เว้นแต่ธุุรื่กำรื่รื่มดังกำล่าวเปี็นธุุรื่กำรื่รื่มปีกำติของบำรื่ิษััทฯ และมี
หลักำเกำณ์ฑ์์เดียวกำับำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กำับำบำุคคลภายนอกำ (arm's length) 

15. ปีฏิิบำัติกำารื่อ่�นใดตามที�ได้รื่ับำมอบำหมายและได้รื่ับำมอบำอำานาจจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ
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การิส่ืบทอดต่ำาแหน�งส่ำาหริับผู้่้บริิหาริ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ มอบำหมายให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน เป็ีนผ่พิ้จารื่ณ์ากำำาหนดหลักำเกำณ์ฑ์วิ์ธุกีำารื่สรื่รื่หาและวางแผน

กำารื่ส่อทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) ในรื่ะดับำผ่้บำรื่ิหารื่ส่งสุดของบำรื่ิษััท เพ่�อให้มั�นใจได้ว่าบำรื่ิษััทฯ มีรื่ะบำบำกำารื่คัดสรื่รื่บำุคลากำรื่ที�จะเข้ามารื่ับำผิดช่อบำ
ในตำาแหนง่งานบำรื่หิารื่ที�สำาคญัในทกุำรื่ะดบัำอยา่งเหมาะสม โดนกำารื่สรื่รื่หาปีรื่ะธุานเจา้หนา้ที�บำรื่หิารื่และกำรื่รื่มกำารื่ผ่จ้ดักำารื่จะเปีน็ไปีตามกำรื่ะบำวนกำารื่สรื่รื่หา
ที�มีกำารื่พิจารื่ณ์าบำุคคลทั�งจากำภายใน และภายนอกำ และเปี็นไปีตามกำฎหมายมาตรื่ฐานสำาหรื่ับำกำรื่รื่มกำารื่ ผ่้บำรื่ิหารื่และพนักำงานของบำรื่ิษััทฯ 

พรื่อ้มทั�ง กำำาหนดนโยบำาย แนวทางกำารื่บำรื่หิารื่ กำารื่พฒันาผ่บ้ำริื่หารื่ รื่วมถึง่จดัแผนพฒันารื่ายบุำคคล และกำารื่ตดิตามความคบ่ำหน้าของแผนกำารื่
จดัทำาอย่างสมำ�าเสมอ โดยมกีำารื่ทบำทวนและรื่ายงานแผนกำารื่จดัทำาตามความเหมาะสม เพ่�อใหม้ั�นใจวา่บำรื่ษัิัทฯ มผี่บ้ำรื่หิารื่ที�มคีวามรื่่ ้ความสามารื่ถึ และ
ปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ มีความพรื่้อมข่�นดำารื่งตำาแหน่งที�ส่งข่�นเม่�อมีตำาแหน่งว่าง และสามารื่ถึส่บำทอดตำาแหน่งที�สำาคัญต่อไปีในอนาคต 

กำรื่ณ์ต้ำาแหนง่ผ่บ้ำรื่หิารื่รื่ะดบัำสง่วา่งลง หรื่อ่ผ่อ้ย่ใ่นตำาแหนง่ไมส่ามารื่ถึปีฏิบิำตัหินา้ที�ในตำาแหนง่ได ้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษัิัทฯ จะมอบำหมายใหผ้่้บำรื่หิารื่ใน
รื่ะดบัำใกำลเ้คียง หรื่อ่ รื่ะดบัำรื่อง เปีน็ผ่ร้ื่กัำษัากำารื่ในตำาแหนง่จนกำวา่จะมกีำารื่สรื่รื่หาและคดัเลอ่กำบำคุคลที�มคีณุ์สมบำตัเิหมาะสมตามที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษัิัทฯ 
กำำาหนด บำุคคลที�ผ่านกำารื่พิจารื่ณ์าและได้รื่ับำกำารื่เสนอช่่�อจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน เพ่�อนำาเสนอต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ  
พิจารื่ณ์าอนุมัติแต่งตั�งผ่้ที�มีความเหมาะสมในกำารื่ดำารื่งตำาแหน่งต่อไปี

เลขาน่การิบริิษััทฯ
ที�ปีรื่ะช่มุกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ  ครื่ั�งที� 5/2558 เม่�อวนัที� 7 สงิหาคม 2558 มมีตแิตง่ตั�งนายวรื่ญัช่ยั เจนศริื่วิณ์ชิ่ย ์ดำารื่งตำาแหนง่เปีน็เลขานกุำารื่บำรื่ษิัทัฯ 

เพ่�อให้เปี็นไปีตามมาตรื่า 89/15 แห่ง พ.รื่.บำ.หลักำทรื่ัพย์ฯ โดยนายวรื่ัญช่ัย เจนศิรื่ิวณ์ิช่ย์ มีคุณ์สมบำัติเหมาะสมกำับำตำาแหน่งเลขานุกำารื่บำรื่ิษััทฯ

ขอบเขต่อำานาจหน้าที�และความุ่ริับผู้ิดชีอบของเลขาน่การิบริิษััทฯ	ไว้ดังนี�
(1) จัดทำาและเกำ็บำรื่ักำษัาเอกำสารื่ดังต่อไปีน้�
 (กำ) ทะเบำียนกำรื่รื่มกำารื่
 (ข) หนังส่อนัดปีรื่ะชุ่มกำรื่รื่มกำารื่ รื่ายงานกำารื่ปีรื่ะชุ่มกำรื่รื่มกำารื่ และรื่ายงานปีรื่ะจำาปีีของบำรื่ิษััทฯ รื่วมตลอดจนจัดทำาข้อม่ลและ

เอกำสารื่ปีรื่ะกำอบำกำารื่ปีรื่ะชุ่ม
 (ค) หนังส่อนัดปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น และรื่ายงานกำารื่ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น รื่วมตลอดจนจัดทำาข้อม่ลและเอกำสารื่ปีรื่ะกำอบำกำารื่ปีรื่ะชุ่ม
(2) เกำ็บำรื่ักำษัารื่ายงานกำารื่มีส่วนได้ส่วนเสียที�รื่ายงานโดยกำรื่รื่มกำารื่และผ่้บำรื่ิหารื่
(3) ดำาเนินกำารื่อ่�น ๆ ตามที�กำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำตลาดทุนปีรื่ะกำาศกำำาหนด
(4) จัดส่งสำาเนารื่ายงานกำารื่มีส่วนได้เสียตามมาตรื่า 89/14 ซึ่่�งจัดทำาโดยกำรื่รื่มกำารื่ และผ่้บำรื่ิหารื่ของบำรื่ิษััทฯ ให้กำับำปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ และ

ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำทรื่าบำภายใน 7 วันทำากำารื่นับำแต่วันที�บำรื่ิษััทฯ ได้รื่ับำรื่ายงานนั�น
ทั�งน้� เลขานกุำารื่บำรื่ษิัทัฯ ตอ้งปีฏิบิำตัหินา้ที�ขา้งตน้ดว้ยความรื่บัำผดิช่อบำ ความรื่ะมดัรื่ะวงั และความซึ่่�อสตัยส์จุรื่ติ รื่วมทั�งปีฏิบิำตัิให้เปีน็ไปีตาม

กำฎหมาย วัตถึุปีรื่ะสงค์ ข้อบำังคับำของบำรื่ิษััทฯ มติของกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ตลอดจนมติที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น 

ข้อพื่่พื่าทด้านแริงงาน
ในรื่ะยะเวลา 3 ปีีที�ผ่านมาจนถึ่งวันที� 31 ธุันวาคม 2565 กำลุ่มบำรื่ิษััทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรื่งงานที�กำลุ่มบำรื่ิษััทฯ เปี็นค่่ความหรื่่อค่่กำรื่ณ์้ และ

อาจมีผลกำรื่ะทบำอย่างมีนัยสำาคัญต่อกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจของกำลุ่มบำรื่ิษััทฯ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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น์โยบายกิาริกิำาหน์ดำค่าต้อบแทน์
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทนเป็ีนผ่้พิจารื่ณ์าทบำทวนและปีรื่ะเมินผลกำารื่ปีฏิิบัำติงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ ปีรื่ะธุาน

เจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่ (CEO) และผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง โดยพิจารื่ณ์ารื่่ปีแบำบำและหลักำเกำณ์ฑ์์กำารื่จ่ายค่าตอบำแทนอย่างเหมาะสม ทั�งในลักำษัณ์ะของค่าตอบำแทน
รื่ะยะสั�นและค่าตอบำแทนรื่ะยะยาว รื่ะดับำค่าตอบำแทนที�เปี็นเงินเด่อน ผลตอบำแทนกำารื่ปีฏิิบำัติงาน และผลตอบำแทนจ่งใจในรื่ะยะยาว มีความสอดคล้อง
กำับำผลกำารื่ดำาเนินงานของบำริื่ษััทฯ และนำาเสนอให้ที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ อนุมัติ โดยพิจารื่ณ์าจากำข้อม่ลทั�งปีีปัีจจุบำันและเปีรีื่ยบำเทียบำข้อม่ล
ย้อนหลังในปีัจจัยต่าง ๆ ดังน้� 

• กำารื่ปีรื่ะเมินผลจากำดัช่น้ช่ี�วัดผลกำารื่ดำาเนินงาน (Corporate KPI) ครื่อบำคลุมทั�งในด้านกำารื่บำรื่ิหารื่ผลกำำาไรื่ กำารื่เติบำโตของธุุรื่กำิจ รื่วมถึ่งกำารื่
พัฒนาด้าน ESG โดยนำ�าหนักำกำารื่ปีรื่ะเมินในแต่ละด้านมีสัดส่วนที�ต่างกำัน

• กำารื่ปีรื่ะเมินด้านความเปี็นผ่้นำา (Leadership Competency) นำ�าหนักำกำารื่ปีรื่ะเมินในแต่ละส่วนมีสัดส่วนที�ต่างกำัน
• เปีรื่ียบำเทียบำผลปีรื่ะกำอบำกำารื่ของธุุรื่กำิจกำับำอุตสาหกำรื่รื่มเดียวกำันทั�งตลาดภายในปีรื่ะเทศและรื่ะดับำสากำล
• ความสามารื่ถึในกำารื่พัฒนาธุุรื่กำิจและกำารื่ปีรื่ับำปีรืุ่งปีรื่ะสิทธุิภาพกำารื่ดำาเนินงานของแต่ละธุุรื่กำิจให้ดีข่�นในแต่ละปีี

 ค่าต้อบแทน์ผู้บริิหาริ

	 (ก)	ค�าต่อบแทนที�เป็นต่ัวเงิน

ปริะเภทค�าต่อบแทน ส่ำาหริับปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�	31	ธันวาคมุ่	2564 ส่ำาหริับปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�	31	ธันวาคมุ่	2565

จำานวนผู้่้บริิหาริ มุ่่ลค�า	(บาท) จำานวนผู้่้บริิหาริ มุ่่ลค�า	(บาท)

เงินเด่อนและโบำนัส 7 201,489,980 7 152,360,200
เงินสนับำสนุนกำองทุนสำารื่องเลี�ยงช่ีพ และ
กำองทุนปีรื่ะกำันสังคม

7 5,745,754 7 5,998,632

รื่วม 207,235,734 158,358,832

	 (ข)	ค�าต่อบแทนที�ไมุ่�เป็นต่ัวเงิน
 - ไม่มี -
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ข้อมูลเกิ่�ยวิกิับพัน์ักิงาน์

จำานวนบ่คลากริและค�าต่อบแทน
สำาหรื่ับำปีีบำัญช่ี 2563 2564 และ 2565 สิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม กำลุ่มบำรื่ิษััทฯ มีจำานวนบำุคลากำรื่ทั�งหมด (ไม่รื่วมผ่้บำรื่ิหารื่) 2,807 คน 3,232คน 

และ 3,325 คน ตามลำาดับำ โดยมีรื่ายละเอียดพนักำงานแยกำตามสายงาน และค่าตอบำแทน ดังต่อไปีน้�

บริิษััท จำานวนพื่นักงานปี	2563 จำานวนพื่นักงานปี	2564 จำานวนพื่นักงานปี	2565

CBG 10 17 12
CBD 1,350 1,613 1,453
DCM 1,003 1,091 1,249
APG 261 269 304
ACM 146 158 157
APM 37 84 150
รวม 2,807 3,232 3,325

ค�าต่อบแทนพื่นักงาน

ปริะเภทค�าต่อบแทน
ส่ำาหริับปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�	

31	ธันวาคมุ่	2563

ส่ำาหริับปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�	

31	ธันวาคมุ่	2564

ส่ำาหริับปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�	

31	ธันวาคมุ่	2565

จำานวนพื่นักงาน	

(คน)

จำานวนเงิน

(บาท)

จำานวนพื่นักงาน

(คน)

จำานวนเงิน

(บาท)

จำานวนพื่นักงาน

(คน)

จำานวนเงิน

(บาท)

เงินเด่อนและโบำนัส 2,800 1,020,702,991 3,225 1,236,399,862 3,318 1,251,912,508
เงินสนับำสนุนกำองทุน
สำารื่องเลี�ยงช่ีพ และ
กำองทุนปีรื่ะกำันสังคม

2,800 33,840,992 3,225      42,662,941 3,318 50,815,378

รื่วม 1,054,543,983 1,279,062,803 1,302,727,885

*ไม่รื่วมจำานวนผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่งจำานวน 7 ท่าน
ปีัจจุบำันพนักำงานของบำรื่ิษััทฯ ที�เข้ารื่่วมกำองทุนสำารื่องเลี�ยงช่ีพคิดเปี็นสัดส่วนที�รื่้อยละ 70 ของพนักำงานทั�งหมด

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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กิาริบริิหาริทริัพัยากิริบุคคล
บำรื่ษิัทัฯ เช่่�อมั�นวา่กำารื่บำริื่หารื่ทรัื่พยากำรื่บุำคคลอย่างมปีีรื่ะสิทธิุภาพ มคีวามสำาคญัอยา่งมากำต่อกำารื่ดำาเนินธุรุื่กิำจและกำารื่เตบิำโตอย่างยั�งย่นของ

องคก์ำรื่ บำริื่ษัทัฯ เช่่�อวา่ทรื่พัยากำรื่บำคุคลที�มคีณุ์ภาพจะทำาใหอ้งคก์ำรื่ขับำเคล่�อนดำาเนนิไปีอยา่งมปีีรื่ะสทิธุภิาพ และปีรื่ะสทิธุผิล สอดคลอ้งกำบัำเปีา้หมายและ
ทิศทาง รื่วมทั�งกำลยุทธุ์ในกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ 

การิจ้างงาน	และบริริจุพื่นักงาน
บำริื่ษัทัฯ มนีโยบำายในกำารื่บำรื่หิารื่อัตรื่ากำำาลังใหเ้หมาะสมกัำบำโครื่งสรื่า้งองคก์ำรื่ และรื่องรื่บัำกำารื่ขยายตวัของธุุรื่กิำจ โดยกำำาหนดกำรื่ะบำวนกำารื่สรื่รื่หา

และคัดเล่อกำบำุคลากำรื่ที�มีคุณ์สมบำัติ ความสามารื่ถึ และศักำยภาพเหมาะสมกำับำตำาแหน่งงาน เพ่�อให้บำรื่รื่ลุวิสัยทัศน์ เปี้าหมาย และพันธุกำิจขององค์กำรื่ 
บำรื่ษิัทัฯ จะจา้งและบำรื่รื่จพุนกัำงานตามความจำาเปีน็และความเหมาะสมของงาน และไมก่ำรื่ะทำา หรื่อ่สนบัำสนนุใหม้กีำารื่เลอ่กำปีฏิบิำตัิในกำารื่จา้ง

งาน กำารื่จ่ายค่าจ้างและค่าตอบำแทนกำารื่ทำางาน กำารื่ให้สวัสดิกำารื่ โอกำาสได้รื่ับำกำารื่ฝ่ึกำอบำรื่มและพัฒนา กำารื่เลิกำจ้างหรื่่อกำารื่เกำษัียณ์อายุกำารื่ทำางานและ
อ่�น ๆ อันเน่�องมาจากำเหตุเพรื่าะความแตกำต่างในเรื่่�องสัญช่าติ เช่่�อช่าติ ศาสนา ภาษัา อายุ เพศสภาพ สถึานภาพสมรื่ส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่่�องเพศ 
ความพิกำารื่ ความนิยมในพรื่รื่คกำารื่เม่อง หรื่่อแนวความคิดส่วนบำุคคลอ่�น ๆ พนักำงานที�จะได้รื่ับำกำารื่จ้างและบำรื่รื่จุต้องผ่านกำารื่พิจารื่ณ์า ด้านคุณ์วุฒิ 
ปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ ความสามารื่ถึที�เหมาะสมกำับำตำาแหน่งงาน และมีทัศนคติที�ดี มีความซึ่่�อสัตย์สุจรื่ิต

นอกำจากำน้� บำรื่ิษััทฯ พิจารื่ณ์าจ้างผ่้พิกำารื่ที�มีปีรื่ะเภทความพิกำารื่ที�เหมาะสมกำับำสภาพกำารื่ทำางานของบำรื่ิษััทฯ หากำบำรื่ิษััทฯ ไม่สามารื่ถึจ้าง
ผ่้พิกำารื่ได้ครื่บำตามจำานวนที�กำำาหนดไว้ บำริื่ษััทฯ จะส่งเงินเข้ากำองทุนส่งเสรื่ิมและพัฒนาคุณ์ภาพช่ีวิตคนพิกำารื่ตามอัตรื่าที�กำฎหมายกำำาหนด รื่วมถึ่ง 
บำรื่ิษััทฯ ไม่มีนโยบำายจ้างเด็กำที�มีอายุตำ�ากำว่าเกำณ์ฑ์์ที�กำฎหมายกำำาหนดเปี็นพนักำงาน ในกำรื่ณ์้ที�มีกำารื่ว่าจ้างเด็กำที�มีอายุอย่่ในเกำณ์ฑ์์ที�กำฎหมายอนุญาตให้
ว่าจ้างได้ บำรื่ิษััทฯ จะจัดให้แรื่งงานเด็กำได้รื่ับำความคุ้มครื่องและได้รื่ับำสิทธุิต่าง ๆ ตามที�กำฎหมายกำำาหนดทุกำปีรื่ะกำารื่

การิบริิหาริผู้ลการิปฏิิบัต่ิงาน	
บำรื่ิษัทัฯ มนีโยบำายกำารื่บำรื่หิารื่ผลกำารื่ปีฏิบิำัตงิานใหเ้ปี็นไปีอยา่งมีปีรื่ะสิทธุผิล โดยใช่เ้ครื่่�องม่อในกำารื่วัดผล 2 รื่ป่ีแบำบำ ค่อ กำารื่กำำาหนดตวัช่ี�วดั 

(Key Performance Indicator = KPI) และ OKR (Objective and Key Results) ซึ่่�งมีกำารื่กำำาหนดเปี้าหมายทั�งของบำรื่ิษััทฯ หน่วยงาน และรื่ายบำุคคล 
ที�มีความช่ัดเจนและสอดคล้องกัำน และนำาผลกำารื่ปีรื่ะเมินมาพิจารื่ณ์าให้ผลตอบำแทนเพ่�อเป็ีนกำารื่จ่งใจ และให้รื่างวัลพนักำงานที�สามารื่ถึปีฏิิบัำติงานได้
ตามเปี้าหมาย หรื่่อเกำินเปี้าหมายที�ตั�งไว้ 

นอกำจากำน้� ทั�ง KPI และ OKR ยังเปี็นกำารื่วัดผลซึ่่�งมีรื่ายละเอียดที�ช่ัดเจน นำามากำำาหนดเปี็นหัวข้อในกำารื่พัฒนาพนักำงานได้อย่างต่อเน่�อง    

การิพื่ัฒนาบ่คลากริ
บำรื่ิษััทฯ ให้ความสำาคัญกัำบำกำารื่พัฒนาบุำคลากำรื่ และ ส่งเสรื่ิมให้พนักำงานได้รื่ับำโอกำาสในกำารื่พัฒนาความสามารื่ถึอย่างเท่าเทียม ความ

กำ้าวหน้า ในสายอาช่ีพจะพิจารื่ณ์าถึ่งความรื่่้ ความสามารื่ถึ ซึ่่�งข่�นอย่่กำับำคุณ์ภาพและผลสำาเรื่็จของงานที�สะท้อนถึ่งกำารื่เปี็น “คนเกำ่ง” และพฤติกำรื่รื่มที�
ซึ่่�อสัตย์สุจรื่ิต มีนำ�าใจ มีคุณ์ธุรื่รื่มที�สะท้อนถึ่งกำารื่เปี็น “คนดี” ของพนักำงานเปี็นสำาคัญโดยถึ่อว่าพนักำงานทุกำคนเปี็นสินทรื่ัพย์ (Asset) ที�มีคุณ์ค่าและ
สามารื่ถึเพิ�มคุณ์ค่าได้มากำข่�นตามรื่ะยะเวลา 

ดังนั�น กำารื่พัฒนาบำุคลากำรื่จ่งเปี็นกำารื่พัฒนารื่ะยะยาว ที�ไม่ใช่่แค่กำารื่ฝ่ึกำอบำรื่ม แต่รื่วมถึ่งกำารื่ออกำแบำบำและพัฒนากำิจกำรื่รื่ม หรื่่อกำารื่ดำาเนิน
กำารื่ใด ๆ เพ่�อให้พนักำงานได้เกำิดกำารื่เรื่ียนรื่่้ที�สรื่้างเสรื่ิมความรื่่้ ทักำษัะ และทัศนคติ ซึ่่�งสามารื่ถึนำาไปีพัฒนากำารื่ปีฏิิบำัติงานของตนเอง โดยไม่ได้มุ่งเน้น
เฉพาะความรื่่้ในงานที�รื่ับำผิดช่อบำอย่่ในปีัจจุบัำนเพียงอย่างเดียว แต่รื่วมถึ่งกำารื่เพิ�มศักำยภาพที�สามารื่ถึตอบำสนองต่อความต้องกำารื่ที�เปีลี�ยนแปีลงไปีใน
หน้าที�กำารื่งาน และกำารื่สรื่้างความพรื่้อมต่อความต้องกำารื่ที�เปีลี�ยนแปีลงไปีของตลาดและล่กำค้า ถึ่อเปี็นกำารื่ยกำรื่ะดับำกำารื่พัฒนาบำุคลากำรื่เข้าส่่กำารื่เปี็น
องค์กำรื่แห่งกำารื่เรื่ียนรื่่้ที�ทำาให้บำรื่ิษััทฯ สามารื่ถึบำรื่รื่ลุเปี้าหมายและเติบำโตอย่างยั�งย่นต่อไปี

บำรื่ิษััทฯ ได้จัดทำาโครื่งสรื่้างกำารื่พัฒนาบำุคลากำรื่ ไว้ 5 กำลุ่มหลักำส่ตรื่ ดังน้�

	 (1)	หลักส่่ต่ริการิปฐมุ่นิเทศ	(Orientation	Program)	
เปี็นหลักำส่ตรื่เพ่�อแนะนำาให้พนักำงานใหม่ ทรื่าบำถึ่งข้อม่ลเกำี�ยวกำับำโครื่งสรื่้างกำารื่บำรื่ิหารื่งานของบำรื่ิษััทฯ ธุุรื่กำิจ ผลิตภัณ์ฑ์์ บำรื่ิกำารื่ของกำลุ่ม

บำรื่ิษััทฯ ลักำษัณ์ะงานและข้อม่ลอ่�น ๆ ที�จำาเปี็นต่อกำารื่ปีฏิิบำัติงาน รื่วมถึ่งข้อกำำาหนด กำฏิเกำณ์ฑ์์ นโยบำาย รื่ะเบำียบำและข้อบำังคับำในกำารื่ทำางานของบำรื่ิษััท 
ซึ่่�งพนักำงานต้องปีฏิิบำัติตามอย่างเครื่่งครื่ัด เพ่�อกำารื่ปีฏิิบำัติงานที�ถึ่กำต้องและปีลอดภัย 

โดยหลักำส่ตรื่น้�ยังช่่วยส่งเสรื่ิมให้พนักำงานของบำรื่ิษััทในเครื่่อฯ ได้รื่่้จักำและสรื่้างความสัมพันธุ์อันดีรื่ะหว่างพนักำงานกำัน เพ่�อสรื่้างเสรื่ิมความ
พรื่้อมให้พนักำงานใหม่ในกำารื่ปีรื่ับำตัวเข้ากำับำองค์กำรื่ เรื่ิ�มต้นกำารื่ทำางานกำับำบำรื่ิษััทฯ ด้วยความรื่่้ส่กำที�ดีต่อผ่้บำังคับำบำัญช่าและเพ่�อนรื่่วมงาน อันจะส่งผลให้
พนักำงานเกำิดทัศนคติที�ดีต่อองค์กำรื่ยิ�งข่�นต่อไปี

	 (2)	หลักส่่ต่ริเพื่่�อพื่ัฒนาค่ณลักษัณะหลักของบ่คลากริ	(Core	Competency	Training	Program)	
เปี็นหลักำส่ตรื่เพ่�อพัฒนาพนักำงานให้มีคุณ์ลักำษัณ์ะหลักำ (Core Competency) ที�เหมาะสมต่อกำารื่สนับำสนุน พัฒนา และสรื่้างความเติบำโตให้

กำับำธุุรื่กิำจของบำริื่ษััทฯ รื่วมทั�งเป็ีนหลักำปีฏิิบัำติที�นำาไปีส่่กำารื่เสริื่มสร้ื่างวัฒนธุรื่รื่มองค์กำรื่ เพ่�อให้พนักำงานทุกำรื่ะดับำในองค์กำรื่ปีฏิิบัำติงานโดยมีคุณ์ลักำษัณ์ะ
และพฤติกำรื่รื่มอันพ่งปีรื่ะสงค์ที�เปี็นไปีในแนวทางเดียวกำัน   

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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	 (3)	หลักส่่ต่ริพื่ัฒนาค่ณลักษัณะด้านธ่ริกิจ	(Business	Competency	Development	Program)	
 เปี็นหลักำส่ตรื่ที�พัฒนาพนักำงานให้มีความรื่่้ ความเข้าใจ เกำี�ยวกำับำแนวคิด รื่่ปีแบำบำและเครื่่�องม่อกำารื่จัดกำารื่ด้านธุุรื่กำิจ เพ่�อสรื่้างเสรื่ิมทักำษัะ

และความสามารื่ถึที�จำาเปี็นเพ่�อนำาไปีใช่้สำาหรื่ับำกำารื่พัฒนาและปีฏิิบำัติงานในสายงานของตนภายใต้สภาวะแวดล้อมในกำารื่แข่งขันทางธุุรื่กำิจ ให้สามารื่ถึ
บำรื่รื่ลุถึ่งเปี้าหมายของสายงานและเปี็นไปีในทิศทางเดียวกำัน

	 (4)	หลักส่่ต่ริพื่ัฒนาค่ณลักษัณะด้านการิบริิหาริ	(Managerial	Competency	Development	Program)	
เปี็นหลักำส่ตรื่เพ่�อพัฒนาความรื่่้ ทักำษัะ สำาหรื่ับำสรื่้างเสรื่ิมคุณ์ลักำษัณ์ะด้านกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ ที�พนักำงานรื่ะดับำบำรื่ิหารื่จำาเปี็นต้องมี เพ่�อ

ให้สามารื่ถึบำรื่ิหารื่งานและนำาพาพนักำงานที�อย่่ในความรื่ับำผิดช่อบำมุ่งส่่เปี้าหมายของบำรื่ษััทฯ ได้อย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพ เช่่น กำารื่วางแผนงาน กำารื่คิด
เช่ิงกำลยุทธุ์ และภาวะผ่้นำา เปี็นต้น

	 (5)	หลักส่่ต่ริพื่ัฒนาค่ณลักษัณะเฉพื่าะในงาน	(Functional	Competency	Development	Program)	
 เป็ีนหลักำส่ตรื่เพ่�อพัฒนาความร้่ื่ ทักำษัะ และความสามารื่ถึทางเทคนิคในงานเฉพาะด้านที�ต้องอาศัยความช่ำานาญและรื่ะยะเวลาในกำารื่

เรื่ยีนร้่ื่และฝ่กึำฝ่น ซึ่่�งความสามารื่ถึเหล่าน้�จะสง่ผลตอ่ความสำาเรื่จ็ของกำารื่ทำางานที�ได้รื่บัำมอบำหมายจากำผ่บั้ำงคับำบำญัช่า เช่น่ ทกัำษัะกำารื่ส่�อสารื่ปีรื่ะช่าสมัพันธ์ุ 
กำารื่ควบำคุมและบำำารืุ่งรื่ักำษัาอุปีกำรื่ณ์์และเครื่่�องจักำรื่ หรื่่อความรื่่้ในสายงานวิช่าช่ีพต่าง ๆ เปี็นต้น  

ทั�งน้� บำรื่ิษััทฯ ได้แบำ่งกำลุ่มกำารื่พัฒนาบำุคลากำรื่ตามลักำษัณ์ะธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ บำนพ่�นฐานของโครื่งสรื่้างหลักำส่ตรื่กำารื่พัฒนาพนักำงานออกำเปี็น 
4 กำลุ่ม ได้แกำ่ ทีมขาย ทีมงานสาวบำาวแดง พนักำงานโรื่งงาน และพนักำงานกำลุ่มสนับำสนุน โดยมีรื่ายละเอียด ดังน้�    

	 (1)	ทีมุ่ขายั	
บำรื่ิษััทฯ ได้จัดให้มีรื่ะบำบำกำารื่พัฒนาบำุคลากำรื่ทีมขายให้มีความรื่่้ ทักำษัะ และความสามารื่ถึ ที�พรื่้อมสำาหรื่ับำกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่งานขายต่าง ๆ 

โดยแบำ่งเปี็น 2 กำลุ่มย่อย ซึ่่�งมีความแตกำต่างกำันตามหน้าที�และลักำษัณ์ะงาน ดังน้�
1. กำลุ่มพนักำงานขายที�ปีฏิิบำัติหน้าที�เปี็นผ่้สรื่้างความสัมพันธุ์อันดี เสนอสินค้าและโปีรื่โมช่ั�นต่างๆ ของบำรื่ิษััทฯ ให้กำับำตัวแทนจำาหน่าย 
2. กำลุม่พนกัำงานขายปีรื่ะจำาหนว่ยรื่ถึขายเงินสด ที�มหีนา้ที�รื่บัำผดิช่อบำในกำารื่นำาเสนอสินคา้และโปีรื่โมช่ั�นตา่งๆ ของบำรื่ษิัทัฯ ใหก้ำบัำรื่า้นคา้ปีลกีำ  

	 (2)	ทีมุ่งานส่าวบาวแดง	
ทีมงานสาวบำาวแดงเปี็นทีมปีฏิิบำัติกำารื่ตลาดที�ทำาหน้าที�เผยแพรื่่ปีรื่ะช่าสัมพันธุ์ข้อม่ลข่าวสารื่ต่าง ๆ ของบำรื่ิษััทฯ ให้ผ่้บำรื่ิโภค รื่้านค้า 

รื่วมถึง่ผ่ท้ี�เกำี�ยวขอ้ง ใหเ้กิำดกำารื่รื่บัำรื่่ ้เช่่�อมั�น และคุน้เคยกำบัำสนิคา้ที�บำรื่ษัิัทฯ จดัจำาหนา่ย โดยกำารื่ทำากำจิกำรื่รื่มทางกำารื่ตลาดกำบัำผ่บ้ำรื่โิภคโดยตรื่ง ซึ่่�งบำรื่ษิัทัฯ 
จะจัดให้มีกำารื่พัฒนาความรื่่้ ทักำษัะต่าง ๆ เช่่น เทคนิคในกำารื่เปี็นพิธุีกำรื่ ความกำล้าแสดงออกำ กำารื่ติดส่�อปีรื่ะช่าสัมพันธุ์ต่าง ๆ เปี็นต้น 

	 (3)	พื่นักงานโริงงาน	
ในกำารื่พฒันาพนกัำงานโรื่งงาน บำรื่ษิัทัฯ จะมุง่เนน้หลกัำสต่รื่ดา้นกำารื่ผลติ คณุ์ภาพของผลติภณั์ฑ์ ์กำารื่ลดตน้ทนุ กำารื่เพิ�มผลผลติ และขั�นตอนกำารื่

ปีฏิิบำัติงาน เพ่�อให้สอดคล้องกำับำเปี้าหมายหลักำของโรื่งงาน กำล่าวค่อกำารื่เพิ�มผลผลิต กำารื่ลดต้นทุน และกำารื่บำรื่ิหารื่งานด้านรื่ะบำบำคุณ์ภาพ เช่่น รื่ะบำบำ 
GMP รื่ะบำบำ HACCP และ รื่ะบำบำ ISO 22000 นอกำจากำน้� บำรื่ิษััทฯ ยังจัดให้มีกำารื่ฝ่ึกำอบำรื่มความรื่่้ด้านเทคนิค และกำารื่ส่งเสรื่ิมพัฒนาทักำษัะพนักำงาน
ในด้านอ่�น ๆ ที�เปี็นหลักำส่ตรื่ทั�วไปี (Soft Skill) )  

	 (4)	พื่นักงานกล่�มุ่ส่นับส่น่น
พนักำงานในกำลุ่มสนับำสนุนถึ่อว่าเปี็นอีกำส่วนหน่�งที�สำาคัญ ซึ่่�งจะทำาให้ธุุรื่กำิจดำาเนินไปีในทิศทางและเปี้าหมายที�บำรื่ิษััทฯ ตั�งไว้ กำารื่พัฒนาให้

พนักำงานในกำลุ่มสนับำสนุนเปี็นเสม่อนหุ้นส่วนทางธุุรื่กำิจ (Business Partners) ของสายงานหลักำจ่งมีความจำาเปี็น บำรื่ิษััทฯ จ่งมุ่งเน้นและส่งเสรื่ิมกำารื่
พัฒนาความรื่่้ ทักำษัะ และความสามารื่ถึโดยให้มีกำารื่เรื่ียนรื่่้จากำกำารื่สอนหน้างานและกำารื่ปีฏิิบำัติงานจรื่ิง จากำกำารื่ฝ่ึกำอบำรื่มภายใน (In-house Training) 
และจากำคำาแนะนำาของผ่้ที�มีปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ในแต่ละสายงาน รื่วมถึ่งกำารื่ฝ่ึกำอบำรื่มกำับำสถึาบำันภายนอกำ และพัฒนากำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่องค์ความรื่่้ในองค์กำรื่ 
(Knowledge Management) ด้วยกำารื่ส่งเสรื่ิมกำิจกำรื่รื่มกำารื่เรื่ียนร้่ื่ภายในองค์กำรื่เพ่�อส่งต่อความรื่่้ รื่ะหว่างพนักำงานภายในหน่วยงานด้วยกำันเอง 
(Knowledge Sharing) 

นอกำเหน่อจากำหลักำส่ตรื่ที�กำลุ่มบำรื่ิษััทฯ กำำาหนดไว้ข้างต้น ฝ่่ายทรื่ัพยากำรื่บำุคคล ดำาเนินกำารื่สำารื่วจ และวิเครื่าะห์ความจำาเปี็นในกำารื่ฝ่ึกำอบำรื่ม
แต่ละปีี โดยให้พนักำงานรื่ะดับำผ่้บำังคับำบำัญช่าเปี็นผ่้เสนอหลักำส่ตรื่อบำรื่มที�เห็นว่าเหมาะสมกำับำกำารื่พัฒนาองค์ความรื่่้ให้กำับำล่กำน้องใต้บำังคับำบำัญช่า และนำา
หลักำส่ตรื่ดังกำล่าวมาจัดเปี็นแผนกำารื่อบำรื่มในแต่ละปีี เพ่�อให้ตรื่งตามความต้องกำารื่ และมีปีรื่ะโยช่น์ต่อกำารื่พัฒนาพนักำงานอย่างมากำที�สุด

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

110



 โดยในปีี 2565 บำรื่ิษััทฯ จัดทำาหลักำส่ตรื่อบำรื่มภายในเพ่�อเน้นในด้าน Leadership Skills สำาหรื่ับำพนักำงานและผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำจัดกำารื่ พนักำงาน
ขายตามศ่นย์กำรื่ะจายสินค้า เปี็นต้น ทั�งน้� ในปีี 2565 มีจำานวนหลักำส่ตรื่ที�บำรื่ิษััทฯ จัดข่�นทั�งหมด 455 หลักำส่ตรื่ จำานวนช่ั�วโมงกำารื่อบำรื่มของพนักำงาน 
ค่อ 5.18 ช่ั�วโมงต่อคน โดยมีหลักำส่ตรื่สำาคัญ ๆ ดังน้�

1. หลักำส่ตรื่ Understanding Diversity and Culture ให้กำับำผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำผ่้จัดกำารื่ข่�นไปี 
เพ่�อให้ผ่้บำริื่หารื่ตรื่ะหนักำถึ่งความแตกำต่างที�หลากำหลาย  เข้าใจว่าทุกำคนมีความคาดหวังที�แตกำต่างกำัน โดยสามารื่ถึใช่้โปีรื่แกำรื่ม DISC 

ในกำารื่ติดต่อส่�อสารื่และสรื่้างความสัมพันธุ์ที�ดีกำับำผ่้อ่�น
2. หลักำส่ตรื่ Leadership for Manager ให้กำับำผ่้จัดกำารื่ศ่นย์กำรื่ะจายสินค้า และขุนศ่กำ
เพ่�อให้หัวหน้าตรื่ะหนักำถึ่งความสำาคัญของกำารื่สอนงาน เข้าใจเรื่่�องกำารื่บำรื่ิหารื่เวลา หลักำกำารื่ 80 : 20 รื่วมถึ่งหลักำกำารื่ที�จะทำาให้พนักำงาน

สามารื่ถึทำางานได้อย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพ
3. หลักำส่ตรื่ กำารื่นำาเสนอขายสินค้า และกำารื่ตอบำข้อโต้แย้ง ให้กำับำพนักำงานขาย
เพ่�อให้พนกัำงานขายเข้าใจกำารื่สร้ื่างความสัมพนัธุก์ำบัำรื่า้นค้า ขั�นตอนกำารื่นำาเสนอขายสินคา้ สามารื่ถึตอบำข้อโต้แยง้ และสามารื่ถึปิีดกำารื่ขายได้  
4. หลักำส่ตรื่ กำารื่ปีฐมพยาบำาลเบำ่�องต้น (Basic First Aid) ให้กำับำพนักำงาน
เพ่�อให้ผ่รั้ื่บำกำารื่อบำรื่มสามารื่ถึปีรื่ะเมินผ่บ้ำาดเจ็บำเบำ่�องต้น เพ่�อขอความช่ว่ยเหลอ่จากำรื่ะบำบำบำริื่กำารื่ฉุกำเฉินทางกำารื่แพทย์ และ ให้กำารื่ช่ว่ยเหลอ่

ปีฐมพยาบำาลผ่้บำาดเจ็บำ/ผ่้ปี่วยฉุกำเฉินเบำ่�องต้น กำ่อนส่งไปีรื่ับำกำารื่รื่ักำษัาต่อในโรื่งพยาบำาล
นอกำจากำน้� ในหลักำส่ตรื่ปีฐมนิเทศพนักำงาน นอกำเหน่อจากำข้อม่ลทั�วไปีของบำรื่ิษััทฯ รื่ะเบำียบำข้อบำังคับำ สิทธุิสวัสดิกำารื่ต่าง ๆ แล้ว บำรื่ิษััทฯ 

จดัทำาหลกัำสต่รื่พ่�นฐานที�ครื่อบำคลมุหลักำกำารื่กำำากำบัำดแ่ลกำจิกำารื่ จรื่รื่ยาบำรื่รื่ณ์ธุรุื่กิำจ กำารื่คุม้ครื่องขอ้มล่สว่นบำคุคล กำารื่ปีอ้งกำารื่ใช่ข้อ้มล่ภายใน ความปีลอดภัยใน
กำารื่ใช่้เทคโนโลยีสารื่สนเทศและกำารื่ต่อต้านทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ั�น เปี็นต้น

ส่ภาพื่แวดล้อมุ่ในการิทำางาน
บำรื่ิษััทฯ มุ่งส่งเสรื่ิมบำรื่รื่ยากำาศในกำารื่ทำางานที�ตอบำสนองต่อความแตกำต่างหลากำหลายของพนักำงานในองค์กำรื่ (Diversity Workforce) และ

มีความมุ่งมั�นให้พนักำงานทำางานอย่างมีความสุข ปีลอดภัย รื่วมทั�งมีคุณ์ภาพช่ีวิตที�ดีในกำารื่ทำางาน ดังนั�น บำรื่ิษััทฯ จ่งได้จัดสถึานที�ทำางาน อุปีกำรื่ณ์์
เครื่่�องมอ่เครื่่�องใช้่ เครื่่�องแบำบำในกำารื่ปีฏิบัิำตงิาน ให้เหมาะสมกัำบำลักำษัณ์ะงาน อกีำทั�งจัดหาสิ�งอำานวยความสะดวกำต่าง ๆ  ให้แก่ำพนักำงาน เช่่น ลานกิำจกำรื่รื่ม 
ห้องพยาบำาล ห้องสุขใจสำาหรื่ับำพนักำงานหลังคลอดบำุตรื่ เปี็นต้น

ส่วัส่ดิการิพื่นักงาน
บำรื่ิษััทฯ มีนโยบำายในกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่รื่ะบำบำค่าตอบำแทน และสวัสดิกำารื่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเปี็นธุรื่รื่ม โดยคำาน่งถึ่งหน้าที�และ

ความรื่บัำผดิช่อบำของตำาแหนง่งาน สภาวะทางเศรื่ษัฐกิำจ สภาวะกำารื่ครื่องชี่พ เพ่�อให้สามารื่ถึแข่งขันและเทียบำเคยีงกัำบำตลาดกำารื่จ้างงานในธุรุื่กิำจปีรื่ะเภท
เดียวกำันได้ อีกำทั�งบำรื่ิษััทฯ ยังมีกำารื่ดำาเนินมาตรื่กำารื่เพ่�อทำาให้มั�นใจว่ากำารื่จ่ายค่าตอบำแทนรื่ะหว่างพนักำงานเพศช่ายและเพศหญิงไม่มีความแตกำต่าง
อย่างมีนัยสำาคัญ นอกำจากำน้� บำรื่ิษััทฯ ได้จัดสวัสดิกำารื่ให้กำับำพนักำงาน อาทิเช่่น กำองทุนเงินสำารื่องเลี�ยงช่ีพ กำารื่ปีรื่ะกำันช่ีวิต ปีรื่ะกำันอุบำัติเหตุและปีรื่ะกำัน
สุขภาพ สวัสดิกำารื่งานแต่งงาน สวัสดิกำารื่งานศพ กำองทุนเงินกำ่้สำาหรื่ับำพนักำงาน และกำองทุนเงินทดแทน

ทั�งน้� บำรื่ิษััทฯ ปีฏิิบำัติตามกำฎหมายแรื่งงานและรื่ะเบำียบำข้อบำังคับำที�เกำี�ยวข้องอย่างเครื่่งครื่ัด โดยจัดให้มีคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สวัสดิกำารื่ ซ่ึ่�งมี
ตัวแทนจากำฝ่ั�งล่กำจ้าง เพ่�อให้พนักำงานมีช่่องทางในกำารื่พ่ดคุยกำับำนายจ้างในปีรื่ะเด็นเรื่่�องค่าตอบำแทน สวัสดิกำารื่ รื่วมถ่ึงสิทธิุแรื่งงานอย่างสมำ�าเสมอ 
โดยผลจากำกำารื่เจรื่จาต่อรื่องนั�นครื่อบำคลุมสวัสดิกำารื่ของพนักำงานปีรื่ะจำาทั�งหมด โดยบำริื่ษัทัฯ จดัให้มกีำารื่ปีรัื่บำปีรุื่งและทบำทวนสวัสดิกำารื่ต่าง ๆ  อย่างต่อเน่�อง 
เพ่�อตอบำสนองความต้องกำารื่ของพนักำงานที�หลากำหลาย อาทิเช่่น กำารื่ปีรื่ับำเพิ�มอัตรื่าสมทบำกำองทุนสำารื่องเลี�ยงช่ีพในส่วนของบำรื่ิษััท และเพิ�มทางเล่อกำ
ในกำารื่สะสมเงินเข้ากำองทุนของพนักำงาน ซึ่่�งเปี็นกำารื่ส่งเสรื่ิมให้พนักำงานมีกำารื่วางแผนทางกำารื่เงินเพ่�อให้มีเงินออมที�เพียงพอหลังจากำเกำษัียณ์อายุ  

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง



บำรื่ิษััท คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปี จำากำัด (มหาช่น) และบำรื่ิษััทย่อย (“บำรื่ิษััทฯ”) ย่ดถึ่อ และปีฏิิบำัติตามนโยบำายกำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�บำรื่ิษััทฯ กำำาหนด ในกำารื่
ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทฯ ผ่านทางกำรื่รื่มกำารื่ ผ่้บำรื่ิหารื่ และพนักำงาน เพ่��อสรื่้างความเช่่��อมั��นให้กำับำผ่้ลงทุนและเพ่��อสรื่้างคุณ์ค่าให้กำิจกำารื่อย่างยั��งย่น ทั��งน้�� 
นโยบำายกำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำอบำไปีด้วย 5 หมวด ดังน้��

1. สิทธุิของผ่้ถึ่อหุ้น (Rights of Shareholders) 
2. กำารื่ปีฏิิบำัติต่อผ่้ถึ่อหุ้นอย่างเท่าเทียมกำัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. กำารื่คำาน่งถึ่งบำทบำาทของผ่้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders) 
4. กำารื่เปีิดเผยข้อม่ลและความโปีรื่่งใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรื่ับำผิดช่อบำของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ (Board Responsibilities) 
นโยบำายกำำากำับำด่แลกิำจกำารื่ของบำริื่ษััทฯ ทั�ง 5 หมวด ครื่อบำคลุ�มแนวปีฏิิบัำติที�เกำี�ยวกัำบำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ กำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน 

กำรื่รื่มกำารื่และผ่้บำรื่ิหารื่ ความเปี็นอิสรื่ะของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่จากำฝ่่ายจัดกำารื่ กำารื่พัฒนากำรื่รื่มกำารื่ และกำารื่ปีรื่ะเมินผลกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที��ของกำรื่รื่มกำารื่ 
รื่วมถึ่งกำารื่กำำากำับำด่แลบำรื่ิษััทย่อยและบำรื่ิษััทรื่่วม 

นอกำจากำน้�� กำารื่ปีฏิิบำัติที��เกำี��ยวกำับำผ่้ถึ่อหุ้นและผ่้มีส่วนได้เสีย ครื่อบำคลุมกำารื่ด่แลผ่้ถึ่อหุ้น กำารื่ปีฏิิบำัติต่อผ่้ถึ่อหุ้นโดยเท่าเทียมกำัน กำารื่ส่งเสรื่ิม
กำารื่ใช่้สิทธุิของผ่้ถึ่อหุ้น กำารื่ปี้องกำันกำารื่ใช่้ข้อม่ลภายใน กำารื่ปี้องกำันความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ ความรื่ับำผิดช่อบำต่อผ่้มีส่วนได้เสีย กำารื่ช่ดเช่ยกำรื่ณ์้
ที�เกำิดกำารื่ละเมิดสิทธุิ กำารื่ต่อต้านทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน (นโยบำายกำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ฉบำับำเต็ม ปีรื่ากำฎตามเอกำสารื่แนบำ 6) 

ในปีี 2565 ที��ผ่านมา บำรื่ิษััทฯ ดำาเนินกำารื่ตามนโยบำายกำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ และจรื่รื่ยาบำรื่รื่ณ์ธุุรื่กำิจ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้�   

	 หมุ่วดที�	1	ส่ิทธิของผู้่้ถ่ือห่้น
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ตรื่ะหนักำและให้ความสำาคัญถึ่งสิทธุิของผ่้ถึ่อหุ้น จ่งได้ดำาเนินกำารื่ดังต่อไปีน้�
1. บำรื่ษิัทัฯ เปิีดโอกำาสให้ผ่ถ้ึอ่หุน้เสนอวารื่ะกำารื่ปีรื่ะช่มุ เสนอช่่�อบำคุคลเพ่�อเลอ่กำตั�งเป็ีนกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษัิัทฯ หรื่อ่ส่งคำาถึามเกำี�ยวกัำบำบำรื่ษิัทัฯ ได้

ล่วงหน้า โดยบำริื่ษัทัฯ กำำาหนดช่่วงเวลา 1 ตลุาคม - 31 ธุนัวาคม 2565 และได้มีกำารื่เผยแพร่ื่ต่อผ่ถ้ึอ่หุน้ผ่านรื่ะบำบำตลาดหลกัำทรื่พัย์และ website ของบำริื่ษัทัฯ 
ทั�งน้� ไม่มีผ่้ถึ่อหุ้นเสนอวารื่ะกำารื่ปีรื่ะชุ่ม เสนอช่่�อบำุคคลเพ่�อเล่อกำตั�งเปี็นกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ หรื่่อส่งคำาถึามมาล่วงหน้า
2. สง่เสรื่มิใหผ้่ถ้ึอ่หุน้ไดใ้ช่ส้ทิธุขิองตนและไมล่ะเมดิรื่ดิรื่อนสทิธิุของผ่ถ้ึอ่หุน้ ไมว่า่จะเปีน็สทิธิุขั�นพ่�นฐาน กำารื่ไดร้ื่บัำขอ้มล่ขา่วสารื่ที�เหมาะสมที�

เพียงพอและทันเวลา ตลอดจนกำารื่ได้เข้ารื่่วมปีรื่ะชุ่มออกำเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที� นอกำจากำสิทธุิพ่�นฐานที�บำรื่ิษััทฯ จัดให้ผ่้ถึ่อหุ้นแล้ว 
ในปีี 2565 บำรื่ิษััทฯ คำาน่งถ่ึงความสะดวกำในกำารื่เข้าร่ื่วมปีรื่ะชุ่ม จ่งกำำาหนดรื่่ปีแบำบำกำารื่ปีรื่ะชุ่มเป็ีนกำารื่ปีรื่ะชุ่มผ่านส่�ออิเล็กำทรื่อนิกำส์โดยใช้่รื่ะบำบำที�มี
มาตรื่ฐาน ตั�งแต่กำารื่ลงทะเบำียน มอบำฉันทะ ย่นยันตัวตน จนถึ่งกำารื่นับำคะแนน

	 หมุ่วดที�	5	ความุ่ริับผู้ิดชีอบของคณะกริริมุ่การิ
1. โคริงสัริ้างคณะกิ ริริมกิาริ
1.1 คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ อนุมัตแิต่งตั�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พฒันาอย่างยั�งย่น ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่อสิรื่ะจำานวน 3 ท่าน และกำรื่รื่มกำารื่

ผ่้บำรื่ิหารื่จำานวน 2 ท่าน โดยมีกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะเปี็นปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น โดยกำำาหนดบำทบำาทหน้าที�ในกำารื่กำำาหนดนโยบำาย 
หลักำเกำณ์ฑ์์ ส่งเสริื่มความรื่่้ ความเข้าใจเกำี�ยวกัำบำกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นและหลักำบำรื่รื่ษััทภิบำาลสำาหรัื่บำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ ผ่้บำรื่ิหารื่และพนักำงาน 
รื่วมถึ่งกำารื่ทบำทวนและรื่ายงานผลความค่บำหน้ากำารื่ปีฏิิบำัติงานให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ รื่ับำทรื่าบำอย่างน้อยปีีละครื่ั�ง

1.2. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พฒันาอยา่งยั�งยน่ เสนอและทบำทวนนโยบำายตา่ง ๆ  เพ่�อให้เปีน็ไปีตามหลกัำเกำณ์ฑ์์ธุรื่รื่มาภบิำาลและดา้นความยั�งยน่ 
อาทิเช่่น นโยบำายกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น นโยบำายกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ นโยบำายกำารื่ปีฏิิบำัติต่อผ่้มีส่วนได้เสีย นโยบำายกำารื่ต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน 
และนโยบำายอ่�น ๆ ที�เกำี�ยวข้อง รื่วมทั�งสิ�น 11 ฉบำับำ 

1.3. เพ่�อใหเ้ปีน็ไปีตามหลกัำกำารื่กำำากำบัำดแ่ลกำจิกำารื่ ของสำานกัำงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำหลกัำทรื่พัยแ์ละตลาดหลกัำทรื่พัย ์และหลกัำเกำณ์ฑ์เ์กำี�ยวกัำบำ
กำารื่ดำารื่งสถึานะของบำรื่ิษััทจดทะเบำียนในตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทย ปีรื่ะกำาศกำำาหนดให้บำุคคลที�ดำารื่งตำาแหน่งปีรื่ะธุานและผ่้จัดกำารื่หรื่่อตำาแหน่ง
เทยีบำเทา่ที�เรื่ยีกำช่่�ออยา่งอ่�นไมเ่ปีน็บำคุคลเดยีวกำนั ดงันั�น คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ พจิารื่ณ์ากำลั�นกำรื่องอยา่งละเอยีดถึี�ถึว้น ทั�งคณุ์สมบำตั ิความเหมาะสมใน
หลาย ๆ ด้าน อนุมัติแต่งตั�ง นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ ดำารื่งตำาแหน่ง ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท (Chairman of the Board of Directors) และ
นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ดำารื่งตำาแหน่งปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่ (Chief Executive Officer)

2. กิาริป้ริะเมิน์ผลของคณะกิริริมกิาริบริิษััทฯ
บำรื่ิษััทฯ มีแนวนโยบำายให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ชุ่�ดย่อยของบำริื่ษััทฯ ปีรื่ะเมินผลกำารื่ปีฏิิบัำติงานด้วยตนเองเป็ีนปีรื่ะจำา

ทุกำปีี โดยเลขานุกำารื่บำรื่ิษััทจะจัดส่งแบำบำปีรื่ะเมินให้กำรื่รื่มกำารื่ เพ่�อปีรื่ะเมินถึ่งกำารื่ดำาเนินงานในปีีที�ผ่านมา และนำาผลกำารื่ปีรื่ะเมินไปีหารื่่อในที�ปีรื่ะชุ่ม
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ทั�งน้� สำาหรื่ับำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที�ได้รื่ับำจากำกำารื่ปีรื่ะเมิน บำรื่ิษััทฯ จะนำามาใช่้ในกำารื่ปีรื่ับำปีรืุ่งปีรื่ะสิทธุิภาพของกำารื่ทำางานของ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อให้เกำิดปีรื่ะโยช่น์ส่งสุดในกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ 

กำารื่ปีรื่ะเมินผลกำารื่ปีฏิิบำัติงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ชุ่�ดย่อย ในปีี 2565 มีกำารื่ปีรื่ะเมิน ดังน้� 
1. ปีรื่ะเมินกำารื่ปีฏิิบำัติงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
2. ปีรื่ะเมินกำารื่ปีฏิิบำัติงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ 
3. ปีรื่ะเมินกำารื่ปีฏิิบำัติงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน
4. ปีรื่ะเมินกำารื่ปีฏิิบำัติงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง
5. ปีรื่ะเมินกำารื่ปีฏิิบำัติงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น
6. ปีรื่ะเมินกำารื่ปีฏิิบำัติงานกำรื่รื่มกำารื่รื่ายบำุคคล
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ทั�งน้� บำรื่ิษััทฯ นำาแบำบำปีรื่ะเมินตนเองที�ทางตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทย ออกำแบำบำข่�นเพ่�อเปี็นแนวทางให้บำรื่ิษััทจดทะเบำียนใช่้ในกำารื่
ปีรื่ะเมินตนเอง โดยมีหลักำเกำณ์ฑ์์ในกำารื่ปีรื่ะเมินครื่อบำคลุมหัวข้อดังต่อไปีน้��  

 

หัวข้อปริะเมุ่ิน ริายัคณะ ริายับ่คคล

1. โครื่งสรื่้างและคุณ์สมบำัติของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ ü ü
2. บำทบำาท หน้าที� และความรื่ับำผิดช่อบำของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ ü ü
3. กำารื่ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ ü ü
4. กำารื่ทำาหน้าที�ของกำรื่รื่มกำารื่ ü
5. ความสัมพันธุ์กำับำฝ่่ายจัดกำารื่ ü
6. กำารื่พัฒนาตนเองของกำรื่รื่มกำารื่และกำารื่พัฒนาผ่้บำรื่ิหารื่ ü

ทั�งน้� ในกำารื่ปีรื่ะเมินผลกำารื่ปีฏิิบัำติงาน บำรื่ิษััทฯ เพิ�มเน่�อหากำารื่ปีรื่ะเมินที�เกำี�ยวข้องกัำบำปีรื่ะเด็นด้านสิ�งแวดล้อม สังคม ธุรื่รื่มาภิบำาลและ
เศรื่ษัฐกำิจ (ESG) และกำารื่ต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน 

แบบป้ริะเมิน์ต้น์เองม่ 3 แบบดำังน์่�
แบำบำที� 1 “แบำบำปีรื่ะเมินตนเองของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่รื่ายคณ์ะ” 
แบำบำที� 2 “แบำบำปีรื่ะเมินตนเองของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ชุ่�ดย่อยรื่ายคณ์ะ” 
แบำบำที� 3 “แบำบำปีรื่ะเมินตนเองของกำรื่รื่มกำารื่รื่ายบำุคคล” 

วิิธ่กิาริให้คะแน์น์ กิำาหน์ดำริายละเอ่ยดำดำังต้่อไป้น์่�
0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ�ง หรื่่อไม่มีกำารื่ดำาเนินกำารื่ในเรื่่�องนั�น
1  =  ไม่เห็นด้วย หรื่่อมีกำารื่ดำาเนินกำารื่ในเรื่่�องนั�นเล็กำน้อย 
2  =  เห็นด้วย หรื่่อมีกำารื่ดำาเนินกำารื่ในเรื่่�องนั�นพอสมควรื่
3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมากำ หรื่่อมีกำารื่ดำาเนินกำารื่ในเรื่่�องนั�นดี
4  =  เห็นด้วยอย่างมากำ หรื่่อมีกำารื่ดำาเนินกำารื่ในเรื่่�องนั�นอย่างดีเยี�ยม

ผลกิาริป้ริะเมิน์ต้น์เอง ป้ริะจำาป้ี 2565 เป้็น์ดำังน์่�

คณะกรรมการ
บร�ษัท

98.3% 100.0% 93.8% 100.0% 99% 98.5%

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
เพ�่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

กรรมการ
รายบุคคล

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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กิาริพััฒน์าของกิริริมกิาริ

การิปฐมุ่นิเทศกริริมุ่การิ
บำรื่ิษััทฯ กำำาหนดให้มีกำารื่ปีฐมนิเทศกำรื่รื่มกำารื่ใหม่ทุกำครื่ั�ง เพ่�อให้ทรื่าบำถึ่งบำทบำาท หน้าที��ความรื่ับำผิดช่อบำ ตลอดจนสรื่้างความรื่่้ ความเข้าใจ

ในธุุรื่กำิจ ผลิตภัณ์ฑ์์ แผนธุุรื่กำิจและกำารื่ดำาเนินงานต่าง ๆ ของบำรื่ิษััทฯ รื่วมถึ่งกำารื่เยี�ยมช่มหน่วยปีฏิิบำัติกำารื่ด้านต่าง ๆ ของบำรื่ิษััทฯ เพ่��อเตรื่ียมความ
พรื่้อมในกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที��ของกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ 

แนวทางกำารื่ปีฐมนิเทศกำรื่รื่มกำารื่เข้าใหม่ (Board Orientation Guidelines) บำรื่ิษััทฯ จัดทำาข้อม่ลที�จำาเปี็นในกำารื่รื่ับำตำาแหน่งเปี็นกำรื่รื่มกำารื่
ใหม่ และกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที�ในฐานะกำรื่รื่มกำารื่ ได้แกำ่ 

ข้อม่ลที�เกำี�ยวข้องกำับำธุุรื่กำิจ เช่่น ปีรื่ะวัติบำรื่ิษััท ลักำษัณ์ะกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ โครื่งสรื่้างกำลุ่มบำรื่ิษััท โครื่งสรื่้างองค์กำรื่ โครื่งสรื่้างผ่้ถึ่อหุ้นใหญ่
และกำรื่รื่มกำารื่ ฐานะทางกำารื่เงินและผลกำารื่ดำาเนินงานย้อนหลัง 

ข้อม่ลที�เกำี�ยวข้องกำับำกำรื่รื่มกำารื่ เช่่น เรื่่�องที�ต้องปีฏิิบัำติตามกำฏิหมาย ขอบำเขตหน้าที�และความรัื่บำผิดช่อบำของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ชุ่ดย่อย ตามกำฏิหมายที�เกำี�ยวข้องและข้อบำังคับำของบำรื่ิษััทฯ รื่วมถึ่งค่าตอบำแทนและสิทธุิปีรื่ะโยช่น์ต่าง ๆ ของกำรื่รื่มกำารื่

ข้อม่ลที�เกีำ�ยวข้องกำับำกำารื่กำำากำับำด่แลกิำจกำารื่ เช่่น นโยบำายกำารื่กำำากำับำด่แลกิำจกำารื่ จรื่รื่ยาบำรื่รื่ณ์ธุุรื่กิำจ นโยบำายบำริื่หารื่ความเสี�ยง นโยบำาย
กำารื่ควบำคุมภายใน นโยบำายกำารื่ใช่้ข้อม่ลภายในบำรื่ิษััท นโยบำายต่อต้านทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน

การิอบริบและพื่ัฒนา	
บำรื่ิษััทฯ จะกำำากำับำด่แลให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่และกำรื่รื่มกำารื่แต่ละคนมีความรื่่้ความเข้าใจเกำี�ยวกำับำบำทบำาทหน้าที�ลักำษัณ์ะกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ และ

กำฎหมายที�เกำี�ยวข้องกัำบำกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุรุื่กิำจ ตลอดจนสนับำสนุนให้กำรื่รื่มกำารื่ทุกำคนได้รื่บัำกำารื่เสริื่มสร้ื่างทักำษัะและความร้่ื่สำาหรัื่บำกำารื่ปีฏิบัิำตหิน้าที�กำรื่รื่มกำารื่
อย่างสมำ�าเสมอ โดยบำรื่ษิัทัฯ มนีโยบำายสง่เสรื่มิ และสนบัำสนนุให้กำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ษัิัทฯ ทกุำคนเขา้ร่ื่วมกำารื่สมัมนา และศก่ำษัาในหลกัำสต่รื่กำารื่อบำรื่มตา่ง ๆ  
ที�เปีน็ปีรื่ะโยช่นซ์ึ่่�งจดัข่�นโดยสมาคมสง่เสรื่มิสถึาบำนักำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัไทย (Thai Institute of Directors Association) หรื่อ่ IOD และ ตลท. รื่วมถึง่องคก์ำรื่
อิสรื่ะหรื่่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่�อเสรื่ิมสรื่้างความรื่่้ และเปี็นปีรื่ะโยช่น์ต่อกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที�ให้มีปีรื่ะสิทธุิภาพมากำยิ�งข่�น 

ในปี ี2565 เพ่�อใหส้อดคลอ้งกำบัำเกำณ์ฑ์ก์ำารื่กำำากำบัำดก่ำจิกำารื่ ในกำารื่สง่เสรื่มิให้กำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ เข้าร่ื่วมในกำารื่ฝึ่กำอบำรื่มหลกัำสต่รื่ที�จดัข่�นสำาหรัื่บำ
กำรื่รื่มกำารื่มากำกำว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกำรื่รื่มกำารื่ทั�งคณ์ะ โดยกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ จำานวน 13 ท่านจากำกำรื่รื่มกำารื่ทั�งหมด 13 ท่าน (คิดเปี็น 100%) 
ผ่านกำารื่อบำรื่มหลักำส่ตรื่ Directors Accreditation Program (DAP) และหลักำส่ตรื่ Director Certification Program (DCP) ของ IOD และในปีี 2565 
ปีรื่ะวัติกำารื่อบำรื่มของกำรื่รื่มกำารื่ทั�ง 13 ท่าน มีดังน้�

กริริมุ่การิ หลักส่่ต่ริของ	IOD หลักส่่ต่ริอื�นๆ

นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ Role of Chairman Program (RCP) -

นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ - -
นายย่นยง โอภากำุล - -
นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ Director Accreditation Program (DAP) -
นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ - -
นายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ - -
นางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่ - -
นายคณ์ิต แพทย์สมาน - -
นาย ณ์ กำาฬ เลาหะวิไลย - -

นายปีรื่ีดี ดาวฉาย
Role of Chairman Program (RCP)

/ Board Nomination and Compensation Program
-

นางสาวณ์ัฐช่นกำ วงษั์สวัสดิ� - -
พลเอกำศิรื่ิพงษั์ วงศ์ขันตี - -
นายสัญช่ัย จุลมนต์ - -

นอกำจากำน้� บำรื่ษิัทัฯ จดัทำาตารื่างทกัำษัะความรื่่ค้วามสามารื่ถึ (Board Skills Matrix) ของกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ โดยทำากำารื่สำารื่วจปีรื่ะวตักิำารื่ศก่ำษัา 
กำารื่ฝ่ึกำอบำรื่ม ความรื่่้ความสามารื่ถึ ปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์กำารื่ทำางาน และความเช่ี�ยวช่าญของกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เปี็นรื่ายบำุคคล สรืุ่ปีเปี็นตารื่างได้ดังน้� 
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1
นายเสถึียรื่  
เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  ü ü

2
นางสาวณ์ัฐช่ไม  
ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ ∆ ∆ ∆ ü  ü ü ü ü

3
นายย่นยง  
โอภากำุล ∆ ∆ ∆ ü ü

4
นายกำมลดิษัฐ  
สมุทรื่โคจรื่ ∆ ∆ ∆ ∆ ü  ü

5
นางวงดาว  
ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ ∆ ∆ ∆ ü ∆ ü ü ü

6
นายรื่่มธุรื่รื่ม  
เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ∆ ∆ ü ∆ ü

7
นางเสาวน้ย์  
กำมลบำุตรื่ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ü ü  ü ü ü

8
นายคณ์ิต  
แพทย์สมาน  ∆ ∆ ∆ ∆ ü ü ü ü

9
นาย ณ์ กำาฬ  
เลาหะวิไลย ∆ ∆ ∆ ü  ü

10
นายปีรื่ีดี  
ดาวฉาย  ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  ü ∆ ü

11
นางสาวณ์ัฐช่นกำ  
วงษั์สวัสดิ�  ∆ ∆  ü ü

12
พลเอกำศิรื่ิพงษั์  
วงศ์ขันตี ü ∆ ü  ü ü ü

13
นายสัญช่ัย  
จุลมนต์ ∆ ∆  ü ü

รวม 12 13 11 6 4 6 6 5 13 7 13

 Education
∆  Experience
ü Training

ทั�งน้� ผลกำารื่จัดทำา Board Skill Matrix บำรื่ิษััทฯ จะนำาไปีเปี็นส่วนหน่�งในเกำณ์ฑ์์สำาหรื่ับำกำารื่สรื่รื่หากำรื่รื่มกำารื่ในกำารื่พิจารื่ณ์าความเหมาะสม
ของความรื่่้ ปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ ความสามารื่ถึเฉพาะด้านในธุุรื่กำิจหรื่่ออุตสาหกำรื่รื่มหลักำที�บำริื่ษััทดำาเนินกำิจกำารื่อย่่ เพ่�อให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทมีองค์
ปีรื่ะกำอบำตามที�กำำาหนด และให้มีกำารื่ทบำทวน Board Skill Matrix เปี็นปีรื่ะจำาอย่างน้อยปีีละ 1 ครื่ั�ง เพ่�อให้สอดคล้องกำับำทักำษัะของกำรื่รื่มกำารื่และกำลยุทธุ์
ของบำรื่ิษััทฯ ในแต่ละปีี เพ่�อกำำาหนดคุณ์สมบำัติของกำรื่รื่มกำารื่ที�ต้องกำารื่ 

พรื่้อมทั�งนำาไปีวิเครื่าะห์ผลกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที�ของกำรื่รื่มกำารื่ที�ดำารื่งตำาแหน่งในปีัจจุบำัน กำรื่ณ์้กำรื่รื่มกำารื่มีกำารื่ปีรื่ับำเปีลี�ยนบำทบำาทหน้าที�ความ
รื่ับำผิดช่อบำใหม่/เพิ�มข่�น หรื่่อ กำารื่ปีรื่ับำเปีลี�ยนแผนกำลยุทธุ์/ธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ โดยบำรื่ิษััทฯ จะนำาไปีจัดทำาเปี็นแผนพัฒนากำรื่รื่มกำารื่ เพ่�อส่งเสรื่ิมให้
กำรื่รื่มกำารื่ได้รื่ับำกำารื่พัฒนาความรื่่้ตามบำทบำาทหน้าที�ที�ได้รื่ับำมอบำหมาย และเพิ�มพ่นทักำษัะความรื่่้ในกำารื่ปีฏิิบำัติงานของกำรื่รื่มกำารื่ให้สอดคล้องกำับำทิศทาง
กำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ

ความุ่ริ่้

ความุ่ชีำานาญ

เฉพื่าะด้าน

ริายัชีื�อ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

116



ส่ริ่ปการิเข้าปริะชี่มุ่ในปี	2565	ของคณะกริริมุ่การิบริิษััท	/	คณะกริริมุ่การิชี่ดยั�อยั

ชีื�อกริริมุ่การิ

การิปริะชี่มุ่ปริะจำาปี	2564	/	2565

กริริมุ่การิบริิษััท 

(6	คริั�ง	/	

6	คริั�ง)

กริริมุ่การิ

ต่ริวจส่อบ 

(5	คริั�ง	/

	5	คริั�ง)

กริริมุ่การิส่ริริหา

และกำาหนด

ค�าต่อบแทน

(4	คริั�ง	/	

2	คริั�ง)

กริริมุ่การิ

บริิหาริ

ความุ่เส่ี�ยัง

(4	คริั�ง	/

	4	คริั�ง)

กริริมุ่การิ

เพื่ื�อการิ

พื่ัฒนา

อยั�างยัั�งยัืน

(0	คริั�ง	/	

3	คริั�ง)

ปริะชี่มุ่ผู้่้ถ่ือห่้น

(1	คริั�ง	/	

1	คริั�ง)

2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565

1. นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ 6/6 6/6 - - 4/4 - 4/4 - - - 1/1 1/1
2. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 6/6 5/6 - - 4/4 2/2 - - - - 1/1 1/1
3. นายย่นยง โอภากำุล 6/6 6/6 - - - - - - - - 1/1 1/1
4. นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ 4/4 5/6 - - - 2/2 - - - 3/3 - 1/1
5. นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ 6/6 5/6 - - - - 4/4 4/4 - - 1/1 1/1
6. นายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 6/6 6/6 - - - - - 4/4 - - 1/1 1/1
7. นางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่ 6/6 6/6 5/5 5/5 4/4 2/2 4/4 3/4 - - 1/1 1/1
8. นายคณ์ิต แพทย์สมาน 6/6 6/6 5/5 5/5 4/4 2/2 4/4 4/4 - 3/3 1/1 1/1
9. นาย ณ์ กำาฬ เลาหะวิไลย 6/6 6/6 1/5 5/5 - - - - - 3/3 1/1 1/1
10. นายปีรื่ีดี ดาวฉาย 4/4 5/6 - - - - 3/4 4/4 - 3/3 - 1/1
11. นางสาวณ์ัฐช่นกำ วงษั์สวัสดิ� 6/6 6/6 - - - - 4/4 4/4 - - 1/1 1/1
12. พลเอกำศิรื่ิพงษั์ วงศ์ขันตี 6/6 6/6 - - - - - - - - 1/1 1/1
13. นายสัญช่ัย จุลมนต์ 1/1 6/6 - - - - - - - - - 1/1
14. นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ (CFO) - - - - - - 4/4 4/4 - - 1/1 1/1
15. นางสาวช่ลลดา บำุญเสรื่ิม - - - - - - - - - 3/3 - -

บำรื่ษิัทัฯ มกีำารื่กำำาหนดวนัปีรื่ะช่มุและกำำาหนดรื่ะเบีำยบำวารื่ะกำารื่ปีรื่ะช่มุปีรื่ะจำาสำาหรื่บัำกำารื่ปีรื่ะช่มุคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ เป็ีนกำารื่ล่วงหน้าในแต่ละ
ปีี จำานวนครื่ั�งของกำารื่ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มีความสอดคล้องกำับำภารื่ะหน้าที� และความรื่ับำผิดช่อบำของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ไม่ควรื่น้อยกำว่า 
6 ครื่ั�งต่อปีี โดยเลขานุกำารื่บำรื่ิษััทจะแจ้งกำำาหนดวันปีรื่ะชุ่มและรื่ะเบำียบำวารื่ะกำารื่ปีรื่ะชุ่มปีรื่ะจำาสำาหรื่ับำกำารื่ปีรื่ะชุ่มทั�งปีีให้กำรื่รื่มกำารื่ทรื่าบำล่วงหน้าตั�งแต่
ในช่่วงปีลายปีีกำ่อนกำารื่ปีรื่ะชุ่มในปีีถึัดไปี เพ่�อให้กำรื่รื่มกำารื่สามารื่ถึจัดสรื่รื่เวลาและเข้าปีรื่ะชุ่มได้ 

โดยทั�วไปีกำารื่ปีรื่ะช่มุคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ จะจดัข่�นเป็ีนปีรื่ะจำาทกุำไตรื่มาส และอาจมกีำารื่เปีลี�ยนแปีลง หรื่อ่นดัปีรื่ะช่มุคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ
เพิ�มเตมิตามความเหมาะสมได้ โดยกำรื่รื่มกำารื่แต่ละท่านต้องเข้าร่ื่วมปีรื่ะช่มุคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ อย่างน้อยร้ื่อยละ 80 ของจำานวนครื่ั�งของกำารื่ปีรื่ะช่มุ
ที�จัดข่�นในแต่ละปีี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำาเปี็นอันสมควรื่

ทั�งน้� ในปีี 2565 คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มีกำารื่ปีรื่ะชุ่มรื่่วมกำันทั�งสิ�น 6 ครื่ั�ง โดยกำรื่รื่มกำารื่แต่ละท่านมีกำารื่เข้ารื่่วมปีรื่ะชุ่มทั�งแบำบำ Physical 
และ Online คิดเปี็นสัดส่วนรื่้อยละ 95 ของกำารื่ปีรื่ะชุ่มทั�งหมด

เลขานุกำารื่บำรื่ิษััทรื่ับำผิดช่อบำในกำารื่จัดปีรื่ะชุ่มและส่งหนังส่อเช่ิญปีรื่ะชุ่ม รื่ะเบำียบำวารื่ะกำารื่ปีรื่ะชุ่ม และเอกำสารื่ปีรื่ะกำอบำกำารื่ปีรื่ะชุ่มไปียัง
กำรื่รื่มกำารื่เปี็นกำารื่ล่วงหน้าไม่น้อยกำว่า 5 วันกำ่อนวันปีรื่ะชุ่ม เพ่�อให้กำรื่รื่มกำารื่มีเวลาในกำารื่พิจาณ์าข้อม่ลอย่างเพียงพอกำ่อนเข้ารื่่วมปีรื่ะชุ่ม เพ่�อให้
กำรื่รื่มกำารื่มีเวลาในกำารื่พิจารื่ณ์าข้อม่ลอย่างเพียงพอกำ่อนเข้าปีรื่ะชุ่ม ยกำเว้นมีเหตุจำาเปี็นเรื่่งด่วน โดยกำรื่รื่มกำารื่แต่ละท่านสามารื่ถึสอบำถึามข้อม่ลเพิ�ม
เติมได้จากำเลขานุกำารื่บำริื่ษััทและมีความเปี็นอิสรื่ะที�จะเสนอเรื่่�องเข้าส่่รื่ะเบีำยบำวารื่ะกำารื่ปีรื่ะชุ่มได้ ทั�งนี� รื่ะเบีำยบำวารื่ะกำารื่ปีรื่ะชุ่มจะรื่ะบำุอย่างช่ัดเจนว่า
เปี็นเรื่่�องเสนอเพ่�อทรื่าบำ เพ่�ออนุมัติ หรื่่อเพ่�อพิจารื่ณ์า และวารื่ะติดตามผลกำารื่ดำาเนินงานเปี็นปีรื่ะจำา

องค์ปีรื่ะช่มุของที�ปีรื่ะช่มุคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ ต้องมกีำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ ร่ื่วมปีรื่ะช่มุไม่น้อยกำว่ากำ่�งหน่�งของจำานวนกำรื่รื่มกำารื่ทั�งหมดจง่จะครื่บำ
เปี็นองค์ปีรื่ะชุ่ม นอกำจากำนี� บำรื่ิษััทฯ ยังได้กำำาหนดจำานวนองค์ปีรื่ะชุ่มขั�นตำ�า ณ์ ขณ์ะที�จะลงมติในที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ว่าต้องมีกำรื่รื่มกำารื่อย่่
ไม่น้อยกำว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกำรื่รื่มกำารื่ทั�งหมด

  

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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ค่าต้อบแทน์กิริริมกิาริ

นโยับายัและหลักเกณฑ์์การิจ�ายัค�าต่อบแทนคณะกริริมุ่การิบริิษััท	
ค่าตอบำแทนกำรื่รื่มกำารื่แบำ่งเปี็น 2 รื่่ปีแบำบำ ค่อ 
1) ค่าตอบำแทนที�จ่ายเปี็นเบีำ�ยปีรื่ะชุ่มต่อครัื่�งที�มาปีรื่ะชุ่ม โดยพิจารื่ณ์าจากำผลปีรื่ะกำอบำกำารื่ และขนาดธุุรื่กิำจของบำริื่ษััท ความรัื่บำผิดช่อบำ 

ความรื่่้ความสามารื่ถึ และปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ของกำรื่รื่มกำารื่ กำารื่ปีฏิิบัำติหน้าที�กำรื่รื่มกำารื่ที�กำ่อให้เกำิดปีรื่ะโยช่น์กำับำบำรื่ิษััท และส่งเพียงพอที�จะด่แลและรื่ักำษัา
กำรื่รื่มกำารื่ที�มีคุณ์สมบำัติตามที�ต้องกำารื่ 

2) โบำนัสกำรื่รื่มกำารื่ปีรื่ะจำาปีี พิจารื่ณ์าจากำผลปีรื่ะกำอบำกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ

	 (ก)	ค�าต่อบแทนที�เป็นต่ัวเงิน
ค่าตอบำแทนที�เปี็นตัวเงิน ของบำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำอบำด้วย ค่าตอบำแทนรื่ายเด่อน ค่าเบำี�ยปีรื่ะชุ่ม และโบำนัสที�ปีรื่ะชุ่มสามัญผ่้ถึ่อหุ้นของบำรื่ิษััทฯ 

ปีรื่ะจำาปีี 2565 เม่�อวันที� 21 เมษัายน 2565 มีมติกำำาหนดค่าตอบำแทนกำรื่รื่มกำารื่ ซึ่่�งเปี็นค่าตอบำแทนเฉพาะกำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่ได้ดำารื่งตำาแหน่งผ่้บำรื่ิหารื่ เปี็น
วงเงินรื่วมไม่เกำินปีีละ 8 ล้านบำาท โดยมีรื่ายละเอียด ดังนี�

ค�าต่อบแทนริายัเดือน เบี�ยัปริะชี่มุ่

ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ หรื่่อปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ชุ่ดย่อย 45,000 บำาท/คน/เด่อน 30,000 บำาท/คน/ครื่ั�ง
กำรื่รื่มกำารื่ 30,000 บำาท/คน/เด่อน 30,000 บำาท/คน/ครื่ั�ง

หมายเหตุ  * ค่าตอบำแทนรื่ายเด่อน จ่ายให้กำับำกำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่ใช่่กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ทุกำท่าน  

 ** ค่าเบำี�ยปีรื่ะชุ่ม จ่ายให้เฉพาะกำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่ใช่่กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ที�เข้ารื่่วมปีรื่ะชุ่ม

ทั�งนี� ในกำารื่พิจารื่ณ์าจ่ายโบำนัสให้กำับำกำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่ได้ดำารื่งตำาแหน่งผ่้บำรื่ิหารื่นั�น ให้เปี็นไปีตามดุลยพินิจของปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ โดย
ไม่เกำินวงเงินที�ผ่้ถึ่อหุ้นอนุมัติ

กริริมุ่การิที�ไมุ่�ใชี�ผู้่้บริิหาริ	ได้ริับค�าต่อบแทน	ปี	2565	ส่ริ่ปได้ดังนี�

ริายัชีื�อ ต่ำาแหน�ง
ค�าต่อบแทน 

กริริมุ่การิ	

โบนัส่ 

กริริมุ่การิ

1. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ กำรื่รื่มกำารื่ / ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่

กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ไม่ได้รื่ับำค่าตอบำแทน
2. นายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ กำรื่รื่มกำารื่ / กำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่
3. นายย่นยง โอภากำุล กำรื่รื่มกำารื่ / รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส
4. นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ กำรื่รื่มกำารื่ / รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส
5. นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ กำรื่รื่มกำารื่ / รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่

6. นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท - -

7. นางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่

กำรื่รื่มกำารื่ / ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ / 
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง /
รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน / 
กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ

1,050,000 350,000

8. นายคณ์ิต แพทย์สมาน
กำรื่รื่มกำารื่ / กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
ความเสี�ยง / กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน / 
กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น / กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ

990,000 300,000

9. นาย ณ์ กำาฬ เลาหะวิไลย
กำรื่รื่มกำารื่ / กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น /
กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ 

810,000 180,000

10. นายปีรื่ีดี ดาวฉาย
กำรื่รื่มกำารื่ / ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง / 
ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น / 
กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ

930,000 200,000

11. นางสาวณ์ัฐช่นกำ วงษั์สวัสดิ� กำรื่รื่มกำารื่ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 690,000 200,000

12. พลเอกำศิรื่ิพงษั์ วงศ์ขันตี กำรื่รื่มกำารื่ / กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ 570,000 150,000

13. นายสัญช่ัย จุลมนต์ กำรื่รื่มกำารื่ / กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ 570,000 100,000

รวม 5,610,000 1,480,000

	 (ข)	ค�าต่อบแทนที�ไมุ่�เป็นต่ัวเงิน
 - ไม่มี -

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

118



โคริงสัริ้างกิาริจัดำกิาริของบริิษััทย่อย

กิริริมกิาริของบริิษััทย่อย

	 (1)	กริริมุ่การิของบริิษััทยั�อยั
ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 กำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทย่อยทั�ง 8 บำรื่ิษััท ซึ่่�งได้แกำ่ CBD APG DCM ACM APM ACV AWD และ CBMG กำรื่รื่มกำารื่ 

และผ่้บำรื่ิหารื่ ดำารื่งตำาแหน่งกำรื่รื่มกำารื่ในบำรื่ิษััทย่อย ดังต่อไปีน้�

ริายัชีื�อ CBD APG DCM ACM APM ACV AWD CBMG

1. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ü ü ü - - - ü -

2. นายย่นยง โอภากำุล ü ü ü - - - - -

3. นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ ü ü ü ü ü ü - -

4. นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ ü ü ü ü ü ü ü -

5. นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ (CFO) ü ü ü ü ü ü - -

6. นายกำฤษัณ์์พงษั์ นิลวงษั์ - - - - - - ü -

7. นายวุฒิธุรื่ มิลินทจินดา - - - - - - ü -

8. นางกำัญญลักำษัณ์์ มิลินทจินดา - - - - - - ü -

9. นายวรื่ัญช่ัย เจนศิรื่ิวณ์ิช่ย์ - - - - - - - ü
10. นางสาววิภารื่า พฤทธุิ�นที - - - - - - - ü

	 (2)	กริริมุ่การิผู้่้มุ่ีอำานาจลงนามุ่ผู้่กพื่ันบริิษััทยั�อยั	
กำรื่รื่มกำารื่ซึ่่�งลงนามผ่กำพันบำรื่ิษััทย่อยทั�ง 6 บำรื่ิษััท ซึ่่�งได้แกำ่ CBD APG DCM ACM APM และ ACV ค่อ กำรื่รื่มกำารื่สองท่านลงลายม่อ

ช่่�อรื่่วมกำันและปีรื่ะทับำตรื่าสำาคัญของบำริื่ษััทย่อยดังกำล่าว เว้นแต่กำารื่รื่ับำรื่องความถึ่กำต้องของเอกำสารื่และ/หรื่่อสำาเนาเอกำสารื่ ให้กำรื่รื่มกำารื่หน่�งท่าน
ลงลายม่อช่่�อและปีรื่ะทับำตรื่าสำาคัญของบำรื่ิษััท

กำรื่รื่มกำารื่ซึ่่�งลงนามผก่ำพนับำรื่ษิัทัยอ่ย AWD คอ่ นายเสถึยีรื่ เสถึยีรื่ธุรื่รื่มะ ลงลายมอ่ช่่�อและปีรื่ะทบัำตรื่าสำาคญัของบำรื่ษิัทั หรื่อ่ นายกำฤษัณ์์พงษั์ 
นิลวงษั์ หรื่่อ นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ ลงลายม่อช่่�อรื่่วมกำับำนายวุฒิธุรื่ มิลินทจินดา หรื่่อ นางกำัญญลักำษัณ์์ มิลินทจินดา รื่วมเปี็นสองคนและปีรื่ะทับำ
ตรื่าสำาคัญของบำรื่ิษััท

กำรื่รื่มกำารื่ซึ่่�งลงนามผ่กำพันบำรื่ิษััทย่อย CBMG ค่อ กำรื่รื่มกำารื่สองคน ลงลายม่อช่่�อและปีรื่ะทับำตรื่าสำาคัญของบำรื่ิษััท เว้นแต่กำารื่รื่ับำรื่องความ
ถึ่กำต้องของเอกำสารื่และ/หรื่่อสำาเนาเอกำสารื่ ให้กำรื่รื่มกำารื่หน่�งท่านลงลายม่อช่่�อและปีรื่ะทับำตรื่าสำาคัญของบำรื่ิษััท

ผู้บริิหาริของบริิษััทย่อย
ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 ผ่้บำรื่ิหารื่ของบำรื่ิษััทย่อย ได้แกำ่ CBD APG DCM ACM APM และ ACV มีดังต่อไปีน้�

ริายัชีื�อ ต่ำาแหน�ง CBD APG DCM ACM APM ACV

1.นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่ ü ü ü - ü ü
2.นายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ กำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ ü ü ü ü ü ü
3.นายย่นยง โอภากำุล รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส ü - - - - -
4.นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส ü ü ü ü ü ü
5.นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ ü ü ü ü ü ü
6.นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ ปีรื่ะธุานผ่้บำรื่ิหารื่ฝ่่ายกำารื่เงิน ü ü ü ü ü ü

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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กิาริต้ิดำต้ามให้ม่กิาริป้ฏิิบัต้ิต้ามน์โยบายและแน์วิป้ฏิิบัต้ิใน์กิาริกิำากิับดำูแลกิิจกิาริ

	 การิใชี้ข้อมุ่่ลภายัใน
บำรื่ษิัทัฯ กำำาหนดนโยบำายให้กำรื่รื่มกำารื่ ผ่บ้ำรื่หิารื่ และพนักำงานของบำริื่ษัทัฯ ตอ้งไมเ่ปีดิเผยข้อมล่ของบำริื่ษัทัฯ ขอ้มล่ของลก่ำค้า ขอ้มล่งบำกำารื่เงนิ 

หรื่่อข้อม่ลอ่�นที�มีผลกำรื่ะทบำต่อรื่าคาหลักำทรื่ัพย์ของบำรื่ิษััทฯ ต่อบำุคคลภายนอกำ โดยไม่ได้รื่ับำอนุญาตจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เว้นแต่เปี็นข้อม่ลที�ต้อง
เปีดิเผยต่อบำคุคลที�เกำี�ยวกำบัำบำทบัำงคบัำของกำฏิหมาย โดยข้อมล่ดงักำลา่วตอ้งจดัเกำบ็ำอย่างเหมาะสม ปีลอดภัย เพ่�อปีอ้งกำนัไม่ใหผ้่เ้กำี�ยวขอ้งเขา้ถึง่ขอ้มล่หรื่อ่
ความลับำเหล่านั�น และหลีกำเลี�ยงกำารื่พ่ดถึ่งข้อม่ลหรื่่อความลับำดังกำล่าวในที�สาธุารื่ณ์ะ รื่วมถึ่งห้ามทำากำารื่ซึ่่�อขายหลักำทรื่ัพย์ในช่่วง 21 วันกำ่อนที�ข้อม่ล
งบำกำารื่เงินหรื่่อข้อม่ลที�มีผลกำรื่ะทบำต่อรื่าคาหลักำทรื่ัพย์ของบำรื่ิษััทฯ จะเผยแพรื่่ต่อสาธุารื่ณ์ช่น และต้องไม่ซึ่่�อขายหลักำทรื่ัพย์ของบำรื่ิษััทฯ จนกำว่าจะพ้น
รื่ะยะเวลา 24 ช่ั�วโมงนับำแต่มีกำารื่เปีิดเผยข้อม่ลนั�น ๆ ส่่สาธุารื่ณ์ช่นทั�งหมด โดยบำรื่ิษััทฯ ส่งปีรื่ะกำาศกำารื่ห้ามซึ่่�อขายโอนหุ้น กำ่อนจัดส่งงบำกำารื่เงินใน
แต่ละไตรื่มาสให้กำับำผ่้บำรื่ิหารื่และพนักำงานของบำรื่ิษััทฯ ได้รื่ับำทรื่าบำล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปีดาห์กำ่อนช่่วงเวลาห้ามซึ่่�อขายหลักำทรื่ัพย์

นอกำเหนอ่จากำช่ว่งเวลาห้ามซึ่่�อขายหลักำทรัื่พย์ดงักำล่าว บำรื่ษิัทัฯ กำำาหนดให้กำรื่รื่มกำารื่ และผ่บ้ำริื่หารื่รื่ะดับำสง่ ตอ้งแจ้งให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ 
ทรื่าบำอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้ากำ่อนทำากำารื่ซึ่่�อขายหลักำทรื่ัพย์ 

บำรื่ษิัทัฯ ตรื่ะหนักำถ่ึงความสำาคญัของข้อมล่ภายใน จง่กำำาหนดแนวปีฏิบิำตัเิพ่�อป้ีองกัำนความปีลอดภัยของข้อมล่ภายใน ดว้ยกำารื่จัดทำามาตรื่กำารื่
ปี้องกำันไม่ให้เกำิดกำารื่ใช่้ แกำ้ไขเปีลี�ยนแปีลงข้อม่ลโดยบำุคคลที�ไม่มีสิทธุิ โดยกำำาหนดลำาดับำขั�น หรื่่อสิทธุิกำารื่เข้าถึ่งข้อม่ลภายในของบำรื่ิษััทฯ และกำำาหนด
มาตรื่กำารื่ปีอ้งกำนักำารื่ลกัำลอบำนำาขอ้มล่ของบำรื่ษิัทัฯ ไปีใช่เ้พ่�อปีรื่ะโยช่นส์ว่นตวั โดยผดิกำฏิหมาย รื่ะเบำยีบำ และขอ้บำงัคบัำของบำริื่ษัทัฯ รื่วมถึง่วางมาตรื่กำารื่
ปี้องกำันไม่ให้บำุคคลภายนอกำเข้ามาในรื่ะบำบำ เพ่�อนำาข้อม่ลไปีใช่้ หรื่่อทำาลายข้อม่ลของบำรื่ิษััทฯ และกำารื่กำำาหนดมาตรื่กำารื่ข้อม่ลส่วนบำุคคลของพนักำงาน 
และผ่้ที�เกำี�ยวข้องในกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ เช่่น สถึานะบำุคคล ปีรื่ะวัติส่วนบำุคคล ข้อม่ลสุขภาพ หรื่่อข้อม่ลส่วนตัวอ่�น ๆ ต้องได้รื่ับำความคุ้มครื่องไม่ให้ถึ่กำใช่้
เปีิดเผย หรื่่อถึ่ายโอนไปียังบำุคคลอ่�น อันมีลักำษัณ์ะเปี็นกำารื่ละเมิดสิทธุิตามกำฏิหมาย 

โดยบำรื่ิษััทฯ ได้จัดอบำรื่มหลักำส่ตรื่ พ.รื่.บำ.คุ้มครื่องข้อม่ลส่วนบำุคคล (PDPA Awareness Training) ให้กำับำผ่้บำรื่ิหารื่และพนักำงานของบำรื่ิษััทฯ 
และบำรื่รื่จุในหลักำส่ตรื่ปีฐมนิเทศสำาหรื่ับำพนักำงานใหม่ของบำรื่ิษััทฯ นอกำจากำน้� คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ด่แลให้กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง และ
พนักำงาน ตลอดจนบำุคคลภายนอกำที�เกำี�ยวข้อง ปีฏิิบำัติตามรื่ะบำบำกำารื่รื่ักำษัาความปีลอดภัยของข้อม่ลด้วย

	 ความุ่ขัดแยั้งทางผู้ลปริะโยัชีน์	(Conflict	of	Interest)
บำรื่ิษััทฯ ตรื่ะหนักำถึ่งความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ที�อาจเกำิดข่�นจากำกำารื่นำาข้อม่ลภายในของบำรื่ิษััทฯ ไปีใช่้เพ่�อปีรื่ะโยช่น์ส่วนตน ได้กำำาหนด

ให้กำรื่รื่มกำารื่ และผ่้บำรื่ิหารื่ของบำรื่ิษััทฯ ต้องรื่ายงานกำารื่มีส่วนได้เสียของตนตามหลักำเกำณ์ฑ์์ที�กำฎหมายและคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ กำำาหนด รื่วมถึ่งกำารื่
เข้าทำารื่ายกำารื่รื่ะหว่างกำันของบำรื่ิษััทฯ ซึ่่�งเกำิดกำับำบำุคคลที�อาจมีความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ มีส่วนได้เสีย หรื่่ออาจมีความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ใน
อนาคต ทั�งน้� บำรื่ิษััทฯ มอบำหมายให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำเปี็นผ่้ให้ความเห็นเกำี�ยวกำับำความจำาเปี็น และความเหมาะสมของรื่ายกำารื่ดังกำล่าว ซึ่่�งคณ์ะ
กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำอาจวา่จา้งผ่เ้ชี่�ยวช่าญอิสรื่ะ หรื่อ่ผ่ส้อบำบัำญช่ขีองบำริื่ษัทัฯ เป็ีนผ่ใ้ห้ความเห็นเกำี�ยวกำบัำรื่ายกำารื่รื่ะหว่างกำนั เพ่�อนำาไปีปีรื่ะกำอบำกำารื่ตดัสนิ
ใจของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ หรื่่อผ่้ถึ่อหุ้นตามแต่กำรื่ณ์้ และบำรื่ิษััทฯ กำำาหนดให้กำรื่รื่มกำารื่และพนักำงานหลีกำเลี�ยงกำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำับำตนเองที�
อาจกำ่อให้เกำิดความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์กำับำบำรื่ิษััทฯ เพ่�อเปี็นกำารื่ปี้องกำันความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ที�อาจเกำิดข่�น ทั�งน้� เพ่�อเปี็นกำารื่ปี้องกำันความ
ขดัแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ บำรื่ษิัทัฯ ได้กำำาหนดนโยบำายในกำารื่ดแ่ลรื่ายกำารื่ที�อาจก่ำอให้เกิำดความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ไว้อย่างชั่ดเจน และในกำรื่ณ์ท้ี�มกีำารื่
พจิารื่ณ์ารื่ายกำารื่ที�มคีวามขดัแยง้ทางผลปีรื่ะโยช่นต์อ่กำรื่รื่มกำารื่ทา่นใด กำรื่รื่มกำารื่ท่านนั�นจะไมม่สีทิธิุออกำเสยีง หรื่อ่มสีว่นรื่ว่มในกำารื่พจิารื่ณ์าวารื่ะดงักำลา่ว

นอกำจากำน้� บำรื่ิษััทฯ ได้กำำาหนดแนวปีฏิิบำัติในกำรื่ะบำวนกำารื่จัดซึ่่�อ โดยกำำาหนดให้ Supplier/Vendor ทุกำรื่ายต้องเปีิดเผยข้อม่ลและหรื่่อความ
เกำี�ยวข้อง/ความสัมพันธุ์ใด ๆ กำับำผ่้บำรื่ิหารื่ และพนักำงานของบำรื่ิษััท ที�อาจกำ่อให้เกำิดความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์กำับำบำรื่ิษััทฯ รื่ะหว่างกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ 
ทั�งน้� ในรื่ะหว่างปีีที�ผ่านมา ผลกำารื่พิจาณ์รื่ารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกัำนของบำริื่ษััทฯ เป็ีนรื่ายกำารื่ที�เปี็นไปีเพ่�อกำารื่ดำาเนินธุุรื่กิำจตามปีกำติ และเป็ีนไปีตาม
เง่�อนไขกำารื่ค้าทั�วไปี โดยไม่พบำรื่ายกำารื่ขัดแย้งที�มีสารื่ะสำาคัญ และไม่มีกำารื่รื่ายงานกำารื่มีส่วนได้ส่วนเสียของกำรื่รื่มกำารื่ ผ่้บำรื่ิหารื่ และบำุคคลที�เกำี�ยวข้อง

	 กิจกริริมุ่ริณริงค์ส่�งเส่ริิมุ่การิกำากับด่แลกิจการิ	จริิยัธริริมุ่ธริ่กิจและการิต่�อต่้านการิท่จริิต่คอริ์ริัปชีัน
บำรื่ิษััทฯ กำำาหนดนโยบำายกำารื่ต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิตคอร์ื่รื่ัปีช่ัน และสนับำสนุนกำารื่ต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิต กำารื่รื่ับำหรื่่อให้สินบำน หรื่่อคอร์ื่รื่ัปีช่ันไม่ว่า

กำรื่ณ์้ใด ๆ และให้ความรื่่วมม่อหรื่่อเข้ารื่่วมกำับำหน่วยงานต่าง ๆ ในกำารื่ต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ันตามความเหมาะสม พรื่้อมกำันน้� บำรื่ิษััทฯ กำำาหนด
ให้กำรื่รื่มกำารื่ ผ่้บำรื่ิหารื่ และพนักำงานทุกำคนของบำรื่ิษััทฯ ต้องไม่มีส่วนรื่่วมในกำารื่คอรื่์รื่ัปีช่ัน กำารื่ให้หรื่่อรื่ับำสินบำนจากำเจ้าหน้าที�ของรื่ัฐและเอกำช่น ทั�ง
ทางตรื่งและทางอ้อมเพ่�อให้ได้มาหรื่่อคงไว้ซึ่่�งธุุรื่กำิจหรื่่อข้อได้เปีรื่ียบำทางกำารื่แข่งขัน หรื่่อใช่้ปีรื่ะโยช่น์จากำกำารื่บำรื่ิจาค และกำารื่ทำาสาธุารื่ณ์ะกำุศลไปีเพ่�อ
ปีรื่ะโยช่น์หรื่่อสนับำสนุนกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน

โดย เม่�อวันที� 8 สิงหาคม 2565 เม่�อวันที� 8 สิงหาคม 2565 บำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำาศเจตนารื่มณ์์แนวรื่่วมปีฏิิบำัติของภาคเอกำช่นไทยในกำารื่ต่อต้าน
ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยรื่่วมม่อกำับำภาครื่ัฐ เอกำช่น และหน่วยงานกำำากำับำด่แล เพ่�อ
สรื่้างมาตรื่ฐานกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจที�โปีรื่่งใส เพ่�อให้มั�นใจว่ากำารื่ปีฏิิบำัติงานของบำุคลากำรื่ ในฐานะตัวแทนของบำรื่ิษััทฯ ได้กำรื่ะทำาไปีบำนพ่�นฐานของความ
ถึ่กำต้อง โปีรื่่งใส และปีรื่าศจากำกำารื่คอรื่์รื่ัปีช่ันที�อาจนำามาส่่กำารื่ถึ่กำฟื้้องรื่้องดำาเนินคดีและเสียช่่�อเสียงได้ 

นอกำจากำน้� บำรื่ิษััท ส่งเสริื่มให้มีกำารื่อบำรื่มและสร้ื่างจิตสำาน่กำให้พนักำงานทำางานโดยสุจรื่ิตและกำำากำับำด่แลกำารื่ปีฏิิบัำติเพ่�อต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิต
ทุกำรื่ป่ีแบำบำ จัดทำาส่�อปีรื่ะช่าสัมพันธุเ์พ่�อส่�อสารื่ และให้ความรื่่เ้กำี�ยวกำับำแนวปีฏิิบำตัิกำารื่ต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ปัีช่นัอย่างต่อเน่�อง รื่วมถึ่งจดัให้มกีำารื่ตรื่วจ
สอบำและปีรื่ะเมินความเสี�ยงจากำกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน แนวทางกำารื่ปี้องกำัน และกำารื่ติดตามผล กำารื่ปีฏิิบำัติตามแนวทางในกำารื่ต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิตในแต่ละ
หน่วยงาน เพ่�อเตรื่ียมความพรื่้อมในกำารื่ย่�นขอรื่ับำรื่อง CAC ภายในปีี 2566 ดังแสดงตามภาพด้านล่างดังน้�

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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แนวปฏิิบัต่ิเพื่่�อส่นับส่น่นนโยับายัการิต่�อต่้านการิท่จริิต่คอริ์ริัปชีัน

เพ่�อให้กำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ มีความโปีรื่่งใสและช่ัดเจน บำรื่ิษััทฯ จ่งได้จัดทำาแนวปีฏิิบำัติเพ่�อสนับำสนุนนโยบำายกำารื่ต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิต
คอรื่์รื่ัปีช่ัน  เพ่�อใช่้เปี็นกำรื่อบำในกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ และเพ่�อให้กำรื่รื่มกำารื่ ผ่้บำรื่ิหารื่ พนักำงาน ล่กำจ้าง และบำุคลากำรื่ต่าง ๆ ของบำรื่ิษััทฯ ตลอด
จนบำุคคลใด ๆ ที�กำรื่ะทำากำารื่เพ่�อปีรื่ะโยช่น์ของบำรื่ิษััทฯ หรื่่อในนามของบำรื่ิษััทฯ ปีฏิิบำัติตามนโยบำายฯอย่างจรื่ิงจัง เพ่�อปีล่กำฝ่ังจิตสำาน่กำกำารื่ต่อต้านกำารื่
ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ันและสรื่้างเปี็นวัฒนธุรื่รื่มองค์กำรื่ พรื่้อมทั�งส่�อสารื่ให้บำุคคลที�มีความเกำี�ยวข้องทางธุุรื่กำิจและสาธุารื่ณ์ช่นได้รื่ับำรื่่้และรื่ับำทรื่าบำถึ่งนโยบำายฯ 
โดยทั�วกำัน โดยมีแนวปีฏิิบำัติหลักำดังต่อไปีน้�  

1. พนักำงานต้องปีฏิิบำัติตามนโยบำายต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน จรื่รื่ยาบำรื่รื่ณ์ทางธุุรื่กำิจ รื่วมทั�งกำฎรื่ะเบำียบำและข้อบำังคับำของบำรื่ิษััทฯ โดย
ต้องไม่เข้าไปีเกำี�ยวข้องกำับำกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ันในทุกำรื่่ปีแบำบำไม่ว่าโดยทางตรื่งหรื่่อทางอ้อม

2. พนกัำงานทกุำรื่ะดบัำของบำรื่ษิัทัฯ ตอ้งดำาเนนิกำารื่โดยปีรื่าศจากำกำารื่คำานง่ถึง่ผลปีรื่ะโยช่นส์ว่นตวั ไมข่ดักำบัำผลปีรื่ะโยช่นห์ลกัำของบำรื่ษิัทัฯ หลกีำ
เลี�ยงกำารื่มีส่วนเกำี�ยวข้องทางกำารื่เงิน หรื่่อมีความสัมพันธุ์กำับำบุำคคลภายนอกำซึ่่�งจะส่งผลให้บำริื่ษััทฯ ต้องเสียผลปีรื่ะโยช่น์ หรื่่อกำ่อให้เกำิด
ความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์

3. บำรื่ิษััทฯ ย่ดมั�นในความเปี็นกำลางทางกำารื่เม่อง และสนับำสนุนกำารื่ปีฏิิบำัติตามกำฎหมายและกำารื่ปีกำครื่องตามรื่ะบำอบำปีรื่ะช่าธิุปีไตย โดย
ไม่มีแนวทางในกำารื่ให้ความช่่วยเหล่อหร่ื่อสนับำสนุนพรื่รื่คกำารื่เม่องใดไม่ว่าโดยทางตรื่งหรื่่อทางอ้อม อย่างไรื่ก็ำตามพนักำงานของบำริื่ษััท 
ย่อมมีสิทธุิเสรื่ีภาพในกำารื่เข้ารื่่วมกำิจกำรื่รื่มทางกำารื่เม่องภายใต้บำทบำัญญัติแห่งรื่ัฐธุรื่รื่มน่ญและกำฎหมายอ่�น ๆ ที�เกำี�ยวข้อง แต่กำารื่เข้า
รื่่วมกำิจกำรื่รื่มทางกำารื่เม่องพนักำงานต้องไม่กำรื่ะทำากำารื่อันใดที�เกำี�ยวข้องกำับำกำารื่เม่องภายในบำรื่ิษััท และไม่ใช่้ทรื่ัพยากำรื่ใดของบำรื่ิษััทฯ เพ่�อ
ดำาเนินกำารื่ดังกำล่าว

4. พนักำงานทุกำรื่ะดับำของบำรื่ิษััทฯ ไม่ควรื่รื่้องขอหรื่่อเรื่ียกำรื่้องของขวัญหรื่่อปีรื่ะโยช่น์อ่�นใดจากำค่่ค้าหรื่่อผ่้มีส่วนได้เสียของบำรื่ิษััทฯ ซึ่่�งจะส่ง
ผลกำรื่ะทบำต่อกำารื่ตัดสินในกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที�
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 z ห้ามมิให้บำุคลากำรื่ของบำรื่ิษััทฯ ให้หรื่่อรื่ับำของขวัญ ให้หรื่่อรื่ับำบำรื่ิกำารื่ต้อนรื่ับำ/เลี�ยงรื่ับำรื่อง อันมีผลกำรื่ะทบำต่อกำารื่ดำาเนินกำารื่
ของบำรื่ิษััทฯ ซึ่่�งมีความเสี�ยงที�อาจกำ่อให้เกำิดกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ันทุกำรื่่ปีแบำบำ ไม่ว่าโดยทางตรื่งหรื่่อทางอ้อม ทั�งน้� ให้เปี็นไปีตามแนว
ปีฏิิบำัติของกำารื่ให้และกำารื่รื่ับำของขวัญ กำารื่เลี�ยงรื่ับำรื่อง และกำารื่บำรื่ิจาคของบำรื่ิษััทฯ 

 z กำารื่บำรื่ิจาคเงิน กำารื่ให้เงินสนับำสนุน หรื่่อกำารื่มอบำผลิตภัณ์ฑ์์ของบำรื่ิษััทฯ จะต้องกำรื่ะทำาในนามของบำรื่ิษััทฯ มีกำารื่รื่ะบำุวัตถึุปีรื่ะสงค์
ให้ช่ัดเจน และต้องดำาเนินกำารื่อย่างรื่ะมัดรื่ะวัง เพ่�อให้มั�นใจว่ากำารื่บำรื่ิจาค กำารื่ให้เงินสนับำสนุนดังกำล่าวมีความโปีรื่่งใสและถึ่กำต้องตาม
กำฎหมาย

5. ความสมัพนัธุท์างธุรุื่กำจิและกำารื่จดัซ่ึ่�อจดัจา้งกัำบำภาครื่ฐัหรื่อ่เอกำช่น รื่วมถ่ึงกำารื่ตดิตอ่งานกำบัำภาครื่ฐัหรื่อ่เจา้หนา้ที�ภาครื่ฐัหรื่อ่เอกำช่น ตลอด
จนบำุคคลที�มีหน้าที�เกำี�ยวข้องในกำารื่ดำาเนินธุุรื่กิำจของบำรื่ิษััทฯ ไม่ว่าในปีรื่ะเทศหรื่่อต่างปีรื่ะเทศ จะต้องเปี็นไปีด้วยความโปีรื่่งใส ซึ่่�อสัตย์ 
ต้องดำาเนินกำารื่ให้เปี็นไปีตามรื่ะเบำียบำกำารื่จัดซึ่่�อจัดจ้างและตามกำฎหมายที�เกำี�ยวข้อง 

6. บำรื่ิษััทฯ ดำาเนินธุุรื่กิำจด้วยความโปีร่ื่งใส่และปีฏิิบัำติตามหลักำเกำณ์ฑ์์ขั�นตอนต่าง ๆ ที�กำฎหมายกำำาหนด ไม่มีนโยบำายจ่ายเงินค่าอำานวย
ความสะดวกำในรื่่ปีแบำบำใด ๆ ทั�งทางตรื่งและทางอ้อม เพ่�อจ่งใจให้กำรื่ะทำากำารื่ ไม่กำรื่ะทำากำารื่ หรื่่อปีรื่ะวิงกำารื่กำรื่ะทำากำารื่ อันส่งผลกำรื่ะทบำ
เกำี�ยวกำับำกำารื่ดำาเนินกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ  

7. บำรื่ิษััทฯ จะไม่จ้างพนักำงานรื่ัฐเข้าทำางานที�กำ่อให้เกำิดกำารื่ขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ หรื่่อ มีผลต่อกำารื่ตัดสินใจ อันทำาให้เกำิดความไม่น่าเช่่�อ
ถึอ่และมคีวามเสี�ยงกำารื่ทจุรื่ติคอรื่ร์ื่ปัีช่นั ทั�งน้� หากำมกีำารื่แตง่ตั�งอดตีเจา้หน้าที�ของรื่ฐัที�ออกำจากำตำาแหน่ง บำรื่ษิัทัฯ มกีำรื่ะบำวนกำารื่ตรื่วจสอบำ
ปีรื่ะวัติ (Due Diligence) ของบำุคลลที�บำรื่ิษััทฯ สรื่รื่หาเพ่�อแต่งตั�งเข้ามาดำารื่งตำาแหน่งกำรื่รื่มกำารื่ ที�ปีรื่่กำษัา และผ่้บำรื่ิหารื่ เพ่�อตรื่วจสอบำสิ�ง
ที�อาจเปี็นปีรื่ะเด็นความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์กำ่อนแต่งตั�ง และเปีิดเผยข้อม่ลรื่ายนามและปีรื่ะวัติของบำุคคลดังกำล่าว พรื่้อมรื่ะบำุเหตุผล
กำารื่แต่งตั�งในเอกำสารื่เผยแพรื่่ของบำรื่ิษััทฯ

	 มุ่าต่ริการิและแนวทางดำาเนินงาน
1. พนักำงานต้องไม่กำรื่ะทำากำารื่ใด ๆ ที�เปี็นกำารื่แสดงถึ่งเจตนาว่าเปี็นกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน กำารื่ให้หรื่่อรื่ับำสินบำนแกำ่ผ่้ที�มีส่วนได้เสียที�เกำี�ยวข้อง

กำับำบำรื่ิษััทฯ ในเรื่่�องที�ตนมีหน้าที�รื่ับำผิดช่อบำทั�งทางตรื่งหรื่่อทางอ้อมเพ่�อให้ได้มาซึ่่�งผลปีรื่ะโยช่น์แกำ่องค์กำรื่ ตนเอง หรื่่อผ่้ที�เกำี�ยวข้อง
2. กำารื่ดำาเนินกำารื่ใด ๆ ที�อาจมีความเสี�ยงต่อกำารื่เกำิดกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน บำุคลากำรื่ทุกำรื่ะดับำของบำรื่ิษััทฯ จะต้องปีฏิิบำัติด้วยความรื่ะมัดรื่ะวัง 

และพนักำงานทุกำรื่ะดับำของบำรื่ิษััทฯ ต้องดำาเนินกำารื่โดยปีรื่าศจากำกำารื่คำาน่งถึ่งผลปีรื่ะโยช่น์ส่วนตัว ไม่ขัดกำับำผลปีรื่ะโยช่น์หลักำของบำรื่ิษััทฯ
3. บำรื่ษิัทัฯ มกีำารื่ปีรื่ะเมนิความเสี�ยงดา้นกำารื่ทจุรื่ติคอรื่ร์ื่ปัีช่นั และกำารื่จดัวางรื่ะบำบำควบำคมุภายในเพ่�อจดักำารื่กำบัำกำารื่ทจุรื่ติคอรื่ร์ื่ปัีช่นั (“รื่ะบำบำ

ควบำคมุภายใน”) ที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกำบัำความเสี�ยง เพ่�อปีอ้งกำนัและตอ่ตา้นกำารื่ทจุรื่ติคอรื่ร์ื่ปัีช่นัของบำรื่ษิัทัฯ โดยรื่ะบำบำควบำคมุภายใน
ของบำรื่ษิัทัฯ ครื่อบำคลมุดา้นกำารื่เงนิ กำารื่บำญัช่ ีกำารื่จดัเกำบ็ำและบำนัทก่ำขอ้มล่ กำรื่ะบำวนกำารื่อ่�นๆ ในบำรื่ษิัทัฯ ที�เกำี�ยวขอ้งกำบัำมาตรื่กำารื่ตอ่ตา้นกำารื่
ทจุรื่ติคอรื่ร์ื่ปัีช่นั รื่วมถึง่กำารื่กำำาหนดอำานาจอนมุตักิำารื่จา่ยเงนิและกำารื่รื่บัำเงิน (Grant of Authority) จากำผ่บ้ำรื่หิารื่ หรื่อ่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ 
ที�ช่ัดเจน โปีรื่่งใส สามารื่ถึตรื่วจสอบำและเข้าถึ่งได้
    ทั�งน้� ค่่ม่อกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงด้านคอรื่์รื่ัปีช่ัน อ้างอิงหลักำกำารื่จากำ COSO Fraud Risk Management Guide 2016  ซึ่่�งปีรื่ะกำอบำ
ด้วย 5 องค์ปีรื่ะกำอบำ ดังน้� 
 (1) กำารื่กำำากำับำด่แลความเสี�ยงด้านคอรื่์รัื่ปีช่ัน กำารื่กำำาหนดหน้าที�ความรื่ับำผิดช่อบำของบำุคลากำรื่ในแต่ละรื่ะดับำ กำารื่จัดทำานโยบำาย 
แนวปีฏิิบำัติ และค่่ม่อที�เกำี�ยวข้องกำับำกำารื่ต่อต้านกำารื่คอรื่์รื่ัปีช่ัน กำารื่กำำาหนดแนวทางและกำิจกำรื่รื่มเพ่�อต่อต้านกำารื่คอรื่์รื่ัปีช่ัน รื่วมถึ่งกำารื่จัด
ให้มีช่่องทางกำารื่รื่้องเรื่ียนและแจ้งเบำาะแสกำารื่คอรื่์รื่ัปีช่ัน
 (2) กำารื่ปีรื่ะเมนิความเสี�ยงด้านคอร์ื่รัื่ปีชั่น กำารื่พจิารื่ณ์าโอกำาสเกิำด (Likelihood) และผลกำรื่ะทบำต่อองค์กำรื่ (Impact) หากำเหตกุำารื่ณ์์
ดังกำล่าวเกำิดข่�น เพ่�อจัดทำาแผนบำรื่ิหารื่ความเสี�ยงด้านคอรื่์รื่ัปีช่ันได้อย่างเหมาะสม 
 (3) กำิจกำรื่รื่มกำารื่ควบำคุมกำารื่คอรื่์รัื่ปีชั่น กำารื่พิจารื่ณ์ามาตรื่กำารื่หรื่่อกิำจกำรื่รื่มเพ่�อจัดกำารื่ความเสี�ยง โดยคำาน่งถึ่งความคุ้มค่าของ
ผลปีรื่ะโยช่น์และต้นทุนดำาเนินกำารื่ของแต่ละทางเล่อกำให้สอดคล้องกัำบำทรื่ัพยากำรื่ที�มีและสอดคล้องกัำบำกำลยุทธุ์กำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงของ
องค์กำรื่
 (4) กำารื่ส่บำสวนและกำารื่แกำ้ไขกำารื่คอรื่์รัื่ปีชั่น กำารื่กำำาหนดให้มีกำรื่ะบำวนกำารื่รัื่บำเรื่่�องรื่้องเรีื่ยน และกำารื่แจ้งเบำาะแสกำารื่คอรื่์รัื่ปีชั่น 
เพ่�อให้มีกำารื่รื่ายงานกำารื่คอรื่์รื่ัปีช่ันได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 
 (5) กำารื่ติดตามและกำารื่รื่ายงานกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงด้านคอรื่์รื่ัปีช่ัน กำรื่ะบำวนกำารื่ติดตามความค่บำหน้ากำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงด้าน
คอรื่์รื่ัปีช่ันและให้มีกำารื่รื่ายงานผลอย่างน้อยเปี็นรื่ายไตรื่มาส

4. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำมีหน้าที�กำำากำับำด่แลว่า กำารื่ปีฏิิบำัติงานตามรื่ะบำบำควบำคุมภายในมีปีรื่ะสิทธุิภาพ ปีรื่ะสิทธุิผล และเหมาะสมตามที�
ออกำแบำบำไว้ ตลอดจน กำารื่จัดทำารื่ายงานทางกำารื่เงิน และกำารื่ทบำทวนรื่ะบำบำควบำคุมภายในให้เปี็นปีัจจุบำัน เหมาะสม และสอดคล้องกำับำ
สภาวะความเสี�ยงด้านกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ันของบำรื่ิษััทฯ อย่่เสมอ 

5. บำุคลากำรื่ของบำรื่ิษััทฯ ต้องไม่เพิกำเฉยหากำพบำเห็นกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน หรื่่อกำารื่กำรื่ะทำาใด ๆ อันเปี็นกำารื่ฝ่่าฝ่้นนโยบำายฯ ฉบำับำน้� โดยแจ้ง
ข้อม่ลหรื่่อเบำาะแสเกีำ�ยวกำับำกำารื่กำรื่ะทำาดังกำล่าว รื่วมถึ่งสามารื่ถึขอรัื่บำคำาแนะนำาเกำี�ยวกำับำกำารื่ปีฏิิบำัติตามนโยบำายฯ ได้ มายังช่่องทางที�
บำรื่ิษััทฯ กำำาหนด

6. บำรื่ษิัทัฯ มมีาตรื่กำารื่รื่กัำษัาความลบัำและจะไมเ่ปีดิเผยขอ้มล่ของผ่ร้ื่อ้งเรื่ยีน เพ่�อใหม้ั�นใจไดว้า่ช่อ่งทางกำารื่รื่อ้งเรื่ยีนมคีวามปีลอดภยั สามารื่ถึ
เข้าถึ่งและใช่้งานได้อย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพ  

7. บำรื่ิษััทฯ จะคุ้มครื่องบำุคลากำรื่ของบำรื่ิษััทฯ ที�ปีฏิิเสธุกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน โดยจะไม่ลดตำาแหน่ง ลงโทษั หรื่่อให้ผลทางลบำต่อบำุคคลดังกำล่าว 
แม้ว่ากำารื่กำรื่ะทำานั�นจะทำาให้บำรื่ิษััทฯ ส่ญเสียโอกำาสทางธุุรื่กำิจ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ชี�องทางแจ้งเบาะแส่หริ่อข้อริ้องเริียัน
บำรื่ษิัทัฯ จดัใหม้มีาตรื่กำารื่กำำากำบัำดแ่ลและช่อ่งทางสำาหรื่บัำผ่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุำฝ่่าย รื่วมถึง่พนกัำงานในองคก์ำรื่ ในกำารื่แจง้เบำาะแส หรื่อ่กำารื่รื่อ้งเรื่ยีน

กำารื่กำรื่ะทำาที�สงสัยว่ามีกำารื่ฝ่่าฝ่้น หรื่่อไม่ปีฏิิบำัติตามกำฎหมาย รื่ะเบำียบำ ข้อบำังคับำ หรื่่อนโยบำายกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ รื่วมถึ่งกำารื่รื่ายงานทางกำารื่เงินที�
ไมถ่ึก่ำตอ้ง หรื่อ่รื่ะบำบำควบำคมุภายในที�บำกำพรื่อ่งโดยตรื่งตอ่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ ปีรื่ะธุานเจา้หนา้ที�บำรื่หิารื่ หรื่่อเลขานกุำารื่บำรื่ษิัทัฯ และมกีำลไกำในกำารื่
คุม้ครื่องพนกัำงานและผ่แ้จง้เบำาะแสเพ่�อสนบัำสนนุใหผ้่ม้สีว่นไดเ้สียทุกำฝ่า่ยมสีว่นรื่ว่มในกำารื่สอดสอ่งดแ่ลผลปีรื่ะโยช่น์ของบำรื่ษิัทัฯ ไดอ้ย่างมปีีรื่ะสทิธิุภาพ
มากำยิ�งข่�น

ขั�นต่อนการิดำาเนินการิ
ในกำรื่ณ์ม้ขีอ้รื่อ้งเรื่ยีนวา่อาจมกีำารื่กำรื่ะทำาผดิ คณ์ะทำางานจดักำารื่ขอ้รื่อ้งเรื่ยีนซึ่่�งแตง่ตั�งโดยปีรื่ะธุานเจา้หนา้ที�บำรื่หิารื่เพ่�อทำาหนา้ที�รื่บัำเบำาะแส/

ข้อรื่้องเรื่ียน และดำาเนินกำารื่จัดกำารื่ข้อรื่้องเรื่ียนตามขั�นตอน ดังน้� 
1. ตรื่วจสอบำขอ้มล่กำบัำผ่ท้ี�เกำี�ยวขอ้งกำบัำเบำาะแส/ขอ้รื่อ้งเรื่ยีน และกำำาหนดแผนกำารื่ดำาเนนิกำารื่ หรื่อ่อาจมอบำหมายใหห้นว่ยงานที�เกำี�ยวขอ้งกำบัำ

เรื่่�องนั�นดำาเนินกำารื่และแจ้งต่อคณ์ะทำางานจัดกำารื่ข้อรื่้องเรื่ียน
2. หากำเปี็นเบำาะแส/ข้อรื่้องเรื่ียนที�มีนัยสำาคัญให้คณ์ะทำางานจัดกำารื่ข้อรื่้องเรื่ียนนำาเสนอปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่หรื่่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ 

เพ่�อแต่งตั�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สอบำสวนและหาข้อเท็จจรื่ิงเพิ�มเติม และกำำาหนดแนวทางกำารื่จัดกำารื่เบำ่�องต้น
3. หน่วยงานที�เกีำ�ยวข้องดำาเนินกำารื่ตามแนวทางกำารื่จัดกำารื่ตามข้อเสนอแนะของคณ์ะทำางานจัดกำารื่ข้อรื่้องเรื่ียนพรื่้อมทั�งรื่ายงานความ

ค่บำหน้าของกำารื่ดำาเนินกำารื่
4. รื่ายงานกำารื่ดำาเนินกำารื่เกำี�ยวกำบัำขอ้รื่อ้งเรื่ยีน/เบำาะแสตอ่ปีรื่ะธุานเจา้หน้าที�บำรื่หิารื่หรื่อ่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ และ

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ตามความเหมาะสม
5. พิจารื่ณ์าว่าจะให้ผ่้ใดเปี็นผ่้ที�ทำาหน้าที�ติดต่อปีรื่ะสานงานในกำารื่รื่ับำข้อเท็จจรื่ิง รื่ายงานความค่บำหน้ากำารื่ดำาเนินกำารื่ ข้อสรืุ่ปีและแนวทาง

กำารื่จัดกำารื่กำับำผ่้แจ้งเบำาะแส/ข้อรื่้องเรื่ียน
6. กำารื่ดำาเนินกำารื่สำาหรื่ับำเบำาะแส/ข้อรื่้องเรื่ียน ให้เรื่ิ�มดำาเนินกำารื่โดยเรื่็วที�สุดเท่าที�จะทำาได้ โดยคำาน่งถึ่งลักำษัณ์ะความรื่้ายแรื่งของเบำาะแส/

ข้อรื่้องเรื่ียน  

ชี�องทางแจ้งเบาะแส่หริ่อข้อริ้องเริี	ยัน
1. ช่่องทางสำาหรื่ับำผ่้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ภายนอกำบำรื่ิษััทฯ
 1.1 จดหมายทางไปีรื่ษัณ์้ย์ ส่งถึ่ง กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่ เลขานุกำารื่บำรื่ิษััทฯ

บำรื่ิษััท คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปี จำากำัด (มหาช่น)
393 อาคารื่ 393 สีลม ช่ั�น 7 - 10 ถึนนสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพมหานครื่ 10500

 1.2 เว็บำไซึ่ต์: www.carabao.co.th, www.carabaogroup.com
 1.3 จดหมายอิเล็กำทรื่อนิกำส์: whistleblowing@carabao.co.th
 1.4 โทรื่ศัพท์: +66 2636 6111

2. ช่่องทางสำาหรื่ับำบำุคลากำรื่ภายในบำรื่ิษััทฯ
 QR Code:  

มุ่าต่ริการิค่้มุ่คริองส่ิทธิของผู้่้แจ้งเบาะแส่หริ่อผู้่้ริ้องเริียัน
บำรื่ษิัทัฯ จะไมก่ำรื่ะทำากำารื่ใดที�ไม่เปีน็ธุรื่รื่มตอ่ผ่แ้จง้เบำาะแส / ผ่ร้ื่อ้งเรื่ยีนรื่วมทั�งพนักำงาน ลก่ำจา้ง หรื่อ่บำคุคลอ่�นใดที�รื่บัำจา้งทำางานใหแ้กำบ่ำรื่ษิัทัฯ 

ซึ่่�งเปี็นผ่้แจ้งเบำาะแส / ผ่้รื่้องเรื่ียน ด้วยเหตุที�บำุคคลนั�น
1. ให้ข้อม่ลให้ความรื่่วมม่อหรื่่อให้ความช่่วยเหล่อไม่ว่าด้วยปีรื่ะกำารื่ใด ๆ เกำี�ยวกำับำกำารื่แจ้งเบำาะแส / รื่้องเรื่ียนกำารื่กำรื่ะทำาที�ฝ่่าฝ่้นกำฎหมาย 

กำฎรื่ะเบำียบำ และจรื่ิยธุรื่รื่มธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ
2. ให้ถึ้อยคำา ย่�นเอกำสารื่หลักำฐาน หรื่่อเปี็นพยานเพ่�อปีรื่ะโยช่น์ในกำารื่พิจารื่ณ์าหรื่่อตรื่วจสอบำกำรื่ณ์้มีเหตุสงสัยว่ามีกำารื่ฝ่่าฝ่้นหรื่่อไม่ปีฏิิบำัติ

ตามกำฎหมาย กำฎรื่ะเบำียบำ หรื่่อจรื่ิยธุรื่รื่มธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ
อน่�ง บำุคคลใดที�ได้รื่ับำทรื่าบำเบำาะแส / เรื่่�องรื่้องเรื่ียน หรื่่อข้อม่ลที�เกำี�ยวข้องกำับำเบำาะแส / เรื่่�องรื่้องเรื่ียนน้�จะต้องปีกำปี้องข้อม่ลเบำาะแส / เรื่่�อง

รื่้องเรื่ียนเปี็นความลับำ
ในปีี 2565 บำรื่ิษััทฯ ได้รื่ับำกำารื่แจ้งเบำาะแสหรื่่อข้อรื่้องเรื่ียนผ่านช่่องทางดังกำล่าวจำานวน 8 เรื่่�อง ซึ่่�งเปี็นเรื่่�องกำารื่ปีรื่ะพฤติตนไม่เหมาะสม

และกำารื่ไม่ปีฏิิบำัติหรื่่อฝ่่าฝ่้นรื่ะเบำียบำข้อบำังคับำบำรื่ิษััทฯ ของพนักำงาน โดยไม่มีเรื่่�องที�เกำี�ยวข้องกำับำกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ันหรื่่อกำารื่ทำาผิดจรื่รื่ยาบำรื่รื่ณ์ธุุรื่กำิจ 
บำรื่ิษััทฯ ได้ดำาเนินกำารื่ตามขั�นตอนที�กำำาหนดในนโยบำายของบำรื่ิษััทฯ ในทุกำกำรื่ณ์้แล้ว

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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กิาริสัริริหา และแต้่งต้ั�งกิริริมกิาริและผู้บริิหาริริะดำับสัูงสัุดำ
 คุณสัมบัต้ิของกิริริมกิาริบริิษััท และคณะกิริริมกิาริชุ่ดำต้่าง ๆ

 (1) คณะกิริริมกิาริบริิษััท
องคป์ีรื่ะกำอบำและกำารื่สรื่รื่หา แตง่ตั�ง ถึอดถึอน หรื่อ่พน้จากำตำาแหนง่กำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ษิัทัฯ นั�นไดก้ำำาหนดไวใ้นกำฎบำตัรื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ษิัทั 

ซึ่่�งผ่านกำารื่อนุมัติโดยที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ กำฎบำัตรื่ดังกำล่าวกำำาหนดคุณ์สมบำัติของกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ซึ่่�งสามารื่ถึสรืุ่ปีสารื่ะสำาคัญได้ดังน้� 
(กำ) กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ ไมจ่ำาเปีน็ตอ้งเปีน็ผ่ถ้ึอ่หุน้ของบำรื่ษิัทัฯ โดยกำรื่รื่มกำารื่ตอ้งเปีน็บำคุคลที�มคีวามรื่่ค้วามสามารื่ถึและปีรื่ะสบำกำารื่ณ์ท์ี�จะเปีน็

ปีรื่ะโยช่นต์อ่กำารื่ดำาเนนิธุุรื่กำจิ มคีวามซึ่่�อสตัย ์สจุรื่ติ มจีรื่ยิธุรื่รื่มในกำารื่ดำาเนนิธุรุื่กำจิและมเีวลาเพยีงพอที�จะอทุศิความรื่่ค้วามสามารื่ถึและปีฏิบิำตัหินา้ที�ให้
แกำ่บำรื่ิษััทฯ อย่างเต็มที� นอกำจากำน้� กำรื่รื่มกำารื่ต้องมีคุณ์สมบำัติครื่บำถึ้วนและไม่มีลักำษัณ์ะต้องห้ามตามกำฎหมายว่าด้วยบำรื่ิษััทมหาช่นจำากำัด และกำฎหมาย
ว่าด้วยหลักำทรื่ัพย์และตลาดหลักำทรื่ัพย์ รื่วมทั�งต้องไม่มีลักำษัณ์ะที�แสดงถ่ึงกำารื่ขาดความเหมาะสมที�จะได้รื่ับำความไว้วางใจให้บำริื่หารื่จัดกำารื่กิำจกำารื่ที�มี
มหาช่นเป็ีนผ่ถ้ึอ่หุน้ตามที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ กำ.ล.ต. ปีรื่ะกำาศกำำาหนด โดยจะต้องเปีน็บำคุคลที�มชี่่�ออย่่ในรื่ะบำบำข้อมล่รื่ายช่่�อกำรื่รื่มกำารื่และผ่บ้ำริื่หารื่ของบำริื่ษัทัที�
ออกำหลักำทรื่พัยต์ามปีรื่ะกำาศคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัำเกำณ์ฑ์ก์ำารื่แสดงช่่�อบำคุคลในรื่ะบำบำข้อมล่รื่ายช่่�อกำรื่รื่มกำารื่และผ่บ้ำรื่หิารื่ของบำริื่ษัทัที�
ออกำหลักำทรื่ัพย์

(ข) คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่จำานวนไม่น้อยกำว่า 5 คนและกำรื่รื่มกำารื่ไม่น้อยกำว่ากำ่�งหน่�งของจำานวนกำรื่รื่มกำารื่ทั�งหมดจะ
ต้องมีถึิ�นที�อย่่ในปีรื่ะเทศไทย

(ค)  โครื่งสรื่้างคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ต้องปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกำรื่รื่มกำารื่ทั�งหมดแต่ต้องไม่น้อยกำว่า 3 คน โดย
กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะจะต้องมีความเป็ีนอิสรื่ะจากำกำารื่ควบำคุมของผ้่ถ่ึอหุ้นรื่ายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกำี�ยวข้องหรื่่อส่วนได้เสียในทางกำารื่เงินและกำารื่บำรื่ิหารื่
กำจิกำารื่ อกีำทั�งมคีณุ์สมบำตัคิรื่บำถึว้นตามหลกัำเกำณ์ฑ์ค์ณุ์สมบำตักิำรื่รื่มกำารื่อสิรื่ะตามที�กำำาหนดในปีรื่ะกำาศคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำตลาดทนุ ที� ทจ.28/2551 เรื่่�อง 
กำารื่ขออนุญาตและกำารื่อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกำใหม่ (“ปีรื่ะกำาศทจ. 28/2551”) ตามที�ได้มีกำารื่แกำ้ไขเพิ�มเติม

(ง) คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำไม่น้อยกำว่า 3 คน โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำน้�ต้องมีคุณ์สมบัำติครื่บำถึ้วน
ตามปีรื่ะกำาศ ทจ.28/2551 อีกำทั�งมีขอบำเขตหน้าที�และความรื่ับำผิดช่อบำตามที�ตลาดหลักำทรื่ัพย์ฯ ปีรื่ะกำาศกำำาหนด

(จ) คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิััทฯ จะเล่อกำกำรื่รื่มกำารื่คนหน่�งเปีน็ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิััทฯ ในกำรื่ณ์้ที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิััทฯ พจิารื่ณ์าเหน็สมควรื่อาจ
จะเล่อกำกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ คนหน่�งหรื่่อหลายคนเปี็นรื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ กำ็ได้

 (2) คณะกิริริมกิาริอิสัริะ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดคา่ตอบำแทนจะรื่ว่มกำนัพจิารื่ณ์าคณุ์สมบำตัขิองบำคุคลที�จะมาดำารื่งตำาแหน่งเปีน็กำรื่รื่มกำารื่อสิรื่ะโดยพิจารื่ณ์าจากำ

คณุ์สมบำตัแิละลกัำษัณ์ะตอ้งหา้มของกำรื่รื่มกำารื่ตาม พ.รื่.บำ. บำรื่ษิัทัมหาช่น พ.รื่.บำ. หลกัำทรื่พัยฯ์ ปีรื่ะกำาศของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำตลาดทนุ รื่วมถึง่ปีรื่ะกำาศ
ข้อบำังคับำและ/หรื่่อรื่ะเบีำยบำที�เกีำ�ยวข้อง นอกำจากำน้�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ จะพิจารื่ณ์าคัดเล่อกำกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะจากำผ้่ทรื่งคุณ์วุฒิปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์กำารื่ทำางาน
และความเหมาะสมด้านอ่�น ๆ ปีรื่ะกำอบำกำัน จากำนั�นจะนำาเสนอต่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นเพ่�อพิจารื่ณ์าแต่งตั�งเปี็นกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ต่อไปี บำรื่ิษััทฯ 
มีนโยบำายกำารื่แต่งตั�งกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกำรื่รื่มกำารื่ทั�งหมดและต้องมีจำานวนไม่น้อยกำว่า 3 ท่าน ทั�งน้� คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ 
ได้กำำาหนดคุณ์สมบำัติของกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะไว้ ดังน้�

(กำ)  ถึ่อหุ้นไม่เกำินรื่้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที�มีสิทธุิออกำเสียงทั�งหมดของบำรื่ิษััทฯ บำรื่ิษััทใหญ่บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทรื่่วม ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ หรื่่อ
ผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ ทั�งน้�ให้นับำรื่วมกำารื่ถึ่อหุ้นของผ่้ที�เกำี�ยวข้องของกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะรื่ายนั�น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เปี็นหรื่่อเคยเปี็นกำรื่รื่มกำารื่ที�มีส่วนรื่่วมบำรื่ิหารื่งาน ล่กำจ้าง พนักำงาน ที�ปีรื่่กำษัาที�ได้เงินเด่อนปีรื่ะจำาหรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ 
บำรื่ิษััทใหญ่ บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทรื่่วม บำรื่ิษััทย่อยลำาดับำเดียวกำัน ผ้่ถ่ึอหุ้นรื่ายใหญ่หรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากำกำารื่มีลักำษัณ์ะ
ดังกำล่าวมาแล้วไม่น้อยกำว่าสองปีีกำ่อนวันที�ย่�นคำาขออนุญาตต่อสำานักำงาน กำ.ล.ต.

(ค) ไม่เปี็นบำุคคลที�มีความสัมพันธุ์ทางสายโลหิตหรื่่อโดยกำารื่จดทะเบำียนตามกำฎหมายในลักำษัณ์ะที�เปี็นบำิดามารื่ดา ค่่สมรื่ส พี�น้อง และบำุตรื่ 
รื่วมทั�งค่่สมรื่สของบำุตรื่ของกำรื่รื่มกำารื่รื่ายอ่�น ผ่้บำรื่ิหารื่ ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ ผ่้มีอำานาจควบำคุมบำุคคลที�จะได้รื่ับำกำารื่เสนอให้เปี็นกำรื่รื่มกำารื่ผ่้บำรื่ิหารื่หรื่่อผ่้มี
อำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ หรื่่อบำรื่ิษััทย่อย

(ง) ไมม่หีรื่อ่เคยมคีวามสมัพนัธุท์างธุรุื่กำจิกำบัำบำรื่ษิัทัฯ บำริื่ษัทัใหญ ่บำรื่ษิัทัยอ่ย บำรื่ษิัทัรื่ว่ม ผ่ถ้ึอ่หุน้รื่ายใหญ ่หรื่อ่ผ่ม้อีำานาจควบำคมุของบำรื่ษิัทัฯ 
ในลักำษัณ์ะที�อาจเปี็นกำารื่ขัดขวางกำารื่ใช่้วิจารื่ณ์ญาณ์อย่างอิสรื่ะของตน รื่วมทั�งไม่เปี็นหรื่่อเคยเปี็นผ่้ถึ่อหุ้นที�มีนัยหรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของผ่้ที�มีความ
สัมพันธุ์ทางธุุรื่กำิจกำับำบำรื่ิษััทฯ บำรื่ิษััทใหญ่ บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทรื่่วม ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ หรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากำกำารื่มีลักำษัณ์ะ
ดังกำล่าวมาแล้วไม่น้อยกำว่า 2 ปีีกำ่อนวันที�ย่�นคำาขออนุญาตต่อสำานักำงาน กำ.ล.ต.

(จ) ไม่เป็ีนหร่ื่อเคยเป็ีนผ้่สอบำบัำญชี่ของบำริื่ษััทฯ บำรื่ิษััทใหญ่ บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทร่ื่วม ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่หรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำริื่ษััทฯ 
และไม่เปี็นผ่้ถึ่อหุ้นที�มีนัยผ่้มีอำานาจควบำคุมหรื่่อหุ้นส่วนของสำานักำงานสอบำบำัญช่ี ซึ่่�งมีผ่้สอบำบัำญช่ีของบำริื่ษััทฯ บำริื่ษััทใหญ่ บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทรื่่วม 
ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ หรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ สังกำัดอย่่ เว้นแต่จะได้พ้นจากำกำารื่มีลักำษัณ์ะดังกำล่าวมาแล้วไม่น้อยกำว่า 2 ปีีกำ่อนวันที�ย่�นคำาขอ
อนุญาตต่อสำานักำงาน กำ.ล.ต.

(ฉ) ไมเ่ปีน็หรื่อ่เคยเปีน็ผ่ใ้หบ้ำริื่กำารื่ทางวชิ่าช่พีใด ๆ  ซึ่่�งรื่วมถึง่กำารื่ใหบ้ำริื่กำารื่เปีน็ที�ปีรื่ก่ำษัากำฎหมายหรื่อ่ที�ปีรื่ก่ำษัาทางกำารื่เงนิซึ่่�งไดร้ื่บัำค่าบำริื่กำารื่
เกำินกำว่า 2 ล้านบำาทต่อปีีจากำบำรื่ิษััทฯ บำรื่ิษััทใหญ่ บำรื่ิษััทย่อย บำรื่ิษััทรื่่วม ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ หรื่่อผ่้มีอำานาจควบำคุมของบำรื่ิษััทฯ และไม่เปี็นผ่้ถึ่อหุ้นที�มีนัย 
ผ่้มีอำานาจควบำคุมหรื่่อหุ้นส่วนของ ผ่้ให้บำรื่ิกำารื่ทางวิช่าช่ีพนั�นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากำกำารื่มีลักำษัณ์ะดังกำล่าวมาแล้วไม่น้อยกำว่า 2 ปีีกำ่อนวันที�ย่�นคำาขอ
อนุญาตต่อสำานักำงาน กำ.ล.ต.

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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(ช่) ไม่เปี็นกำรื่รื่มกำารื่ที�ได้รื่ับำกำารื่แต่งตั�งข่�นเพ่�อเปี็นตัวแทนของกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่ หรื่่อผ่้ถึ่อหุ้นซึ่่�งเปี็นผ่้ที�เกำี�ยวข้องกำับำ
ผ่้ถึ่อหุ้นรื่ายใหญ่

(ซึ่) ไมป่ีรื่ะกำอบำกำจิกำารื่ที�มสีภาพอย่างเดยีวกำนัและเปีน็กำารื่แขง่ขนัที�มนียักำบัำกำจิกำารื่ของบำรื่ษิัทัฯ หรื่อ่บำรื่ษิัทัยอ่ย หรื่อ่ไมเ่ปีน็หุน้สว่นที�มนียัใน
หา้งหุน้ส่วน หรื่อ่เป็ีนกำรื่รื่มกำารื่ที�มสีว่นร่ื่วมบำริื่หารื่งานลก่ำจ้างพนักำงานที�ปีรื่ก่ำษัาที�รื่บัำเงินเดอ่นปีรื่ะจำาหรื่อ่ถึอ่หุ้นเกิำนร้ื่อยละ 1 ของจำานวนหุน้ที�มสีทิธิุออกำ
เสียงทั�งหมดของบำรื่ิษััทอ่�นซึ่่�งปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่ที�มีสภาพอย่างเดียวกำันและเปี็นกำารื่แข่งขันที�มีนัยกำับำกำิจกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ หรื่่อบำรื่ิษััทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักำษัณ์ะอ่�นใดที�ทำาให้ไม่สามารื่ถึให้ความเห็นอย่างเปี็นอิสรื่ะเกำี�ยวกำับำกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทฯ

 (3) คณะกิริริมกิาริต้ริวิจสัอบ
(กำ) องค์ปีรื่ะกำอบำ และกำารื่สรื่รื่หา แต่งตั�ง ถึอดถึอน หรื่่อกำารื่พ้นจากำตำาแหน่งของกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำนั�นปีรื่ากำฏิในกำฎบำัตรื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่

ตรื่วจสอบำของบำรื่ิษััทฯ ซึ่่�งได้รื่ับำกำารื่อนุมัติด้วยมติที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ 
(ข) คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ เป็ีนผ่้คัดเล่อกำแต่งตั�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำของบำริื่ษััทฯ โดยปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำอย่างน้อย 3 

ทา่น กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำนั�นแต่งตั�งจากำกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะของบำริื่ษัทัฯ ที�มคีณุ์สมบัำตติามที�กำฎหมายว่าด้วยหลักำทรัื่พย์และตลาดหลักำทรัื่พย์ รื่วมถ่ึงปีรื่ะกำาศ
ข้อบำังคับำและ/หรื่่อรื่ะเบำียบำของตลาดหลักำทรื่ัพย์ฯ 

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำต้องมีกำรื่รื่มกำารื่อย่างน้อย 1 คนเปี็นผ่้มีความรื่่้และปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ในกำารื่สอบำทานความน่าเช่่�อถึ่อของงบำกำารื่เงิน โดย
ต้องรื่ะบุำคุณ์สมบำัติดังกำล่าวไว้ในหนังส่อรื่ับำรื่องปีรื่ะวัติของกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำที�ต้องส่งต่อตลาดหลักำทรื่ัพย์ฯ รื่วมทั�งรื่ะบำุไว้ในแบำบำ Filing แบำบำ 56-1 
และ แบำบำ 56-2

(ต) เม่�อกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำครื่บำวารื่ะกำารื่ดำารื่งตำาแหน่ง หรื่่อมีเหตุที�กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำไม่สามารื่ถึอย่่ได้จนครื่บำวารื่ะ และมีผลให้จำานวน
สมาช่ิกำน้อยกำว่า 3 คน คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ จะแต่งตั�งกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำทดแทนให้ครื่บำถึ้วนภายใน 3 เด่อนนับำแต่วันที�จำานวนสมาช่ิกำไม่ครื่บำถึ้วน 
เพ่�อให้เกำิดความต่อเน่�องในกำารื่ปีฏิิบำัติงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ

(ง) ให้หัวหน้างานตรื่วจสอบำภายในของบำรื่ิษััทฯ เปี็นเลขานุกำารื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ
(จ) กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำแต่ละท่านจะมีวารื่ะดำารื่งตำาแหน่งครื่าวละ 3 ปีี 

 (4) คณะกิริริมกิาริบริิหาริ
องค์ปีรื่ะกำอบำ และกำารื่สรื่รื่หา แต่งตั�ง ถึอดถึอน หรื่่อกำารื่พ้นจากำตำาแหน่งของกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่นั�นปีรื่ากำฏิในกำฎบำัตรื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่

ของบำรื่ิษััทซึ่่�งได้รื่ับำกำารื่อนุมัติด้วยมติที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ  รื่ายละเอียดสรืุ่ปีได้ดังน้�       
(กำ) คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่จำานวนไม่น้อยกำว่า 3 คน
(ข) คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ จะเล่อกำกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่คนหน่�งเป็ีนปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ ในกำรื่ณ์้ที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ พิจารื่ณ์าเห็น

สมควรื่ อาจเล่อกำกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่คนหน่�งหรื่่อหลายคนเปี็นรื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่กำ็ได้

 (5) คณะกิริริมกิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ แตง่ตั�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่ความเสี�ยงข่�นช่ดุหน่�ง ปีรื่ะกำอบำดว้ยกำรื่รื่มกำารื่และ/หรื่อ่ผ่บ้ำรื่หิารื่จำานวนหน่�งที�มคีณุ์สมบำตัิ

เหมาะสม เพ่�อกำำาหนดนโยบำายดา้นกำารื่บำรื่หิารื่ความเสี�ยงใหค้รื่อบำคลมุทั�วทั�งองคก์ำรื่ รื่วมทั�งกำำากำบัำดแ่ลให้มรีื่ะบำบำหรื่อ่กำรื่ะบำวนกำารื่บำริื่หารื่จัดกำารื่ความเสี�ยง 
เพ่�อควบำคุมความเสี�ยง และลดผลกำรื่ะทบำของความเสี�ยงต่อธุุรื่กำิจของบำรื่ิษััทฯ โดยมีหน้าที�สำาคัญในกำารื่รื่ะบำุความเสี�ยงที�เกำี�ยวข้องกำับำกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ
ของบำรื่ิษััทฯ กำำาหนดมาตรื่กำารื่ปี้องกำัน และติดตามด่แลกำารื่ปีฏิิบำัติตามมาตรื่กำารื่ดังกำล่าวได้อย่างเหมาะสม กำฎบำัตรื่ฉบำับำน้�ทำาข่�นเพ่�อให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่
บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงมีความเข้าใจบำทบำาท หน้าที�และความรื่ับำผิดช่อบำของตนเองและใช่้กำฎบำัตรื่น้�เปี็นแนวทางในกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที�

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงแต่งตั�งโดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ  มีวารื่ะกำารื่ดำารื่งตำาแหน่งครื่าวละ 3 ปีีนับำแต่วันที�ได้รื่ับำแต่งตั�ง กำรื่รื่มกำารื่
บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงที�ครื่บำกำำาหนดต้องออกำจากำตำาแหน่งตามวารื่ะ โดยอาจได้รื่ับำแต่งตั�งให้กำลับำเข้าดำารื่งตำาแหน่งใหม่ได้  

 (6) คณะกิริริมกิาริสัริริหาและกิำาหน์ดำค่าต้อบแทน์
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ แตง่ตั�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดคา่ตอบำแทน โดยปีรื่ะกำอบำดว้ยกำรื่รื่มกำารื่และผ่บ้ำรื่หิารื่จำานวนหน่�งที�มคีณุ์สมบำตัิ

เหมาะสม เพ่�อกำำาหนดนโยบำายด้านกำารื่สรื่รื่หาบุำคคลที�จะเขา้มาเป็ีนกำรื่รื่มกำารื่และผ่บ้ำริื่หารื่รื่ะดับำสง่ และกำลั�นกำรื่องบุำคคลที�มคีณุ์สมบำตัเิหมาะสมก่ำอนเสนอ
ช่่�อให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่หรื่่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นแต่งตั�ง นอกำจากำน้�ยังมีบำทบำาทสำาคัญในกำารื่พิจารื่ณ์าหลักำเกำณ์ฑ์์ในกำารื่กำำาหนดค่าตอบำแทนของกำรื่รื่มกำารื่และ
ผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่งเพ่�อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึ่งความสามารื่ถึในกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที�ของกำรื่รื่มกำารื่และผ่้บำรื่ิหารื่ให้เปี็นไปีตามเปี้าหมาย

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทนปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่และผ่บ้ำริื่หารื่จำานวนไม่นอ้ยกำว่า 3 คน โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ จะเลอ่กำ
กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดคา่ตอบำแทนคนหน่�งเปีน็ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดคา่ตอบำแทน ซึ่่�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดคา่ตอบำแทนแต่ง
ตั�งโดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ  มวีารื่ะกำารื่ดำารื่งตำาแหน่งครื่าวละ 3 ปีนัีบำแต่วนัที�ได้รื่บัำแต่งตั�ง กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทนที�ครื่บำกำำาหนดต้อง
ออกำจากำตำาแหน่งตามวารื่ะ โดยอาจได้รื่ับำแต่งตั�งให้กำลับำเข้าดำารื่งตำาแหน่งใหม่ได้

 (7) คณะกิริริมกิาริเพั่�อกิาริพััฒน์าอย่างยั�งยืน์
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัเปีน็ผ่พ้จิารื่ณ์าคดัเลอ่กำและแตง่ตั�งกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พฒันาอยา่งยั�งยน่และปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พฒันาอยา่งยั�งยน่ 

โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทอย่างน้อย 3 คน โดยเปี็นกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะไม่น้อยกำว่ากำ่�งหน่�ง และต้องเปี็นผ่้มี
ความรื่่้ ความสามารื่ถึ ปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ และคุณ์สมบำัติที�เหมาะสม กำรื่ณ์้ที�กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นเปี็นกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท ให้กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่
พัฒนาอย่างยั�งย่นมีวารื่ะกำารื่ดำารื่งตำาแหน่งตามรื่อบำรื่ะยะเวลากำารื่เปี็นกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท โดยกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นซึ่่�งพ้นจากำตำาแหน่งตาม
วารื่ะอาจจะได้รื่ับำกำารื่แต่งตั�งใหม่อีกำได้ตามความจำาเปี็นและเหมาะสม

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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กิาริกิำากิับดำูแลกิาริดำำาเน์ิน์งาน์ของบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วิม
บำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กิำจโดยกำารื่ถึ่อหุ้นในบำริื่ษััทอ่�น (Holding Company) และไม่มีกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กิำจอย่างมีนัยสำาคัญเป็ีนของตนเอง 

ดังนั�น เพ่�อให้บำรื่ิษััทฯ สามารื่ถึควบำคุมด่แลกำารื่จัดกำารื่และรื่ับำผิดช่อบำกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทย่อยได้เสม่อนเปี็นหน่วยงานหน่�งของบำรื่ิษััทฯ ที�ปีรื่ะชุ่ม
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ  ครื่ั�งที� 3/2557 เม่�อวันที� 22 เมษัายน 2557 จ่งได้มีมติอนุมัตินโยบำายกำารื่ควบำคุมและกำลไกำกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�บำรื่ิษััทเข้าไปี
ลงทนุ เพ่�อกำำาหนดกำลไกำในกำารื่กำำากำบัำดแ่ลบำริื่ษัทัยอ่ย และกำำาหนดมาตรื่กำารื่ในกำารื่ตดิตามกำารื่บำรื่หิารื่งานของบำริื่ษัทัดงักำลา่วเพ่�อดแ่ลรัื่กำษัาผลปีรื่ะโยช่น์ใน
เงนิลงทุนของบำริื่ษัทัฯ ให้เปีน็ไปีตามหลักำเกำณ์ฑ์ท์ี�กำำาหนดในปีรื่ะกำาศ ทจ. 28/2551 นอกำจากำน้�ที�ปีรื่ะชุ่มวสิามญัผ่ถ้ึอ่หุน้ของบำริื่ษัทัฯ ครื่ั�งที� 3/2557 เม่�อวนั
ที� 1 ตลุาคม 2557 ได้มมีตอินุมตักิำารื่แกำไ้ขขอ้บำงัคบัำของบำริื่ษัทัฯ และบำรื่ษิัทัย่อยใหเ้ปีน็ไปีตามหลกัำเกำณ์ฑ์ท์ี�กำำาหนดในปีรื่ะกำาศ ทจ. 28/2551 ดงักำลา่วดว้ย 

รื่ายละเอียดกำารื่กำำากำับำด่แลกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทย่อยและบำรื่ิษััทรื่่วมตามนโยบำายกำารื่ควบำคุมและกำลไกำกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�บำรื่ิษััทฯ 
เข้าไปีลงทุนมีดังน้�

 1 กิาริใช่้สัิทธิออกิเสั่ยงโดำยต้ัวิแทน์ของบริิษััทฯ ใน์ท่�ป้ริะชุ่มผู้ถูือหุ้น์ของบริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วิม 
บำรื่ิษััทฯ กำำาหนดแนวทางในกำารื่ใช่้สิทธุิออกำเสียงโดยตัวแทนของบำรื่ิษััทฯ ในที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นของบำรื่ิษััทย่อย ในเรื่่�องของกำารื่รื่ับำรื่องรื่ายงาน

กำารื่ปีรื่ะชุ่มสามัญและ/หรื่่อวิสามัญผ้่ถ่ึอหุ้น กำารื่รื่ับำรื่องงบำกำารื่เงินปีรื่ะจำาปีี กำารื่เล่อกำตั�งกำรื่รื่มกำารื่และกำารื่กำำาหนดค่าตอบำแทน กำารื่แต่งตั�งผ้่สอบำบำัญช่ี 
และกำารื่กำำาหนดค่าตอบำแทนกำารื่สอบำบำัญช่ี กำารื่จัดสรื่รื่เงินกำำาไรื่ กำารื่อนุมัติเรื่่�องอ่�น ๆ และกำารื่พิจารื่ณ์าเรื่่�องอ่�น ๆ ซึ่่�งไม่ได้กำำาหนดไว้ล่วงหน้าในวารื่ะ
กำารื่ปีรื่ะชุ่ม เพ่�อเปี็นกำารื่ปีฏิิบำัติตามแนวทางกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�ดี (Good Corporate Governance) และรื่ักำษัาไว้ซึ่่�งผลปีรื่ะโยช่น์ส่งสุดของบำรื่ิษััทฯ 
บำรื่ิษััทย่อย และของผ่้ถึ่อหุ้นอ่�นโดยรื่วม

 2 โคริงสัริ้างกิาริบริิหาริจัดำกิาริของบริิษััทย่อย
บำริื่ษัทัฯ ไดก้ำำาหนดโครื่งสรื่า้งกำารื่บำรื่หิารื่จัดกำารื่ของบำริื่ษัทัยอ่ยเพ่�อสามารื่ถึควบำคุมดแ่ลกำารื่จัดกำารื่ และรื่บัำผิดช่อบำกำารื่ดำาเนนิงานของบำริื่ษัทัยอ่ย

ได้เสม่อนเป็ีนหน่วยงานหน่�งของบำริื่ษััทฯ รื่วมทั�งมีมาตรื่กำารื่ในกำารื่ติดตามกำารื่บำริื่หารื่งานของบำริื่ษััทย่อย เพ่�อด่แลรัื่กำษัาผลปีรื่ะโยช่น์ในเงินลงทุน
ของบำรื่ิษััทฯ โดยมีรื่ายละเอียดดังต่อไปีน้�

	 (1)	การิเส่นอชีื�อบ่คคลเป็นกริริมุ่การิในบริิษััทยั�อยั
บำรื่ิษััทฯ จะส่งบำุคคลที�ได้รื่ับำมติเห็นช่อบำจากำที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เข้าเปี็นกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนกำารื่

ถึ่อหุ้นของบำรื่ิษััทฯ ในบำรื่ิษััทย่อยนั�น โดยกำำาหนดให้กำรื่รื่มกำารื่ที�ได้รื่ับำกำารื่เสนอช่่�อมีคุณ์สมบำัติ บำทบำาท หน้าที� และความรื่ับำผิดช่อบำ ตลอดจนไม่มี
ลกัำษัณ์ะขาดความนา่ไวว้างใจตามปีรื่ะกำาศคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ กำ.ล.ต. วา่ดว้ยกำารื่กำำาหนดลกัำษัณ์ะขาดความไมน่า่ไวว้างใจของกำรื่รื่มกำารื่และผ่บ้ำรื่หิารื่ของบำรื่ษิัทั

	 (2)	การิกำาหนดขอบเขต่หน้าที�และความุ่ริับผู้ิดชีอบของกริริมุ่การิและผู้่้บริิหาริในบริิษััทยั�อยั
กำรื่รื่มกำารื่ที�ได้รื่ับำแต่งตั�งตามมติเห็นช่อบำจากำที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ ให้ดำารื่งตำาแหน่งในบำริื่ษััทย่อยนั�น มีขอบำเขตหน้าที�และ

ความรัื่บำผิดช่อบำตามที�กำำาหนดไว้ในข้อบัำงคับำของบำรื่ิษััทย่อย ซ่ึ่�งที�ปีรื่ะชุ่มวิสามัญผ่้ถึ่อหุ้นของบำรื่ิษััทฯ ครื่ั�งที� 3/2557 เม่�อวันที� 1 ตุลาคม 2557 มี
มติอนุมัติข้อบำังคับำดังกำล่าวมีวัตถึุปีรื่ะสงค์เพ่�อให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อยเข้าใจบำทบำาท หน้าที�และความรื่ับำผิดช่อบำของตนที�มีต่อผ้่
ถึ่อหุ้นของบำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อย และแสดงได้ว่าจะสามารื่ถึปีฏิิบำัติหน้าที�ดังกำล่าวได้อย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพ ปีรื่ะสิทธุิผลและมีความโปีรื่่งใส ที�สำาคัญ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ษิัทัยอ่ยจะตอ้งปีฏิบิำตัหินา้ที�ใหเ้ปีน็ไปีตามนโยบำายกำารื่ควบำคมุและกำลไกำกำารื่กำำากำบัำดแ่ลกำจิกำารื่ที�บำรื่ษัิัทเขา้ไปีลงทนุ ตลอดจนนโยบำาย
กำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�บำรื่ิษััทฯ กำำาหนดข่�น 

นอกำจากำน้� กำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ษิัทัยอ่ยมหีนา้ที�ดแ่ลรื่บัำผดิช่อบำใหบ้ำรื่ษิัทัยอ่ยมรีื่ะบำบำกำารื่ควบำคมุภายใน รื่ะบำบำบำริื่หารื่ความเสี�ยง และรื่ะบำบำปีอ้งกำนั
กำารื่ทุจรื่ิตอย่างเหมาะสม มีปีรื่ะสิทธุิภาพและรื่ัดกำุมเพียงพอที�ทำาให้มั�นใจได้ว่ากำารื่ดำาเนินกำารื่ต่างๆ ของบำรื่ิษััทย่อยจะเปี็นไปีตามนโยบำายของบำรื่ิษััทฯ 
ขอ้บำงัคับำของบำรื่ษิัทัยอ่ย หมวด 5 กำารื่บำริื่หารื่จดักำารื่เพ่�อปีฏิบัิำตติามนโยบำายกำารื่ควบำคมุและกำลไกำกำารื่กำำากำบัำดแ่ลกำจิกำารื่ที�บำรื่ษิัทัฯ เขา้ไปีลงทนุ กำฎหมาย
และปีรื่ะกำาศเรื่่�องกำารื่กำำากำับำด่แลกิำจกำารื่ที�ดีของบำรื่ิษััทจดทะเบีำยน รื่วมถ่ึงปีรื่ะกำาศ ข้อบัำงคับำและหลักำเกำณ์ฑ์์ต่างๆ ที�เกำี�ยวข้องของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำ
ตลาดทุน สำานกัำงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำหลกัำทรื่พัยแ์ละตลาดหลกัำทรื่พัย์ และตลาดหลักำทรื่พัย์แห่งปีรื่ะเทศไทย ได้อยา่งแท้จริื่ง รื่วมทั�งกำารื่จัดให้มีรื่ะบำบำ
งานที�ช่ดัเจน เพ่�อแสดงไดว้า่บำรื่ษิัทัยอ่ยมรีื่ะบำบำเพยีงพอในกำารื่เปีดิเผยขอ้มล่กำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�มนียัสำาคญัตามหลกัำเกำณ์ฑ์ท์ี�กำำาหนดไดอ้ยา่งตอ่เน่�อง และ
นา่เช่่�อถึอ่ และมีช่อ่งทางใหก้ำรื่รื่มกำารื่และผ่บ้ำรื่หิารื่ของบำรื่ษิัทัฯ สามารื่ถึรัื่บำรื่่ข้อ้มล่ของบำริื่ษัทัยอ่ยในกำารื่ตดิตามดแ่ลผลกำารื่ดำาเนนิงานและฐานะกำารื่เงนิ 
กำารื่ทำารื่ายกำารื่รื่ะหว่างบำรื่ิษััทย่อยกำับำกำรื่รื่มกำารื่และผ้่บำรื่ิหารื่ของบำริื่ษััทย่อย และกำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�มีนัยสำาคัญของบำรื่ิษััทย่อยได้อย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพ 
นอกำจากำน้�ต้องจัดให้มีกำลไกำในกำารื่ตรื่วจสอบำรื่ะบำบำงานดังกำล่าวในบำรื่ิษััทย่อย โดยให้ทีมงานผ่้ตรื่วจสอบำภายในและกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะของบำรื่ิษััทฯ สามารื่ถึ
เข้าถึ่งข้อม่ลได้โดยตรื่ง และให้มีกำารื่รื่ายงานผลกำารื่ตรื่วจสอบำรื่ะบำบำงานดังกำล่าวให้กำรื่รื่มกำารื่และผ่้บำรื่ิหารื่ของบำรื่ิษััทฯ เพ่�อให้มั�นใจได้ว่าบำรื่ิษััทย่อยมี
กำารื่ปีฏิิบำัติงานตามรื่ะบำบำที�จัดทำาไว้อย่างสมำ�าเสมอ
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	 (3)	การิเปิดเผู้ยัข้อมุ่่ลของกริริมุ่การิและผู้่้บริิหาริของบริิษััทยั�อยั
(กำ) กำรื่รื่มกำารื่และผ่้บำรื่ิหารื่ของบำรื่ิษััทย่อยต้องเปีิดเผยและนำาส่งข้อม่ลส่วนได้เสียของตน และในส่วนที�เกำี�ยวข้องกำับำกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำรื่รื่ม

ใด ๆ ที�อาจคาดหมายได้ว่าจะก่ำอให้เกิำดความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ (Conflict of Interest) กำับำบำรื่ิษััทฯ และบำริื่ษััทย่อย ต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่
ของบำริื่ษััทย่อย หรื่่อผ่้ที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำริื่ษััทย่อยมอบำหมายภายในเวลาที�บำริื่ษััทย่อยกำำาหนด โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำริื่ษััทย่อยมีหน้าที�แจ้งเรื่่�อง
ดังกำล่าวให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ทรื่าบำภายในกำำาหนดเวลาที�บำรื่ิษััทฯ กำำาหนด เพ่�อเปี็นข้อม่ลปีรื่ะกำอบำกำารื่พิจารื่ณ์าตัดสินหรื่่ออนุมัติใด ๆ ซึ่่�งกำารื่
พิจารื่ณ์านั�นจะคำาน่งถึ่งปีรื่ะโยช่น์โดยรื่วมของบำรื่ิษััทย่อยและบำรื่ิษััทฯ เปี็นสำาคัญ กำรื่รื่มกำารื่และผ่้บำรื่ิหารื่ของบำรื่ิษััทย่อยต้องไม่มีส่วนรื่่วมอนุมัติในเรื่่�อง
ที�ตนเองมีส่วนได้เสียหรื่่อความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์

(ข) กำรื่รื่มกำารื่และผ้่บำรื่หิารื่ของบำริื่ษัทัย่อยรื่วมถ่ึงบำคุคลที�เกำี�ยวขอ้งของกำรื่รื่มกำารื่และผ่บ้ำรื่หิารื่ดงักำลา่วมหีนา้ที�แจง้ใหค้ณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ษิัทัย่อย
ทรื่าบำถึง่ความสมัพนัธุ ์และกำารื่ทำาธุรุื่กำรื่รื่มกำบัำบำรื่ษิัทัยอ่ยในลกัำษัณ์ะที�อาจกำอ่ใหเ้กำดิความขดัแยง้ทางผลปีรื่ะโยช่น ์และหลกีำเลี�ยงกำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�อาจกำอ่ให้
เกำิดความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์กำับำบำรื่ิษััทย่อยดังกำล่าว โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ย่อยมีหน้าที�แจ้งเรื่่�องดังกำล่าวให้แกำ่บำรื่ิษััทฯ ทรื่าบำ

อน่�ง กำารื่กำรื่ะทำาดังต่อไปีน้�ซึ่่�งเปี็นผลให้กำรื่รื่มกำารื่ และผ่้บำรื่ิหารื่ หรื่่อบำุคคลที�เกำี�ยวข้องของบำุคคลดังกำล่าวได้รื่ับำปีรื่ะโยช่น์ทางกำารื่เงินอ่�น
นอกำเหน่อจากำที�พ่งได้ตามปีกำติ หรื่่อเปี็นเหตุให้บำรื่ิษััทย่อยได้รื่ับำความเสียหาย ให้สันนิษัฐานว่าเปี็นกำารื่กำรื่ะทำาที�ขัดหรื่่อแย้งกำับำปีรื่ะโยช่น์ของบำรื่ิษััทย่อย
อย่างมีนัยสำาคัญ

• กำารื่ทำาธุุรื่กำรื่รื่มรื่ะหว่างบำริื่ษััทย่อยกัำบำกำรื่รื่มกำารื่ ผ่้บำรื่ิหารื่ หรื่่อบุำคคลที�เกีำ�ยวข้องโดยมิได้เปี็นไปีตามหลักำเกำณ์ฑ์์ของกำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�
เกำี�ยวโยงกำัน

• กำารื่ใช่้ข้อม่ลของบำรื่ิษััทและบำรื่ิษััทย่อยที�ล่วงรื่่้มา เว้นแต่เปี็นข้อม่ลที�เปีิดเผยต่อสาธุารื่ณ์ช่นแล้ว หรื่่อ

• กำารื่ใช่้ทรื่ัพย์สินหรื่่อโอกำาสทางธุุรื่กิำจของบำริื่ษััท และบำริื่ษััทย่อยในลักำษัณ์ะที�เปี็นกำารื่ฝ่่าฝ่้นหลักำเกำณ์ฑ์์หรื่่อหลักำปีฏิิบำัติทั�วไปีตามที� 
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำตลาดทุนปีรื่ะกำาศกำำาหนด  

	 (4)	การิเปิดเผู้ยัข้อมุ่่ลของบริิษััทยั�อยั
(กำ) บำรื่ิษััทย่อยมีหน้าที�เปีิดเผยข้อม่ลฐานะกำารื่เงินและผลกำารื่ดำาเนินงาน กำารื่ทำารื่ายกำารื่รื่ะหว่างบำรื่ิษััทย่อยกำับำบำุคคลที�เกำี�ยวโยง กำารื่ได้มา

หรื่่อจำาหน่ายไปีซึ่่�งสินทรื่ัพย์ หรื่่อกำารื่ทำารื่ายกำารื่สำาคัญอ่�นใดของบำรื่ิษััทย่อยให้ถึ่กำต้อง ครื่บำถึ้วน และใช่้หลักำเกำณ์ฑ์์ที�เกำี�ยวข้องกำับำกำารื่เปีิดเผยข้อม่ล
และกำารื่ทำารื่ายกำารื่ในลักำษัณ์ะดังกำล่าวในทำานองเดียวกำันกำับำหลักำเกำณ์ฑ์์ของบำรื่ิษััทฯ

(ข) บำรื่ิษััทย่อยต้องรื่ายงานแผนกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ กำารื่ขยายธุุรื่กำิจ โครื่งกำารื่ลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนกำารื่เข้ารื่่วมลงทุนกำับำผ่้ปีรื่ะกำอบำกำารื่
รื่ายอ่�น ๆ  ตอ่บำรื่ษิัทัฯ ผา่นรื่ายงานผลกำารื่ดำาเนนิงานปีรื่ะจำาเดอ่น และบำรื่ษิัทัฯ มสีทิธิุเรื่ยีกำใหบ้ำรื่ษิัทัยอ่ยเขา้ช่ี�แจงหรื่อ่นำาสง่เอกำสารื่ปีรื่ะกำอบำกำารื่พจิารื่ณ์า
กำรื่ณ์้ดังกำล่าว ซึ่่�งบำรื่ิษััทย่อยต้องปีฏิิบำัติตามอย่างเครื่่งครื่ัดทันที ในกำรื่ณ์้ที�บำรื่ิษััทฯ ตรื่วจพบำปีรื่ะเด็นที�มีนัยสำาคัญใด ๆ บำรื่ิษััทฯ อาจแจ้งให้บำรื่ิษััทย่อย
ช่ี�แจง และ/หรื่่อนำาส่งเอกำสารื่เพ่�อปีรื่ะกำอบำกำารื่พิจารื่ณ์าของบำรื่ิษััทฯ ได้

	 (5)	การิใชี้ข้อมุ่่ลภายัในของบริิษััทยั�อยั
ห้ามมิให้กำรื่รื่มกำารื่ ผ่้บำรื่ิหารื่ พนักำงาน ล่กำจ้าง หรื่่อผ่้รื่ับำมอบำหมายของบำรื่ิษััทย่อย รื่วมถึ่งค่่สมรื่สและบำุตรื่ที�ยังไม่บำรื่รื่ลุนิติภาวะของบำุคคล

ดงักำลา่วใช่ข้อ้มล่ภายในของบำรื่ษิัทัฯ และของบำรื่ษิัทัยอ่ย ทั�งที�ไดม้าจากำกำารื่กำรื่ะทำาตามหนา้ที�หรื่อ่ในทางอ่�นใด ที�มหีรื่อ่อาจจะมผีลกำรื่ะทบำเปีน็นยัสำาคญั
ต่อบำรื่ิษััทฯ และ/หรื่่อบำรื่ิษััทย่อย เพ่�อปีรื่ะโยช่น์ต่อตนเองหรื่่อผ่้อ่�น ไม่ว่าทางตรื่งหรื่่อทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รื่ับำผลตอบำแทนหรื่่อไม่กำ็ตาม

											 (6)	การิทำาธ่ริกริริมุ่ของกริริมุ่การิ	ผู้่้บริิหาริ	หริ่อบ่คคลที�มุ่ีความุ่เกี�ยัวข้องของบริิษััทยั�อยั
กำรื่รื่มกำารื่ ผ่้บำรื่ิหารื่ หรื่่อบุำคคลที�มีความเกีำ�ยวข้องของบำริื่ษััทย่อย จะทำาธุุรื่กำรื่รื่มกัำบำบำริื่ษััทย่อยได้ต่อเม่�อธุุรื่กำรื่รื่มดังกำล่าวได้รื่ับำอนุมัติจากำ

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำริื่ษัทัฯ หรื่อ่ที�ปีรื่ะชุ่มผ่ถ้ึอ่หุน้ของบำริื่ษัทัฯ ตามแต่ขนาดรื่ายกำารื่ที�คำานวณ์ได้ตามหลักำเกำณ์ฑ์ท์ี�กำำาหนดในปีรื่ะกำาศรื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกัำน 
ทั�งน้�เวน้แต่เปีน็กำารื่ทำาธุรุื่กำรื่รื่มที�เปีน็ขอ้ตกำลงทางกำารื่คา้ในลักำษัณ์ะเดียวกัำบำที�วญิญู่ช่นจะพง่กำรื่ะทำากำบัำค่ส่ญัญาทั�วไปีในสถึานกำารื่ณ์เ์ดียวกัำน ดว้ยอำานาจต่อ
รื่องทางกำารื่ค้าที�ปีรื่าศจากำอิทธิุพลในกำารื่ที�ตนมสีถึานะเป็ีนกำรื่รื่มกำารื่ ผ่บ้ำริื่หารื่ หรื่อ่บุำคคลที�มคีวามเกำี�ยวข้อง แล้วแต่กำรื่ณ์ ้และเป็ีนข้อตกำลงทางกำารื่ค้าที�
ได้รื่ับำอนุมัติจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ของบำรื่ิษััท หรื่่อเปี็นไปีตามหลักำกำารื่ที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ อนุมัติไว้แล้ว

 3 กิาริควิบคุมดำ้าน์กิาริเงิน์ของบริิษััทย่อย
1. บำรื่ิษััทฯ ย่อยมีหน้าที�นำาส่งผลกำารื่ดำาเนินงานรื่ายเด่อน และงบำกำารื่เงินฉบำับำผ่านกำารื่สอบำทานโดยผ่้สอบำบัำญช่ีรื่ายไตรื่มาส ตลอดจนข้อม่ล

ปีรื่ะกำอบำกำารื่จัดทำางบำกำารื่เงินดังกำล่าวของบำรื่ิษััทย่อยและบำรื่ิษััทรื่่วมให้กำับำบำรื่ิษััทฯ พรื่้อมยินยอมให้บำรื่ิษััทฯ ใช่้ข้อม่ลดังกำล่าวนั�น เพ่�อปีรื่ะกำอบำกำารื่จัด
ทำางบำกำารื่เงินรื่วมหรื่่อรื่ายงานผลปีรื่ะกำอบำกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะจำาไตรื่มาสหรื่่อปีรื่ะจำาปีีนั�นแล้วแต่กำรื่ณ์้

2. บำรื่ษิัทัยอ่ยมหีนา้ที�จดัทำางบำปีรื่ะมาณ์กำารื่ผลกำารื่ดำาเนนิงาน และสรื่ปุีเปีรื่ยีบำเทยีบำผลกำารื่ดำาเนนิงานตามแผนกำารื่ดำาเนนิงานจรื่งิเปีน็รื่ายไตรื่มาส 
รื่วมถึ่งติดตามผลกำารื่ดำาเนินงานให้เปี็นไปีตามแผนเพ่�อรื่ายงานต่อบำรื่ิษััทฯ

3. บำรื่ิษััทย่อยมีหน้าที�รื่ายงานปีรื่ะเด็นปีัญหาทางกำารื่เงินที�มีนัยสำาคัญต่อบำรื่ิษััทฯ เม่�อตรื่วจพบำหรื่่อได้รื่ับำกำารื่รื่้องขอจากำบำรื่ิษััทฯ ให้ดำาเนินกำารื่
ตรื่วจสอบำและรื่ายงาน

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง



บำรื่ิษััท คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปี จำากำัด (มหาช่น) ("บำรื่ิษััทฯ") ให้ความ
สำาคัญต่อรื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายในอย่างต่อเน่�อง โดยมุ่งเน้นให้บำรื่ิษััทฯ มี
รื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายในที�เพียงพอและเหมาะสมกำับำกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ โดย
ผ่้บำรื่ิหารื่ของแต่ละหน่วยงานต้องกำำากัำบำด่แลให้พนักำงานทุกำคนในหน่วย
งานปีฏิิบัำติตามรื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายในที�กำำาหนดอย่างเคร่ื่งครื่ัด และมี
ฝ่่ายตรื่วจสอบำภายในทำาหน้าที�ตรื่วจสอบำและสอบำทานกำารื่ปีฏิิบำัติงานของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ  ของบำรื่ษิัทัฯ และรื่ายงานตรื่งตอ่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ 
เพ่�อใหเ้กิำดความมั�นใจวา่กำารื่ปีฏิบัิำตงิานมปีีรื่ะสิทธุภิาพและปีรื่ะสทิธุผิล กำารื่
ใช่ท้รื่พัยากำรื่ของบำรื่ษิัทัฯ เปีน็ไปีอย่างคุม้ค่าและเกำดิปีรื่ะโยช่นส์ง่สดุ ตลอด
จนสามารื่ถึดแ่ลรื่กัำษัาทรื่พัย์สนิ ลดความผดิพลาดและปีอ้งกัำนความเสยีหายที�
อาจจะเกำดิข่�น รื่วมถึง่มกีำารื่กำำากำบัำดแ่ลกำารื่ปีฏิบิำตังิาน กำารื่รื่ายงานทางกำารื่
เงินให้มีความถึ่กำต้อง เช่่�อถึ่อได้ และทันเวลา รื่วมทั�งกำารื่ปีฏิิบำัติงานเปี็น
ไปีตามนโยบำาย กำฎรื่ะเบีำยบำ และข้อบัำงคับำของกำฎหมาย เพ่�อปี้องกำันไม่
ให้เกำิดความเสียหายต่อบำริื่ษััทฯ นอกำจากำน้� คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ ได้
ปีรื่ะเมินความเพียงพอของรื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายในเป็ีนปีรื่ะจำาทุกำปีี ตาม
แนวทางของสำานกัำงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำหลกัำทรื่พัยแ์ละตลาดหลักำทรื่พัย์ 
(กำ.ล.ต.) ตามกำรื่อบำกำารื่ควบำคมุภายในของตลาดหลกัำทรื่พัยแ์ห่งปีรื่ะเทศไทย
ที�อ้างอิงจากำ COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations 
of the Treadway Commission) ทั�ง 5 องค์ปีรื่ะกำอบำ 17 หลักำกำารื่ เพ่�อให้
มั�นใจว่าบำรื่ิษััทฯ มีกำารื่ปีฏิิบำัติตามรื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายในที�กำำาหนด ดังน้�

1.	ส่ภาพื่แวดล้อมุ่ของการิควบค่มุ่

บำรื่ิษััทฯ ได้กำำาหนดให้มีสภาพแวดล้อมของกำารื่ควบำคุมภายใน
ที�ด ีโดยจัดโครื่งสร้ื่างองค์กำรื่และสายงานกำารื่บัำงคบัำบำญัช่าที�ช่ดัเจนเหมาะสม 
รื่วมทั�งกำำาหนดเป้ีาหมายทางธุรุื่กิำจและดัช่นช้่ี�วดัผลสำาเรื่จ็ (Key Performance 
Indicators : KPI) เพ่�อใช่้ในกำารื่ปีรื่ะเมินปีรื่ะสิทธุิภาพในกำารื่ปีฏิิบำัติงาน
ให้สอดคล้องกัำบำเป้ีาหมายขององค์กำรื่ กำำาหนดให้มีค่่ม่อกำารื่ใช้่อำานาจและ
ค่ม่อ่กำารื่ปีฏิบิำตังิานของทกุำกำรื่ะบำวนกำารื่อยา่งเปีน็ลายลกัำษัณ์อ์กัำษัรื่ เพ่�อใช่้
เปี็นแนวทางในกำารื่ปีฏิิบำัติงาน มีกำารื่ถึ่ายทอดเปี้าหมายองค์กำรื่ลงส่่รื่ะดับำ
สายงาน ฝ่่ายงาน และบุำคลากำรื่ มีกำารื่สร้ื่างบำรื่รื่ยากำาศของกำารื่ปีฏิิบัำติ
งานที�ดี เพ่�อส่งเสรื่ิมให้บำุคลากำรื่ทุกำรื่ะดับำในองค์กำรื่มีทัศนคติที�ดีต่อองค์กำรื่
ดว้ยกำารื่เสริื่มสร้ื่างวัฒนธุรื่รื่มองค์กำรื่ที�ใหค้วามสำาคญักำบัำความซ่ึ่�อสตัยแ์ละ
จรื่ิยธุรื่รื่ม นอกำจากำน้� บำรื่ิษััทฯ ยังเน้นให้ผ่้บำรื่ิหารื่และพนักำงานทุกำคนให้
ความสำาคัญเกำี�ยวกัำบำกำารื่กำำากำับำด่แลกิำจกำารื่ที�ดี โดยกำำาหนดนโยบำายกำารื่
กำำากำับำด่แลกิำจกำารื่ที�ดี เพ่�อให้กำารื่ปีฏิิบัำติงานมีความโปีร่ื่งใสและเป็ีนธุรื่รื่ม
ต่อผ่้มีส่วนได้เสียทุกำฝ่่าย

2.	การิปริะเมุ่ินความุ่เส่ี�ยัง

บำรื่ิษััทฯ ได้ให้ความสำาคัญกำับำกำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยงที�อาจ
เกำิดข่�นกัำบำธุุรื่กิำจที�อาจทำาให้ไม่บำรื่รื่ลุวัตถุึปีรื่ะสงค์หรื่่อเป้ีาหมายที�กำำาหนด
ไว้ โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ได้จัดตั�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 
ซึ่่�งปีรื่ะกำอบำด้วย กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ และผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง
ของแต่ละหน่วยงาน คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง มีหน้าที�และความ
รื่ับำผิดช่อบำในกำารื่ปีรื่ะเมินความเสี�ยง และด่แลติดตามกำรื่ะบำวนกำารื่บำรื่ิหารื่
ความเสี�ยงของบำรื่ิษััทฯ อย่างสมำ�าเสมอ เพ่�อส่งเสรื่ิมและสนับำสนุนให้
บำรื่ิษััทฯ มีกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงทั�วทั�งองค์กำรื่และปีล่กำฝ่ังให้เปี็น
ส่วนหน่�งของวัฒนธุรื่รื่มองค์กำรื่ เพ่�อให้ผ่้มีส่วนได้เสียขององค์กำรื่เช่่�อมั�น
อย่างสมเหตุสมผลว่า กำารื่ดำาเนินงานเช่ิงกำลยุทธุ์ของบำริื่ษััทฯ มุ่งไปีส่่
กำารื่บำรื่รื่ลุวัตถึุปีรื่ะสงค์และเปี้าหมายขององค์กำรื่อย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพและ
ปีรื่ะสิทธิุผล และมีกำารื่บำริื่หารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงให้อย่่ในรื่ะดับำที�องค์กำรื่

ยอมรื่ับำได้ โดยกำารื่ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงและรื่ายงาน
ผลกำารื่ปีรื่ะเมินความเสี�ยงต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เปี็นรื่ายไตรื่มาส เพ่�อ
พิจารื่ณ์ารื่ับำทรื่าบำ ทั�งน้� รื่ายละเอียดด้านกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง ปีรื่ากำฏิใน
หัวข้อ “กำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยง”

3.	กิจกริริมุ่การิควบค่มุ่

บำรื่ิษััทฯ มีมาตรื่กำารื่และกิำจกำรื่รื่มกำารื่ควบำคุมที�เหมาะสมและ
เพียงพอ มีกำารื่กำำาหนดนโยบำายและรื่ะเบำียบำปีฏิิบำัติซึ่่�งได้กำำาหนดขอบำเขต 
อำานาจ หน้าที� ความรื่ับำผิดช่อบำ และกำารื่อนุมัติที�ช่ัดเจน มีกำารื่แบำ่งแยกำ
หน้าที�กำารื่ปีฏิิบัำติงาน มีกำารื่จัดทำาค่่ม่อกำารื่ปีฏิิบัำติงานทุกำขั�นตอน มีกำารื่
สอบำทานรื่ายงานทางกำารื่เงนิและรื่ายงานผลกำารื่ดำาเนนิงานที�มิใช่ท่างกำารื่
เงินให้เป็ีนไปีตามรื่ะเบีำยบำที�กำำาหนด มีกำารื่บัำนท่กำบัำญชี่ครื่บำถ้ึวนถ่ึกำต้อง
และสมำ�าเสมอ มีกำารื่จัดเก็ำบำเอกำสารื่ทางบัำญช่ีทั�งที�เปี็นเอกำสารื่และข้อม่ล
สารื่สนเทศไว้อย่างเป็ีนรื่ะบำบำ และเป็ีนไปีตามที�กำฎหมายกำำาหนด โดยให้แต่ละ
หน้าที�สามารื่ถึถ่ึวงดุลอำานาจหรื่่อมีกำลไกำที�สามารื่ถึตรื่วจสอบำย้อนกำลับำได้
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกำารื่ปีฏิิบำัติงานในส่วนที�มีความเสี�ยงสำาคัญเพ่�อ
ปี้องกำันและลดข้อผิดพลาด เช่่น ธุุรื่กำรื่รื่มด้านกำารื่เงิน กำารื่ขาย กำารื่จัดซึ่่�อ
จัดจ้าง และกำารื่ด่แลทรื่ัพย์สิน เปี็นต้น บำรื่ิษััทฯ มีกำารื่นำารื่ะบำบำเทคโนโลยี
สารื่สนเทศมาใช่ใ้นกำารื่ปีฏิบิำตังิานเพ่�อช่ว่ยใหก้ำารื่ปีฏิบิำตังิานมคีวามรื่วดเรื่ว็
และมปีีรื่ะสทิธุภิาพมากำข่�น รื่วมทั�งกำารื่นำารื่ะบำบำเทคโนโลยสีารื่สนเทศมาใช่้
สำาหรื่บัำกำารื่ควบำคมุภายในและกำารื่ตรื่วจสอบำกำารื่ปีฏิบิำตังิาน บำรื่ษิัทัฯ มกีำารื่
วางรื่ะบำบำด้านกำารื่บำรื่ิหารื่ทรื่ัพยากำรื่บำุคคล และมีกำารื่ควบำคุมติดตามและ
ปีรื่ะเมินผลกำารื่ปีฏิบัิำตงิานของพนักำงานอย่างมีปีรื่ะสิทธิุภาพและปีรื่ะสิทธิุผล 
มกีำารื่พฒันาบำคุลากำรื่อยา่งตอ่เน่�องเพ่�อใหพ้นกัำงานมคีวามร้่ื่ความสามารื่ถึ
ในกำารื่ปีฏิิบำัติงาน

ในกำรื่ณ์้ที�บำรื่ิษััทฯ มีกำารื่ทำาธุุรื่กำรื่รื่มกำับำบำุคคลที�อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์หรื่่อบำุคคลที�เกำี�ยวข้องกำัน ฝ่่ายบำรื่ิหารื่จะนำาเรื่่�อง
เสนอตอ่ที�ปีรื่ะช่มุคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำเพ่�อพจิารื่ณ์าความสมเหตสุมผล 
และเสนอต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เพ่�อพิจารื่ณ์าอนุมัติ

นอกำจากำน้� บำรื่ษิัทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรื่ะบำวนกำารื่ในกำารื่ตดิตามดแ่ลกำารื่
ดำาเนนิงานของบำรื่ษัิัทยอ่ย โดยมกีำารื่กำำาหนดเปีา้หมายในกำารื่ปีฏิิบัำตงิานให้
สอดคล้องกำับำเปี้าหมายของบำรื่ิษััทฯ และกำำาหนดมาตรื่ฐานกำารื่ปีฏิิบำัติงาน 
(SOPs) เพ่�อเปีน็แนวทางในกำารื่ปีฏิบิำตังิานของบำรื่ษิัทัยอ่ย รื่วมถึง่แต่งตั�งบุำคคล
ให้เปีน็กำรื่รื่มกำารื่และ/หรื่อ่ผ่บ้ำรื่หิารื่ของแตล่ะบำรื่ษิัทั โดยมีกำารื่ตดิตามผา่นกำารื่
ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่เป็ีนปีรื่ะจำาทุกำเดอ่น และมีกำารื่รื่ายงานผลกำารื่
ดำาเนินงานแก่ำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำและคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ ทกุำไตรื่มาส

4.	ริะบบส่าริส่นเทศและการิส่ื�อส่าริ

บำรื่ิษััทฯ ให้ความสำาคัญต่อรื่ะบำบำสารื่สนเทศและกำารื่ส่�อสารื่โดย
กำารื่ส่งเสริื่มและสนบัำสนนุให้มกีำารื่พัฒนาอย่างต่อเน่�อง เพ่�อให้ขอ้มล่ตา่ง ๆ  
มีความถึ่กำต้องและเปี็นปีัจจุบำัน โดยได้นำารื่ะบำบำเทคโนโลยีสารื่สนเทศที�
ทันสมัยและมีปีรื่ะสิทธุิภาพ รื่วมทั�งมีกำารื่กำำาหนดให้มีมาตรื่กำารื่กำารื่รัื่กำษัา
ความมั�นคงปีลอดภัยของข้อม่ล กำารื่จัดลำาดับำช่ั�นข้อม่ล กำารื่จำากำัดกำารื่เข้า
ถึ่งข้อม่ล ตลอดจนกำารื่จัดเกำ็บำข้อม่ลหรื่่อเอกำสารื่ที�สำาคัญอย่างเปี็นรื่ะบำบำ
เพ่�อให้กำารื่ปีฏิิบัำติงานและกำารื่นำาข้อม่ลที�สำาคัญไปีใช่้ในกำารื่บำริื่หารื่จัดกำารื่
ของผ่้บำรื่ิหารื่หรื่่อผ่้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครื่บำถึ้วนถึ่กำต้อง เพียงพอ
เหมาะสม เช่่�อถึ่อได้ และทันเวลา

นอกำจากำน้� บำรื่ิษััทฯ ยังมีหน่วยงานนักำลงทุนสัมพันธุ์ ทำาหน้าที�
ปีรื่ะสานงานกำับำนักำลงทุนต่าง ๆ เพ่�อให้ข้อม่ลเกำี�ยวกำับำกำารื่ดำาเนินงานและ
กำารื่ลงทุนของบำริื่ษััทฯ ด้วยช่่องทางกำารื่ติดต่อที�รื่วดเร็ื่วและเข้าถ่ึงได้ง่าย 
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เช่่น Website ของบำรื่ิษััทฯ E-mail และ Call Center เปี็นต้น และที�
สำาคญับำริื่ษัทัฯ ได้จดัให้มชี่อ่งทางกำารื่แจ้งข้อมล่เกำี�ยวกัำบำข้อร้ื่องเรีื่ยน หรื่อ่
แจง้เบำาะแสกำารื่ทจุรื่ติสำาหรื่บัำพนกัำงานและบำคุคลภายนอกำ ตามช่อ่งทางที�
บำรื่ิษััทฯ กำำาหนด เช่่น Website Email และ QR Code เปี็นต้น

5.	ริะบบการิต่ิดต่ามุ่

บำรื่ิษััทฯ มีกำารื่ติดตามปีรื่ะเมินผลกำารื่ควบำคุมภายในและ
ผลกำารื่ปีฏิิบัำตงิานอย่างต่อเน่�อง โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ มอบำหมายให้
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำดแ่ลสอบำทานรื่ะบำบำกำารื่ควบำคมุภายในผา่นสำานักำ
ตรื่วจสอบำภายใน ซึ่่�งทำาหนา้ที�ตรื่วจสอบำและปีรื่ะเมนิผลกำารื่ปีฏิบิำตังิานตาม
แผนกำารื่ตรื่วจสอบำปีรื่ะจำาปีทีี�ไดร้ื่บัำกำารื่อนมุตัโิดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ 
ทั�งน้� เพ่�อให้ความเช่่�อมั�นในความเพียงพอและเหมาะสมของรื่ะบำบำกำารื่
ควบำคุมภายในของบำรื่ิษััทฯ รื่วมทั�งติดตามความค่บำหน้ากำารื่ดำาเนินกำารื่
แกำ้ไขปีรื่ับำปีรืุ่งตามที�เสนอแนะอย่างเหมาะสมตามเวลาที�กำำาหนด โดย
สำานักำตรื่วจสอบำภายในจะรื่ายงานความค่บำหน้าของแผนงานตรื่วจสอบำ 
รื่วมถึ่งรื่ายงานผลกำารื่ตรื่วจสอบำ พรื่้อมข้อเสนอแนะแกำ่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่
ตรื่วจสอบำเปี็นปีรื่ะจำาทุกำไตรื่มาส 

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้ทบำทวนความเหมาะสมของ
กำฎบำัตรื่สำานักำตรื่วจสอบำภายในอย่างสมำ�าเสมอ และยังให้ความสำาคัญ
ในกำารื่พัฒนาทักำษัะ ความรื่่้ ความสามารื่ถึของผ่้ตรื่วจสอบำภายใน โดย
สนับำสนุนให้ผ่้ตรื่วจสอบำภายในพัฒนาตนเองโดยกำารื่เข้ารื่่วมฝ่ึกำอบำรื่ม
ในหัวข้อที�เกำี�ยวข้องกำับำธุุรื่กำิจ กำารื่ควบำคุมภายใน กำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 
กำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น ตลอดจนแนวปีฏิิบำัติที�เปี็นสากำล เพ่�อให้มีความรื่่้ 
ความสามารื่ถึเพยีงพอในกำารื่ปีฏิบิำตังิานไดอ้ยา่งมปีีรื่ะสทิธุภิาพ รื่วมทั�ง
ยังสนับำสนุนให้มีกำารื่สอบำวุฒิบำัตรื่ทางวิช่าชี่พตรื่วจสอบำ เพ่�อเพิ�มความ
เช่ี�ยวช่าญทางวิช่าช่ีพตรื่วจสอบำ

นอกำจากำน้� คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำไดเ้ช่ญิผ่ส้อบำบำญัช่เีขา้รื่ว่ม
ปีรื่ะช่มุเพ่�อพจิารื่ณ์าและรัื่บำทรื่าบำผลกำารื่สอบำทานงบำกำารื่เงนิและปีรื่ะเด็น
ตา่ง ๆ  เกำี�ยวกำบัำรื่ะบำบำกำารื่ควบำคมุภายในทกุำไตรื่มาส ทั�งน้� ในรื่อบำปี ี2565 
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำมคีวามเหน็สอดคลอ้งกำบัำผ่ส้อบำบำญัช่วีา่บำรื่ษิัทัฯ 
มีรื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายในที�เพียงพอเหมาะสมกำับำกำารื่ดำาเนินธุุรื่กิำจและ
ไม่พบำข้อบำกำพรื่่องที�เกำี�ยวกำับำรื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายในที�เปี็นสารื่ะสำาคัญ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ริายกิาริท่�เกิ่�ยวิโยงกิัน์

1. บุคคลท่�เกิ่�ยวิโยงกิัน์
1	บริิษััท	มุ่องโกล	จำากัด

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิตและจำาหน่ายเทปีบำันท่กำเสียง แผ่นซึ่ีดี แผ่นวีซึ่ีดี และปีรื่ะพันธุ์บำทเพลง

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• กำรื่รื่มกำารื่รื่่วมกำัน 1 ท่าน ได้แกำ่ นายย่นยง โอภากำุล

• มีผ่้ถึ่อหุ้นรื่่วมกำัน 2 ท่าน ได้แกำ่ นายย่นยง โอภากำุล และนางลินจง โอภากำุล โดยถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท มองโกำล จำากำัด  
รื่้อยละ 50 และรื่้อยละ 20 ตามลำาดับำ

2	บริิษััท	ทีดับบลิวดี	1999	จำากัด	(เดิมุ่ชีื�อ	บริิษััท	โริงเบียัริ์ต่ะวันแดง	จำากัด)

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ (1) ผลิตและจำาหน่ายเบำียรื่์ และ (2) จำาหน่ายอาหารื่และเครื่่�องด่�ม 

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• มีกำรื่รื่มกำารื่รื่่วมกำัน 2 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ และนางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ 

• มีผ่้ถึ่อหุ้นรื่่วมกำัน 2 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ และนางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ  
โดยถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์ตะวันแดง จำากำัด รื่้อยละ 50 และรื่้อยละ 5 ตามลำาดับำ

3	บริิษััท	โริงเบียัริ์เยัอริมุ่ันต่ะวันแดง	จำากัด

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ (1) ผลิตและจำาหน่ายเบำียรื่์ และ (2) จำาหน่ายอาหารื่และเครื่่�องด่�ม 

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• มีกำรื่รื่มกำารื่รื่่วมกำัน 1 ท่าน ได้แกำ่ นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ

• มีผ่้ถึ่อหุ้นรื่่วมกำัน 2 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ และนางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ  
โดยถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง จำากำัด รื่้อยละ 40 และรื่้อยละ 40 ตามลำาดับำ

4	บริิษััท	โริงเบียัริ์เยัอริมุ่ันต่ะวันแดง	1999	จำากัด

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจ (1) ผลิตและจำาหน่ายเบำียรื่์ และ (2) จำาหน่ายอาหารื่และเครื่่�องด่�ม 

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• มีกำรื่รื่มกำารื่รื่่วมกำัน 1 ท่าน ได้แกำ่ นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ

• มีผ่้ถึ่อหุ้นรื่่วมกำัน 2 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ และนางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ  
โดยถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง 1999 จำากำัด รื่้อยละ 40 และรื่้อยละ 20 ตามลำาดับำ

5	บริิษััท	ซึ่ี.เจ.	เอ็กซึ่์เพื่ริส่	กริ่๊ป	จำากัด

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่รื่้านค้าส่ง ค้าปีลีกำ และรื่้านสะดวกำซึ่่�อ (Convenience Store)

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• มีกำรื่รื่มกำารื่รื่่วมกำัน 3 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ  
และนางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ

• มีผ่้ถึ่อหุ้นรื่่วมกำัน 1 ท่าน ได้แกำ่ นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ โดยถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด  
รื่้อยละ 0 (1 หุ้น) 

6	บริิษััท	ส่หมุ่ิต่ริ	โปริดักส่์	จำากัด

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่ซึ่่�อมาขายไปี

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• มีกำรื่รื่มกำารื่รื่่วม 1 ท่าน ค่อ นางสาวณ์ัฐช่นกำ วงษั์สวัสดิ� (บำุตรื่สาวนางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ) และมี
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ 1 ท่าน ซึ่่�งมีความสัมพันธุ์กำับำบำรื่ิษััทฯ ได้แกำ่ นางสาวผ่กำขวัญ สมุทรื่โคจรื่ (บำุตรื่สาวนายกำมลดิษัฐ 
สมุทรื่โคจรื่) โดยถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท สหมิตรื่ โปีรื่ดักำส์ จำากำัด รื่้อยละ 50 และรื่้อยละ 50 ตามลำาดับำ

7	บริิษััท	นำ�าต่าล	ส่หมุ่ิต่ริ	จำากัด

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่ขายส่งเครื่่�องด่�มที�มีแอลกำอฮ่อล์ และนำาเข้าเครื่่�องด่�มที�มีแอลกำอฮ่อล์

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• มีกำรื่รื่มกำารื่รื่่วม 1 ท่าน ค่อ นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ 

• มผ้่ีถึอ่หุน้ร่ื่วมกัำน 5 ทา่น ได้แก่ำ นายเสถีึยรื่ เสถีึยรื่ธุรื่รื่มะ นายยน่ยง โอภากุำล นางสาวณั์ฐช่นกำ วงษ์ัสวัสดิ� นางสาวณั์ฐช่ไม 
ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ และนางลินจง โอภากำุล โดยถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท นำ�าตาล สหมิตรื่ จำากำัด รื่้อยละ 50 (ส่วนหน่�งถึ่อหุ้นผ่าน  
บำจกำ. เสถึียรื่ธุรื่รื่มโฮ่ลดิ�ง) รื่้อยละ 5 รื่้อยละ 3.5 รื่้อยละ 2.5 และรื่้อยละ 2 ตามลำาดับำ

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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8	บริิษััท	ต่ะวันแดง	1999	จำากัด

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่ผลิตและจำาหน่ายแอลกำอฮ่อล์

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• มีกำรื่รื่มกำารื่รื่่วมกำัน 2 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ และนายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 

• มผ้่ีถึอ่หุน้ร่ื่วมกัำน 5 ทา่น ได้แก่ำ นายเสถีึยรื่ เสถีึยรื่ธุรื่รื่มะ นายยน่ยง โอภากุำล นางสาวณั์ฐช่นกำ วงษ์ัสวัสดิ� นางสาวณั์ฐช่ไม 
ถึนอมบำ่รื่ณ์์ และนางลินจง โอภากำุล โดยถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท ตะวันแดง 1999 จำากำัด รื่้อยละ 50 (ส่วนหน่�งถึ่อหุ้นผ่าน  
บำจกำ. เสถึียรื่ธุรื่รื่มโฮ่ลดิ�ง) รื่้อยละ 5 รื่้อยละ 3.5 รื่้อยละ 2.5 และรื่้อยละ 2 ตามลำาดับำ

9	บริิษััท	ต่ะวันแดง	เอฟ	แอนด์	บี	จำากัด

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่ผลิตและจำาหน่ายเบำียรื่์ทุกำปีรื่ะเภท/จำาหน่ายอาหารื่และเครื่่�องด่�มทุกำปีรื่ะเภท

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• มีกำรื่รื่มกำารื่รื่่วมกำัน 1 ท่าน ได้แกำ่ นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ

• มีผ่้ถึ่อหุ้นรื่่วมกำัน 2 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ และนางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ  
โดยถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท ตะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บำี จำากำัด รื่้อยละ 45 รื่้อยละ 10 ตามลำาดับำ

10	บริิษััท	บ้านต่ะวันแดง	จำากัด

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ภัตตาคารื่ และรื่้านอาหารื่ที�จัดแสดงเวที

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• มีกำรื่รื่มกำารื่รื่่วมกำัน 1 ท่าน ได้แกำ่ นายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ

• มีผ่้ถึ่อหุ้นรื่่วมกำัน 1 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ โดยถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท บำ้านตะวันแดง จำากำัด รื่้อยละ 90

11	บริิษััท	ต่ะวันแดง	โลจีส่ต่ิกส่์	จำากัด

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่ขนส่ง

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• บำรื่ิษััทฯถึ่อหุ้นรื่้อยละ 20 และมีผ่้ถึ่อหุ้นรื่่วมกำัน 1 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ โดยถึ่อหุ้นใน บำรื่ิษััท ตะวันแดง 
โลจีสติกำส์ จำากำัด รื่้อยละ 0 (1 หุ้น)

12	Hunan	Double	Energy	Beverage	Co.,	Ltd.

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่จำาหน่าย ทั�งขายปีลีกำและขายส่ง

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• มีกำรื่รื่มกำารื่รื่่วมกำัน 1 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ

• มีผ่้ถึ่อหุ้น ค่อ Champion China Holding Limited ถึ่อหุ้นรื่้อยละ 49 ซึ่่�ง Raththam Holding Limited ถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท
ดังกำล่าวรื่้อยละ 100 โดย นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ นายย่นยง โอภากำุล นางวงดาว 
ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ และนายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท รื่ัฐธุรื่รื่ม โฮ่ลดิ�ง จำากำัด รื่้อยละ 51 รื่้อยละ 25 รื่้อยละ 
15 รื่้อยละ 5 และรื่้อยละ 4 ตามลำาดับำ

13	บริิษััท	ทีดี	ต่ะวันแดง	จำากัด

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ • ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่จำาหน่าย ทั�งขายปีลีกำและขายส่ง

ลักษัณะ/ความุ่ส่ัมุ่พื่ันธ์กับบริิษััทฯ
• มีกำรื่รื่มกำารื่รื่่วมกำัน 2 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ และนายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ 

• มีผ่้ถึ่อหุ้นรื่่วมกำัน 5 ท่าน ได้แกำ่ นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ นายย่นยง โอภากำุล นางสาวณ์ัฐช่นกำ วงษั์สวัสดิ� นางลินจง 
โอภากำุล และ นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์ โดยถึ่อหุ้นในบำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัด รื่้อยละ 69 (ส่วนหน่�งถึ่อหุ้น
ผ่านบำจกำ. เสถึียรื่ธุรื่รื่มโฮ่ลดิ�ง) รื่้อยละ 2.5 รื่้อยละ 2 รื่้อยละ 1.5 และรื่้อยละ 1 ตามลำาดับำ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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2. ริายกิาริท่�เกิ่�ยวิโยงกิัน์
รื่ายกำารื่รื่ะหว่างกำันของกำลุ่มบำรื่ิษััทฯ กำับำบำุคคลที�อาจมีความขัดแย้งในรื่อบำปีีบำัญช่ีสิ�นสุดวันที� 31 ธุ.ค. 2564 และ 2565 สามารื่ถึสรืุ่ปีได้ ดังน้�

 1. บริิษััท มองโกิล จำากิัดำ 

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

ค่าใช่้จ่ายโฆษัณ์า
CBD ทำาสัญญากำับำบำรื่ิษััท มองโกำล จำากำัด เพ่�อว่าจ้างนายย่นยง โอภากำุล  
มาเปี็นผ่้แสดงและแนะนำาเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังคารื่าบำาวแดง 

12,000,000 12,000,000

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z ในวันที� 1 ม.ค. 2557 CBD ได้ทำาสัญญากำับำบำรื่ิษััท มองโกำล จำากำัด เพ่�อว่าจ้างนายย่นยง โอภากำุล มาเปี็นผ่้แสดงและแนะนำาเครื่่�องด่�มบำำารืุ่ง

กำำาลังคารื่าบำาวแดง (เง่�อนไขของสัญญาเปี็นเง่�อนไขเดียวกำับำสัญญาที�บำรื่ิษััทฯ เคยทำากำับำบำรื่ิษััท มองโกำล จำากำัดในอดีต)

 zต่อมาในวันที� 1 กำ.ค. 2557 CBD ได้ปีรื่ับำแกำ้ไขเง่�อนไขสัญญาดังกำล่าว และเข้าทำาสัญญารื่ะยะยาวกำับำบำรื่ิษััท มองโกำล จำากำัด ซึ่่�งมีเง่�อนไข 
โดยสรืุ่ปีดังน้�

• CBD ว่าจ้างบำรื่ิษััท มองโกำล จำากำัด ให้ว่าจ้างนายย่นยง โอภากำุล เปี็นผ่้ปีรื่ะช่าสัมพันธุ์ และแนะนำาเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังคารื่าบำาวแดง 
รื่วมถึ่งเครื่่�องด่�มและ/หรื่่อผลิตภัณ์ฑ์์อ่�นใดของ CBD โดยมีอายุสัญญาห้าปีี ตั�งแต่วันที� 1 ม.ค. 2557 ถึ่งวันที� 31 ธุ.ค. 2561 ในอัตรื่า
ค่าจ้างเปี็นเงิน 10,000,000 บำาท ต่อปีี โดยจะช่ำารื่ะภายในวันที� 31 ธุ.ค. ของทุกำปีี

• สัญญาดังกำล่าวจะต่ออายุไปีอีกำ 5 ปีีโดยอัตโนมัติตั�งแต่วันที� 1 ม.ค. 2562 ถึ่งวันที� 31 ธุ.ค. 2566 ในอัตรื่าค่าจ้างเปี็นเงิน 12,000,000 บำาท
ต่อปีี ทั�งน้� CBD มีสิทธุิเสนอปีรื่ับำค่าตอบำแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกำับำรื่าคาตลาด นอกำจากำน้� CBD ยังมีสิทธุิ�บำอกำเลิกำสัญญาได้ใน
กำรื่ณ์้ที�ภาพลักำษัณ์์ของนายย่นยง โอภากำุลไม่เปี็นไปีตามเจตนารื่มณ์์แห่งสัญญา

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำล่าว เปี็นรื่ายกำารื่สนับำสนุนธุุรื่กำิจปีกำติของบำรื่ิษััทฯ โดยกำารื่ว่าจ้างดังกำล่าวมีรื่าคา และเง่�อนไขโดยทั�วไปี เสม่อนกำับำกำารื่

ทำารื่ายกำารื่กำับำบำุคคลภายนอกำ

 2. บริิษััท ท่ดำับบลิวิดำ่ 1999 จำากิัดำ

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที�

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

รื่ายได้จากำขายผลิตภัณ์ฑ์์ 
DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ ให้แกำ่ บำรื่ิษััท ทีดับำบำลิวดี 1999 จำากำัด เพ่�อจำาหน่ายในรื่้าน 32,573 211,723

ล่กำหน้�กำารื่ค้า - 52,279

ค่าใช่้จ่ายอ่�น
CBD และ DCM จ่ายค่าอาหารื่และเครื่่�องด่�มในกำารื่ปีรื่ะชุ่ม และเลี�ยงรื่ับำรื่องค่่ค้าให้แกำ่ 
บำรื่ิษััท ทีดับำบำลิวดี 1999 จำากำัด

54,471 683,776

เจ้าหน้�อ่�น - 207,603

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ให้แกำ่ บำรื่ิษััท ทีดับำบำลิวดี 1999 จำากำัด เพ่�อจำาหน่ายในรื่้านอาหารื่ โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปีตามรื่าคา

และเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

 z CBD และ DCM จ่ายค่าอาหารื่และเครื่่�องด่�มในกำารื่ปีรื่ะชุ่ม และเลี�ยงรื่ับำรื่องค่่ค้า ที�โรื่งเบำียรื่์ตะวันแดง โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็น
ไปีตามปีกำติให้แกำ่ล่กำค้าคนสำาคัญ

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำล่าว เป็ีนรื่ายกำารื่ธุุรื่กำิจปีกำติของ CBD และ DCM โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขทั�วไปีเสม่อนกำับำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กำับำบุำคคล

ภายนอกำ  

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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3. บริิษััท โริงเบ่ยริ์เยอริมัน์ต้ะวิัน์แดำง จำากิัดำ

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

รื่ายได้จากำขายผลิตภัณ์ฑ์์ 
DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ ให้แกำ่ บำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง จำากำัด  
เพ่�อจำาหน่ายในรื่้าน

43,535 298,480

ล่กำหน้�กำารื่ค้า 34,853 52,279
ค่าใช่้จ่ายอ่�น
CBD และ DCM จ่ายค่าเลี�ยงรื่ับำรื่องค่่ค้าให้แกำ่ บำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง จำากำัด 170,613 325,982

เจ้าหน้�อ่�น 38,400 34,991

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ให้แกำ่ บำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง จำากำัด เพ่�อจำาหน่ายในรื่้านอาหารื่ โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปี

ตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

 z CBD และ DCM จ่ายค่าเลี�ยงรื่ับำรื่องค่่ค้า ที�โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง โดยได้รื่ับำส่วนลดรื่้อยละ 20 สำาหรื่ับำค่าอาหารื่และเครื่่�องด่�มโดยมี
รื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปีตามปีกำติให้แกำ่ล่กำค้าคนสำาคัญ

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำล่าว มรีื่าคาและเง่�อนไขทั�วไปีเสมอ่นกำบัำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กัำบำบุำคคลภายนอกำ โดยกำารื่ลดรื่าคารื่อ้ยละ 20 ดงักำล่าว ถึอ่เปีน็กำารื่

ลดรื่าคาตามปีกำติให้แกำ่ล่กำค้าคนสำาคัญของบำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง จำากำัด

 4. บริิษััท โริงเบ่ยริ์เยอริมัน์ต้ะวิัน์แดำง 1999 จำากิัดำ

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท),

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

รื่ายได้จากำขายผลิตภัณ์ฑ์์ 
DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ ให้แกำ่ บำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง 1999 จำากำัด  
เพ่�อจำาหน่ายในรื่้าน

21,611 222,685

ล่กำหน้�กำารื่ค้า 17,426 34,853
ค่าใช่้จ่ายอ่�น
CBD จ่ายค่าเลี�ยงรื่ับำรื่องค่่ค้าให้แกำ่ บำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง 1999 จำากำัด 32,071 256,540

เจ้าหน้�อ่�น - 65,592

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ให้แกำ่ บำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง 1999 จำากำัด เพ่�อจำาหน่ายในรื่้านอาหารื่ โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้า

เปี็นไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

 z CBD จัดงานเลี�ยงรื่ับำรื่องค่่ค้า ที�โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง 1999 โดยได้รื่ับำส่วนลดรื่้อยละ 20 สำาหรื่ับำค่าอาหารื่และเครื่่�องด่�มโดยมีรื่าคา
และเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปีตามปีกำติให้แกำ่ล่กำค้าคนสำาคัญ

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำล่าว มรีื่าคาและเง่�อนไขทั�วไปีเสมอ่นกำบัำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กัำบำบุำคคลภายนอกำ โดยกำารื่ลดรื่าคารื่อ้ยละ 20 ดงักำล่าว ถึอ่เปีน็กำารื่

ลดรื่าคาตามปีกำติให้แกำ่ล่กำค้าคนสำาคัญของบำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง 1999 จำากำัด

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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 5. บริิษััท ซี่.เจ. เอ็กิซี์เพัริสั กิริุ�ป้ จำากิัดำ

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

รื่ายได้จากำขายผลิตภัณ์ฑ์์ 
DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ ให้แกำ่บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี  
เพ่�อจำาหน่ายในรื่้านสะดวกำซึ่่�อ

308,163,583 288,021,446

ล่กำหน้�กำารื่ค้า
บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัดเปี็นล่กำหน้�กำารื่ค้าของ DCM จากำกำารื่ขายสินค้า 75,727,391 80,351,173

ค่าใช่้จ่ายส่งเสรื่ิมกำารื่ขาย
CBD และ DCM จ่ายค่าใช่้จ่ายส่งเสรื่ิมกำารื่ขายให้กำับำบำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด 63,909,717 33,362,325 

เจ้าหน้�อ่�น
บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด เปี็นเจ้าหน้�อ่�นของ DCM  
จากำค่าใช่้จ่ายส่งเสรื่ิมกำารื่ขาย

13,235,625 4,924,002

รื่ายได้ค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่
CBD ให้บำรื่ิษััทซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด เช่่าพ่�นที�ช่ั�นที� 1-2,4-6 ของอาคารื่ 393 สีลม 
ช่ั�นที� 2-4 ของต่กำอาคารื่ 4 ช่ั�น และช่ั�นที� 1-2 ของอาคารื่ธุาน้ เพ่�อใช่้เปี็นสำานักำงาน  
รื่วมถึ่งค่าบำรื่ิกำารื่และค่าสิ�งอำานวยความสะดวกำ ของพ่�นที�เช่่า

40,325,491 51,995,447

รื่ายได้อ่�น
CBD และ AWD จำาหน่ายเส่�อให้แกำ่บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัดสำาหรื่ับำกำิจกำรื่รื่ม 
ส่งเสรื่ิมกำารื่ขาย

- 590,501

ล่กำหน้�อ่�นและค่าใช่้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัดเปี็นล่กำหน้�อ่�นของ CBD จากำค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่, 
ของ CBG จากำกำารื่เรื่ียกำเกำ็บำค่าบำรื่ิกำารื่จ่ายล่วงหน้าเกำี�ยวกำับำโปีรื่แกำรื่มด้านบำุคคลากำรื่  
และค่าใช่้จ่ายจ่ายล่วงหน้าของ DCM สำาหรื่ับำค่าส่�อกำารื่ตลาด

1,846,750 262,179

เจ้าหน้�อ่�น
บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด เปี็นเจ้าหน้�อ่�นของ CBD จากำเงินปีรื่ะกำันค่าเช่่า
สำานักำงานของ CBD

8,216,531 9,332,604

ค่าใช่้จ่ายอ่�น
CBG CBD DCM ACM และ AWD จ่ายค่าวัสดุสิ�นเปีล่องสำานักำงาน ค่าใช่้จ่ายเกำี�ยวกำับำกำารื่
อบำรื่มสัมมนา และค่าเลี�ยงรื่ับำรื่องล่กำค้าให้กำับำ บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด

473,404 375,860

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z DCM CBD และ AWD จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ให้แกำ่ บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด เพ่�อจำาหน่ายในรื่้านสะดวกำซึ่่�อในปีรื่ะเทศไทย 

รื่วมถึ่งจัดกำิจกำรื่รื่มส่งเสรื่ิมกำารื่ขาย โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

 z CBD และ DCM จ่ายค่าใช่้จ่ายส่งเสรื่ิมกำารื่ขายให้แกำ่บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด เพ่�อจัดรื่ายกำารื่โปีรื่โมชั่�นสินค้า และจัดทำา
แผ่นพับำโฆษัณ์าปีรื่ะช่าสัมพันธุ์ ซึ่่�งมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปีตามรื่าคา และเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

 z บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด เช่่าพ่�นที�ช่ั�นที� 1 ถึ่งช่ั�นที� 2 และ ช่ั�นที� 4 ถึ่งช่ั�นที� 6 ในอาคารื่ของ CBD และช่ั�นที� 2 ถึ่งช่ั�นที� 4 ในต่กำ
อาคารื่ 4 ช่ั�น รื่วมถึ่งช่ั�นที� 1 ถึ่งช่ั�นที� 2 ในอาคารื่ธุาน้ รื่วมเน่�อที� 4,425.84 ตารื่างเมตรื่ เพ่�อใช่้เปี็นสำานักำงาน รื่วมถึ่งค่าบำรื่ิกำารื่และค่าสิ�งอำานวยความ
สะดวกำของพ่�นที�เช่่า โดยมีอัตรื่าค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่ปีรื่ะมาณ์ 284 - 2,072 บำาทต่อตารื่างเมตรื่ ทั�งน้� รื่าคาและเง่�อนไขกำารื่เช่่าเปี็นไปีตามรื่าคาและ
เง่�อนไขกำารื่เช่่าตลาด โดยอัตรื่าค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่ของอาคารื่บำรื่ิเวณ์ใกำล้เคียงอย่่รื่ะหว่าง 350 - 2,343 บำาทต่อตารื่างเมตรื่

 z CBG CBD DCM ACM และ AWD จ่ายค่าวัสดุสิ�นเปีล่องสำานักำงาน ค่าใช่้จ่ายเกำี�ยวกำับำกำารื่อบำรื่มสัมมนา และค่าเลี�ยงรื่ับำรื่องล่กำค้าให้แกำ่
บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด โดยมีรื่าคาตามที�เกำิดข่�นจรื่ิง

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำล่าวเปี็นรื่ายกำารื่ธุุรื่กำิจปีกำติของ DCM ซึ่่�งมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าโดยทั�วไปีเสม่อนกำับำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กำับำบำุคคลภายนอกำ 

และรื่ายกำารื่ให้เช่่าอสังหารื่ิมทรื่ัพย์ของ CBD ซึ่่�งมีอัตรื่าค่าเช่่า และเง่�อนไขกำารื่เช่่าเปี็นไปีตามรื่าคาค่าเช่่า และเง่�อนไขตลาด

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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 6. บริิษััท สัหมิต้ริ โป้ริดำักิสั์ จำากิัดำ

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

ซึ่่�อผลิตภัณ์ฑ์์ 
DCM รื่ับำจัดจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ ให้กำับำ บำรื่ิษััท สหมิตรื่ โปีรื่ดักำส์ จำากำัด 175,655,661 185,930,126
เจ้าหน้�กำารื่ค้า
บำรื่ิษััท สหมิตรื่ โปีรื่ดักำส์ จำากำัด เปี็นเจ้าหน้�กำารื่ค้าของ DCM  
จากำกำารื่ซึ่่�อผลิตภัณ์ฑ์์มาจัดจำาหน่าย

11,769,797 15,184,746

ล่กำหน้�อ่�น
บำรื่ิษััท สหมิตรื่ โปีรื่ดักำส์ จำากำัดเปี็นล่กำหน้�อ่�นของ DCM จากำค่าส่งเสรื่ิมกำารื่ขายที�ให้กำับำล่กำค้า
ตามช่่องกำารื่จัดจำาหน่ายต่าง ๆ ตามที� DCM เรื่ียกำเกำ็บำ

240,276 259,610

รื่ายได้ค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่
CBD ให้บำรื่ิษััท สหมิตรื่ โปีรื่ดักำส์ จำากำัด เช่่าพ่�นที�ช่ั�นที� 2 และ 6 ของอาคารื่สิรื่ิ  
เพ่�อใช่้เปี็นสำานักำงาน รื่วมถึ่งค่าบำรื่ิกำารื่และค่าสิ�งอำานวยความสะดวกำ และค่าไฟื้ฟื้้าและ 
ค่าปีรื่ะปีาของพ่�นที�เช่่า

618,622 2,191,070

ล่กำหน้�อ่�น
บำรื่ิษััท สหมิตรื่ โปีรื่ดักำส์ จำากำัดเปี็นล่กำหน้�อ่�นของ CBD จากำค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่ 13,560 46,235
เจ้าหน้�อ่�น
บำรื่ิษััท สหมิตรื่ โปีรื่ดักำส์ จำากำัดเปี็นเจ้าหน้�อ่�นของ CBD  
จากำเงินปีรื่ะกำันค่าเช่่าสำานักำงานของ CBD 91,700 451,605

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z  DCM รื่บัำจดัจำาหน่ายผลิตภณั์ฑ์์ให้กำบัำ บำรื่ษิัทั สหมิตรื่ โปีรื่ดักำส ์จำากำดั เพ่�อจดัจำาหนา่ยในช่อ่งทางต่าง ๆ  รื่วมถ่ึงจดักำจิกำรื่รื่มส่งเสริื่มกำารื่ขาย 

โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

 z บำรื่ิษััท สหมิตรื่ โปีรื่ดักำส์ จำากำัด เช่่าพ่�นที�ช่ั�นที� 2 และ ช่ั�นที� 6 ในอาคารื่สิรื่ิของ CBD รื่วมเน่�อที� 391 ตารื่างเมตรื่ เพ่�อใช่้เปี็นสำานักำงาน 
รื่วมถึง่คา่บำรื่กิำารื่และคา่สิ�งอำานวยความสะดวกำของพ่�นที�เช่า่ โดยมอีตัรื่าคา่เช่า่และคา่บำรื่กิำารื่ 385บำาทตอ่ตารื่างเมตรื่ ทั�งน้� รื่าคาและเง่�อนไขกำารื่เช่า่เปีน็
ไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่เช่่าตลาด โดยอัตรื่าค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่ของอาคารื่บำรื่ิเวณ์ใกำล้เคียงอย่่รื่ะหว่าง 350 - 500 บำาทต่อตารื่างเมตรื่

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำล่าวเปี็นรื่ายกำารื่ธุุรื่กำิจปีกำติของ DCM ซึ่่�งมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าโดยทั�วไปีเสม่อนกำับำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กำับำบำุคคลภายนอกำ 

และรื่ายกำารื่ให้เช่่าอสังหารื่ิมทรื่ัพย์ของ CBD ซึ่่�งมีอัตรื่าค่าเช่่า และเง่�อนไขกำารื่เช่่าเปี็นไปีตามรื่าคาค่าเช่่า และเง่�อนไขตลาด 

 7. บริิษััท น์ำ�าต้าล สัหมิต้ริ จำากิัดำ

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

ซึ่่�อผลิตภัณ์ฑ์์ 
DCM รื่ับำจัดจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ ให้กำับำบำรื่ิษััท นำ�าตาล สหมิตรื่ จำากำัด 3,121,207,510 4,557,469,556

เจ้าหน้�กำารื่ค้า
บำรื่ิษััท นำ�าตาล สหมิตรื่ จำากำัด เปี็นเจ้าหน้�กำารื่ค้าของ DCM จากำกำารื่ซึ่่�อผลิตภัณ์ฑ์์ 
มาจัดจำาหน่าย

18,120,260 89,577,901

ล่กำหน้�อ่�นและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซึ่่�อสินค้า
บำรื่ิษััท นำ�าตาล สหมิตรื่ จำากำัด เปี็นล่กำหน้�อ่�นของ DCM จากำค่าส่งเสรื่ิมกำารื่ขายที�ให้กำับำ
ล่กำค้าตามช่่องกำารื่จัดจำาหน่ายต่าง ๆ ตามที� DCM เรื่ียกำเกำ็บำ 

44,164,016 74,369,972

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z DCM รื่ับำจัดจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ให้กำับำบำรื่ิษััท นำ�าตาล สหมิตรื่ จำากำัด เพ่�อจำาหน่ายในช่่องทางต่าง ๆ โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปี

ตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำล่าวเปี็นรื่ายกำารื่ธุุรื่กำิจปีกำติของ DCM ซึ่่�งมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าโดยทั�วไปีเสม่อนกำับำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กำับำบำุคคลภายนอกำ 

 8. บริิษััท ต้ะวิัน์แดำง 1999 จำากิัดำ

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

รื่ายได้จากำกำารื่ขายผลิตภัณ์ฑ์์
APG จำาหน่ายขวดสุรื่าและ APM จำาหน่ายบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์ให้กำับำ  
บำรื่ิษััท ตะวันแดง 1999 จำากำัด 569,201,003 747,188,772
ล่กำหน้�กำารื่ค้า
บำรื่ิษััท ตะวันแดง 1999 จำากำัด เปี็นล่กำหน้�กำารื่ค้าของ APG และ APM  
จากำกำารื่จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ 218,994,772 251,075,907
รื่ายได้ค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่
CBD ให้บำรื่ิษััท ตะวันแดง 1999 จำากำัด เช่่าพ่�นที�ช่ั�นที� 5 ของอาคารื่สิรื่ิ  
เพ่�อใช่้เปี็นสำานักำงาน รื่วมถึ่งค่าบำรื่ิกำารื่และค่าสิ�งอำานวยความสะดวกำ และค่าไฟื้ฟื้้าและ 
ค่าปีรื่ะปีาของพ่�นที�เช่่า 572,482 886,990
รื่ายได้อ่�น
CBD ให้บำรื่ิกำารื่ cloud service ของรื่ะบำบำ logistic แกำ่บำรื่ิษััท ตะวันแดง 1999 จำากำัด - 216,000
ล่กำหน้�อ่�น
บำรื่ิษััท ตะวันแดง 1999 จำากำัด เปี็นล่กำหน้�อ่�นของ CBD จากำค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่ 13,560 71,852
เจ้าหน้�อ่�น
บำรื่ิษััท ตะวันแดง 1999 จำากำัด เปี็นเจ้าหน้�อ่�นของ CBD  
จากำเงินปีรื่ะกำันค่าเช่่าสำานักำงานของ CBD 92,400 92,400

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z บำรื่ิษััท ตะวันแดง 1999 จำากำัด เช่่าพ่�นที�ช่ั�นที� 5 ของอาคารื่สิรื่ิ รื่วมเน่�อที� 109 ตารื่างเมตรื่ เพ่�อใช่้เปี็นสำานักำงาน รื่วมถึ่งค่าบำรื่ิกำารื่และ

ค่าสิ�งอำานวยความสะดวกำของพ่�นที�เช่่า โดยมีอัตรื่าค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่ 385 บำาทต่อตารื่างเมตรื่ ทั�งน้� รื่าคาและเง่�อนไขกำารื่เช่่าเปี็นไปีตามรื่าคาและ
เง่�อนไขกำารื่เช่่าตลาด โดยอัตรื่าค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่ของอาคารื่บำรื่ิเวณ์ใกำล้เคียงอย่่รื่ะหว่าง 350 - 500 บำาทต่อตารื่างเมตรื่

 z CBD ให้บำรื่ิกำารื่ cloud service สำาหรื่ับำรื่ะบำบำ logistic แกำ่ บำรื่ิษััท ตะวันแดง 1999 จำากำัด โดยมีอัตรื่าค่าบำรื่ิกำารื่ รื่วมถึ่งเง่�อนไขกำารื่บำรื่ิกำารื่ 
ที�เปี็นไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขของตลาด

 z APG จำาหน่ายขวดสุรื่าให้กำับำ บำรื่ิษััท ตะวันแดง 1999 จำากำัด โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

 z APM จากำกำารื่จำาหนา่ยบำรื่รื่จภุณั์ฑ์์ใหก้ำบัำ บำรื่ษิัทั ตะวนัแดง 1999 จำากำดั โดยมรีื่าคาและเง่�อนไขกำารื่คา้เปีน็ไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่คา้ตลาด

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำลา่วเป็ีนรื่ายกำารื่ธุรุื่กิำจปีกำติของ APG และ APM ซึ่่�งมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าโดยทั�วไปีเสมอ่นกัำบำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กัำบำบุำคคล

ภายนอกำ และรื่ายกำารื่ใหเ้ช่า่อสงัหารื่มิทรื่พัยข์อง CBD ซึ่่�งมอีตัรื่าคา่เช่า่และบำรื่กิำารื่ และเง่�อนไขกำารื่เช่า่และบำรื่กิำารื่ เปีน็ไปีตามรื่าคา และเง่�อนไขตลาด 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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 9. บริิษััท ต้ะวิัน์แดำง เอฟุ แอน์ดำ์ บ่ จำากิัดำ

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

รื่ายได้จากำขายผลิตภัณ์ฑ์์ 
DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ ให้แกำ่ บำรื่ิษััท ตะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บำี จำากำัด เพ่�อจำาหน่ายในรื่้าน 12,897 32,243

ค่าใช่้จ่ายอ่�น
CBD และ DCM จ่ายค่าเลี�ยงรื่ับำรื่องค่่ค้าให้แกำ่ บำรื่ิษััท ตะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บำี จำากำัด 7,096 2,000

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ให้แกำ่ บำรื่ิษััท ตะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บำี จำากำัด เพ่�อจำาหน่ายในรื่้านอาหารื่ โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปี

ตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

 z CBD และ DCM จัดงานเลี�ยงรื่ับำรื่องค่่ค้าที� บำรื่ิษััท ตะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บำี จำากำัด โดยได้รื่ับำส่วนลดรื่้อยละ 20 สำาหรื่ับำค่าอาหารื่และ
เครื่่�องด่�มโดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปีตามปีกำติให้แกำ่ล่กำค้าคนสำาคัญ

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำล่าว มรีื่าคาและเง่�อนไขทั�วไปีเสมอ่นกำบัำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กัำบำบุำคคลภายนอกำ โดยกำารื่ลดรื่าคารื่อ้ยละ 20 ดงักำล่าว ถึอ่เปีน็กำารื่

ลดรื่าคาตามปีกำติให้แกำ่ล่กำค้าคนสำาคัญของ บำรื่ิษััท ตะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บำี จำากำัด

 10. บริิษััท บ้าน์ต้ะวิัน์แดำง จำากิัดำ

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2563

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2564

รื่ายได้จากำขายผลิตภัณ์ฑ์์ 
DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ ให้แกำ่ บำรื่ิษััท บำ้านตะวันแดง จำากำัด เพ่�อจำาหน่ายในรื่้าน 16,286 97,718

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ให้แกำ่ บำรื่ิษััท บำ้านตะวันแดง จำากำัดเพ่�อจำาหน่ายในรื่้านอาหารื่ โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็นไปีตามรื่าคาและ

เง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำล่าว เปี็นรื่ายกำารื่ธุุรื่กำิจปีกำติของ DCM โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขทั�วไปีเสม่อนกำับำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กำับำบำุคคลภายนอกำ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

138



 11. บริิษััท ต้ะวิัน์แดำง โลจีสัต้ิกิสั์ จำากิัดำ

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

ค่าเช่่าและบำรื่ิกำารื่จ่าย
CBD DCM APG และ ACM จ่ายค่าเช่่ารื่ถึยนต์และค่าขนส่งเพ่�อขนส่งสินค้า รื่วมถึ่ง 
ค่าใช่้จ่ายเกำี�ยวกำับำอะไหล่และค่าซึ่่อมแซึ่ม ให้กำับำ บำรื่ิษััท ตะวันแดง โลจีสติกำส์ จำากำัด  92,043,384 109,995,681
เจ้าหน้�อ่�น
บำรื่ิษััท ตะวันแดง โลจีสติกำส์ จำากำัด เปี็นเจ้าหน้�อ่�นของ CBD DCM และ ACM  
จากำค่าเช่่ารื่ถึขนส่งสินค้าและค่าบำรื่ิกำารื่ 10,191,870 12,423,548

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z ในปีี 2561 CBD และ DCM ได้ทำาสัญญาเช่่ารื่ถึยนต์กำับำ บำรื่ิษััท ตะวันแดง โลจีสติกำส์ จำากำัด เพ่�อขนส่งสินค้า สัญญามีรื่ะยะเวลา 5 ปีี โดย

มีอัตรื่าค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่ รื่วมถึ่งเง่�อนไขกำารื่เช่่า เปี็นไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่เช่่าของตลาด

 z CBD DCM APG และ ACM จ่ายค่าบำรื่ิกำารื่ขนส่งสินค้าให้กำับำ บำรื่ิษััท ตะวันแดง โลจีสติกำส์ จำากำัด เพ่�อขนส่งสินค้า โดยมีอัตรื่าค่าบำรื่ิกำารื่ 
รื่วมถึ่งเง่�อนไขกำารื่บำรื่ิกำารื่ ที�เปี็นไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขของตลาด 

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
รื่ายกำารื่เช่่าทรื่ัพสินย์ดังกำล่าว มีอัตรื่าค่าเช่่า และเง่�อนไขกำารื่เช่่าเปี็นไปีตามรื่าคาค่าเช่่า และเง่�อนไขตลาด 

 12. Hunan Double Energy Beverage Co., Ltd.

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

รื่ายได้จากำขายผลิตภัณ์ฑ์์ 
CBD จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ ให้แกำ่ Hunan Double Energy Beverage Co., Ltd.  
เพ่�อจำาหน่ายในปีรื่ะเทศจีน 731,149,003 464,323,450

ล่กำหน้�กำารื่ค้า 316,968,355 464,568,590

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z CBD จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ให้แกำ่ Hunan Double Energy Beverage Co., Ltd. เพ่�อจำาหน่ายในปีรื่ะเทศจีน โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้า

เปี็นไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำล่าว เปี็นรื่ายกำารื่ธุุรื่กำิจปีกำติของ CBD โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขทั�วไปีเสม่อนกำับำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กำับำบำุคคลภายนอกำ

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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 13. บริิษััท ท่ดำ่ ต้ะวิัน์แดำง จำากิัดำ

ลักษัณะริายัการิ

มุ่่ลค�าริายัการิ(บาท)

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2564

ปีบัญชีีส่ิ�นส่่ดวันที� 

31	ธ.ค.	2565

รื่ายได้จากำขายผลิตภัณ์ฑ์์ 
DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ ให้แกำ่ บำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัด เพ่�อจำาหน่ายในรื่้านสะดวกำซึ่่�อ 94,713,618 187,171,246

ล่กำหน้�กำารื่ค้า 32,821,372 31,735,851
เจ้าหน้�อ่�น
บำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัด เปี็นเจ้าหน้�อ่�นของ DCM จากำค่าใช่้จ่ายส่งเสรื่ิมกำารื่ขาย 1,885,268 865,944
รื่ายได้ค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่
CBD ให้บำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัดเช่่าพ่�นที�ช่ั�น 1-6 ของอาคารื่กำรื่ทอง  
เพ่�อใช่้เปี็นสำานักำงาน รื่วมถึ่งค่าบำรื่ิกำารื่และค่าสิ�งอำานวยความสะดวกำ และค่าไฟื้ฟื้้า 
และค่าปีรื่ะปีาของพ่�นที�เช่่า 11,781,835 12,278,479
ล่กำหน้�อ่�น
บำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัดเปี็นล่กำหน้�อ่�นของ CBD จากำค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่และ  
ของ CBG จากำกำารื่เรื่ียกำเกำ็บำค่าบำรื่ิกำารื่จ่ายล่วงหน้าเกำี�ยวกำับำโปีรื่แกำรื่มด้านบำุคคลากำรื่ 173,448 132,035
ค่าใช่้จ่ายส่งเสรื่ิมกำารื่ขาย
DCM จ่ายค่าใช่้จ่ายส่งเสรื่ิมกำารื่ขายให้กำับำบำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัด 12,498,377 11,977,984
เจ้าหน้�อ่�น
บำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัด เปี็นเจ้าหน้�อ่�นของ CBD จากำเงินปีรื่ะกำันค่าเช่่าสำานักำงานของ 
CBD 1,830,560 1,830,560

ความุ่จำาเป็นและความุ่ส่มุ่เหต่่ส่มุ่ผู้ล
 z DCM จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ให้แกำ่ บำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัด เพ่�อจำาหน่ายในรื่้านสะดวกำซึ่่�อในปีรื่ะเทศไทย โดยมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้า

เปี็นไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

 z DCM จ่ายค่าใช่้จ่ายส่งเสรื่ิมกำารื่ขายให้แกำ่ บำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัด เพ่�อจัดรื่ายกำารื่โปีรื่โมช่ั�นสินค้า ซึ่่�งมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าเปี็น
ไปีตามรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าตลาด

 z บำรื่ษิัทั ทดี ีตะวนัแดง จำากำดัเช่า่พ่�นที�ช่ั�นที� 1 - 6 ของอาคารื่กำรื่ทอง รื่วมเน่�อที� 2,377.35 ตารื่างเมตรื่ เพ่�อใช่เ้ปีน็สำานกัำงาน รื่วมถึง่คา่บำรื่กิำารื่
และค่าสิ�งอำานวยความสะดวกำของพ่�นที�เช่่า โดยมีอัตรื่าค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่ 385 บำาทต่อตารื่างเมตรื่ ทั�งน้� รื่าคาและเง่�อนไขกำารื่เช่่าเปี็นไปีตามรื่าคา
และเง่�อนไขกำารื่เช่่าตลาด โดยอัตรื่าค่าเช่่าและค่าบำรื่ิกำารื่ของอาคารื่บำรื่ิเวณ์ใกำล้เคียงอย่่รื่ะหว่าง 350 - 500 บำาทต่อตารื่างเมตรื่

ความุ่เห็นของคณะกริริมุ่การิต่ริวจส่อบ
กำารื่ทำารื่ายกำารื่ดังกำล่าวเปี็นรื่ายกำารื่ธุุรื่กำิจปีกำติของ DCM ซึ่่�งมีรื่าคาและเง่�อนไขกำารื่ค้าโดยทั�วไปีเสม่อนกำับำกำารื่ทำารื่ายกำารื่กำับำบำุคคลภายนอกำ 

และรื่ายกำารื่ให้เช่่าอสังหารื่ิมทรื่ัพย์ของ CBD ซึ่่�งมีอัตรื่าค่าเช่่า และเง่�อนไขกำารื่เช่่าเปี็นไปีตามรื่าคาค่าเช่่า และเง่�อนไขตลาด 

กิาริคำ�าป้ริะกิัน์และกิาริจำาน์องริะหวิ่างกิัน์
ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 CBG คำ�าปีรื่ะกำันวงเงินสินเช่่�อในรื่่ปีแบำบำของเงินเบำิกำเกำินบำัญช่ีธุนาคารื่ ตั�วสัญญาใช่้เงิน และเลตเตอรื่์ออฟื้เครื่ดิต

ให้แกำ่ APM CBD ICUK และ CTHK ในวงเงินรื่่วมกำันเปี็นจำานวน 118 ล้านบำาท 4.5 ล้านปีอนด์ และ 1 ล้านย่โรื่ ตามลำาดับำ (2564: 113 ล้านบำาท 
4.5 ล้านปีอนด์ และ 3 ล้านย่โรื่)

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ควิามจำาเป้็น์และควิามสัมเหตุ้สัมผลของริายกิาริท่�เกิ่�ยวิโยงกิัน์
ที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำของบำรื่ิษััทฯ ครื่ั�งที� 1/2565 เม่�อวันที� 18 กำุมภาพันธุ์ 2565 และครื่ั�งที� 1/2566 เม่�อวันที� 16 กำุมภาพันธุ์ 

2566 ได้พิจารื่ณ์าข้อม่ลรื่ายกำารื่รื่ะหว่างกำันของบำรื่ิษััทฯ ในรื่อบำปีีบำัญช่ีสิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 และ 2565 ปีรื่ะกำอบำกำับำสอบำถึามข้อม่ลต่าง ๆ  จากำ
ฝ่า่ยบำรื่หิารื่ของบำรื่ษิัทัฯ รื่วมทั�งสอบำทานขอ้มล่ตามที�รื่ะบำใุนหมายเหตปุีรื่ะกำอบำงบำกำารื่เงนิรื่วมที�ได้รื่บัำกำารื่ตรื่วจสอบำโดยผ่ส้อบำบำญัชี่ของบำรื่ษัิัทฯ แลว้เหน็วา่ 
รื่ายกำารื่รื่ะหว่างกำันของบำรื่ิษััทฯ ในรื่อบำปีีบำัญช่ีสิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2564 และ 2565 เปี็นรื่ายกำารื่ที�เปี็นไปีเพ่�อกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจตามปีกำติของบำรื่ิษััทฯ 
และเปีน็ไปีตามเง่�อนไขกำารื่คา้ทั�วไปี ในลกัำษัณ์ะเดยีวกำบัำที�วญิญูช่่นจะพง่กำรื่ะทำากำบัำค่ส่ญัญาทั�วไปีในสถึานกำารื่ณ์เ์ดยีวกำนั ดว้ยอำานาจต่อรื่องทางกำารื่ค้าที�
ปีรื่าศจากำอิทธุิพลในกำารื่ที�ค่่สัญญาอีกำฝ่่ายมีสถึานะเปี็นบำุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

มาต้ริกิาริหริ่อขั�น์ต้อน์กิาริอน์ุมัต้ิกิาริทำาริายกิาริท่�เกิ่�ยวิโยงกิัน์
ที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ครื่ั�งที� 2/2565 เม่�อวันที� 13 พฤษัภาคม 2565 ได้พิจารื่ณ์าอนุมัติ นโยบำายควบำคุมกำารื่เข้าทำารื่ายกำารื่ที�

เกำี�ยวโยงกัำนของบำริื่ษััทฯ และบำริื่ษััทย่อยกำับำบุำคคลที�เกีำ�ยวโยงกัำน เพ่�อให้เปี็นไปีตามหลักำกำารื่กำำากำับำด่แลกิำจกำารื่ที�ดี เกำิดความโปีร่ื่งใสและเป็ีนธุรื่รื่มต่อ
ผ่้ถึ่อหุ้นทุกำรื่ายโดยเท่าเทียมกำัน โดยสามารื่ถึสรืุ่ปีได้ดังน้�

บำรื่ิษััทฯ ดำาเนินธุุรื่กำิจโดยย่ดถ่ึอกำารื่ปีฏิิบำัติตามกำฎหมาย สอดคล้องตามหลักำเกำณ์ฑ์์แห่งพรื่ะรื่าช่บำัญญัติหลักำทรื่ัพย์และตลาดหลักำทรื่ัพย์ 
พ.ศ. 2535 และปีรื่ะกำาศของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากัำบำตลาดทุนที� ทจ. 21/2551 เรื่่�องหลักำเกำณ์ฑ์์ในกำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำัน ปีรื่ะกำอบำกัำบำปีรื่ะกำาศ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตลาดหลกัำทรื่พัยแ์หง่ปีรื่ะเทศไทย บำจ/ปี  22 - 01 เรื่่�องกำารื่เปีดิเผยขอ้มล่และกำารื่ปีฏิบัิำตกิำารื่ของบำรื่ษัิัทจดทะเบำยีนในรื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำนั 
พ.ศ. 2546 รื่วมทั�งกำฎเกำณ์ฑ์์ต่าง ๆ  ของสำานักำงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำหลักำทรื่ัพย์และตลาดหลักำทรื่ัพย์ (”สำานักำงาน กำ.ล.ต.”) และ/หรื่่อตลาดหลักำทรื่ัพย์
แห่งปีรื่ะเทศไทย (“ตลท.”) ที�เกำี�ยวข้อง ตลอดจนกำารื่ปีฏิิบำัติตามข้อกำำาหนดเกำี�ยวกำับำกำารื่เปีิดเผยรื่ายกำารื่รื่ะหว่างกำันในหมายเหตุปีรื่ะกำอบำงบำกำารื่เงินที�ได้
รื่ับำกำารื่ตรื่วจสอบำจากำผ่้สอบำบำัญช่ีของบำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อย และแบำบำแสดงรื่ายกำารื่ข้อม่ลปีรื่ะจำาปีี (56 - 1 One Report)

บำรื่ิษััทฯ กำำาหนดหลักำเกำณ์ฑ์์และขั�นตอนในกำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำัน โดยเปี็นไปีตามหลักำเกำณ์ฑ์์กำารื่เข้าทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำัน ดังน้�
(1) กำารื่พิจารื่ณ์ากำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำัน บำรื่ิษััทฯ จะใช้่เกำณ์ฑ์์รื่าคาและเง่�อนไขทางกำารื่ค้าเช่่นเดียวกำับำที�บำรื่ิษััทฯใช้่กำับำค่่สัญญาทั�วไปี 

โดยจะต้องมีข้อตกำลงและเง่�อนไขที�เปี็นธุรื่รื่ม สมเหตุสมผล และกำ่อให้เกำิดปีรื่ะโยช่น์ส่งสุดแกำ่บำรื่ิษััทฯ
(2) ในกำรื่ณ์้ที�สินค้าหรื่่อบำรื่ิกำารื่มีลักำษัณ์ะที�เปี็นรื่าคามาตรื่ฐานช่ัดเจน มีผ่้ซึ่่�อผ่้ขายในตลาดหลายรื่าย บำรื่ิษััทฯ ควรื่หาข้อม่ลเกำี�ยวกำับำลักำษัณ์ะ

รื่าคาและมาตรื่ฐานในตลาด เพ่�อนำามาเปีรื่ียบำเทียบำกำับำธุุรื่กำรื่รื่มที�เปี็นรื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำัน
(3) ในกำรื่ณ์้ที�สินค้าหรื่่อบำรื่ิกำารื่มีลักำษัณ์ะเฉพาะ หรื่่อมีกำารื่สั�งทำาตามความต้องกำารื่เฉพาะทำาให้ไม่สามารื่ถึเปีรื่ียบำเทียบำรื่าคาของสินค้าหรื่่อ

บำรื่ิกำารื่ได้ บำรื่ิษััทฯ ต้องแสดงให้เห็นได้ว่าอัตรื่ากำำาไรื่ขั�นต้นที�บำรื่ิษััทฯ ได้รื่ับำจากำรื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำันไม่แตกำต่างจากำธุุรื่กำรื่รื่มกำับำค่่ค้าอ่�น และมีเง่�อนไข
หรื่่อข้อตกำลงอ่�น ๆ ไม่ต่างกำัน

(4) บำรื่ิษััทฯ อาจจัดให้มีบุำคคลที�มีความรื่่้ ความเช่ี�ยวช่าญ ความช่ำานาญพิเศษั เช่่น ผ่้เช่ี�ยวช่าญอิสรื่ะ ผ่้สอบำบัำญชี่ หรื่่อผ้่ปีรื่ะเมิน
อิสรื่ะที�อย่่ในบำัญช่ีรื่ายช่่�อของสำานักำงาน กำ.ล.ต. ซ่ึ่�งบำรื่ิษััทฯ หรื่่อบำรื่ิษััทย่อยแต่งตั�งข่�น เปี็นผ่้ให้ความเห็นเกีำ�ยวกำับำรื่ายกำารื่รื่ะหว่างกัำนหรื่่อรื่ายกำารื่
ที�เกำี�ยวโยงกำันดังกำล่าว เพ่�อปีรื่ะกำอบำกำารื่พิจารื่ณ์าของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น แล้วแต่กำรื่ณ์้ เพ่�อให้มั�นใจ
ได้ว่ารื่าคาดังกำล่าวสมเหตุสมผลและเปี็นไปีเพ่�อปีรื่ะโยช่น์ส่งสุดของบำรื่ิษััทฯ

(5) กำรื่รื่มกำารื่ ผ่บ้ำรื่หิารื่ หรื่อ่บำคุคลที�มคีวามเกำี�ยวขอ้งจะทำาธุรุื่กำรื่รื่มกำบัำบำรื่ษิัทัฯ หรื่อ่บำรื่ษิัทัย่อยไดต้อ่เม่�อธุรุื่กำรื่รื่มดงักำลา่วไดร้ื่บัำมตอินมุตัจิากำที�
ปีรื่ะช่มุผ่ถ้ึอ่หุน้ของบำรื่ษิัทัฯ แลว้ เวน้แต่เปีน็ธุรุื่กำรื่รื่มที�เปีน็ขอ้ตกำลงทางกำารื่คา้ในลกัำษัณ์ะเดยีวกำบัำที�วญิญู่ช่นจะพง่กำรื่ะทำากำบัำค่ส่ญัญาทั�วไปีในสถึานกำารื่ณ์์
เดียวกำัน ด้วยอำานาจต่อรื่องทางกำารื่ค้าที�ปีรื่าศจากำอิทธุิพลในกำารื่ที�ตนมีสถึานะเปี็นกำรื่รื่มกำารื่ ผ่้บำรื่ิหารื่ หรื่่อบำุคคลที�มีความเกำี�ยวข้อง แล้วแต่กำรื่ณ์้ และ
เปีน็ขอ้ตกำลงทางกำารื่ค้าที�ได้รื่บัำอนมุตัจิากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ หรื่อ่เปีน็ไปีตามหลกัำกำารื่ที�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ อนมุตัไิวแ้ลว้ หรื่อ่ขนาดของธุรุื่กำรื่รื่มไมจ่ำาเปีน็
ต้องได้รื่ับำอนุมัติจากำที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นของบำรื่ิษััทฯ

(6) หากำบำรื่ิษััทฯ มีรื่ายกำารื่รื่ะหว่างกำันหรื่่อรื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำันอ่�น ๆ ที�เข้าข่ายตามหลักำเกำณ์ฑ์์กำารื่เข้าทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำัน บำรื่ิษััทฯ 
จะต้องปีฏิิบำัติตามหลักำเกำณ์ฑ์์ดังกำล่าวอย่างเครื่่งครื่ัด

(7) บำรื่ษิัทัฯต้องเปิีดเผยข้อมล่กำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลปีรื่ะโยช่น์ รื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกัำน หรื่อ่รื่ายกำารื่รื่ะหว่างกำนั ตามหลักำเกำณ์ฑ์ท์ี�
สำานักำงาน กำ.ล.ต. และ ตลท. กำำาหนด โดยเปีิดเผยไว้ในแบำบำแสดงรื่ายกำารื่ข้อม่ลปีรื่ะจำาปีี (56-1 One Report) หรื่่อแบำบำรื่ายงานอ่�นใด ตามแต่กำรื่ณ์้ และ
เปีิดเผยข้อม่ลรื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำันต่อตลาดหลักำทรื่ัพย์ฯ ตามหลักำเกำณ์ฑ์์ของตลาดหลักำทรื่ัพย์ฯ ตลอดจนกำารื่เปีิดเผยรื่ายกำารื่รื่ะหว่างกำันในหมายเหตุ
ปีรื่ะกำอบำงบำกำารื่เงินที�ได้รื่ับำกำารื่ตรื่วจสอบำจากำผ่้สอบำบำัญช่ีของบำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อย

(8) บำรื่ษิัทัฯ จะทำารื่ายงานสรุื่ปีกำารื่ทำาธุรุื่กำรื่รื่มรื่ายกำารื่รื่ะหว่างกัำนหรื่อ่รื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกัำน เพ่�อรื่ายงานในที�ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ
ของบำรื่ิษััทฯ และกำารื่ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััททุกำไตรื่มาส เพ่�อให้เปี็นไปีตามกำฎหมายว่าด้วยหลักำทรื่ัพย์และตลาดหลักำทรื่ัพย์ ข้อบำังคับำ ปีรื่ะกำาศ 
คำาสั�ง หรื่่อข้อกำำาหนดของสำานักำงาน กำ.ล.ต. คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำตลาดทุน และ ตลท.

(9) จัดให้มีกำารื่สอบำทานกำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำันตามแผนงานตรื่วจสอบำ โดยส่วนงานตรื่วจสอบำภายในจะต้องรื่ายงานต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่
ตรื่วจสอบำและมีมาตรื่กำารื่ควบำคุม ตรื่วจสอบำ ด่แลให้มีกำารื่สุ่มสอบำทานกำารื่ทำารื่ายกำารื่จรื่ิง ถึ่กำต้องตรื่งตามสัญญา นโยบำาย หรื่่อเง่�อนไขที�กำำาหนดไว้

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจำการ
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หลักิเกิณฑ์์ใน์กิาริอน์ุมัต้ิกิาริเข้าทำาริายกิาริท่�เกิ่�ยวิโยงกิัน์
บำรื่ิษััทฯ ได้กำำาหนดอำานาจกำารื่อนุมัติกำารื่เข้าทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำัน ดังน้�
(1) กำรื่ณ์้กำารื่เข้าทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำันที�มีขนาดเล็กำ ขนาดกำลาง หรื่่อขนาดใหญ่ ที�มีเง่�อนไขทางกำารื่ค้าทั�วไปีตามที�เคยได้รื่ับำอนุมัติจากำ

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ไว้แล้ว ฝ่่ายจัดกำารื่จะเปี็นผ่้พิจารื่ณ์าอนุมัติ
(2) กำรื่ณ์้กำารื่เข้าทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำันที�มีขนาดเล็กำหรื่่อขนาดกำลาง แต่ไม่เปี็นไปีตามเง่�อนไขทางกำารื่ค้าทั�วไปี คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ จะ

เปี็นผ่้พิจารื่ณ์าอนุมัติ
(3) กำรื่ณ์้กำารื่เข้าทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำันที�มีขนาดใหญ่ แต่ไม่เปี็นไปีตามเง่�อนไขทางกำารื่ค้าทั�วไปี ให้ที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้นเปี็นผ่้พิจารื่ณ์าอนุมัติ

ทั�งน้� หลักำเกำณ์ฑ์์กำารื่พิจารื่ณ์าขนาดของรื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำันมีรื่ายละเอียด ดังน้�

ขนาดริายัการิ เลือกใชี้ค�าที�ส่่งกว�าริะหว�าง

เล็กำ X < 1 ล้านบำาท X < 0.03%NTA
กำลาง 1 ล้านบำาท < X < 20 ล้านบำาท 0.03%NTA < X < 3%NTA
ใหญ่ X > 20 ล้านบำาท X > 3%NTA

X ค่อ ม่ลค่ารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำัน
NTA ค่อ สินทรื่ัพย์ที�มีตัวตนสุทธุิ

 z รื่ายกำารื่ขนาดเล็กำ ค่อ รื่ายกำารื่ที�มีม่ลค่าน้อยกำว่าหรื่่อเท่ากำับำ 1 ล้านบำาท หรื่่อ น้อยกำว่าหรื่่อเท่ากำับำรื่้อยละ 0.03 ของสินทรื่ัพย์ที�มีตัวตน
สุทธุิแล้วแต่จำานวนใดจะส่งกำว่า 

 z รื่ายกำารื่ขนาดกำลาง ค่อ รื่ายกำารื่ที�มีม่ลค่ามากำกำว่า 1 ล้านบำาท แต่น้อยกำว่า 20 ล้านบำาท หรื่่อมากำกำว่ารื่้อยละ 0.03 แต่ตำ�ากำว่ารื่้อยละ 3 ของ
สินทรื่ัพย์ที�มีตัวตนสุทธุิแล้วแต่จำานวนใดจะส่งกำว่า

 z รื่ายกำารื่ขนาดใหญ่ คอ่ รื่ายกำารื่ที�มมีล่ค่ามากำกำว่าหรื่อ่เท่ากำบัำ 20 ลา้นบำาท หรื่อ่มากำกำว่ารื่อ้ยละ 3 ของสินทรัื่พยท์ี�มตีวัตนสุทธุแิลว้แต่จำานวน
ใดจะส่งกำว่า
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บริษััที่ ค้าราบาวกรุ�ป จำากัดั (มหาชุน)และบริษััที่ย่อย

ริายงาน์และงบกิาริเงิน์ริวิม
วิัน์ท่� 31 ธัน์วิาคม 2565

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)        

ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนั

เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั และไดต้รวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั         

คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี รวมถึงมาตรฐานเรื�องความเป็นอิสระ ที�กาํหนด

โดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ         

งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆตามประมวลจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวชิาชีพบญัชี ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอ่ผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)        

ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนั

เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั และไดต้รวจสอบ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั         

คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี รวมถึงมาตรฐานเรื�องความเป็นอิสระ ที�กาํหนด

โดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ         

งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�นๆตามประมวลจรรยาบรรณของผู ้

ประกอบวชิาชีพบญัชี ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดลุยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้             

ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ  

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรื�องเหล่านี�   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ�งไดร้วมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรื�องเหล่านี�

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื�อง มีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 เรื�องนโยบายบญัชีเกี�ยวกบัการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

ซึ� งรายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีที�สาํคญั เนื�องจากจาํนวนที�บนัทึกในบญัชีมีสาระสาํคญั และส่งผล

กระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของกลุ่มบริษทั นอกจากนี�  กลุ่มบริษทัมีการขายสินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้หลาย

ประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ กลุ่มลูกคา้แบบดั�งเดิม กลุ่มลูกคา้สมยัใหม่ และกลุ่มลูกคา้ปลีกที�ขายผา่น

หน่วยรถ ซึ�งมีขอ้ตกลงและเงื�อนไขที�มีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทั�งการ

ใหส่้วนลดพิเศษเพื�อกระตุน้ยอดขาย ทาํใหร้ายการขายของกลุ่มบริษทัมีเงื�อนไขในการรับรู้รายไดแ้ละการบนัทึก

ประมาณการส่วนลดคา้งจ่ายที�เกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ที�ซบัซอ้น ดว้ยเหตนีุ�  ขา้พเจา้จึง

ใหค้วามสาํคญัต่อการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทัโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือก

ตวัอยา่งเพื�อทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งรายการ

ขายที�เกิดขึ�นในระหว่างปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชีเพื�อตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการขาย สอบทาน

ใบลดหนี�ที�กลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี และทดสอบขอ้มูลที�กลุ่มบริษทันาํมาใชใ้นการ

คาํนวณและบนัทึกประมาณการส่วนลดคา้งจ่ายที�เกิดจากรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดต่าง ๆ ที�บนัทึกไว ้            

ณ สิ�นรอบระยะเวลารายงานวา่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงที�ใหก้บัลูกคา้ ประกอบกบัได้

วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื�อสอบทานความผิดปกติที�อาจ

เกิดขึ�นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีที�ทาํผา่นใบสาํคญัทั�วไป  
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การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม 

ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 15 เกี�ยวกบัเงินลงทนุในบริษทัย่อยและค่าความนิยม    

ที�เกิดขึ�นจากการรวมธุรกิจ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 2,214 ลา้นบาท เนื�องจากการไมส่ามารถทาํกาํไรใหเ้ป็นไปตามการคาดการณ์ของกิจการในประเทศองักฤษ 

ซึ� งอาจส่งผลต่อมูลค่าที�จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย นอกจากนี�กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมที�เกิดจากการ

รวมธุรกิจที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมจาํนวน 507 ลา้นบาท ซึ�งขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัในเรื�องการพิจารณาการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม เนื�องจากการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย

และค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัที�ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วย

สินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากกลุ่ม

สินทรัพยน์ั�น รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวที�เหมาะสม ซึ�งทาํใหเ้กิดความเสี�ยง

ในการแสดงมูลค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินกระบวนการในการระบขุอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและทาํความเขา้ใจ

ในกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม รวมถึงประเมินการกาํหนด

หน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินที�ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการทาํความ

เขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์นอกจากนี�  

ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติที�สาํคญัที�ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก

สินทรัพยท์ี�จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและ

ภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริงเพื�อ

ประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว 

และพิจารณาอตัราคิดลดที�ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั

ของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญภายในสาํนกังานฯเพื�อช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าว

โดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ชี�ยวชาญ 

ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และ

พิจารณาผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติที�สาํคญัต่อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและ

อตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการประเมินการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม 

ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 15 เกี�ยวกบัเงินลงทนุในบริษทัย่อยและค่าความนิยม    

ที�เกิดขึ�นจากการรวมธุรกิจ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จาํนวน 2,214 ลา้นบาท เนื�องจากการไมส่ามารถทาํกาํไรใหเ้ป็นไปตามการคาดการณ์ของกิจการในประเทศองักฤษ 

ซึ� งอาจส่งผลต่อมูลค่าที�จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย นอกจากนี�กลุ่มบริษทัมีค่าความนิยมที�เกิดจากการ

รวมธุรกิจที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมจาํนวน 507 ลา้นบาท ซึ�งขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญัในเรื�องการพิจารณาการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม เนื�องจากการประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย

และค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีที�สาํคญัที�ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วย

สินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากกลุ่ม

สินทรัพยน์ั�น รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาวที�เหมาะสม ซึ�งทาํใหเ้กิดความเสี�ยง

ในการแสดงมูลค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินกระบวนการในการระบุขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและทาํความเขา้ใจ

ในกระบวนการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม รวมถึงประเมินการกาํหนด

หน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินที�ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการทาํความ

เขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์นอกจากนี�  

ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติที�สาํคญัที�ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจาก

สินทรัพยท์ี�จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและ

ภายนอกของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริงเพื�อ

ประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว 

และพิจารณาอตัราคิดลดที�ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั

ของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม รวมถึงปรึกษาผูเ้ชี�ยวชาญภายในสาํนกังานฯเพื�อช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าว

โดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ชี�ยวชาญ 

ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าวตามแบบจาํลองทางการเงิน และ

พิจารณาผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติที�สาํคญัต่อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนโดยเฉพาะอตัราคิดลดและ

อตัราการเติบโตของรายไดใ้นระยะยาว นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัการประเมินการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าความนิยม

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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ข้อมูลอื�น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ซึ�งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) ซึ� งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ

เชื�อมั�นในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอื�นนั�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความ

ขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่

ขอ้มูลอื�นแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที�กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวใหผู้ม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

ผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�น

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง                          

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่วา่

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความ

เสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูง

กว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานตอ่เนื�องของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้ 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ข้อมูลอื�น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ซึ�งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) ซึ� งคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ

เชื�อมั�นในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอื�นนั�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความ

ขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏวา่

ขอ้มูลอื�นแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที�กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวใหผู้ม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

ผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�น

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง                          

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่วา่

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความ

เสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ�งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูง

กว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานตอ่เนื�องของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้ 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

151



 

6 

 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่   

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแตเ่พียง

ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆ ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�ง

ขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดาํเนินการเพื�อขจดั

อุปสรรคหรือมาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ (ถา้มี) 

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ใน

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์    

ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ            

จะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

 

 

กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพนัธ์ 2566 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 936,053,453          1,134,245,964       30,122,808            62,148,666            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 2,533,359,692       1,755,669,201       4,092,216              2,494,641              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                             -                             7,025,104,570       5,399,000,000       
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 31 -                             -                             -                             1,139,996,900       
สินคา้คงเหลือ 9 2,717,711,832       2,337,179,275       -                             -                             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 159,980,316          154,523,469          151,418                 143,530                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,347,105,293       5,381,617,909       7,059,471,012       6,603,783,737       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             4,686,459,180       5,249,397,943       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 55,958,844            -                             51,400,000            -                             
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12               7,499,900                               -               7,499,900                               - 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13             98,139,491           102,641,767                               -                               - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14      12,228,708,225      12,537,385,697                   324,981                   464,787 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20           622,844,683           442,732,607             52,655,981             55,133,909 
ค่าความนิยม 15 507,192,480          549,002,777          -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 105,014,269 104,338,812          11,101,710            10,275,095            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 54,646,238            54,519,981            457,514,903          309,927,570          
ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                             -                             26,172,146            26,172,146            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,817,733            13,408,115            -                             -                             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,691,821,863     13,804,029,756     5,293,128,801       5,651,371,450       
รวมสินทรัพย์ 20,038,927,156     19,185,647,665     12,352,599,813     12,255,155,187     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่   

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแตเ่พียง

ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่างๆ ซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ�ง

ขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดาํเนินการเพื�อขจดั

อุปสรรคหรือมาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ (ถา้มี) 

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูม้ีหนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ใน

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์    

ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะ            

จะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

 

 

กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพนัธ์ 2566 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 936,053,453          1,134,245,964       30,122,808            62,148,666            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 2,533,359,692       1,755,669,201       4,092,216              2,494,641              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                             -                             7,025,104,570       5,399,000,000       
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 31 -                             -                             -                             1,139,996,900       
สินคา้คงเหลือ 9 2,717,711,832       2,337,179,275       -                             -                             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 159,980,316          154,523,469          151,418                 143,530                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,347,105,293       5,381,617,909       7,059,471,012       6,603,783,737       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             4,686,459,180       5,249,397,943       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 55,958,844            -                             51,400,000            -                             
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12               7,499,900                               -               7,499,900                               - 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13             98,139,491           102,641,767                               -                               - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14      12,228,708,225      12,537,385,697                   324,981                   464,787 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20           622,844,683           442,732,607             52,655,981             55,133,909 
ค่าความนิยม 15 507,192,480          549,002,777          -                             -                             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 105,014,269 104,338,812          11,101,710            10,275,095            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 54,646,238            54,519,981            457,514,903          309,927,570          
ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                             -                             26,172,146            26,172,146            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,817,733            13,408,115            -                             -                             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 13,691,821,863     13,804,029,756     5,293,128,801       5,651,371,450       
รวมสินทรัพย์ 20,038,927,156     19,185,647,665     12,352,599,813     12,255,155,187     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 3,518,115,555       2,811,835,261       3,380,000,000       2,665,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 18 1,852,593,642       1,768,731,909       46,439,722            86,323,949            
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 1,069,200,000       569,200,000          900,000,000          400,000,000          
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 6, 20 111,372,406          103,365,508          1,867,886              1,812,332              
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 1,499,330,448       -                             1,499,330,448       -                             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 127,457,142          168,373,935          19,406,138            16,808,485            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,060,761              5,783,169              39,201                   23,846                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 8,187,129,954       5,427,289,782       5,847,083,395       3,169,968,612       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 555,450,000          1,624,650,000       -                             900,000,000          
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 6, 20 526,206,903          346,507,906          52,944,989            54,812,875            
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 -                             1,498,096,499       -                             1,498,096,499       
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 192,997,860          167,687,841          100,266,452          78,957,497            
เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 6 12,107,168            10,631,191            -                             -                             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,286,761,931       3,647,573,437       153,211,441          2,531,866,871       
รวมหนีสิ้น 9,473,891,885       9,074,863,219       6,000,294,836       5,701,835,483       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       
   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,962,980,492       3,962,980,492       3,962,980,492       3,962,980,492       
ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 323,215,788          323,215,788          -                             -                             
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ย 108,959,056          108,959,056          108,959,056          108,959,056          
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ย (653,181,536)        (653,181,536)        -                             -                             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 100,000,000          100,000,000          100,000,000          100,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,955,409,462       5,429,639,193       1,180,365,429       1,381,380,156       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (114,823,218)        (62,327,554)          -                             -                             
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,682,560,044     10,209,285,439     6,352,304,977       6,553,319,704       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (117,524,773)        (98,500,993)          -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,565,035,271     10,110,784,446     6,352,304,977       6,553,319,704       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,038,927,156     19,185,647,665     12,352,599,813     12,255,155,187     

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 3,518,115,555       2,811,835,261       3,380,000,000       2,665,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 18 1,852,593,642       1,768,731,909       46,439,722            86,323,949            
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 1,069,200,000       569,200,000          900,000,000          400,000,000          
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 6, 20 111,372,406          103,365,508          1,867,886              1,812,332              
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 1,499,330,448       -                             1,499,330,448       -                             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 127,457,142          168,373,935          19,406,138            16,808,485            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,060,761              5,783,169              39,201                   23,846                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 8,187,129,954       5,427,289,782       5,847,083,395       3,169,968,612       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 555,450,000          1,624,650,000       -                             900,000,000          
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 6, 20 526,206,903          346,507,906          52,944,989            54,812,875            
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 -                             1,498,096,499       -                             1,498,096,499       
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 192,997,860          167,687,841          100,266,452          78,957,497            
เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 6 12,107,168            10,631,191            -                             -                             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,286,761,931       3,647,573,437       153,211,441          2,531,866,871       
รวมหนีสิ้น 9,473,891,885       9,074,863,219       6,000,294,836       5,701,835,483       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       
   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,962,980,492       3,962,980,492       3,962,980,492       3,962,980,492       
ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 323,215,788          323,215,788          -                             -                             
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ย 108,959,056          108,959,056          108,959,056          108,959,056          
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ย (653,181,536)        (653,181,536)        -                             -                             
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 100,000,000          100,000,000          100,000,000          100,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,955,409,462       5,429,639,193       1,180,365,429       1,381,380,156       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (114,823,218)        (62,327,554)          -                             -                             
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,682,560,044     10,209,285,439     6,352,304,977       6,553,319,704       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (117,524,773)        (98,500,993)          -                             -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,565,035,271     10,110,784,446     6,352,304,977       6,553,319,704       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 20,038,927,156     19,185,647,665     12,352,599,813     12,255,155,187     

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 19,215,093,458     17,364,320,687     -                             -                                   
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 10 -                             -                             1,974,994,000       1,839,994,800             
รายไดอ่ื้น 24 238,729,629          205,001,224          318,280,139          318,778,397                
รวมรายได้ 19,453,823,087     17,569,321,911     2,293,274,139       2,158,773,197             
ค่าใช้จ่าย 25
ตน้ทุนขาย 13,582,018,783     11,181,002,728     -                             -                                   
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 2,099,506,386       1,862,595,900       -                             -                                   
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 978,735,427          1,081,958,105       190,504,654          228,563,855                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             715,393,763          -                                   
รวมค่าใช้จ่าย 16,660,260,596     14,125,556,733     905,898,417          228,563,855                
กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,793,562,491       3,443,765,178       1,387,375,722       1,930,209,342             
รายไดท้างการเงิน 985,186                 1,005,325              144,139,768          113,653,589                
ตน้ทุนทางการเงิน (115,092,252)        (88,705,683)          (68,659,377)          (46,989,489)                 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 4,558,844              -                             -                             -                                   
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,684,014,269       3,356,064,820       1,462,856,113       1,996,873,442             
ภาษีเงินได้ 26 (432,822,546)        (513,267,750)        102,068,544          (31,591,202)                 
กาํไรสําหรับปี 2,251,191,723       2,842,797,070       1,564,924,657       1,965,282,240             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,286,197,543       2,881,001,937       1,564,924,657       1,965,282,240             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (35,005,820)          (38,204,867)          

2,251,191,723       2,842,797,070       

กาํไรต่อหุ้น 28
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2.29                       2.88                       1.56                       1.97                              

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับปี 2,251,191,723       2,842,797,070       1,564,924,657       1,965,282,240             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (36,513,624)          62,929,052            -                             -                                   
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (36,513,624)          62,929,052            -                             -                                   
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 22 (13,034,093)          (2,784,298)            (19,924,230)          (2,150,401)                   
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 2,606,819              556,860                 3,984,846              430,080                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (10,427,274)          (2,227,438)            (15,939,384)          (1,720,321)                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (46,940,898)          60,701,614            (15,939,384)          (1,720,321)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,204,250,825       2,903,498,684       1,548,985,273       1,963,561,919             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,223,274,605       2,937,766,305       1,548,985,273       1,963,561,919             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (19,023,780)          (34,267,621)          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,204,250,825       2,903,498,684       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 19,215,093,458     17,364,320,687     -                             -                                   
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 10 -                             -                             1,974,994,000       1,839,994,800             
รายไดอ่ื้น 24 238,729,629          205,001,224          318,280,139          318,778,397                
รวมรายได้ 19,453,823,087     17,569,321,911     2,293,274,139       2,158,773,197             
ค่าใช้จ่าย 25
ตน้ทุนขาย 13,582,018,783     11,181,002,728     -                             -                                   
ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 2,099,506,386       1,862,595,900       -                             -                                   
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 978,735,427          1,081,958,105       190,504,654          228,563,855                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                             -                             715,393,763          -                                   
รวมค่าใช้จ่าย 16,660,260,596     14,125,556,733     905,898,417          228,563,855                
กาํไรจากการดาํเนินงาน 2,793,562,491       3,443,765,178       1,387,375,722       1,930,209,342             
รายไดท้างการเงิน 985,186                 1,005,325              144,139,768          113,653,589                
ตน้ทุนทางการเงิน (115,092,252)        (88,705,683)          (68,659,377)          (46,989,489)                 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11.2 4,558,844              -                             -                             -                                   
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 2,684,014,269       3,356,064,820       1,462,856,113       1,996,873,442             
ภาษีเงินได้ 26 (432,822,546)        (513,267,750)        102,068,544          (31,591,202)                 
กาํไรสําหรับปี 2,251,191,723       2,842,797,070       1,564,924,657       1,965,282,240             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,286,197,543       2,881,001,937       1,564,924,657       1,965,282,240             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (35,005,820)          (38,204,867)          

2,251,191,723       2,842,797,070       

กาํไรต่อหุ้น 28
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2.29                       2.88                       1.56                       1.97                              

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000       1,000,000,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กาํไรสําหรับปี 2,251,191,723       2,842,797,070       1,564,924,657       1,965,282,240             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (36,513,624)          62,929,052            -                             -                                   
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (36,513,624)          62,929,052            -                             -                                   
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั 22 (13,034,093)          (2,784,298)            (19,924,230)          (2,150,401)                   
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 2,606,819              556,860                 3,984,846              430,080                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (10,427,274)          (2,227,438)            (15,939,384)          (1,720,321)                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (46,940,898)          60,701,614            (15,939,384)          (1,720,321)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,204,250,825       2,903,498,684       1,548,985,273       1,963,561,919             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,223,274,605       2,937,766,305       1,548,985,273       1,963,561,919             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (19,023,780)          (34,267,621)          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,204,250,825       2,903,498,684       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 2,684,014,269       3,356,064,820       1,462,856,113       1,996,873,442             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 813,132,841          753,474,103          3,915,721              3,076,658                    
      เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             (1,974,994,000)     (1,839,994,800)            
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             715,393,763          -                                   
      กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,035,162)            -                             -                             -                                   
      ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (523,682)                -                             -                             -                                   
      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (15,472,913)          55,596,009            -                             -                                   
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 16,176,308            -                             -                             -                                   
      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,743,431)            (4,210,981)            -                             -                                   
      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20,350,653            19,664,776            1,384,725              3,627,348                    
      ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กู้ 1,233,949              934,366                 1,233,949              934,366                       
      ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 6,555,340              (6,866,208)            2,361,386              -                                   
      รายไดท้างการเงิน (985,186)                (1,005,325)            (144,139,768)        (113,653,589)               
      ตน้ทุนทางการเงิน 108,495,065          81,986,962            66,934,741            45,555,073                  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 3,626,198,051       4,255,638,522       134,946,630          96,418,498                  
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (780,292,687)        (328,784,966)        (628,499)                (806,439)                      
   สินคา้คงเหลือ (363,875,235)        (904,394,935)        -                             -                                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,447,084)            (18,570,672)          (7,888)                    (115,005)                      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,590,382              (1,828,765)            -                             -                                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 130,295,870          219,802,695          (41,431,320)          (19,941,165)                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,277,592              (1,996,341)            15,355                   23,846                         
   เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 1,475,977              4,686,441              -                             -                                   
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,074,726)            (7,367,159)            -                             -                                   
เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,605,148,140       3,217,184,820       92,894,278            75,579,735                  
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 985,193                 1,048,723              75,983                   81,698                         
จ่ายภาษีเงินได้ (475,010,623)        (749,387,583)        (38,936,290)          (18,474,317)                 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,131,122,710       2,468,845,960       54,033,971            57,187,116                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                             -                             (4,818,442,000)     (4,454,000,000)            
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             3,190,000,000       2,950,000,000             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             -                             (152,455,000)        (737,281,655)               
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (51,400,000)          -                             (51,400,000)          -                                   
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (7,499,900)            -                             (7,499,900)            -                                   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,203,028              4,523,989              -                             -                                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (434,969,984)        (1,163,139,919)     (44,636)                  (543,942)                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,233,986)          (17,049,811)          (1,923,129)            (1,095,942)                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                             (250,000)                -                             -                                   
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย -                             -                             143,070,753          113,419,219                
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             3,114,990,900       2,369,992,800             
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (497,900,842)        (1,175,915,741)     1,416,296,988       240,490,480                
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 6,201,996,567       10,621,835,261     6,060,000,000       9,535,000,000             
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (5,493,581,875)     (10,145,000,000)   (5,345,000,000)     (9,060,000,000)            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -                             1,300,000,000       -                             1,300,000,000             
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (569,200,000)        (169,200,000)        (400,000,000)        -                                   
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (112,388,675)        (106,961,534)        (1,812,332)            (1,758,428)                   
เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายหุน้กู้ -                             1,497,530,779       -                             1,497,530,779             
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู้ -                             (1,090,000,000)     -                             (1,090,000,000)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                             (550,000,000)        -                             -                                   
จ่ายดอกเบ้ีย (107,153,475)        (74,147,870)          (65,544,485)          (37,554,596)                 
จ่ายเงินปันผล (1,750,000,000)     (2,400,000,000)     (1,750,000,000)     (2,400,000,000)            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,830,327,458)     (1,115,943,364)     (1,502,356,817)     (256,782,245)               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
   เพ่ิมข้ึน 426,923                 11,499,629            -                             -                                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (196,678,667)        188,486,484          (32,025,858)          40,895,351                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,134,245,964       946,548,320          62,148,666            21,253,315                  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ (1,513,844)            (788,840)                -                             -                                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 936,053,453          1,134,245,964       30,122,808            62,148,666                  

-                             -                             -                             -                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 2,684,014,269       3,356,064,820       1,462,856,113       1,996,873,442             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 813,132,841          753,474,103          3,915,721              3,076,658                    
      เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             (1,974,994,000)     (1,839,994,800)            
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             715,393,763          -                                   
      กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,035,162)            -                             -                             -                                   
      ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (523,682)                -                             -                             -                                   
      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (15,472,913)          55,596,009            -                             -                                   
      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 16,176,308            -                             -                             -                                   
      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,743,431)            (4,210,981)            -                             -                                   
      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20,350,653            19,664,776            1,384,725              3,627,348                    
      ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กู้ 1,233,949              934,366                 1,233,949              934,366                       
      ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 6,555,340              (6,866,208)            2,361,386              -                                   
      รายไดท้างการเงิน (985,186)                (1,005,325)            (144,139,768)        (113,653,589)               
      ตน้ทุนทางการเงิน 108,495,065          81,986,962            66,934,741            45,555,073                  
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
   ของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 3,626,198,051       4,255,638,522       134,946,630          96,418,498                  
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (780,292,687)        (328,784,966)        (628,499)                (806,439)                      
   สินคา้คงเหลือ (363,875,235)        (904,394,935)        -                             -                                   
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,447,084)            (18,570,672)          (7,888)                    (115,005)                      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,590,382              (1,828,765)            -                             -                                   
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 130,295,870          219,802,695          (41,431,320)          (19,941,165)                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,277,592              (1,996,341)            15,355                   23,846                         
   เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 1,475,977              4,686,441              -                             -                                   
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,074,726)            (7,367,159)            -                             -                                   
เงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,605,148,140       3,217,184,820       92,894,278            75,579,735                  
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 985,193                 1,048,723              75,983                   81,698                         
จ่ายภาษีเงินได้ (475,010,623)        (749,387,583)        (38,936,290)          (18,474,317)                 
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,131,122,710       2,468,845,960       54,033,971            57,187,116                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                             -                             (4,818,442,000)     (4,454,000,000)            
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             3,190,000,000       2,950,000,000             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                             -                             (152,455,000)        (737,281,655)               
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพ่ิมข้ึน (51,400,000)          -                             (51,400,000)          -                                   
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (7,499,900)            -                             (7,499,900)            -                                   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,203,028              4,523,989              -                             -                                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (434,969,984)        (1,163,139,919)     (44,636)                  (543,942)                      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (10,233,986)          (17,049,811)          (1,923,129)            (1,095,942)                   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                             (250,000)                -                             -                                   
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย -                             -                             143,070,753          113,419,219                
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                             -                             3,114,990,900       2,369,992,800             
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (497,900,842)        (1,175,915,741)     1,416,296,988       240,490,480                
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 6,201,996,567       10,621,835,261     6,060,000,000       9,535,000,000             
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (5,493,581,875)     (10,145,000,000)   (5,345,000,000)     (9,060,000,000)            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -                             1,300,000,000       -                             1,300,000,000             
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (569,200,000)        (169,200,000)        (400,000,000)        -                                   
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (112,388,675)        (106,961,534)        (1,812,332)            (1,758,428)                   
เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายหุน้กู้ -                             1,497,530,779       -                             1,497,530,779             
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู้ -                             (1,090,000,000)     -                             (1,090,000,000)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                             (550,000,000)        -                             -                                   
จ่ายดอกเบ้ีย (107,153,475)        (74,147,870)          (65,544,485)          (37,554,596)                 
จ่ายเงินปันผล (1,750,000,000)     (2,400,000,000)     (1,750,000,000)     (2,400,000,000)            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,830,327,458)     (1,115,943,364)     (1,502,356,817)     (256,782,245)               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
   เพ่ิมข้ึน 426,923                 11,499,629            -                             -                                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (196,678,667)        188,486,484          (32,025,858)          40,895,351                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,134,245,964       946,548,320          62,148,666            21,253,315                  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ (1,513,844)            (788,840)                -                             -                                   
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 936,053,453          1,134,245,964       30,122,808            62,148,666                  

-                             -                             -                             -                                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ลดลง (36,311,082)          (27,611,980)          -                             -                                   
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 2,072,002              (3,226,585)            156,837                 571,541                       
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานลดลง (10,591,038)          (2,095,754)            -                             -                                   
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสัญญาเช่า 322,516,508          249,337,372          -                             -                                   
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่ (22,421,938)          826,232                 -                             -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

1 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 

1. ข้อมูลทั�วไป 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จัดตั�งขึ�นเป็นบริษทัจาํกัดเมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2556  

และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกัดเมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ที�อยู่

ตามที�จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที� เลขที�  393 อาคาร 393 สีลม ชั� น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญัติ

การบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี� ได้จัดทําขึ� นโดยรวมงบการเงินของบริษัท  คาราบาวกรุ๊ป  จํากัด (มหาชน)                        

(ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า                

“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี�  

  จดัตั�งขึ�น อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2565 2564 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ไทย 100 100 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  ไทย 100 100 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั บริหารจดัการการจดัจาํหน่าย ไทย 100 100 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระป๋องอลูมิเนียม  ไทย 100 100 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั การลงทุน ไทย 100 100 

บริษทั คาราบาว มาร์เก็ตติ�ง กรุ๊ป จาํกดั บริหารจดัการขอ้มูล ไทย 100 100 

บริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั การลงทุน ฮ่องกง 100 100 

บริษทั คาราบาวเทรดดิ�ง (ฮ่องกง) จาํกดั ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ฮ่องกง 100 100 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ลดลง (36,311,082)          (27,611,980)          -                             -                                   
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 2,072,002              (3,226,585)            156,837                 571,541                       
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานลดลง (10,591,038)          (2,095,754)            -                             -                                   
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสัญญาเช่า 322,516,508          249,337,372          -                             -                                   
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่ (22,421,938)          826,232                 -                             -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

1 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2565 

1. ข้อมูลทั�วไป 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จัดตั�งขึ�นเป็นบริษทัจาํกัดเมื�อวนัที� 28 สิงหาคม 2556  

และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกัดเมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ที�อยู่

ตามที�จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที� เลขที�  393 อาคาร 393 สีลม ชั� น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญัติ

การบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี� ได้จัดทําขึ� นโดยรวมงบการเงินของบริษัท  คาราบาวกรุ๊ป  จํากัด (มหาชน)                        

(ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ� งต่อไปนี� เรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า                

“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปนี�  

  จดัตั�งขึ�น อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2565 2564 

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ไทย 100 100 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายขวดและผลิตภณัฑจ์ากแกว้  ไทย 100 100 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั บริหารจดัการการจดัจาํหน่าย ไทย 100 100 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายกระป๋องอลูมิเนียม  ไทย 100 100 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั การลงทุน ไทย 100 100 

บริษทั คาราบาว มาร์เก็ตติ�ง กรุ๊ป จาํกดั บริหารจดัการขอ้มูล ไทย 100 100 

บริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั การลงทุน ฮ่องกง 100 100 

บริษทั คาราบาวเทรดดิ�ง (ฮ่องกง) จาํกดั ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ฮ่องกง 100 100 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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  จดัตั�งขึ�น อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

ชื�อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ 2565 2564 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย     

บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริ�งค ์จาํกดั การตลาดและจาํหน่ายเครื�องดื�ม ไทย 85 85 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์ โฮลดิ�งส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

การลงทนุ 

 

ลกัเซมเบิร์ก 84.3 84.3 

บริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด ประกอบธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ องักฤษ 84.3 84.3 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้  

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น  

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึ� งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไวเ้ป็นรายการ 

“ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัที�มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนี�แลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ  

บริษทัย่อยส่วนที�ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวมและ

ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ซ) ในการบนัทึกบญัชีเกี�ยวกบัการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�มเติม (ซื�อหุ้นจากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม) ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซึ�งตํ�ากวา่/สูงกว่าราคาทุนที�จ่ายซื�อไดแ้สดงไว้

ในส่วนของผู ้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกิน/ตํ� ากว่าทุนจากการ

เปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึ�นเพื�อใหม้ีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ              

งบการเงินของกลุ่มบริษทั   

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวันที� 1 มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ�งจะมีผลบงัคบั

ใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื�อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี� จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ         

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที�ไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสําหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบ

หลงัจากหักประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 บริษทัฯรับรู้รายไดค้่าบริหารจดัการตามแต่ละงวดที�ไดใ้ห้บริการตามระยะเวลาของสัญญา 

  

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้  

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น  

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึ� งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไวเ้ป็นรายการ 

“ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัที�มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมนี�แลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ  

บริษทัย่อยส่วนที�ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวมและ

ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

ซ) ในการบนัทึกบญัชีเกี�ยวกบัการซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ�มเติม (ซื�อหุ้นจากส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม) ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิซึ�งตํ�ากวา่/สูงกว่าราคาทุนที�จ่ายซื�อไดแ้สดงไว้

ในส่วนของผู ้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวมภายใต้หัวข้อ “ส่วนเกิน/ตํ� ากว่าทุนจากการ

เปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน

หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึ�นเพื�อใหม้ีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี� ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ              

งบการเงินของกลุ่มบริษทั   

3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวันที� 1 มกราคม 2566 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ�งจะมีผลบงัคบั

ใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหม้ีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื�อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี� จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ         

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อกลุ่มบริษทัไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมื�อมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที�ไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสําหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบ

หลงัจากหักประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

 รายได้ค่าบริหารจัดการ 

 บริษทัฯรับรู้รายไดค้่าบริหารจดัการตามแต่ละงวดที�ไดใ้ห้บริการตามระยะเวลาของสัญญา 

  

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการตามแต่ละงวดที�ได้ให้บริการตามระยะเวลาของ

สัญญาใหเ้ช่าและบริการ 

รายได้ดอกเบี �ย  

รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบี� ยที�แท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที� เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน

ภายหลงั ที�จะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาด

วา่จะเกิดขึ�น) มาคูณกบัอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อื�น 

 รายไดอื้�นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี� ยจากหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี� ยที�

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ

คล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํแสดงมลูค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และประกอบไปดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและโสหุย้ในการผลิต  

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 
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4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ�งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั�น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่า

เผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินที�ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น

งบกาํไรขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.6 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอปุกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงันี�  

ส่วนปรับปรุงที�ดิน  5 - 40  ปี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 50  ปี 

เครื�องจกัรและอปุกรณ์  2 - 30  ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และเครื�องใชส้าํนกังาน  2 - 20  ปี 

ยานพาหนะ  5 - 10  ปี 

ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรบัที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย  ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื�อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรพัยน์ั�นออกจากบญัชี 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการตามแต่ละงวดที�ได้ให้บริการตามระยะเวลาของ

สัญญาใหเ้ช่าและบริการ 

รายได้ดอกเบี �ย  

รายไดด้อกเบี�ยรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริง  โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบี� ยที�แท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที� เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน

ภายหลงั ที�จะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาด

วา่จะเกิดขึ�น) มาคูณกบัอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 รายได้อื�น 

 รายไดอื้�นรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี� ยจากหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี� ยที�

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ

คล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํแสดงมลูค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และประกอบไปดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและโสหุย้ในการผลิต  

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

4.4 เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 
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4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในราคาทุนซึ�งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั�น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่า

เผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเสื�อมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินที�ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น

งบกาํไรขาดทุนในงวดที�ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.6 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอปุกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงันี�  

ส่วนปรับปรุงที�ดิน  5 - 40  ปี  

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 50  ปี 

เครื�องจกัรและอปุกรณ์  2 - 30  ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และเครื�องใชส้าํนกังาน  2 - 20  ปี 

ยานพาหนะ  5 - 10  ปี 

ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรบัที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย  ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื�อกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรพัยน์ั�นออกจากบญัชี 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของ

สินทรัพยน์ั�น 

 กลุ่มบริษทัตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่า

สินทรัพยน์ั� นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

          อายกุารใหป้ระโยชน ์

เครื�องหมายการคา้  10 ปี 

 สิทธิบตัร  10 ปี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   5 - 10 ปี 

 กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ� งได้แก่ 

ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่า

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนระหวา่งพฒันา 

4.8 ค่าความนิยม 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ� งเท่ากับตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกว่า

มูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยสุ์ทธิที�ไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม

ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนที�สูงกวา่นี� เป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่า

ความนิยมทกุปีหรือเมื�อใดก็ตามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการ

ให้กับหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด) ที�คาดว่าจะ

ไดรั้บประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของ

หน่วยของสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท์ี�ก่อใหเ้กิดเงินสด) 

หากมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั

จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาํไรขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ            

ดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 
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4.9 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื�อสัญญานั�นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท์ี�ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล (วนัที�สินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้� งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี� สิน

ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น จาํนวนเงินที�จ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล และหักด้วยสิ�งจูงใจตาม

สัญญาเช่าที�ไดรั้บ 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั�นกวา่ ดงันี�  

อาคาร และสิ�งปลูกสร้าง  2 - 24 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์  3 ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และเครื�องใชส้าํนกังาน   6 ปี 

ยานพาหนะ   3 - 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กับกลุ่มบริษทัเมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื� อ ค่าเสื� อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถ้ามี) ของ

สินทรัพยน์ั�น 

 กลุ่มบริษทัตัดจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่า

สินทรัพยน์ั� นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

          อายกุารใหป้ระโยชน ์

เครื�องหมายการคา้  10 ปี 

 สิทธิบตัร  10 ปี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   5 - 10 ปี 

 กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ� งได้แก่ 

ความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้ แต่จะใช้วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปี กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่า

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน  

 ไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนระหวา่งพฒันา 

4.8 ค่าความนิยม 

 กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ� งเท่ากับตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกว่า

มูลค่ายติุธรรมของสินทรพัยสุ์ทธิที�ไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม

ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนที�สูงกวา่นี� เป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

 กลุ่มบริษทัแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่า

ความนิยมทกุปีหรือเมื�อใดก็ตามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการ

ให้กับหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด) ที�คาดว่าจะ

ไดรั้บประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของ

หน่วยของสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท์ี�ก่อใหเ้กิดเงินสด) 

หากมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืนของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสดตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทั

จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาํไรขาดทุน และกลุ่มบริษทัไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ            

ดอ้ยค่าของค่าความนิยมไดใ้นอนาคต 
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4.9 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื�อสัญญานั�นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยท์ี�ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล (วนัที�สินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้� งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนี� สิน

ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนี� สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ�มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�น จาํนวนเงินที�จ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล และหักด้วยสิ�งจูงใจตาม

สัญญาเช่าที�ไดรั้บ 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั�นกวา่ ดงันี�  

อาคาร และสิ�งปลูกสร้าง  2 - 24 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์  3 ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และเครื�องใชส้าํนกังาน   6 ปี 

ยานพาหนะ   3 - 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กับกลุ่มบริษทัเมื�อสิ�นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื� อ ค่าเสื� อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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หนี�สินตามสัญญาเช่า 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที�หักด้วยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที�

ขึ�นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซื�อซึ� งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั�น และการจ่ายค่าปรับเพื�อ

การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ�นอยู่กบัดชันีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�เหตุการณ์

หรือเงื�อนไขซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั�นไดเ้กิดขึ�น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุม่บริษทั หลงัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนี� สินตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยของหนี� สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนี� สิน

ตามสัญญาเช่า นอกจากนี�  มูลค่าตามบัญชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ เมื�อมีการ

เปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี�ยนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซื�อสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า 

สัญญาเช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั� งแต่วนัที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ� ง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินที�ไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นงบกาํไร

ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการไดม้าซึ� งสัญญาเช่า

ดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้

เกณฑ์เดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  
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4.10 รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักับกลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม

บริษทั 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ� งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารสําคัญ 

กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน  

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชี�ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษทั

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ

มูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทั

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสด

ตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ�งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์

ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 

โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้

อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรบัรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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หนี�สินตามสัญญาเช่า 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที�หักด้วยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที�

ขึ�นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซื�อซึ� งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั�น และการจ่ายค่าปรับเพื�อ

การยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในการยกเลิก

สัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ�นอยู่กบัดชันีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�เหตุการณ์

หรือเงื�อนไขซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั�นไดเ้กิดขึ�น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุม่บริษทั หลงัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หนี� สินตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึ�นจากดอกเบี�ยของหนี� สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหนี� สิน

ตามสัญญาเช่า นอกจากนี�  มูลค่าตามบัญชีของหนี� สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่ เมื�อมีการ

เปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี�ยนแปลงในการ

ประเมินสิทธิเลือกซื�อสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ�า 

สัญญาเช่าที�มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั� งแต่วนัที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ� ง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินที�ไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นงบกาํไร

ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ�นจากการไดม้าซึ� งสัญญาเช่า

ดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้

เกณฑ์เดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  
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4.10 รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักับกลุ่มบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมกลุ่มบริษทั 

หรือถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักลุ่ม

บริษทั 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ� งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารสําคัญ 

กรรมการหรือพนกังานของกลุ่มบริษทัที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน  

ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงินของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งชี�ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษทั

รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ

มูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทั

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสด

ตามระยะเวลาและความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ�งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์

ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 

โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้

อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรบัรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

171
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 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งชี�ที�แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี�รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บ

คืนของสินทรัพย์นั� น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที� รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการ

เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชก้าํหนดมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ครั� งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์ี�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง

กว่ามูลค่าตามบัญชีที�ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที  

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนักงานจ่ายสะสม

และเงินที�กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี� ยงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งกลุ่ม

บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนั

ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั� งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทันทีที�มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมื�อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ�นก่อน 
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4.14 ประมาณการหนี�สิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อ                

ปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�น และกลุม่บริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

4.15 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใช้

อตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบั

รายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.16 เครื�องมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีที�เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี� การคา้ที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะ

รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที�กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื�องการรับรู้

รายได ้  

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่าความนิยม) มีขอ้บ่งชี�ที�แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์ี�รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บ

คืนของสินทรัพย์นั� น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที� รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการ

เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชก้าํหนดมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ครั� งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์ี�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง

กว่ามูลค่าตามบัญชีที�ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที  

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนักงานจ่ายสะสม

และเงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี� ยงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินที�กลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งกลุ่ม

บริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนั

ดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 

สาํหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั� งจาํนวนในงบกาํไรขาดทุนทันทีที�มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมื�อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ�นก่อน 
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4.14 ประมาณการหนี�สิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อ                

ปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�น และกลุม่บริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

4.15 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใช้

อตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะ

ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะไม่มีกาํไร

ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบั

รายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.16 เครื�องมือทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีที�เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี� การคา้ที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกบัการจดัหาเงินที�มีนัยสําคญั กลุ่มบริษทัจะ

รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามที�กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื�องการรับรู้

รายได ้  

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเริ�มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื�อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนั�นเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื�อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดที�เป็นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี� ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัที�ระบุไว้

เท่านั�น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทั� งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที� เกิดขึ�นจากการตัดรายการ การเปลี�ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที�มีการกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ตราสารทุน)  

ณ วนัที�รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งไม่ไดถื้อไวเ้พื�อ

คา้ เป็นตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยไม่สามารถ

เปลี�ยนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั�งนี�  การจดัประเภทรายการจะพจิารณาเป็นรายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของสินทรัพยท์างการเงินนี� จะไม่สามารถโอนไป

รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในกรณีที�เป็นการไดรั้บคืน

ของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั�นในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น  

นอกจากนี�  เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ไม่มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า 
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สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุน 

ทั�งนี�  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ี�ถือไวเ้พื�อ

คา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และสินทรัพยท์างการเงินที�มีกระแสเงินสดที�ไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี�ย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี�สินทางการเงิน 

กลุม่บริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกสําหรับหนี� สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ 

และจดัประเภทหนี� สินทางการเงินเป็นหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

โดยใชว้ธีิดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ทั�งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดัรายการหนี� สินทางการเงินและการ

ตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่าย

คาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ�งของอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงนั�นดว้ย ทั�งนี�  ค่าตดัจาํหน่าย

ตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน  

การซื�อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ 

การซื�อหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติที�มีเงื�อนไขการส่งมอบสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาที�

กาํหนดขึ�นจากหลกัเกณฑ์หรือวิธีปฏิบติัโดยทั�วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วนัซื�อขาย ซึ�งเป็นวนัที�กิจการมีขอ้

ผกูมดัที�จะซื�อหรือขายสินทรัพยน์ั�น / วนัจ่ายชาํระ ซึ� งเป็นวนัที�ไดมี้การส่งมอบสินทรัพยน์ั�น 

การตดัรายการของเครื�องมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�นได้

สิ�นสุดลง หรือไดม้ีการโอนสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�น รวมถึงไดม้ีการโอนความเสี�ยง

และผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสินทรัพยน์ั�น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั�น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินก็ต่อเมื�อไดมี้การปฏิบัติตามภาระผูกพนัของหนี� สินนั�นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันั�น หรือมีการสิ�นสุดลงของภาระผกูพนันั�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนหนี� สินทางการเงินที�มี

อยู่ให้เป็นหนี� สินใหม่จากผูใ้ห้กู้รายเดียวกันซึ� งมีข้อกําหนดที�แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนี� สินที�มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนี� สินเดิมและรับรู้หนี� สิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน  

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเริ�มแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�

วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมื�อกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง

การเงินนั�นเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื�อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด

กระแสเงินสดที�เป็นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี� ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัที�ระบุไว้

เท่านั�น  

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทั� งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที� เกิดขึ�นจากการตัดรายการ การเปลี�ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที�มีการกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ตราสารทุน)  

ณ วนัที�รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งไม่ไดถื้อไวเ้พื�อ

คา้ เป็นตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น โดยไม่สามารถ

เปลี�ยนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั�งนี�  การจดัประเภทรายการจะพจิารณาเป็นรายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของสินทรัพยท์างการเงินนี� จะไม่สามารถโอนไป

รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในกรณีที�เป็นการไดรั้บคืน

ของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั�นในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น  

นอกจากนี�  เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ไม่มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า 
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สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในงบกาํไรขาดทุน 

ทั�งนี�  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ี�ถือไวเ้พื�อ

คา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น และสินทรัพยท์างการเงินที�มีกระแสเงินสดที�ไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี�ย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอื้�นในงบกาํไรขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี�สินทางการเงิน 

กลุม่บริษทัรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกสําหรับหนี� สินทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ 

และจดัประเภทหนี� สินทางการเงินเป็นหนี� สินทางการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

โดยใชว้ธีิดอกเบี�ยที�แทจ้ริง ทั�งนี�  ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการตดัรายการหนี� สินทางการเงินและการ

ตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่าย

คาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ�งของอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงนั�นดว้ย ทั�งนี�  ค่าตดัจาํหน่าย

ตามวิธีดอกเบี�ยที�แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนทางการเงินในงบกาํไรขาดทุน  

การซื�อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ 

การซื�อหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติที�มีเงื�อนไขการส่งมอบสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาที�

กาํหนดขึ�นจากหลกัเกณฑ์หรือวิธีปฏิบติัโดยทั�วไปของตลาด จะรับรู้ ณ วนัซื�อขาย ซึ�งเป็นวนัที�กิจการมีขอ้

ผกูมดัที�จะซื�อหรือขายสินทรัพยน์ั�น / วนัจ่ายชาํระ ซึ� งเป็นวนัที�ไดมี้การส่งมอบสินทรัพยน์ั�น 

การตดัรายการของเครื�องมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�นได้

สิ�นสุดลง หรือไดม้ีการโอนสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั�น รวมถึงไดม้ีการโอนความเสี�ยง

และผลตอบแทนเกือบทั�งหมดของสินทรัพยน์ั�น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั�น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหนี� สินทางการเงินก็ต่อเมื�อไดมี้การปฏิบัติตามภาระผูกพนัของหนี� สินนั�นแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันั�น หรือมีการสิ�นสุดลงของภาระผกูพนันั�น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนหนี� สินทางการเงินที�มี

อยู่ให้เป็นหนี� สินใหม่จากผูใ้ห้กู้รายเดียวกันซึ� งมีข้อกําหนดที�แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนี� สินที�มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนี� สินเดิมและรับรู้หนี� สิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบกาํไรขาดทุน  

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของตราสารหนี�ทั�งหมดที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดที�จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั�งหมดที�กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระ และคิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�ไดม้า  

ในกรณีที�ความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ�มขึ�นอย่างมีนยัสาํคญันบัตั�งแตก่ารรับรู้รายการเริ�มแรก 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที�อาจจะเกิดขึ�น

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะที�หากความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั�งแต่การ

รับรู้รายการเริ�มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที�เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะ

เกิดขึ�นตลอดอายทุี�เหลืออยูข่องเครื�องมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสี�ยงดา้นเครดิตจะเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญั เมื�อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั�นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 

เมื�อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 180-365 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจ

พิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั�นมีการเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดิตอย่างมีนัยสําคญัและมีการผิด

สัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื�น เช่น อนัดับความน่าเชื�อถือด้านเครดิตของ            

ผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับลูกหนี�การคา้

ดังนั�น ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายขุองลูกหนี�การคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นขา้งต้นอา้งอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี�ยวกบัลูกหนี�นั�นและสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจาํหน่ายออกจากบัญชี เมื�อกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเครื�องมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ตอ่เมื�อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินที�รับรู้ และกิจการมี

ความตั�งใจที�จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี� สินพร้อมกนั 
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4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะต้องจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที� เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้� อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เกี�ยวข้องกําหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้กลุม่บริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นให้มากที�สุด  

 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดับชั�น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดลุยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี� ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�

เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

ค่าความนิยม 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัที�ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย

บริหารจาํเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของ

สินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที�เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดนั�น ๆ 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของตราสารหนี�ทั�งหมดที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดที�จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั�งหมดที�กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บชาํระ และคิด

ลดดว้ยอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�ไดม้า  

ในกรณีที�ความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ�มขึ�นอย่างมีนยัสาํคญันบัตั�งแตก่ารรับรู้รายการเริ�มแรก 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที�อาจจะเกิดขึ�น

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะที�หากความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ�มขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั�งแต่การ

รับรู้รายการเริ�มแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที�เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะ

เกิดขึ�นตลอดอายทุี�เหลืออยูข่องเครื�องมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าความเสี�ยงดา้นเครดิตจะเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญั เมื�อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั�นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 

เมื�อมีการคา้งชาํระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 180-365 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจ

พิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั�นมีการเพิ�มขึ�นของความเสี�ยงดา้นเครดิตอย่างมีนัยสําคญัและมีการผิด

สัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอื�น เช่น อนัดับความน่าเชื�อถือด้านเครดิตของ            

ผูอ้อกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับลูกหนี�การคา้

ดังนั�น ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยง

ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายขุองลูกหนี�การคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นขา้งต้นอา้งอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี�ยวกบัลูกหนี�นั�นและสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตัดจาํหน่ายออกจากบัญชี เมื�อกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเครื�องมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ตอ่เมื�อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินที�รับรู้ และกิจการมี

ความตั�งใจที�จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั�งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี� สินพร้อมกนั 
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4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะต้องจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที� เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้� อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที� เกี�ยวข้องกําหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้กลุม่บริษทัจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นให้มากที�สุด  

 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดับชั�น

ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู่ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่า

ยติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดลุยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื� องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี� ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�

เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

ค่าความนิยม 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัที�ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่าย

บริหารจาํเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของ

สินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที�เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดนั�น ๆ 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในการประเมินค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมิน           

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว มูลค่าที�คาดวา่จะไดร้ับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน

ในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลที�มีอยู่เกี�ยวกบัธุรกรรมการขายที�มีผลผกูพนัซึ�งได้

เขา้ทาํในลกัษณะของผูท้ี�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนัสําหรับสินทรัพยท์ี�คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิงจากราคาตลาดที�

สามารถสังเกตได้หักด้วยตน้ทุนส่วนเพิ�มในการจาํหน่ายสินทรัพยน์ั� น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ� งใช้ขอ้มูลงบประมาณในช่วง 5 ปีขา้งหน้า

และไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที�กิจการยงัไม่ไดมี้ผลผูกพนัหรือการลงทุนในอนาคตที�สําคญัซึ� งจะ

ทาํให้สินทรัพย์นั�นดีขึ�น ทั� งนี�  ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที�ใช้ใน

แบบจาํลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที�คาดการณ์และอตัราการเติบโตที�ใช้เพื�อการ

คาดการณ์ 

สัญญาเช่า  

การกาํหนดอายุสัญญาเช่าที�มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัท       

ในฐานะผู้ เช่า 

ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที�จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย

คาํนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที� เกี�ยวข้องทั� งหมดที�ทําให้เกิดสิ� งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ              

กลุม่บริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั�น 

การกาํหนดอัตราดอกเบี �ยการกู้ยืมส่วนเพิ�ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 

กลุม่บริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั�น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ

ในการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนี� สินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา

ดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มเป็นอตัราดอกเบี�ยที�กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินที�จาํเป็นเพื�อให้ไดม้าซึ� ง

สินทรัพยที์�มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที�คลา้ยคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัที�คลา้ยคลึง  

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเสี�ยง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท์ี�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม ่
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ� นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

เหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

    

 

เงินปันผลรบั - - 1,975 1,840 ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 318 318 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบี�ยรบั - - 144 114 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั    

ขายสินคา้ 1,687 1,703 - - ราคาตลาด 

รายไดค้า่เช่าและบริการ 61 49 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดอ้ื�น 7 4 - - ราคาตลาด/                  

ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ซื�อสินคา้ 4,747 3,301 - - ราคาตลาด 

ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 55 88 - - ราคาตามสัญญา/         

ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการจ่าย 29 27 - - ราคาตามสญัญา 

ค่าใชจ้่ายอื�น 2 1 - - ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ในการประเมินค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมิน           

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว มูลค่าที�คาดวา่จะไดร้ับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุน

ในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัอา้งอิงจากขอ้มูลที�มีอยู่เกี�ยวกบัธุรกรรมการขายที�มีผลผกูพนัซึ�งได้

เขา้ทาํในลกัษณะของผูท้ี�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนัสําหรับสินทรัพยท์ี�คลา้ยคลึงกนัหรืออา้งอิงจากราคาตลาดที�

สามารถสังเกตได้หักด้วยตน้ทุนส่วนเพิ�มในการจาํหน่ายสินทรัพยน์ั� น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ� งใช้ขอ้มูลงบประมาณในช่วง 5 ปีขา้งหน้า

และไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที�กิจการยงัไม่ไดมี้ผลผูกพนัหรือการลงทุนในอนาคตที�สําคญัซึ� งจะ

ทาํให้สินทรัพย์นั�นดีขึ�น ทั� งนี�  ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที�ใช้ใน

แบบจาํลองดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที�คาดการณ์และอตัราการเติบโตที�ใช้เพื�อการ

คาดการณ์ 

สัญญาเช่า  

การกาํหนดอายุสัญญาเช่าที�มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัท       

ในฐานะผู้ เช่า 

ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที�จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย

คาํนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที� เกี�ยวข้องทั� งหมดที�ทําให้เกิดสิ� งจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ              

กลุม่บริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั�น 

การกาํหนดอัตราดอกเบี �ยการกู้ยืมส่วนเพิ�ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า 

กลุม่บริษทัไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบี�ยตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั�น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ

ในการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหนี� สินตามสัญญาเช่า โดยอตัรา

ดอกเบี�ยการกูย้ืมส่วนเพิ�มเป็นอตัราดอกเบี�ยที�กลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินที�จาํเป็นเพื�อให้ไดม้าซึ� ง

สินทรัพยที์�มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจที�คลา้ยคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัที�คลา้ยคลึง  

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษทัในฐานะผู้ให้เช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเสี�ยง

และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท์ี�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม ่
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ� นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

เหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2565 2564 2565 2564  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย           

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

    

 

เงินปันผลรบั - - 1,975 1,840 ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 318 318 ราคาตามสัญญา 

ดอกเบี�ยรบั - - 144 114 ราคาตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั    

ขายสินคา้ 1,687 1,703 - - ราคาตลาด 

รายไดค้า่เช่าและบริการ 61 49 - - ราคาตามสัญญา 

รายไดอ้ื�น 7 4 - - ราคาตลาด/                  

ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ซื�อสินคา้ 4,747 3,301 - - ราคาตลาด 

ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการขาย 55 88 - - ราคาตามสัญญา/         

ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ค่าบริการจ่าย 29 27 - - ราคาตามสัญญา 

ค่าใชจ้่ายอื�น 2 1 - - ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

179
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 2,308 742 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั                                   

(มผีูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 903,048 691,016 - 365 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 903,048 691,016 2,308 1,107 

     
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั             

(หมายเหตุ 31)     

บริษทัยอ่ย - - - 1,139,997 

รวมเงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 1,139,997 

     
ลูกหนี�ระยะยาวอื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั                   

บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหนี�ระยะยาวอื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 

     
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 18)     

บริษทัยอ่ย - - 7 5 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 123,285 55,242 - - 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  123,285 55,242 7 5 

     
หนี�สินตามสัญญาเช่า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั       

(หมายเหตุ 20)     

บริษทัยอ่ย - - 54,813 56,625 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั                                     

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 201,261 266,886 - - 

รวมหนี� สินตามสัญญาเช่า - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 201,261 266,886 54,813 56,625 

     
เงนิมัดจํารับสําหรับการเช่า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั      

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  

 (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 11,707 10,231 - - 

รวมเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  11,707 10,231 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระยะสั�นระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 

และ 2564 และการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�   

เงนิให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้ม 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที�        

31 ธนัวาคม 

2564 

เพิ�มขึ�น        

ระหว่างปี 

ลดลง      

ระหว่างปี 

ขาดทุน       

จากอตัรา

แลกเปลี�ยนที�

ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที�          

31 ธนัวาคม 

2565 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั บริษทัยอ่ย 4,905,000 3,840,000 (2,575,000) - 6,170,000 

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 174,000 4,000 - - 178,000 

บริษทั เอเชีย แพคเกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั บริษทัยอ่ย 320,000 90,000 (50,000) - 360,000 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั บริษทัยอ่ย - 280,000 - - 280,000 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั บริษทัยอ่ย - 115,000 (115,000) - - 

บริษทั คาราบาวเทรดดิ�ง (ฮอ่งกง) จาํกดั บริษทัยอ่ย - 39,442 - (2,337) 37,105 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 450,000 (450,000) - - 

รวม  5,399,000 4,818,442 (3,190,000) (2,337) 7,025,105 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืในรูปตั�วสัญญาใชเ้งิน

ซึ�งคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี (2564: ร้อยละ 2.5 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที�ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 158.4 207.2 158.4 207.2 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.0 2.8 1.0 2.8 

รวม 159.4 210.0 159.4 210.0 

สัญญาสําคัญกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

ก) เมื�อวนัที� 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ได้ทาํสัญญาการแต่งตั� งผูจ้ัดจาํหน่ายหรือผูซื้� อ  

โดยตกลงใหบ้ริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั  

แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญานี�มีระยะเวลา 10 ปี สิ�นสุดวนัที� 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญา

ต่อไปได้ทุกๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบับนี� บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้าย

ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

180
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 2,308 742 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั                                   

(มผีูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 903,048 691,016 - 365 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 903,048 691,016 2,308 1,107 

     
เงินปันผลค้างรับจากกิจการที�เกี�ยวข้องกนั             

(หมายเหตุ 31)     

บริษทัยอ่ย - - - 1,139,997 

รวมเงินปันผลคา้งรบัจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 1,139,997 

     
ลูกหนี�ระยะยาวอื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั                   

บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหนี�ระยะยาวอื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 

     
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 18)     

บริษทัยอ่ย - - 7 5 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 123,285 55,242 - - 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  123,285 55,242 7 5 

     
หนี�สินตามสัญญาเช่า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั       

(หมายเหตุ 20)     

บริษทัยอ่ย - - 54,813 56,625 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั                                     

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 201,261 266,886 - - 

รวมหนี� สินตามสัญญาเช่า - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 201,261 266,886 54,813 56,625 

     
เงนิมัดจํารับสําหรับการเช่า - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั      

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั  

 (มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 11,707 10,231 - - 

รวมเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  11,707 10,231 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กู ้ยืมระยะสั�นระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 

และ 2564 และการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�   

เงนิให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กูยื้ม 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที�        

31 ธนัวาคม 

2564 

เพิ�มขึ�น        

ระหว่างปี 

ลดลง      

ระหว่างปี 

ขาดทุน       

จากอตัรา

แลกเปลี�ยนที�

ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที�          

31 ธนัวาคม 

2565 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั บริษทัยอ่ย 4,905,000 3,840,000 (2,575,000) - 6,170,000 

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 174,000 4,000 - - 178,000 

บริษทั เอเชีย แพคเกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั บริษทัยอ่ย 320,000 90,000 (50,000) - 360,000 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั บริษทัยอ่ย - 280,000 - - 280,000 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั บริษทัยอ่ย - 115,000 (115,000) - - 

บริษทั คาราบาวเทรดดิ�ง (ฮอ่งกง) จาํกดั บริษทัยอ่ย - 39,442 - (2,337) 37,105 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 450,000 (450,000) - - 

รวม  5,399,000 4,818,442 (3,190,000) (2,337) 7,025,105 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้มืในรูปตั�วสัญญาใชเ้งิน

ซึ�งคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี (2564: ร้อยละ 2.5 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที�ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 158.4 207.2 158.4 207.2 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.0 2.8 1.0 2.8 

รวม 159.4 210.0 159.4 210.0 

สัญญาสําคัญกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

ก) เมื�อวนัที� 17 กรกฎาคม 2555 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษทั 

ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ได้ทาํสัญญาการแต่งตั� งผูจ้ัดจาํหน่ายหรือผูซื้� อ  

โดยตกลงใหบ้ริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั  

แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญานี�มีระยะเวลา 10 ปี สิ�นสุดวนัที� 14 ตุลาคม 2565 และสามารถต่ออายุสัญญา

ต่อไปได้ทุกๆ 5 ปี ภายใตส้ัญญาฉบับนี� บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใชจ่้าย

ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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ข) บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกัด 

(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ� ง) ไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายขวดแกว้สีชาขนาด 150 มิลลิลิตร ขวดแกว้สีใส

ขนาด 250 มิลลิลิตร และขวดแกว้สีเขียวขนาด 140 มิลลิลิตร ตามจาํนวนและรูปแบบที�ระบุไวใ้น

สัญญา ทั�งนี� สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ�ง 

ค) เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ�ง) ไดท้าํสัญญา

จา้งบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ� งเพื�อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้ โดยบริษทั

ย่อยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญานี�มีระยะเวลา 3 ปี มีผล

บงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 เมื�อวนัที� 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง

ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากนี� บริษทัย่อย

ดงักล่าวตกลงที�จะต่ออายุสัญญาฉบบันี� ออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัสิ�นสุดสัญญาในวนัที� 

31 ธันวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 12 ลา้นบาท ทั�งนี� สัญญาฉบบันี�มี

ผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

ง)  เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารและ           

การจดัการกบับริษทัย่อยสี�แห่ง สัญญามีระยะเวลา 1 ปี มีผลบังคบัใช้ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 

และสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปไดทุ้กๆ 1 ปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว โดยปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บ

ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนรวมทั� งสิ�น 26.5 ล้านบาทต่อเดือน ทั� งนี� อตัราค่าตอบแทนดังกล่าวจะ

พิจารณาทุกครั� งที�มีการตอ่อายสุัญญา 

จ) บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ�ง) และบริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทั

ย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ไดท้าํสัญญาลิขสิทธิ�  เพื�อใช้เครื�องหมายการค้าของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง 

จาํกดั สาํหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 5 ปี (สิ�นสุดวนัที� 19 ตลุาคม 2566) หรือจนกว่า

จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั 

จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชเ้ครื�องหมายการคา้ตามที�ระบุไวใ้นสัญญา โดยบริษทั คาราบาวตะวนัแดง 

จาํกดั จะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ดงักล่าว 

ทั�งนี�  บริษทัย่อยทั� งสองได้ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เครื� องหมายการค้าดังกล่าว                   

โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 
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ฉ) บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) ไดท้าํสัญญาแต่งตั�งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซื้�อกบั

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัจาํนวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่าย

สินคา้ของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญานี�มีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาต่อไป

ไดทุ้กๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบันี�  บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง    

ดีซีเอ็ม จาํกัด ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

และการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

ช) เมื�อวนัที�  20 ตุลาคม 2559 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษัท          

คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ไดท้าํสัญญาการแต่งตั�ง         

ผูจ้ ัดจาํหน่ายโดยตกลงให้บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกัด เป็นผูจ้าํหน่าย

สินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศต่างๆตามที�ระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญานี� มีระยะเวลา 9 ปี สิ�นสุดวนัที� 19 ตุลาคม 2568 

ซ) เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) ไดเ้ขา้ทาํ

สัญญาเพื�อรับสิทธิในความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้กบับริษทัที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัในต่างประเทศ

แห่งหนึ� ง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง ภายใตข้อ้ตกลงในสัญญาฉบบันี�  บริษทัย่อยดังกล่าวไดช้าํระค่าสิทธิเป็นจาํนวน              

50 ลา้นบาท และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายไตรมาสตามอตัราที�ระบุในสัญญา 

ฌ) เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) ไดท้าํสัญญาให้

เช่าที�ดินกบับริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ� ง) สัญญานี� มีระยะเวลา 

30 ปี สิ�นสุดวนัที� 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ ภายใต้สัญญาฉบับนี�  บริษัท 

เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท 

ญ) เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริงค์ จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) และ บริษทั คาราบาว 

ตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายสินคา้ตามที�ระบุไวใ้นสัญญา 

ทั�งนี�สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

ฎ) เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริงค์ จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) ได้ทาํสัญญาแต่งตั�ง        

ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซื้�อกบับริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) โดยตกลงให้

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั เอ วูด้ดี�  ดริงค์ จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียว 

สัญญามีผลบังคบัใช้ตั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง 

ภายใตส้ัญญาฉบบันี�  บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริงค์ จาํกัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม 

จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสัญญา 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ข) บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกัด 

(บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ� ง) ไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายขวดแกว้สีชาขนาด 150 มิลลิลิตร ขวดแกว้สีใส

ขนาด 250 มิลลิลิตร และขวดแกว้สีเขียวขนาด 140 มิลลิลิตร ตามจาํนวนและรูปแบบที�ระบุไวใ้น

สัญญา ทั�งนี� สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ�ง 

ค) เมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2556 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ�ง) ไดท้าํสัญญา

จา้งบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ� งเพื�อประชาสัมพนัธ์สินคา้และภาพลกัษณ์ของสินคา้ โดยบริษทั

ย่อยดงักล่าวตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 10 ลา้นบาท สัญญานี�มีระยะเวลา 3 ปี มีผล

บงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 เมื�อวนัที� 1 กรกฏาคม 2557 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง

ระยะเวลาสัญญาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราเดิม นอกจากนี� บริษทัย่อย

ดงักล่าวตกลงที�จะต่ออายุสัญญาฉบบันี� ออกไปอีก 5 ปีโดยอตัโนมติัภายหลงัสิ�นสุดสัญญาในวนัที� 

31 ธันวาคม 2561 และตกลงจ่ายค่าประชาสัมพนัธ์ในอตัราปีละ 12 ลา้นบาท ทั�งนี� สัญญาฉบบันี�มี

ผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

ง)  เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาในการให้ความช่วยเหลือดา้นการบริหารและ           

การจดัการกบับริษทัย่อยสี�แห่ง สัญญามีระยะเวลา 1 ปี มีผลบังคบัใช้ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2564 

และสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปไดทุ้กๆ 1 ปี ภายใตข้อ้ตกลงดงักล่าว โดยปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บ

ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนรวมทั� งสิ�น 26.5 ล้านบาทต่อเดือน ทั� งนี� อตัราค่าตอบแทนดังกล่าวจะ

พิจารณาทุกครั� งที�มีการตอ่อายสุัญญา 

จ) บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ�ง) และบริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั (บริษทั

ย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ไดท้าํสัญญาลิขสิทธิ�  เพื�อใช้เครื�องหมายการค้าของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง 

จาํกดั สาํหรับสินคา้บางประเภท สัญญามีระยะเวลา 5 ปี (สิ�นสุดวนัที� 19 ตลุาคม 2566) หรือจนกว่า

จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง ภายใตส้ัญญาดงักล่าว บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั 

จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชเ้ครื�องหมายการคา้ตามที�ระบุไวใ้นสัญญา โดยบริษทั คาราบาวตะวนัแดง 

จาํกดั จะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการตลาดของสินคา้ภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ดงักล่าว 

ทั�งนี�  บริษทัย่อยทั� งสองได้ยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เครื� องหมายการค้าดังกล่าว                   

โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 
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ฉ) บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) ไดท้าํสัญญาแต่งตั�งผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซื้�อกบั

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัจาํนวนสามแห่ง โดยตกลงให้บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่าย

สินคา้ของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว สัญญานี�มีระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาต่อไป

ไดทุ้กๆปี ภายใตส้ัญญาฉบบันี�  บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัดงักล่าว จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง    

ดีซีเอ็ม จาํกัด ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสัญญาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

และการส่งเสริมการขายแก่ผูบ้ริโภค 

ช) เมื�อวนัที�  20 ตุลาคม 2559 บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษัท          

คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ไดท้าํสัญญาการแต่งตั�ง         

ผูจ้ ัดจาํหน่ายโดยตกลงให้บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกัด เป็นผูจ้าํหน่าย

สินคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศต่างๆตามที�ระบุไวใ้นสัญญา 

สัญญานี� มีระยะเวลา 9 ปี สิ�นสุดวนัที� 19 ตุลาคม 2568 

ซ) เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2560 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) ไดเ้ขา้ทาํ

สัญญาเพื�อรับสิทธิในความรู้และทกัษะในการผลิตสินคา้กบับริษทัที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัในต่างประเทศ

แห่งหนึ� ง สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดย

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง ภายใตข้อ้ตกลงในสัญญาฉบบันี�  บริษทัย่อยดังกล่าวไดช้าํระค่าสิทธิเป็นจาํนวน              

50 ลา้นบาท และจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิเป็นรายไตรมาสตามอตัราที�ระบุในสัญญา 

ฌ) เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2560 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) ไดท้าํสัญญาให้

เช่าที�ดินกบับริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ� ง) สัญญานี� มีระยะเวลา 

30 ปี สิ�นสุดวนัที� 31 สิงหาคม 2590 และสามารถต่ออายุสัญญาได้ ภายใต้สัญญาฉบับนี�  บริษัท 

เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั ไดรั้บค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจาํนวน 50 ลา้นบาท 

ญ) เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริงค์ จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) และ บริษทั คาราบาว 

ตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายสินคา้ตามที�ระบุไวใ้นสัญญา 

ทั�งนี�สัญญามีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

ฎ) เมื�อวนัที� 11 มีนาคม 2563 บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริงค์ จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) ได้ทาํสัญญาแต่งตั�ง        

ผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูซื้�อกบับริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) โดยตกลงให้

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั เป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบริษทั เอ วูด้ดี�  ดริงค์ จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียว 

สัญญามีผลบังคบัใช้ตั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ� ง 

ภายใตส้ัญญาฉบบันี�  บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริงค์ จาํกัด จะจ่ายค่าตอบแทนแก่บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม 

จาํกดั ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสัญญา 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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ฏ) เมื�อวนัที� 24 มีนาคม 2563 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษทั คารา

บาว ตะวนัแดง จํากัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ได้ตกลงทําสัญญาซื� อขายไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตยท์ี�ติดตั�งบนหลงัคา (Solar Rooftop) ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสัญญา สัญญามี

ระยะเวลา 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที�จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบหรือตั�งแต่วนัที� 31 มกราคม 2564  

ฐ) เมื�อว ันที�  20 พฤษภาคม 2563 บริษัท เอ วู ้ดดี�  ดริงค์ จ ํากัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษัท               

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ�ง) ไดท้าํสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื�อใชชื้�อสินคา้ 

ตราสินค้าและเครื� องหมายการคา้ของบริษทั เอ วูด้ดี�  ดริงค์ จาํกัด สําหรับสินคา้ที�จาํหน่ายนอก

ราชอาณาจกัรไทย สญัญามีระยะเวลา 10 ปี สิ�นสุดวนัที� 19 พฤษภาคม 2573 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิตามที�ระบไุวใ้นสัญญา 

ฑ) เมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2563 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกัด (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) ได้ทาํสัญญา          

ให้เช่าที�ดินกบับริษทั เอเชีย แพ็คเกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ� ง จาํกัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) สัญญานี�          

มีระยะเวลา 3 ปี สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2566 และสามารถต่ออายุสัญญาได ้ภายใตส้ัญญาฉบบันี�  

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีตามอตัราที�ระบุในสัญญา 

ฒ) เมื�อวนัที� 1 มีนาคม 2564 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) และบริษทั 

คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายกระป๋องอะลูมิเนียม

ตามรูปแบบที�ระบุไวใ้นสัญญา ทั�งนี� สัญญามีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการ

บอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

ภาระคํ�าประกนักบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ�าประกนัใหก้บักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32.4.1 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินสด 250 250 10 10 

เงินฝากธนาคาร 935,803 1,133,996 30,113 62,139 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 936,053 1,134,246 30,123 62,149 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.45 ต่อปี (2564:                  

ระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 0.35 ต่อปี) 
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8. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

  ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 361,983 332,783 - - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 242,865 169,919 - - 

3 - 6 เดือน 223,058 141,862 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 827,906 644,564 - - 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

  ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 991,432 825,358 - - 

  คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 314,725 84,927 - - 

3 - 6 เดือน 118,664 14,759 - - 

6 - 12 เดือน 2,948 - - - 

มากกว่า 12 เดือน 20,444 22,087 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,448,213 947,131 - - 

หกั: ค่าเผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดว่า          

จะเกิดขึ�น (20,444) (22,087) - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - 

สุทธิ 1,427,769 925,044 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 2,255,675 1,569,608 - - 

ลูกหนี�อื�น     

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 73,271 10,357 599 367 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 34,316 3,946 1 5 

รายไดค้า้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,871 35,172 1,709 740 

รายไดค้า้งรับ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,000 8,248 - - 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 923 - - 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 80,842 97,727 1,783 1,383 

เงินจ่ายชาํระล่วงหนา้ 80,028 - - - 

ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคนื 2,056 5,946 - - 

อื�นๆ 4,301 23,742 - - 

รวมลูกหนี�อื�น 277,685 186,061 4,092 2,495 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 2,533,360 1,755,669 4,092 2,495 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

184
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ฏ) เมื�อวนัที� 24 มีนาคม 2563 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษทั คารา

บาว ตะวนัแดง จํากัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ได้ตกลงทําสัญญาซื� อขายไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตยท์ี�ติดตั�งบนหลงัคา (Solar Rooftop) ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในสัญญา สัญญามี

ระยะเวลา 5 ปี โดยมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที�จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบหรือตั�งแต่วนัที� 31 มกราคม 2564  

ฐ) เมื�อว ันที�  20 พฤษภาคม 2563 บริษัท เอ วู ้ดดี�  ดริงค์ จ ํากัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษัท               

คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ�ง) ไดท้าํสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เพื�อใชชื้�อสินคา้ 

ตราสินค้าและเครื� องหมายการคา้ของบริษทั เอ วูด้ดี�  ดริงค์ จาํกัด สําหรับสินคา้ที�จาํหน่ายนอก

ราชอาณาจกัรไทย สญัญามีระยะเวลา 10 ปี สิ�นสุดวนัที� 19 พฤษภาคม 2573 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการใชสิ้ทธิตามที�ระบไุวใ้นสัญญา 

ฑ) เมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2563 บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกัด (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) ได้ทาํสัญญา          

ให้เช่าที�ดินกบับริษทั เอเชีย แพ็คเกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ� ง จาํกัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) สัญญานี�          

มีระยะเวลา 3 ปี สิ�นสุดวนัที� 31 กรกฎาคม 2566 และสามารถต่ออายุสัญญาได ้ภายใตส้ัญญาฉบบันี�  

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีตามอตัราที�ระบุในสัญญา 

ฒ) เมื�อวนัที� 1 มีนาคม 2564 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) และบริษทั 

คาราบาวตะวนัแดง จาํกัด (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) ไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายกระป๋องอะลูมิเนียม

ตามรูปแบบที�ระบุไวใ้นสัญญา ทั�งนี� สัญญามีผลบงัคบัใช้ตั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาไปจนกว่าจะมีการ

บอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

ภาระคํ�าประกนักบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ�าประกนัใหก้บักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32.4.1 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินสด 250 250 10 10 

เงินฝากธนาคาร 935,803 1,133,996 30,113 62,139 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 936,053 1,134,246 30,123 62,149 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี� ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 0.45 ต่อปี (2564:                  

ระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 0.35 ต่อปี) 
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8. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

  ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 361,983 332,783 - - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 242,865 169,919 - - 

3 - 6 เดือน 223,058 141,862 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 827,906 644,564 - - 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     

อายหุนี�คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

  ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 991,432 825,358 - - 

  คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 314,725 84,927 - - 

3 - 6 เดือน 118,664 14,759 - - 

6 - 12 เดือน 2,948 - - - 

มากกว่า 12 เดือน 20,444 22,087 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,448,213 947,131 - - 

หกั: ค่าเผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดว่า          

จะเกิดขึ�น (20,444) (22,087) - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั - 

สุทธิ 1,427,769 925,044 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 2,255,675 1,569,608 - - 

ลูกหนี�อื�น     

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 73,271 10,357 599 367 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 34,316 3,946 1 5 

รายไดค้า้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,871 35,172 1,709 740 

รายไดค้า้งรับ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,000 8,248 - - 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 923 - - 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 80,842 97,727 1,783 1,383 

เงินจ่ายชาํระล่วงหนา้ 80,028 - - - 

ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคนื 2,056 5,946 - - 

อื�นๆ 4,301 23,742 - - 

รวมลูกหนี�อื�น 277,685 186,061 4,092 2,495 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ 2,533,360 1,755,669 4,092 2,495 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

185
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 การเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี� การคา้ มีรายละเอียด

ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี  22,087 19,954 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,643) 2,133 

ยอดคงเหลือปลายปี 20,444 22,087 

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุให้

เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินคา้สาํเร็จรูป 697,784 814,735 (2,896) (32,583) 695,372 782,152 

งานระหวา่งทาํ 70,271 34,779 - - 70,271 34,779 

วตัถุดิบ 954,523 598,929 (1,966) - 954,523 598,929 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 708,215 674,497 (7,136) (242) 698,629 674,255 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 266,191 212,068 - - 266,191 212,068 

เศษซากวตัถุดิบ 4,440 17,211 - - 4,440 17,211 

สินคา้ระหว่างทาง 28,286 17,785 - - 28,286 17,785 

รวม 2,729,710 2,370,004 (11,998) (32,825) 2,717,712 2,337,179 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยบนัทึกการกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 15.5 

ลา้นบาท โดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย (2564: บนัทึกปรับลดราคาทุนของ

สินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บจาํนวน 55.6 ลา้นบาท) นอกจากนี�ยงัมีการกลบัรายการปรับลดมลูค่า

ของสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 4.2 ลา้นบาท เนื�องจากตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือออกไปในระหว่างปี (2564: 

28.9 ลา้นบาท)  
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10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

10.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยที�มีขอ้บ่งชี�ของการด้อยค่า บริษทัฯพิจารณามูลค่าที�

คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ�งไดร้ับอนุมติัจากฝ่าย

บริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติที�สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโตระยะยาว 4.0 

อตัราคิดลด 12.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดย

ภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วน

งานนั�น ๆ 

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท คาราบาว โฮลดิ�งส์ 

(ฮ่องกง) จาํกดั ในงบกาํไรขาดทุนจาํนวน 715.4 ลา้นบาท 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทนุ 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของ            

เงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 

เงินปันผลที�บริษทัฯ     

รับในระหว่างปี  

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทัยอ่ยในประเทศ             

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั 300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 - - 408,958 408,958 1,649,995 1,319,996 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั 1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 - - 1,299,998 1,299,998 324,999 519,999 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 - - 99,998 99,998 - - 

บริษทั เอเชีย แคน                

แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

700,000 700,000 100 100 1,068,000 1,068,000 - - 1,068,000 1,068,000 - - 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ�ง               

แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

700,000 700,000 100 100 700,000 700,000 - - 700,000 700,000 - - 

บริษทั เอเชียคาราบาว                

เวนเจอร์ จาํกดั 

5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 - - 

บริษทั คาราบาว มาร์เก็ตติ�ง กรุ๊ป 

จาํกดั 

1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ             

บริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส ์(ฮ่องกง) 

จาํกดั 

100.7 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

96.2 ลา้นเหรียญ

สหรฐัอเมริกา 

100 100 3,315,897 3,163,442 (2,214,150) (1,498,756) 1,101,747 1,664,686 - - 

บริษทั คาราบาวเทรดดิ�ง (ฮ่องกง) 

จาํกดั 

5 หมื�นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

5 หมื�นเหรียญ

สหรฐัอเมริกา 

100 100 1,758 1,758 - - 1,758 1,758 - - 

รวม 
  6,900,609 6,748,154 (2,214,150) (1,498,756) 4,686,459 5,249,398 1,974,994 1,839,995 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

186
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 การเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี� การคา้ มีรายละเอียด

ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี  22,087 19,954 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,643) 2,133 

ยอดคงเหลือปลายปี 20,444 22,087 

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทนุให้

เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินคา้สาํเร็จรูป 697,784 814,735 (2,896) (32,583) 695,372 782,152 

งานระหวา่งทาํ 70,271 34,779 - - 70,271 34,779 

วตัถุดิบ 954,523 598,929 (1,966) - 954,523 598,929 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 708,215 674,497 (7,136) (242) 698,629 674,255 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 266,191 212,068 - - 266,191 212,068 

เศษซากวตัถุดิบ 4,440 17,211 - - 4,440 17,211 

สินคา้ระหว่างทาง 28,286 17,785 - - 28,286 17,785 

รวม 2,729,710 2,370,004 (11,998) (32,825) 2,717,712 2,337,179 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยบนัทึกการกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 15.5 

ลา้นบาท โดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย (2564: บนัทึกปรับลดราคาทุนของ

สินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บจาํนวน 55.6 ลา้นบาท) นอกจากนี�ยงัมีการกลบัรายการปรับลดมลูค่า

ของสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 4.2 ลา้นบาท เนื�องจากตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือออกไปในระหว่างปี (2564: 

28.9 ลา้นบาท)  
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10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

10.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยที�มีขอ้บ่งชี�ของการด้อยค่า บริษทัฯพิจารณามูลค่าที�

คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ�งไดร้ับอนุมติัจากฝ่าย

บริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติที�สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโตระยะยาว 4.0 

อตัราคิดลด 12.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดย

ภาพรวม และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วน

งานนั�น ๆ 

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท คาราบาว โฮลดิ�งส์ 

(ฮ่องกง) จาํกดั ในงบกาํไรขาดทุนจาํนวน 715.4 ลา้นบาท 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทนุ 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของ            

เงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 

เงินปันผลที�บริษทัฯ     

รับในระหว่างปี  

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทัยอ่ยในประเทศ             

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั 300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 - - 408,958 408,958 1,649,995 1,319,996 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั 1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 - - 1,299,998 1,299,998 324,999 519,999 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอ็ม จาํกดั 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 - - 99,998 99,998 - - 

บริษทั เอเชีย แคน                

แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

700,000 700,000 100 100 1,068,000 1,068,000 - - 1,068,000 1,068,000 - - 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ�ง               

แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

700,000 700,000 100 100 700,000 700,000 - - 700,000 700,000 - - 

บริษทั เอเชียคาราบาว                

เวนเจอร์ จาํกดั 

5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 - - 

บริษทั คาราบาว มาร์เก็ตติ�ง กรุ๊ป 

จาํกดั 

1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ             

บริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส ์(ฮ่องกง) 

จาํกดั 

100.7 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

96.2 ลา้นเหรียญ

สหรฐัอเมริกา 

100 100 3,315,897 3,163,442 (2,214,150) (1,498,756) 1,101,747 1,664,686 - - 

บริษทั คาราบาวเทรดดิ�ง (ฮ่องกง) 

จาํกดั 

5 หมื�นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

5 หมื�นเหรียญ

สหรฐัอเมริกา 

100 100 1,758 1,758 - - 1,758 1,758 - - 

รวม 
  6,900,609 6,748,154 (2,214,150) (1,498,756) 4,686,459 5,249,398 1,974,994 1,839,995 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

187
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10.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ�งมส่ีวนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสําคญั   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ชื�อบริษทั 

สัดส่วนที�ถือโดย            

ส่วนไดเ้สีย                 ที�

ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัย่อยสะสม 

กาํไร(ขาดทุน)ที�แบ่งให้กบั      

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหว่างปี 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

(บริษทัยอ่ยของบริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์  

(ฮ่องกง) จาํกดั) 15.7 15.7 (147.1) (125.9) (37.2) (39.5) 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) - - - - - 4.0 

บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริ�งค ์จาํกดั (บริษทัยอ่ยของ

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั) 15.0 15.0 29.6 27.4 2.2 (2.7) 

10.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสําคญั ซึ�งเป็นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์    

โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน            

แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริ�งค ์จาํกดั 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 117.2 195.9 - - 209.5 205.7 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 508.4 554.6 - - 0.7 0.1 

หนี� สินหมุนเวยีน 1,640.7 1,602.9 - - 12.2 22.8 

หนี� สินไมห่มุนเวียน - - - - 0.4 0.3 

สรุปรายการกาํไรขาดทุน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์     

โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน        

แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั บริษทั เอ วูด้ดี� ดริ�งค ์จาํกดั 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

กาํไร(ขาดทุน) (237.4) (252.2) - 15.5 14.9 (17.8) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 50.4 (31.5) - - - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (187.0) (283.7) - 15.5 14.9 (17.8) 
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สรุปรายการกระแสเงินสด 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์        

โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน            

แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริ�งค ์จาํกดั 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (141.5) (306.0) - 113.9 (106.2) (24.3) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (0.4) (0.4) - (11.3) - - 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 137.8 252.1 - (13.2) - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น

(ลดลง)สุทธิ (4.1) (54.3) - 89.4 (106.2) (24.3) 

10.4 การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

10.4.1 บริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษัทย่อย           

แห่งหนึ� ง) มีมติให้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ�มเติมสําหรับหุ้นสามัญส่วนที�เหลือจาํนวน 0.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง               

โดยบริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์  (ลักเซมเบิร์ก) จํากัด (CVHLUX) ได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัที�                             

16 มีนาคม 2564 

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้

เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 80.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 83.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ�มขึ� น 3.3 ล้าน    

ปอนด์ส เตอร์ลิงหรือประม าณ  3.9 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่ าวได้จดทะเบียนการเพิ�ม ทุน             

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 CVHLUX ไดเ้ขา้ซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนทั�งหมดของ ICUK จาํนวน 3.3 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิงหรือประมาณ 3.9 ลา้นยโูร โดย CVHLUX ไดจ้่ายชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวบางส่วนจาํนวน 1.9 

ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 93.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 96.2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (เพิ�มขึ�น 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ� งบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนเรียบร้อยแลว้ 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 

เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� ง) มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 96.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 100.1 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (เพิ�มขึ�น 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ� งบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนเรียบร้อยแลว้ 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2565 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

188
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10.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซึ�งมส่ีวนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสําคญั   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ชื�อบริษทั 

สัดส่วนที�ถือโดย            

ส่วนไดเ้สีย                 ที�

ไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในบริษทัย่อยสะสม 

กาํไร(ขาดทุน)ที�แบ่งให้กบั      

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหว่างปี 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ 

(ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

(บริษทัยอ่ยของบริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์  

(ฮ่องกง) จาํกดั) 15.7 15.7 (147.1) (125.9) (37.2) (39.5) 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) - - - - - 4.0 

บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริ�งค ์จาํกดั (บริษทัยอ่ยของ

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั) 15.0 15.0 29.6 27.4 2.2 (2.7) 

10.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมที�มีสาระสําคญั ซึ�งเป็นขอ้มูล

ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์    

โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน            

แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริ�งค ์จาํกดั 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 117.2 195.9 - - 209.5 205.7 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 508.4 554.6 - - 0.7 0.1 

หนี� สินหมุนเวยีน 1,640.7 1,602.9 - - 12.2 22.8 

หนี� สินไมห่มุนเวียน - - - - 0.4 0.3 

สรุปรายการกาํไรขาดทุน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์     

โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน        

แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั บริษทั เอ วูด้ดี� ดริ�งค ์จาํกดั 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

กาํไร(ขาดทุน) (237.4) (252.2) - 15.5 14.9 (17.8) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 50.4 (31.5) - - - - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (187.0) (283.7) - 15.5 14.9 (17.8) 
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สรุปรายการกระแสเงินสด 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

 

บริษทั คาราบาวเวนเจอร์        

โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั 

และบริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แคน            

แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั บริษทั เอ วูด้ดี�  ดริ�งค ์จาํกดั 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (141.5) (306.0) - 113.9 (106.2) (24.3) 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (0.4) (0.4) - (11.3) - - 

กระแสเงินสดจาก(ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 137.8 252.1 - (13.2) - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น

(ลดลง)สุทธิ (4.1) (54.3) - 89.4 (106.2) (24.3) 

10.4 การเปลี�ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

10.4.1 บริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษัทย่อย           

แห่งหนึ� ง) มีมติให้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ�มเติมสําหรับหุ้นสามัญส่วนที�เหลือจาํนวน 0.1 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง               

โดยบริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์  (ลักเซมเบิร์ก) จํากัด (CVHLUX) ได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัที�                             

16 มีนาคม 2564 

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้

เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 80.6 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 83.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ�มขึ� น 3.3 ล้าน    

ปอนด์ส เตอร์ลิงหรือประม าณ  3.9 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่ าวได้จดทะเบียนการเพิ�ม ทุน             

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 CVHLUX ไดเ้ขา้ซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนทั�งหมดของ ICUK จาํนวน 3.3 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิงหรือประมาณ 3.9 ลา้นยโูร โดย CVHLUX ไดจ้่ายชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวบางส่วนจาํนวน 1.9 

ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

เมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�ง) มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 93.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 96.2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (เพิ�มขึ�น 2.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ� งบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนเรียบร้อยแลว้ 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 

เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� ง) มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 96.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 100.1 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (เพิ�มขึ�น 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ� งบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนเรียบร้อยแลว้ 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2565 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทัยอ่ย           

แห่งหนึ� ง) มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มเติมสําหรับหุ้นสามญัส่วนที�เหลือจาํนวน 1.4 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง               

โดยบริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (CVHLUX) ได้ชาํระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัที�                         

15 มีนาคม 2565 

เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้

เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 83.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 85.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ�มขึ�น 2 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิงหรือประมาณ 2.4 ลา้นยโูร) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวนัที�          15 

มีนาคม 2565 

เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2565 CVHLUX ไดเ้ขา้ซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนทั�งหมดของ ICUK จาํนวน 2 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิงหรือประมาณ 2.4 ลา้นยโูร โดย CVHLUX ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวบางส่วนจาํนวน 1.5 

ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

เมื�อวนัที�  20 พฤษภาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จํากัด 

(CHHK) (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� ง) มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 100.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 100.7 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เพิ�มขึ�น 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ� งบริษทัฯได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน

เรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2565 

เมื�อวนัที�  20 พฤษภาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK)  

(บริษทัย่อยแห่งหนึ�ง) มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มเติมสําหรับหุ้นสามญัส่วนที�เหลือจาํนวน 0.5 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง โดยบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (CVHLUX) ไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าว

ในวนัที� 20 พฤษภาคม 2565 

10.4.2 บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

เมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั�งบริษทั เอเชีย แพ็คเกจจิ�ง 

แมนูแฟคเจอริ� ง จาํกัด (APM) ซึ� งเป็นบริษทัที�ตั�งอยู่ในประเทศไทย เพื�อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

บรรจุภณัฑ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 700 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 

โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  

 APM ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 2 มีนาคม 2563 ทั�งนี�  APM ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้น 

หุ้นละ 25 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯไดช้าํระคา่หุ้นที�เรียกชาํระดงักล่าวแลว้ 

ทั�งนี�  APM ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มเติมสําหรับส่วนที�เหลือเตม็จาํนวนรวม 525 ลา้นบาท และ APM ไดรั้บ

ชาํระค่าหุน้ที�เรียกชาํระเพิ�มเติมดงักล่าวแลว้ โดยมีรายละเอียดดงันี� 

- จาํนวน 350 ลา้นบาท หรือหุ้นละ 50 บาท เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2563 

- จาํนวน 70 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 10 บาท เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2563 

- จาํนวน 56 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 8 บาท เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2564 

- จาํนวน 49 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 7 บาท เมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 2564 

บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ที�เรียกชาํระดงักล่าวแลว้  
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10.4.3 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ทาํสัญญา Share 

Sale and Purchase Agreement (“SPA”) เพื�อซื� อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ� ง จํากัด 

(บริษทัย่อยแห่งหนึ�ง) ในสัดส่วนร้อยละ 26 จากกลุ่มบริษทัที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัในตา่งประเทศเป็นจาํนวนเงิน 

550 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวเมื�อวนัที� 1 มีนาคม 2564 ผลจากการซื�อหุ้นดงักล่าวทาํให้

บริษทัฯมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ�มขึ�นจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 100 

10.4.4 บริษทั คาราบาว มาร์เก็ตติ�ง กรุ๊ป จาํกดั 

เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั�งบริษทั คาราบาว มาร์เก็ตติ�ง 

กรุ๊ป จาํกัด (CBMG) ในประเทศไทย เพื�อประกอบธุรกิจบริหารจดัการขอ้มูล โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน       

1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  

CBMG ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 ทั�งนี�  CBMG ไดเ้รียกชาํระ

ค่าหุ้นเตม็จาํนวน โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ที�เรียกชาํระดงักล่าวเมื�อวนัที� 29 มิถุนายน 2564 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

11.1 รายละเอยีดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทนุเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตาม       

วิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

  2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

    ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั ตะวนัแดง 

โลจีสติกส์ จาํกดั  

ประกอบกิจการ

ขนส่ง 250,000 250,000 20 - 55,959 - 51,400 - 

รวม      55,959 - 51,400 - 

เมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2565 บริษทัฯได้เข้าทาํสัญญาซื�อขายหุ้นเพื�อลงทุนในหุ้นของบริษทั ตะวนัแดง                 

โลจีสติกส์ จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 20 โดยไดเ้ขา้ซื�อหุน้สามญัจาํนวน 0.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 102.8 บาท 

จากผูถื้อหุน้เดิมในมูลค่ารวมทั�งสิ�น 51.4 ลา้นบาท ทั�งนี�บริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินลงทุนเป็นเงินสดทั�งจาํนวน  

บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมเนื�องจากบริษทัฯมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัต่อ

บริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทัยอ่ย           

แห่งหนึ� ง) มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มเติมสําหรับหุ้นสามญัส่วนที�เหลือจาํนวน 1.4 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง               

โดยบริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (CVHLUX) ได้ชาํระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัที�                         

15 มีนาคม 2565 

เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้

เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 83.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 85.9 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ�มขึ�น 2 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิงหรือประมาณ 2.4 ลา้นยโูร) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวนัที�          15 

มีนาคม 2565 

เมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2565 CVHLUX ไดเ้ขา้ซื�อหุ้นสามญัเพิ�มทุนทั�งหมดของ ICUK จาํนวน 2 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิงหรือประมาณ 2.4 ลา้นยโูร โดย CVHLUX ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวบางส่วนจาํนวน 1.5 

ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 

เมื�อวนัที�  20 พฤษภาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จํากัด 

(CHHK) (บริษทัยอ่ยแห่งหนึ� ง) มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 100.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 100.7 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เพิ�มขึ�น 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ� งบริษทัฯได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุน

เรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2565 

เมื�อวนัที�  20 พฤษภาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK)  

(บริษทัย่อยแห่งหนึ�ง) มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มเติมสําหรับหุ้นสามญัส่วนที�เหลือจาํนวน 0.5 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง โดยบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (CVHLUX) ไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าว

ในวนัที� 20 พฤษภาคม 2565 

10.4.2 บริษทั เอเชีย แพค็เกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

เมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั�งบริษทั เอเชีย แพ็คเกจจิ�ง 

แมนูแฟคเจอริ� ง จาํกัด (APM) ซึ� งเป็นบริษทัที�ตั�งอยู่ในประเทศไทย เพื�อประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย

บรรจุภณัฑ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 700 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 

โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  

 APM ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 2 มีนาคม 2563 ทั�งนี�  APM ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้น 

หุ้นละ 25 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯไดช้าํระคา่หุ้นที�เรียกชาํระดงักล่าวแลว้ 

ทั�งนี�  APM ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มเติมสําหรับส่วนที�เหลือเตม็จาํนวนรวม 525 ลา้นบาท และ APM ไดรั้บ

ชาํระค่าหุน้ที�เรียกชาํระเพิ�มเติมดงักล่าวแลว้ โดยมีรายละเอียดดงันี� 

- จาํนวน 350 ลา้นบาท หรือหุ้นละ 50 บาท เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2563 

- จาํนวน 70 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 10 บาท เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2563 

- จาํนวน 56 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 8 บาท เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2564 

- จาํนวน 49 ลา้นบาท หรือหุน้ละ 7 บาท เมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 2564 

บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ที�เรียกชาํระดงักล่าวแลว้  
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10.4.3 บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ทาํสัญญา Share 

Sale and Purchase Agreement (“SPA”) เพื�อซื� อหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ� ง จํากัด 

(บริษทัย่อยแห่งหนึ�ง) ในสัดส่วนร้อยละ 26 จากกลุ่มบริษทัที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัในตา่งประเทศเป็นจาํนวนเงิน 

550 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวเมื�อวนัที� 1 มีนาคม 2564 ผลจากการซื�อหุ้นดงักล่าวทาํให้

บริษทัฯมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ�มขึ�นจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 100 

10.4.4 บริษทั คาราบาว มาร์เก็ตติ�ง กรุ๊ป จาํกดั 

เมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั�งบริษทั คาราบาว มาร์เก็ตติ�ง 

กรุ๊ป จาํกัด (CBMG) ในประเทศไทย เพื�อประกอบธุรกิจบริหารจดัการขอ้มูล โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน       

1 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100  

CBMG ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 16 มีนาคม 2564 ทั�งนี�  CBMG ไดเ้รียกชาํระ

ค่าหุ้นเตม็จาํนวน โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ที�เรียกชาํระดงักล่าวเมื�อวนัที� 29 มิถุนายน 2564 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

11.1 รายละเอยีดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ทนุเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชีตาม       

วิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

  2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

    ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั ตะวนัแดง 

โลจีสติกส์ จาํกดั  

ประกอบกิจการ

ขนส่ง 250,000 250,000 20 - 55,959 - 51,400 - 

รวม      55,959 - 51,400 - 

เมื�อวนัที� 15 ธันวาคม 2565 บริษทัฯได้เข้าทาํสัญญาซื�อขายหุ้นเพื�อลงทุนในหุ้นของบริษทั ตะวนัแดง                 

โลจีสติกส์ จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ 20 โดยไดเ้ขา้ซื�อหุน้สามญัจาํนวน 0.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 102.8 บาท 

จากผูถื้อหุน้เดิมในมูลค่ารวมทั�งสิ�น 51.4 ลา้นบาท ทั�งนี�บริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินลงทุนเป็นเงินสดทั�งจาํนวน  

บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมเนื�องจากบริษทัฯมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาํคญัต่อ

บริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์ี�ระบุไดที้�ไดม้า

และหนี� สินที�รับมา ณ วนัที�ลงทุนในกิจการของบริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั โดยการวดัมูลค่านี� กาํลงั

อยู่ในระหว่างกระบวนการจดัทาํและส่วนใหญ่มีความเกี�ยวขอ้งกับการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยท์ี�มีตวัตน

บางรายการ กระบวนการวดัมูลค่านี� จะถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนบั

จากวนัที�ซื�อกิจการตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2562) เรื�อง 

การรวมธุรกิจ และในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัจะทาํการปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณ

การที�เคยรับรู้ไว ้ณ วนัที�ซื�อเมื�อไดรั้บขอ้มูลทางบญัชีที�สมบูรณ์เพื�อรายงานในงบการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�ได้มาและหนี� สินที� รับมา ณ วนัที�ลงทุนกิจการของบริษัท  ตะวนัแดง               

โลจีสติกส์ จาํกดั ตามการประมาณการของกลุ่มบริษทัมีรายละเอียดดงันี�  

                 (หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  59,825 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  82,091 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  552,104 

สินทรัพยอื์�น  9,916 

รวมสินทรัพย ์  703,936 

หนี�สิน   

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน  142,000 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น  80,863 

เงินกูย้มืระยะยาว  195,833 

หนี� สินตามสัญญาเช่า  4,189 

สํารองผลประโชน์ระยะยาวของพนกังาน  1,246 

หนี� สินอื�น  2,630 

รวมหนี� สิน  426,761 

สินทรัพยสุ์ทธิ  277,175 

สดัส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)  20 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า  55,435 

สิ�งตอบแทนที�โอนให ้(เงินสดจ่าย)  (51,400) 

ผลต่างของราคาซื�อที�ตํ�ากวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า  4,035 

 กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการต่อรองราคาซื�อที�ตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าของเงินลงทุน

ในบริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั จาํนวน 4.0 ลา้นบาท โดยแสดงรวมในส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 
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11.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�            

31 ธนัวาคม 2565 เป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท  

 ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 คาํนวณจาก

งบการเงินที�จดัทาํขึ�นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดังกล่าว และยงัไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

ของบริษทัร่วมแห่งนั�น 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื�อว่างบการเงินที�ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าวจดัทาํขึ�นจะให้ผลที�ไม่

แตกต่างอยา่งเป็นสาระสําคญักบังบการเงินที�ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมแห่งนั�น 

11.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2565 

บริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั   

สินทรัพยห์มนุเวยีน  152 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  552 

หนี� สินหมุนเวียน  (224) 

หนี� สินไม่หมุนเวียน  (202) 

สินทรัพย ์- สุทธิ  278 

สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)  20 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม  56 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์ี�ระบุไดที้�ไดม้า

และหนี� สินที�รับมา ณ วนัที�ลงทุนในกิจการของบริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั โดยการวดัมูลค่านี� กาํลงั

อยู่ในระหว่างกระบวนการจดัทาํและส่วนใหญ่มีความเกี�ยวขอ้งกับการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยท์ี�มีตวัตน

บางรายการ กระบวนการวดัมูลค่านี� จะถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่า 12 เดือนนบั

จากวนัที�ซื�อกิจการตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2562) เรื�อง 

การรวมธุรกิจ และในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัจะทาํการปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณ

การที�เคยรับรู้ไว ้ณ วนัที�ซื�อเมื�อไดรั้บขอ้มูลทางบญัชีที�สมบูรณ์เพื�อรายงานในงบการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�ได้มาและหนี� สินที� รับมา ณ วนัที�ลงทุนกิจการของบริษัท  ตะวนัแดง               

โลจีสติกส์ จาํกดั ตามการประมาณการของกลุ่มบริษทัมีรายละเอียดดงันี�  

                 (หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพย์   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  59,825 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  82,091 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  552,104 

สินทรัพยอื์�น  9,916 

รวมสินทรัพย ์  703,936 

หนี�สิน   

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน  142,000 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น  80,863 

เงินกูย้มืระยะยาว  195,833 

หนี� สินตามสัญญาเช่า  4,189 

สํารองผลประโชน์ระยะยาวของพนกังาน  1,246 

หนี� สินอื�น  2,630 

รวมหนี� สิน  426,761 

สินทรัพยสุ์ทธิ  277,175 

สดัส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)  20 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า  55,435 

สิ�งตอบแทนที�โอนให ้(เงินสดจ่าย)  (51,400) 

ผลต่างของราคาซื�อที�ตํ�ากวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า  4,035 

 กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรจากการต่อรองราคาซื�อที�ตํ�ากว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าของเงินลงทุน

ในบริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั จาํนวน 4.0 ลา้นบาท โดยแสดงรวมในส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 
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11.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�            

31 ธนัวาคม 2565 เป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท  

 ส่วนแบ่งกาํไรจากบริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 คาํนวณจาก

งบการเงินที�จดัทาํขึ�นโดยฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดังกล่าว และยงัไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี

ของบริษทัร่วมแห่งนั�น 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื�อว่างบการเงินที�ฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าวจดัทาํขึ�นจะให้ผลที�ไม่

แตกต่างอยา่งเป็นสาระสําคญักบังบการเงินที�ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมแห่งนั�น 

11.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2565 

บริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั   

สินทรัพยห์มนุเวยีน  152 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  552 

หนี� สินหมุนเวียน  (224) 

หนี� สินไม่หมุนเวียน  (202) 

สินทรัพย ์- สุทธิ  278 

สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)  20 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม  56 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2565 

บริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั   

รายได ้  627 

กาํไร    25 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม  25 

12.  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น     

ตราสารทุนของบริษทัที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน     

บริษทั ทีดี เวนเจอร์ จาํกดั 7,500 - 7,500 - 

รวมตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  7,500 - 7,500 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอื�น 7,500 - 7,500 - 

เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนร่วมกบับริษทัที�

เกี�ยวขอ้งกันสองแห่ง (มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั) ในการจดัตั�งบริษทั ทีดี เวนเจอร์ จาํกดั (TDV)  

ในประเทศไทย เพื�อประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุน้ในบริษทัอื�น (Holding Company) โดยมีทุนจดทะเบียน

จาํนวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษทัฯถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 15 

นอกจากนี�  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเห็นชอบใหบ้ริษทั ทีดี เวนเจอร์ จาํกดั (TDV)  เขา้ทาํสัญญา

ร่วมทุนกบับริษทัที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง ในการจดัตั�งบริษทัร่วมทนุแห่งใหม่ชื�อ บริษทั กสิกร คาราบาว 

จาํกดั (KBAO) เพื�อประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการเงิน โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวนไม่เกิน 4,000 ลา้น

บาท (หุ้นสามญั 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ลบ 1 หุ้น และ

ร้อยละ 50 บวก 1 หุน้ตามลาํดบั  

โดยบริษทัฯได้จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนดังกล่าวเป็นเงิน

ลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ซึ� งบริษทัฯพิจารณาว่าเป็น

การลงทุนเชิงกลยทุธ์ 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนซึ�งเป็นอาคารสาํนกังานให้เช่า ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

และ 2564 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

ราคาทุน 139,527 139,527 

หัก: ค่าเสื�อมราคาสะสม (41,388) (36,885) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 98,139 102,642 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุสาํหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

มูลคา่ตามบญัชีตน้ปี 102,642 106,893 

ตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสินทรัพย ์ - 250 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (4,503) (4,501) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 98,139 102,642 

 บริษทัยอ่ยประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับอาคารสํานักงานให้เช่าของบริษทัย่อย โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้

(Income Approach) ซึ� ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 มูลค่ายุติธรรมมีจาํนวนประมาณ 203.2 ลา้นบาท (2564: 

180.4 ลา้นบาท) ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใช้ในการประเมินราคาดงักล่าวอา้งอิงจากข้อมูลภายในบริษทัย่อย

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  2565 

บริษทั ตะวนัแดง โลจีสติกส์ จาํกดั   

รายได ้  627 

กาํไร    25 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม  25 

12.  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุธิรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น     

ตราสารทุนของบริษทัที�ไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน     

บริษทั ทีดี เวนเจอร์ จาํกดั 7,500 - 7,500 - 

รวมตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  7,500 - 7,500 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอื�น 7,500 - 7,500 - 

เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2565 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนร่วมกบับริษทัที�

เกี�ยวขอ้งกันสองแห่ง (มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั) ในการจดัตั�งบริษทั ทีดี เวนเจอร์ จาํกดั (TDV)  

ในประเทศไทย เพื�อประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุน้ในบริษทัอื�น (Holding Company) โดยมีทุนจดทะเบียน

จาํนวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษทัฯถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 15 

นอกจากนี�  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเห็นชอบใหบ้ริษทั ทีดี เวนเจอร์ จาํกดั (TDV)  เขา้ทาํสัญญา

ร่วมทุนกบับริษทัที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�ง ในการจดัตั�งบริษทัร่วมทุนแห่งใหม่ชื�อ บริษทั กสิกร คาราบาว 

จาํกดั (KBAO) เพื�อประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการเงิน โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวนไม่เกิน 4,000 ลา้น

บาท (หุ้นสามญั 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ลบ 1 หุ้น และ

ร้อยละ 50 บวก 1 หุน้ตามลาํดบั  

โดยบริษทัฯได้จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนดังกล่าวเป็นเงิน

ลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ซึ� งบริษทัฯพิจารณาว่าเป็น

การลงทุนเชิงกลยทุธ์ 
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนซึ�งเป็นอาคารสาํนกังานให้เช่า ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

และ 2564 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

ราคาทุน 139,527 139,527 

หัก: ค่าเสื�อมราคาสะสม (41,388) (36,885) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 98,139 102,642 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุสาํหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

มูลคา่ตามบญัชีตน้ปี 102,642 106,893 

ตน้ทุนของส่วนปรับปรุงสินทรัพย ์ - 250 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (4,503) (4,501) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 98,139 102,642 

 บริษทัยอ่ยประเมินมูลค่ายุติธรรมสําหรับอาคารสํานักงานให้เช่าของบริษทัย่อย โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้

(Income Approach) ซึ� ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 มูลค่ายุติธรรมมีจาํนวนประมาณ 203.2 ลา้นบาท (2564: 

180.4 ลา้นบาท) ขอ้สมมติฐานหลกัที�ใช้ในการประเมินราคาดงักล่าวอา้งอิงจากข้อมูลภายในบริษทัย่อย

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

195



  

34
 

14
. 

ท
ี�ดิน

 อ
าค

าร
แล

ะอุ
ป

กร
ณ์

 

 
 

(ห
น่

วย
: พ

นั
บ

าท
) 

 
งบ

กา
รเ

งิน
รว

ม 

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ
กิจ

กา
ร 

 

ที
�ดิน

แล
ะส่

วน

ป
รับ

ป
รุง

ที
�ดิน

 

อา
คา

รแ
ละ

  
  

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

อา
คา

ร 

เค
รื�อ

งจ
กัร

แล
ะ

อปุ
กร

ณ์
 

เค
รื�อ

งต
กแ

ต่ง
 

ติด
ตั �ง

แล
ะ

เค
รื�อ

งใ
ช้

ส
ําน

ักง
าน

 
ยา

น
พ

าห
น

ะ 

สิน
ท

รัพ
ย์

ระ
ห

วา่
ง

ก่อ
สร

้าง
แล

ะ

ติด
ตั �ง

 
รว

ม 

เค
รื�อ

งต
กแ

ต่ง
 

ติด
ตั �ง

แล
ะ

เค
รื�อ

งใ
ช้

ส
ําน

กัง
าน

 

รา
คา

ทุ
น

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ณ
 ว

นั
ท

ี� 1
 ม

กร
าค

ม 
25

64
 

2,
95

9,
13

1 
3,

51
3,

18
9 

7,
06

6,
16

1 
20

5,
08

0 
21

7,
66

0 
71

9,
11

2 
14

,6
80

,3
33

 
- 

ซื �อ
เพ

ิ �ม 
50

8,
42

7 
68

,3
99

 
17

3,
37

5 
43

,5
63

 
9,

76
0 

32
9,

90
8 

1,
13

3,
43

2 
54

4 

จาํ
ห

น่
าย

 
- 

(4
2)

 
(4

,4
45

) 
(4

,5
02

) 
(8

,7
23

) 
- 

(1
7,

71
2)

 
- 

โอ
น

เข
า้(

ออ
ก)

 
- 

51
5,

32
2 

37
6,

69
7 

1,
75

1 
- 

(8
93

,7
70

) 
- 

- 

ผล
ต่า

งจ
าก

กา
รแ

ป
ลง

คา่
งบ

กา
รเ

งนิ
 

- 
- 

- 
1,

20
0 

- 
- 

1,
20

0 
- 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
4 

3,
46

7,
55

8 
4,

09
6,

86
8 

7,
61

1,
78

8 
24

7,
09

2 
21

8,
69

7 
15

5,
25

0 
15

,7
97

,2
53

 
54

4 

ซื �อ
เพ

ิ �ม 
25

,8
16

 
29

,9
53

 
12

6,
00

3 
20

,9
77

 
19

,4
51

 
16

5,
86

8 
38

8,
06

8 
45

 

จาํ
ห

น่
าย

 
- 

- 
(6

,7
72

) 
(1

9,
40

7)
 

(1
5,

43
8)

 
- 

(4
1,

61
7)

 
- 

โอ
น

เข
า้(

ออ
ก)

 
- 

76
,6

32
 

65
,5

52
 

26
 

4,
40

0 
(1

46
,6

10
) 

- 
- 

ผล
ต่า

งจ
าก

กา
รแ

ป
ลง

ค่า
งบ

กา
รเ

งิน
 

- 
- 

- 
(9

50
) 

- 
- 

(9
50

) 
- 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
5 

3,
49

3,
37

4 
4,

20
3,

45
3 

7,
79

6,
57

1 
24

7,
73

8 
22

7,
11

0 
17

4,
50

8 
16

,1
42

,7
54

 
58

9 

  

35
 

 

 
(ห

น่
วย

: พ
นั

บ
าท

) 

 
งบ

กา
รเ

งิน
รว

ม 

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ
กิจ

กา
ร 

 

ที
�ดิน

แล
ะส่

วน

ป
รับ

ป
รุง

ที
�ดิน

 

อา
คา

รแ
ละ

  
  

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

อา
คา

ร 

เค
รื�อ

งจ
กัร

แล
ะ

อปุ
กร

ณ์
 

เค
รื�อ

งต
กแ

ต่ง
 

ติด
ตั �ง

แล
ะ

เค
รื�อ

งใ
ช้

ส
ําน

กัง
าน

 
ยา

น
พ

าห
น

ะ 

สิน
ท

รพั
ย์

ระ
ห

วา่
ง

ก่อ
สร

้าง
แล

ะ

ติด
ตั �ง

 
รว

ม 

เค
รื�อ

งต
กแ

ต่ง
 

ติด
ตั �ง

แล
ะ

เค
รื�อ

งใ
ช้

ส
ําน

กัง
าน

 

ค่า
เสื
�อ
มร

าค
าส
ะส

ม 
 

 
 

 
 

 
 

 

ณ
 ว

นั
ที

� 1
 ม

กร
าค

ม 
25

64
 

22
,3

05
 

64
7,

50
2 

1,
71

6,
51

5 
13

3,
06

3 
12

9,
04

0 
- 

2,
64

8,
42

5 
- 

ค่า
เสื

�อม
รา

คา
ส

ําห
รับ

ปี
 

4,
27

9 
14

5,
10

1 
41

8,
92

6 
31

,7
04

 
27

,9
38

 
- 

62
7,

94
8 

79
 

ค่า
เสื

�อม
รา

คา
ส

ําห
รับ

ส่ว
น

ที
�จาํ

ห
น่

าย
 

- 
(3

3)
 

(4
,4

11
) 

(4
,2

32
) 

(8
,7

23
) 

- 
(1

7,
39

9)
 

- 

ผล
ตา่

งจ
าก

กา
รแ

ป
ลง

ค่า
งบ

กา
รเ

งนิ
 

- 
- 

- 
89

3 
- 

- 
89

3 
- 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
4 

26
,5

84
 

79
2,

57
0 

2,
13

1,
03

0 
16

1,
42

8 
14

8,
25

5 
- 

3,
25

9,
86

7 
79

 

ค่า
เสื

�อม
รา

คา
สํา

ห
รับ

ปี
 

4,
45

1 
15

4,
09

4 
46

1,
55

7 
32

,7
36

 
24

,1
79

 
- 

67
7,

01
7 

18
5 

ค่า
เสื

�อม
รา

คา
ส

ําห
รับ

ส่ว
น

ที
�จาํ

ห
น่

าย
 

- 
- 

(6
,7

45
) 

(1
6,

14
8)

 
(1

5,
26

4)
 

- 
(3

8,
15

7)
 

- 

ผล
ต่า

งจ
าก

กา
รแ

ป
ลง

ค่า
งบ

กา
รเ

งนิ
 

- 
- 

- 
(8

57
) 

- 
- 

(8
57

) 
- 

ณ
 ว

นั
ที�

 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
5 

31
,0

35
 

94
6,

66
4 

2,
58

5,
84

2 
17

7,
15

9 
15

7,
17

0 
- 

3,
89

7,
87

0 
26

4 

ค่า
เผื
�อก

าร
ด้อ

ยค่
า 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ
 ว

นั
ที

� 1
 ม

กร
าค

ม 
25

64
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
4 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เพ
ิ �มข

ึ �น
ระ

ห
ว่า

งปี
 (ห

มา
ยเ

ห
ตุ 

33
) 

- 
1,

02
5 

15
,1

51
 

- 
- 

- 
16

,1
76

 
- 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
5 

- 
1,

02
5 

15
,1

51
 

- 
- 

- 
16

,1
76

 
- 

มลู
ค่า
สุท

ธิต
าม
บญั

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
4 

3,
44

0,
97

4 
3,

30
4,

29
8 

5,
48

0,
75

8 
85

,6
64

 
70

,4
42

 
15

5,
25

0 
12

,5
37

,3
86

 
46

5 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
5 

3,
46

2,
33

9 
3,

25
5,

76
4 

5,
19

5,
57

8 
70

,5
79

 
69

,9
40

 
17

4,
50

8 
12

,2
28

,7
08

 
32

5 

ค่า
เสื
�อม

รา
คา
สํา
ห
รับ

ปี 

25
64

 (จ
าํน

วน
 5

88
.8

 ล
า้น

บ
าท

 ร
วม

อย
ูใ่น

ตน้
ท

ุน
กา

รผ
ลิต

 ส่
วน

ท
ี�เห

ลือ
รว

มอ
ยู่ใ

น
คา่

ใช
จ้่า

ยใ
น

กา
รข

าย
แล

ะจ
ดัจ

าํห
น่

าย
 แ

ละ
คา่

ใช
จ้่า

ยใ
น

กา
รบ

ริห
าร

) 
62

7,
94

8 
79

 

25
65

 (จ
าํน

วน
 6

42
.3

 ล
า้น

บ
าท

 ร
วม

อย
ูใ่น

ตน้
ท

ุน
กา

รผ
ลิต

 ส่
วน

ที
�เห

ลือ
รว

มอ
ยู่ใ

น
คา่

ใช
จ้่า

ยใ
น

กา
รข

าย
แล

ะจ
ดัจ

าํห
น่

าย
 แ

ละ
ค่า

ใช
จ้า่

ยใ
น

กา
รบ

ริห
าร

) 
67

7,
01

7 
18

5 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

196



  

35
 

 

 
(ห

น่
วย

: พ
นั

บ
าท

) 

 
งบ

กา
รเ

งิน
รว

ม 

งบ
กา

รเ
งิน

เฉ
พ

าะ
กิจ

กา
ร 

 

ที
�ดิน

แล
ะส่

วน

ป
รับ

ป
รุง

ที
�ดิน

 

อา
คา

รแ
ละ

  
  

ส่ว
น

ป
รับ

ป
รุง

อา
คา

ร 

เค
รื�อ

งจ
กัร

แล
ะ

อปุ
กร

ณ์
 

เค
รื�อ

งต
กแ

ต่ง
 

ติด
ตั �ง

แล
ะ

เค
รื�อ

งใ
ช้

ส
ําน

กัง
าน

 
ยา

น
พ

าห
น

ะ 

สิน
ท

รพั
ย์

ระ
ห

วา่
ง

ก่อ
สร

้าง
แล

ะ

ติด
ตั �ง

 
รว

ม 

เค
รื�อ

งต
กแ

ต่ง
 

ติด
ตั �ง

แล
ะ

เค
รื�อ

งใ
ช้

ส
ําน

กัง
าน

 

ค่า
เสื
�อ
มร

าค
าส
ะส

ม 
 

 
 

 
 

 
 

 

ณ
 ว

นั
ที

� 1
 ม

กร
าค

ม 
25

64
 

22
,3

05
 

64
7,

50
2 

1,
71

6,
51

5 
13

3,
06

3 
12

9,
04

0 
- 

2,
64

8,
42

5 
- 

ค่า
เสื

�อม
รา

คา
ส

ําห
รับ

ปี
 

4,
27

9 
14

5,
10

1 
41

8,
92

6 
31

,7
04

 
27

,9
38

 
- 

62
7,

94
8 

79
 

ค่า
เสื

�อม
รา

คา
ส

ําห
รับ

ส่ว
น

ที
�จาํ

ห
น่

าย
 

- 
(3

3)
 

(4
,4

11
) 

(4
,2

32
) 

(8
,7

23
) 

- 
(1

7,
39

9)
 

- 

ผล
ตา่

งจ
าก

กา
รแ

ป
ลง

ค่า
งบ

กา
รเ

งนิ
 

- 
- 

- 
89

3 
- 

- 
89

3 
- 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
4 

26
,5

84
 

79
2,

57
0 

2,
13

1,
03

0 
16

1,
42

8 
14

8,
25

5 
- 

3,
25

9,
86

7 
79

 

ค่า
เสื

�อม
รา

คา
สํา

ห
รับ

ปี
 

4,
45

1 
15

4,
09

4 
46

1,
55

7 
32

,7
36

 
24

,1
79

 
- 

67
7,

01
7 

18
5 

ค่า
เสื

�อม
รา

คา
ส

ําห
รับ

ส่ว
น

ที
�จาํ

ห
น่

าย
 

- 
- 

(6
,7

45
) 

(1
6,

14
8)

 
(1

5,
26

4)
 

- 
(3

8,
15

7)
 

- 

ผล
ต่า

งจ
าก

กา
รแ

ป
ลง

ค่า
งบ

กา
รเ

งนิ
 

- 
- 

- 
(8

57
) 

- 
- 

(8
57

) 
- 

ณ
 ว

นั
ที�

 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
5 

31
,0

35
 

94
6,

66
4 

2,
58

5,
84

2 
17

7,
15

9 
15

7,
17

0 
- 

3,
89

7,
87

0 
26

4 

ค่า
เผื
�อก

าร
ด้อ

ยค่
า 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ
 ว

นั
ที

� 1
 ม

กร
าค

ม 
25

64
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
4 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เพ
ิ �มข

ึ �น
ระ

ห
ว่า

งปี
 (ห

มา
ยเ

ห
ตุ 

33
) 

- 
1,

02
5 

15
,1

51
 

- 
- 

- 
16

,1
76

 
- 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
5 

- 
1,

02
5 

15
,1

51
 

- 
- 

- 
16

,1
76

 
- 

มลู
ค่า
สุท

ธิต
าม
บญั

ชี 
 

 
 

 
 

 
 

 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
4 

3,
44

0,
97

4 
3,

30
4,

29
8 

5,
48

0,
75

8 
85

,6
64

 
70

,4
42

 
15

5,
25

0 
12

,5
37

,3
86

 
46

5 

ณ
 ว

นั
ที

� 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
5 

3,
46

2,
33

9 
3,

25
5,

76
4 

5,
19

5,
57

8 
70

,5
79

 
69

,9
40

 
17

4,
50

8 
12

,2
28

,7
08

 
32

5 

ค่า
เสื
�อม

รา
คา
สํา
ห
รับ

ปี 

25
64

 (จ
าํน

วน
 5

88
.8

 ล
า้น

บ
าท

 ร
วม

อย
ูใ่น

ตน้
ท

ุน
กา

รผ
ลิต

 ส่
วน

ท
ี�เห

ลือ
รว

มอ
ยู่ใ

น
คา่

ใช
จ้่า

ยใ
น

กา
รข

าย
แล

ะจ
ดัจ

าํห
น่

าย
 แ

ละ
คา่

ใช
จ้่า

ยใ
น

กา
รบ

ริห
าร

) 
62

7,
94

8 
79

 

25
65

 (จ
าํน

วน
 6

42
.3

 ล
า้น

บ
าท

 ร
วม

อย
ูใ่น

ตน้
ท

ุน
กา

รผ
ลิต

 ส่
วน

ที
�เห

ลือ
รว

มอ
ยู่ใ

น
คา่

ใช
จ้่า

ยใ
น

กา
รข

าย
แล

ะจ
ดัจ

าํห
น่

าย
 แ

ละ
ค่า

ใช
จ้า่

ยใ
น

กา
รบ

ริห
าร

) 
67

7,
01

7 
18

5 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

197



 
 

36 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 914.5             

ลา้นบาท (2564: 782.3 ลา้นบาท) 

15. ค่าความนิยม 

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 549,003 494,732 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (41,811) 54,271 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 507,192 549,003 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม บริษทัฯพิจารณามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์

ที�ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่า

จะได้รับอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ� งได้รับอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสด

ดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติที�สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโตระยะยาว 4.0 

อตัราคิดลด 12.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม 

และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานนั�น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื�อวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เครื�องหมาย

การคา้ สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ความรู้และ

ทกัษะในการ

ผลิตสินคา้ 

สินทรัพย ์     

ไม่มีตวัตน

ระหว่างพฒันา รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565:       

ราคาทุน 10,000 10,000 95,191 49,986 11,182 176,359 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (10,000) (10,000) (51,345) - - (71,345) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 43,846 49,986 11,182 105,014 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564:       

ราคาทุน 10,000 10,000 82,018 49,986 12,192 164,196 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (10,000) (10,000) (39,857) - - (59,857) 

มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ - - 42,161 49,986 12,192 104,339 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพวิเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        

ระหว่างพฒันา รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565:    

ราคาทุน 14,220 - 14,220 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,118) - (3,118) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 11,102 - 11,102 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564:    

ราคาทุน 5,200 6,940 12,140 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,865) - (1,865) 

มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ 3,335 6,940 10,275 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

มูลคา่ตามบญัชีตน้ปี 104,339 100,277 10,275 9,127 

ซื�อเพิ�มระหว่างปี - ราคาทุน 12,306 13,823 2,080 1,668 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (11,631) (9,768) (1,253) (520) 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน - 7 - - 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 105,014 104,339 11,102 10,275 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้

งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 914.5             

ลา้นบาท (2564: 782.3 ลา้นบาท) 

15. ค่าความนิยม 

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 549,003 494,732 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (41,811) 54,271 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 507,192 549,003 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม บริษทัฯพิจารณามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพย์

ที�ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่า

จะได้รับอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซึ� งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสด

ดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติที�สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโตระยะยาว 4.0 

อตัราคิดลด 12.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม 

และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานนั�น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื�อวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เครื�องหมาย

การคา้ สิทธิบตัร 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

ความรู้และ

ทกัษะในการ

ผลิตสินคา้ 

สินทรัพย ์     

ไม่มีตวัตน

ระหวา่งพฒันา รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565:       

ราคาทุน 10,000 10,000 95,191 49,986 11,182 176,359 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (10,000) (10,000) (51,345) - - (71,345) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - - 43,846 49,986 11,182 105,014 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564:       

ราคาทุน 10,000 10,000 82,018 49,986 12,192 164,196 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (10,000) (10,000) (39,857) - - (59,857) 

มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ - - 42,161 49,986 12,192 104,339 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

คอมพวิเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน        

ระหว่างพฒันา รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565:    

ราคาทุน 14,220 - 14,220 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,118) - (3,118) 

มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 11,102 - 11,102 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564:    

ราคาทุน 5,200 6,940 12,140 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,865) - (1,865) 

มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ 3,335 6,940 10,275 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

มูลคา่ตามบญัชีตน้ปี 104,339 100,277 10,275 9,127 

ซื�อเพิ�มระหว่างปี - ราคาทุน 12,306 13,823 2,080 1,668 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (11,631) (9,768) (1,253) (520) 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน - 7 - - 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 105,014 104,339 11,102 10,275 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�อายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ� งไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการผลิตสินค้า โดยพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ� งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 

ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติที�สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโตระยะยาว 2.3 

อตัราคิดลด 6.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม 

และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานนั�น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื�อว่าสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 

17. เงนิกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 

 เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเป็นตั�วสัญญาใชเ้งินซึ�งคิดดอกเบี�ยในอตัราคงที�อา้งอิงจากอตัราดอกเบี�ย

เงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย ์เงินกูย้ืมระยะสั�นดังกล่าวไม่มีภาระคํ�าประกันและไม่มีเงื�อนไขทางการเงิน                           

ที�ตอ้งปฎิบติัตาม 

18. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 104,762 29,890 - - 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 777,931 620,683 - - 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 15,137 23,445 7 5 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 278,101 286,763 12,250 18,298 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,386 1,907 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 348,172 410,474 34,183 68,021 

ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 125,121 164,565 - - 

รายไดร้ับล่วงหนา้ 199,984 231,005 - - 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 1,852,594 1,768,732 46,440 86,324 
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19. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,624,650 2,193,850 900,000 1,300,000 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  (1,069,200) (569,200) (900,000) (400,000) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 555,450 1,624,650 - 900,000 

การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,193,850 1,063,050 1,300,000 - 

บวก: เพิ�มขึ�นระหวา่งปี - 1,300,000 - 1,300,000 

หกั: จ่ายชาํระระหวา่งปี (569,200) (169,200) (400,000) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,624,650 2,193,850 900,000 1,300,000 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งในวงเงิน 

1,300 ลา้นบาท ซึ�งคิดดอกเบี�ยในอตัราคงที�ต่อปี เงินกูย้ืมนี�มีกาํหนดระยะเวลาการผ่อนชาํระเริ�มตั�งแต่เดือน

ธนัวาคม 2565 โดยมีกาํหนดชาํระคืนทั�งสิ�น 5 งวดเป็นระยะเวลาทั�งสิ�น 2 ปี เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั  

เงินกูย้มืระยะยาวนี� มีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ในงบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษทั รวมถึงคงอนัดบัเครดิตของหุ้นกูข้องบริษทัฯให้เป็นไปตามอตัราที�กาํหนด 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ย 

เมื�อว ันที�  12 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ� งได้เข้าทําสัญญาเงินกู ้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน             

แห่งหนึ� งในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ซึ� งมีกาํหนดระยะเวลาเบิกใชจ้นถึงวนัที� 28 ธนัวาคม 2561 โดยคิดดอกเบี�ย

ในอตัราคงที�ใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงที�ต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เงินกูนี้� มีกาํหนดระยะเวลา

ผ่อนชําระเริ�มตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีกาํหนดชําระคืนทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาทั� งสิ�น 5 ปี              

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั  

เมื�อวนัที� 21 มกราคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ�มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื�อ

ขยายระยะเวลาการเบิกใชเ้งินกูจ้ากเดิมสิ�นสุดวนัที� 28 ธนัวาคม 2561 เป็น 31 มกราคม 2562  

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�อายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ซึ� งไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะในการผลิตสินค้า โดยพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท์ี�ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ� งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 

ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  

ขอ้สมมติที�สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยภ์ายใตห้ลกัความระมดัระวงั สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโตระยะยาว 2.3 

อตัราคิดลด 6.0 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากนโยบาย แผนธุรกิจ การคาดการณ์การเติบโตของตลาดโดยภาพรวม 

และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงความเสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานนั�น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื�อว่าสินทรัพยไ์มม่ีตวัตนดงักล่าวไม่เกิดการดอ้ยค่า 

17. เงนิกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 

 เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเป็นตั�วสัญญาใชเ้งินซึ�งคิดดอกเบี�ยในอตัราคงที�อา้งอิงจากอตัราดอกเบี�ย

เงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย ์เงินกูย้ืมระยะสั�นดังกล่าวไม่มีภาระคํ�าประกันและไม่มีเงื�อนไขทางการเงิน                           

ที�ตอ้งปฎิบติัตาม 

18. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 104,762 29,890 - - 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 777,931 620,683 - - 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 15,137 23,445 7 5 

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนั 278,101 286,763 12,250 18,298 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3,386 1,907 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 348,172 410,474 34,183 68,021 

ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 125,121 164,565 - - 

รายไดร้ับล่วงหนา้ 199,984 231,005 - - 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 1,852,594 1,768,732 46,440 86,324 
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19. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,624,650 2,193,850 900,000 1,300,000 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  (1,069,200) (569,200) (900,000) (400,000) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 555,450 1,624,650 - 900,000 

การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,193,850 1,063,050 1,300,000 - 

บวก: เพิ�มขึ�นระหวา่งปี - 1,300,000 - 1,300,000 

หกั: จ่ายชาํระระหวา่งปี (569,200) (169,200) (400,000) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,624,650 2,193,850 900,000 1,300,000 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯ 

เมื�อวนัที� 16 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งในวงเงิน 

1,300 ลา้นบาท ซึ�งคิดดอกเบี�ยในอตัราคงที�ต่อปี เงินกูย้ืมนี�มีกาํหนดระยะเวลาการผ่อนชาํระเริ�มตั�งแต่เดือน

ธนัวาคม 2565 โดยมีกาํหนดชาํระคืนทั�งสิ�น 5 งวดเป็นระยะเวลาทั�งสิ�น 2 ปี เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวไม่มี

หลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั  

เงินกูย้มืระยะยาวนี� มีขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ในงบการเงินรวม

ของกลุ่มบริษทั รวมถึงคงอนัดบัเครดิตของหุ้นกูข้องบริษทัฯให้เป็นไปตามอตัราที�กาํหนด 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ย 

เมื�อว ันที�  12 กรกฎาคม 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ� งได้เข้าทําสัญญาเงินกู ้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน             

แห่งหนึ� งในวงเงิน 1,455 ลา้นบาท ซึ� งมีกาํหนดระยะเวลาเบิกใชจ้นถึงวนัที� 28 ธนัวาคม 2561 โดยคิดดอกเบี�ย

ในอตัราคงที�ใน 2 ปีแรก และอตัราอา้งอิง MLR ลบอตัราคงที�ต่อปีในปีต่อ ๆ ไป เงินกูนี้� มีกาํหนดระยะเวลา

ผ่อนชําระเริ�มตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2562 โดยมีกาํหนดชําระคืนทุก ๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาทั� งสิ�น 5 ปี              

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั  

เมื�อวนัที� 21 มกราคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ�มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื�อ

ขยายระยะเวลาการเบิกใชเ้งินกูจ้ากเดิมสิ�นสุดวนัที� 28 ธนัวาคม 2561 เป็น 31 มกราคม 2562  

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน

201
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เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ�มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื�อ

ขยายระยะเวลาการผอ่นชาํระจากเดมิสิ�นสุดเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเดือนเมษายน 2570 

เงินกูย้มืระยะยาวนี�มีขอ้กาํหนดให้บริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย

ใหเ้ป็นไปตามอตัราที�กาํหนด 

20. สัญญาเช่า  

20.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื�อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุม่บริษทั โดยมีอายสัุญญาระหว่าง 1 - 24 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธกิารใช้  

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้

ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

อาคารและ    

สิ�งปลูกสร้าง 

เครื�องจกัร  

และอปุกรณ์ 

เครื�องตกแต่ง 

ติดตั�ง          

และเครื�องใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

อาคารและ  

สิ�งปลูกสร้าง 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564  155,197 21,696 451 126,482 303,826 57,612 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี               38,054 - - 211,283 249,337 - 

ปรับปรุงจากการประเมิน

สัญญาเช่าใหม่ 9,804 (8,530) - (448) 826 - 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (31,949) (6,332) (274) (72,701) (111,256) (2,478) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 171,106 6,834 177 264,616 442,733 55,134 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี           317,262 - - 5,254 322,516 - 

ปรับปรุงจากการประเมิน

สัญญาเช่าใหม่ (22,422) - - - (22,422) - 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (41,893) (4,973) (44) (73,072) (119,982) (2,478) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 424,053 1,861 133 196,798 622,845 52,656 
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ข) หนี�สินตามสัญญาเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2565 2564 2565 2564 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 848,006 485,378 74,358 77,857 

หกั: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (210,427) (35,504) (19,545) (21,232) 

รวม 637,579 449,874 54,813 56,625 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (111,372) (103,366) (1,868) (1,812) 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 526,207 346,508 52,945 54,813 

ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นหนี� สินตามสัญญาเช่ากบักิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 201,261 266,886 54,813 56,625 

การเปลี�ยนแปลงของบัญชีหนี� สินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสิ� นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มี

รายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 449,874 306,671 56,625 58,383 

บวก: เพิ�มขึ�นระหว่างปี 322,516 249,337 - - 

 ปรับปรุงจากการประเมินสญัญาเช่าใหม ่ (22,422) 826 - - 

 การเพิ�มขึ�นของดอกเบี�ยระหว่างปี 21,503 12,319 1,687 1,742 

หกั: ชาํระค่าเช่าระหว่างปี (133,892) (119,279) (3,499) (3,500) 

ยอดคงเหลือปลายปี 637,579 449,874 54,813 56,625 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 35 

ภายใตห้วัขอ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัสัญญาเช่าที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2565 2564 2565 2564 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 119,982 111,256 2,478 2,478 

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่า 21,503 12,319 1,687 1,742 

คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั�น 24,913 7,705 - - 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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เมื�อวนัที� 4 พฤศจิกายน 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ�มเติมกบัสถาบนัการเงินดงักล่าวเพื�อ

ขยายระยะเวลาการผอ่นชาํระจากเดมิสิ�นสุดเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเดือนเมษายน 2570 

เงินกูย้มืระยะยาวนี�มีขอ้กาํหนดให้บริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย

ใหเ้ป็นไปตามอตัราที�กาํหนด 

20. สัญญาเช่า  

20.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

 กลุ่มบริษทัทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื�อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุม่บริษทั โดยมีอายสัุญญาระหว่าง 1 - 24 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธกิารใช้  

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้

ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 

อาคารและ    

สิ�งปลูกสร้าง 

เครื�องจกัร  

และอปุกรณ์ 

เครื�องตกแต่ง 

ติดตั�ง          

และเครื�องใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

อาคารและ  

สิ�งปลูกสร้าง 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2564  155,197 21,696 451 126,482 303,826 57,612 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี               38,054 - - 211,283 249,337 - 

ปรับปรุงจากการประเมิน

สัญญาเช่าใหม่ 9,804 (8,530) - (448) 826 - 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (31,949) (6,332) (274) (72,701) (111,256) (2,478) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 171,106 6,834 177 264,616 442,733 55,134 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี           317,262 - - 5,254 322,516 - 

ปรับปรุงจากการประเมิน

สัญญาเช่าใหม่ (22,422) - - - (22,422) - 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (41,893) (4,973) (44) (73,072) (119,982) (2,478) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 424,053 1,861 133 196,798 622,845 52,656 
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ข) หนี�สินตามสัญญาเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2565 2564 2565 2564 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 848,006 485,378 74,358 77,857 

หกั: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (210,427) (35,504) (19,545) (21,232) 

รวม 637,579 449,874 54,813 56,625 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (111,372) (103,366) (1,868) (1,812) 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 526,207 346,508 52,945 54,813 

ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นหนี� สินตามสัญญาเช่ากบักิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั 201,261 266,886 54,813 56,625 

การเปลี�ยนแปลงของบัญชีหนี� สินตามสัญญาเช่าสําหรับปีสิ� นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มี

รายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 449,874 306,671 56,625 58,383 

บวก: เพิ�มขึ�นระหว่างปี 322,516 249,337 - - 

 ปรับปรุงจากการประเมินสญัญาเช่าใหม ่ (22,422) 826 - - 

 การเพิ�มขึ�นของดอกเบี�ยระหว่างปี 21,503 12,319 1,687 1,742 

หกั: ชาํระค่าเช่าระหว่างปี (133,892) (119,279) (3,499) (3,500) 

ยอดคงเหลือปลายปี 637,579 449,874 54,813 56,625 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 35 

ภายใตห้วัขอ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัสัญญาเช่าที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2565 2564 2565 2564 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 119,982 111,256 2,478 2,478 

ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่า 21,503 12,319 1,687 1,742 

คา่ใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสญัญาเช่าระยะสั�น 24,913 7,705 - - 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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ง) อื�น ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั�งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 จาํนวน 158.8 

ล้านบาท (2654: 127.0 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 3.5 ล้านบาท (2564: 3.5 ล้านบาท)) ซึ� งรวมถึง

กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั�น  

20.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษัทเข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนซึ� งประกอบด้วยอาคาร

สาํนกังาน (ดูหมายเหตุ 13) โดยมีอายสุัญญา 3 ปี  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�คาดว่าจะไดร้ับในอนาคตจากการให้

เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�ยกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

ภายใน 1 ปี 54,723 58,733 

มากกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกิน 2 ปี 5,428 55,830 

รวม 60,151 114,563 

21. หุ้นกู้  

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย วนัครบกาํหนดชาํระ 

งบการเงินรวม/                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละ)  2565 2564 

ครั� งที� 1/2564 1.27 16 กรกฎาคม 2566 1,500,000 1,500,000 

หกั: ตน้ทนุในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้อตดัจาํหน่าย  (670) (1,904) 

รวมหุ้นกู ้   1,499,330 1,498,096 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี   (1,499,330) - 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  - 1,498,096 
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 ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 หุ้นกูมี้การเคลื�อนไหวดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,498,096 1,089,631 

บวก: ออกจาํหน่ายหุ้นกูร้ะหว่างปี - 1,500,000 

หกั: ตน้ทนุในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะหว่างปี - (2,469) 

เงินสดรับสุทธิจากการออกจาํหน่ายหุ้นกูร้ะหว่างปี - 1,497,531 

บวก: ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุ้นกูร้ะหว่างปี 1,234 934 

หัก: ไถ่ถอนหุ้นกูร้ะหว่างปี - (1,090,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,499,330 1,498,096 

เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯได้ออกหุ้นกูค้รั� งที� 1/2564 ชนิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและ

ไม่มีหลักประกัน จํานวน 1,500,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั� งสิ�น 1,500              

ล้านบาท มีอายุ 2 ปี ครบกาํหนดชาํระในวนัที� 16 กรกฎาคม 2566 และมีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 1.27 ต่อปี  

โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบี�ยทกุ ๆ 6 เดือน 

เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2565 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุ้น

กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทหรือในสกุลเงินอื�นในจาํนวนเทียบเท่ากนั 

หุ้นกูเ้หล่านี� มีขอ้กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมของ

กลุ่มบริษทัใหเ้ป็นไปตามอตัราที�กาํหนด 

มูลค่ายติุธรรมของหุ้นกูซึ้�งเท่ากบัราคาซื�อขายสุดทา้ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี�  

 มลูค่ายติุธรรม (บาทตอ่หน่วย) 

 2565 2564 

หุ้นกูค้รั�งที� 1/2564 996.9 999.3 

 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ง) อื�น ๆ   

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั�งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 จาํนวน 158.8 

ล้านบาท (2654: 127.0 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 3.5 ล้านบาท (2564: 3.5 ล้านบาท)) ซึ� งรวมถึง

กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั�น  

20.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษัทเข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานสําหรับอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนซึ� งประกอบด้วยอาคาร

สาํนกังาน (ดูหมายเหตุ 13) โดยมีอายสุัญญา 3 ปี  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�คาดว่าจะไดร้ับในอนาคตจากการให้

เช่าภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที�ยกเลิกไม่ได ้ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

ภายใน 1 ปี 54,723 58,733 

มากกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกิน 2 ปี 5,428 55,830 

รวม 60,151 114,563 

21. หุ้นกู้  

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย วนัครบกาํหนดชาํระ 

งบการเงินรวม/                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละ)  2565 2564 

ครั� งที� 1/2564 1.27 16 กรกฎาคม 2566 1,500,000 1,500,000 

หกั: ตน้ทนุในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้อตดัจาํหน่าย  (670) (1,904) 

รวมหุ้นกู ้   1,499,330 1,498,096 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี   (1,499,330) - 

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  - 1,498,096 
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 ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 หุ้นกูมี้การเคลื�อนไหวดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/            

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,498,096 1,089,631 

บวก: ออกจาํหน่ายหุ้นกูร้ะหว่างปี - 1,500,000 

หกั: ตน้ทนุในการออกจาํหน่ายหุน้กูร้ะหว่างปี - (2,469) 

เงินสดรับสุทธิจากการออกจาํหน่ายหุ้นกูร้ะหว่างปี - 1,497,531 

บวก: ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุ้นกูร้ะหว่างปี 1,234 934 

หัก: ไถ่ถอนหุ้นกูร้ะหว่างปี - (1,090,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,499,330 1,498,096 

เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2564 บริษทัฯได้ออกหุ้นกูค้รั� งที� 1/2564 ชนิดระบุชื�อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและ

ไม่มีหลักประกัน จํานวน 1,500,000 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั� งสิ�น 1,500              

ล้านบาท มีอายุ 2 ปี ครบกาํหนดชาํระในวนัที� 16 กรกฎาคม 2566 และมีอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 1.27 ต่อปี  

โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบี�ยทกุ ๆ 6 เดือน 

เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2565 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุ้น

กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทหรือในสกุลเงินอื�นในจาํนวนเทียบเท่ากนั 

หุ้นกูเ้หล่านี� มีขอ้กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมของ

กลุ่มบริษทัใหเ้ป็นไปตามอตัราที�กาํหนด 

มูลค่ายติุธรรมของหุ้นกูซึ้�งเท่ากบัราคาซื�อขายสุดทา้ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี�  

 มลูค่ายติุธรรม (บาทตอ่หน่วย) 

 2565 2564 

หุ้นกูค้รั�งที� 1/2564 996.9 999.3 

 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ� งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานแสดงได้

ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 167,688 152,606 78,957 73,180 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทนุบริการในปัจจุบนั  17,802 17,900 1,308 3,352 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,549 1,765 77 275 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื�น:     

ขาดทนุ(กาํไร)จากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ          

ดา้นประชากรศาสตร์ 775 1,173 - - 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติ           

ทางการเงิน  (11,856) (10,024) (836) (150) 

ส่วนที�เกิดจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ 24,115 11,635 20,760 2,300 

ผลประโยชนท์ี�จ่ายในระหว่างปี (8,075) (7,367) - - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 192,998 167,688 100,266 78,957 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 

97.3 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 92.7 ลา้นบาท) (2564: จาํนวน 77.0 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 72.1 ลา้นบาท))  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ของกลุ่มบริษทัประมาณ 3 - 20 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 3 ปี) (2564: 4 - 21 ปี (เฉพาะบริษทัฯ: 4 ปี)) 

สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

อตัราคดิลด 2.0 - 4.0 1.0 - 3.0 2.0 1.0 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 6.0 5.0 - 6.0 6.0 6.0 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ขึ�นกบัช่วงอายุ)  2 - 46 2 - 46 2 - 23 2 - 23 

 

 
 

45 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (10.9) 13.3 (0.8) 1.0 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  12.8 (10.8) 0.9 (0.8) 

 เพิ�มขึ�น 20% ลดลง 20% เพิ�มขึ�น 20% ลดลง 20% 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (13.4) 17.8 (0.5) (0.6) 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (9.3) 14.9 (0.8) 1.0 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  14.3 (9.1) 0.9 (0.8) 

 เพิ�มขึ�น 20% ลดลง 20% เพิ�มขึ�น 20% ลดลง 20% 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (12.2) 20.2 (0.6) 0.6 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย

ไวค้รบถว้นแลว้ 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี�  
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 เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (9.3) 14.9 (0.8) 1.0 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  14.3 (9.1) 0.9 (0.8) 

 เพิ�มขึ�น 20% ลดลง 20% เพิ�มขึ�น 20% ลดลง 20% 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (12.2) 20.2 (0.6) 0.6 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย

ไวค้รบถว้นแลว้ 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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24. รายได้อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 317,760 317,760 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 62,614 50,579 - - 

รายไดค้่าบริการขนส่งสินคา้ต่างประเทศ 57,127 - - - 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุสิ�นเปลือง 44,612 28,551 - - 

รายไดค้่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม ้ 15,725 - - - 

รายไดจ้ากการขายและแลกซื�อของรางวลั 4,593 1,344 - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 3,779 4,578 - - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - 64,975 - - 

อื�นๆ 50,280 54,974 520 1,018 

รวมรายไดอื้�น 238,730 205,001 318,280 318,778 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัตอ่ไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อใชไ้ป 5,160,733 4,478,912 - - 

ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 5,034,032 3,816,449 - - 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 1,865,777 1,882,442 161,763 212,007 

ภาษีสรรพสามิต 1,138,184 1,191,413 - - 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 813,133 753,474 3,916 3,077 

ค่าใชจ้่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย 729,631 755,053 - - 

วสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 562,951 440,046 - - 

ค่าบริการสาธารณูปโภค 336,115 299,925 1 1 

ค่าขนส่งสินคา้ 303,391 239,011 - - 

ค่าเดินทาง 267,176 191,985 197 22 

คา่ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 244,226 270,691 377 374 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงาน

ระหว่างทาํ 81,459 (254,132) - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 715,394 - 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารและ

เครื�องจกัร            16,176 - - - 
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26. ภาษีเงนิได้  

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั:     

ภาษเีงินไดนิ้ติบคุคลสําหรับปี 415,062 522,023 41,534 32,010 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดข้องปีก่อน 15,280 - - - 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 2,481 (8,755) (143,603) (419) 

ภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 432,823 513,268 (102,069) 31,591 

 จาํนวนภาษีเงินไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวกบัผลขาดทนุจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,607) (557) (3,985) (430) 

 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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24. รายได้อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 317,760 317,760 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 62,614 50,579 - - 

รายไดค้่าบริการขนส่งสินคา้ต่างประเทศ 57,127 - - - 

รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุสิ�นเปลือง 44,612 28,551 - - 

รายไดค้่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม ้ 15,725 - - - 

รายไดจ้ากการขายและแลกซื�อของรางวลั 4,593 1,344 - - 

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 3,779 4,578 - - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน - 64,975 - - 

อื�นๆ 50,280 54,974 520 1,018 

รวมรายไดอื้�น 238,730 205,001 318,280 318,778 

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัตอ่ไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อใชไ้ป 5,160,733 4,478,912 - - 

ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 5,034,032 3,816,449 - - 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 1,865,777 1,882,442 161,763 212,007 

ภาษีสรรพสามิต 1,138,184 1,191,413 - - 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 813,133 753,474 3,916 3,077 

ค่าใชจ้่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย 729,631 755,053 - - 

วสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 562,951 440,046 - - 

ค่าบริการสาธารณูปโภค 336,115 299,925 1 1 

ค่าขนส่งสินคา้ 303,391 239,011 - - 

ค่าเดินทาง 267,176 191,985 197 22 

คา่ซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 244,226 270,691 377 374 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงาน

ระหว่างทาํ 81,459 (254,132) - - 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 715,394 - 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารและ

เครื�องจกัร            16,176 - - - 
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26. ภาษีเงนิได้  

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั:     

ภาษเีงินไดนิ้ติบคุคลสําหรับปี 415,062 522,023 41,534 32,010 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดข้องปีก่อน 15,280 - - - 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 2,481 (8,755) (143,603) (419) 

ภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 432,823 513,268 (102,069) 31,591 

 จาํนวนภาษีเงินไดท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวกบัผลขาดทนุจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,607) (557) (3,985) (430) 

 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัภาษีเงินไดม้ีดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

     

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 2,684,014 3,356,065 1,462,856 1,996,873 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 16.5%, 19%,  

20%, 25% 

16.5%, 19%,  

20%, 25% 

20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

คูณอตัราภาษี 525,993 673,371 292,571 399,375 

รายการปรับปรุงค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดข้อง

ปีก่อน 15,280 - - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทนุ (หมายเหตุ 27) (82,049) (112,458) - - 

รายไดที้�ไดรั้บยกเวน้ภาษ ี (6,425) (5,093) (394,999) (367,999) 

ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 9,688 8,332 372 236 

ค่าใชจ้่ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (70,627) (109,294) (13) (21) 

การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทนุสะสม

ทางภาษ ี

 

(7,566) 

 

- 

 

- 

 

- 

ผลต่างชั�วคราวและขาดทนุทางภาษีที�

ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

 

 

48,529 

 

 

58,410 

 

 

- 

 

 

- 

รวม (108,450) (160,103) (394,640) (367,784) 

ภาษีเงินไดท้ี�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุ 432,823 513,268 (102,069) 31,591 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที�ย ังไม่ได้ใช้ของปี 2560 - 2565 จาํนวน  3,322          

ลา้นบาท (2564: ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชข้องปี 2559 - 2564 จาํนวน 3,347 ลา้นบาท) ที�บริษทัยอ่ยไมไ่ด้

บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี เนื�องจากบริษัทย่อยดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่

แน่นอนในการนาํขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 442,830 299,751 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 33,133 28,071 14,819 10,557 

ประมาณการส่วนลดจ่ายและส่งเสริมการขาย 18,605 21,910 - - 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,235 - - - 

ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,387 691 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 806 4,125 - - 

ขาดทนุทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 656 - - - 

คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 103 103 - - 

รวม 57,925 54,900 457,649 310,308 

หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าสินไหมทดแทน 3,145 - - - 

ตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุ้นกู ้ 134 380 134 380 

รวม 3,279 380 134 380 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธ ิ 54,646 54,520 457,515 309,928 

 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัภาษีเงินไดม้ีดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

     

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 2,684,014 3,356,065 1,462,856 1,996,873 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 16.5%, 19%,  

20%, 25% 

16.5%, 19%,  

20%, 25% 

20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล
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ค่าใชจ้่ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (70,627) (109,294) (13) (21) 

การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทนุสะสม

ทางภาษ ี

 

(7,566) 

 

- 

 

- 

 

- 

ผลต่างชั�วคราวและขาดทนุทางภาษีที�

ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

 

 

48,529 

 

 

58,410 

 

 

- 

 

 

- 

รวม (108,450) (160,103) (394,640) (367,784) 

ภาษีเงินไดท้ี�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุ 432,823 513,268 (102,069) 31,591 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที�ย ังไม่ได้ใช้ของปี 2560 - 2565 จาํนวน  3,322          

ลา้นบาท (2564: ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชข้องปี 2559 - 2564 จาํนวน 3,347 ลา้นบาท) ที�บริษทัยอ่ยไมไ่ด้

บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี เนื�องจากบริษัทย่อยดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่

แน่นอนในการนาํขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 
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สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 442,830 299,751 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 33,133 28,071 14,819 10,557 

ประมาณการส่วนลดจ่ายและส่งเสริมการขาย 18,605 21,910 - - 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 3,235 - - - 

ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,387 691 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 806 4,125 - - 

ขาดทนุทางภาษทีี�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 656 - - - 

คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 103 103 - - 

รวม 57,925 54,900 457,649 310,308 

หนี�สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าสินไหมทดแทน 3,145 - - - 

ตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุ้นกู ้ 134 380 134 380 

รวม 3,279 380 134 380 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธ ิ 54,646 54,520 457,515 309,928 

 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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28. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นําเสนอนี� สอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที�ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั� งนี� ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานที�รายการทั�งสิ�น 3 ส่วนงาน ดงันี�  

(1) ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�มภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 

(2) จาํหน่ายสินคา้ที�จา้งผลิตภายใตต้ราสินคา้ของกลุม่บริษทั 

(3) จดัจาํหน่ายสินคา้อื�น 

ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ� งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก  
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212



 
 

51 

28. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี  

29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นําเสนอนี� สอดคลอ้งกับรายงานภายในของกลุ่มบริษทัที�ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร

ให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั� งนี� ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯคือประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานที�รายการทั�งสิ�น 3 ส่วนงาน ดงันี�  

(1) ผลิตและจาํหน่ายเครื�องดื�มภายใตต้ราสินคา้ของกลุ่มบริษทั 

(2) จาํหน่ายสินคา้ที�จา้งผลิตภายใตต้ราสินคา้ของกลุม่บริษทั 

(3) จดัจาํหน่ายสินคา้อื�น 

ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน กลุ่มบริษทัประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน ซึ� งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก  
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564              

มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ผลติและจาํหน่าย

เครื�องดื�มภายใต้

ตราสินคา้ของ   

กลุ่มบริษทั 

จาํหน่ายสินคา้ที�

จ้างผลิตภายใต ้ 

ตราสินคา้ของ   

กลุ่มบริษทั 

จดัจาํหน่าย      

สินคา้อื�น อื�นๆ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได้      

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 12,591 12,622 467 504 5,350 3,568 807 670 19,215 17,364 

กําไรขั�นต้นของส่วนงาน 4,711 5,576 54 72 555 260 313 275 5,633 6,183 

รายไดอ้ื�น         239 205 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย         (2,099) (1,862) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (979) (1,082) 

รายไดท้างการเงิน         1 1 

ตน้ทนุทางการเงิน         (115) (89) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม        4 - 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้         2,684 3,356 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงินได ้         (433) (513) 

กําไรสําหรับปี         2,251 2,843 

ข้อมูลเกี�ยวกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกกาํหนดขึ�นตามสถานที�ตั�งของลูกคา้ ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    

ในประเทศ 12,332 10,433 

ตา่งประเทศ   

กลุ่มประเทศ CLMV 5,909 5,660 

ประเทศจีน 467 731 

สหราชอาณาจกัร 193 128 

อื�น ๆ 314 412 

รวม 19,215 17,364 

ในปี 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็นร้อยละ 64 (2564: ร้อยละ 60) และรายได้

จากการขายสินคา้ในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 36 (2564: ร้อยละ 40) 
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 ข้อมูลเกี�ยวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

ในปี 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย ที�มีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของ

รายไดร้วมของกิจการ (2564: จาํนวน 1 ราย) 

30. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 กลุ่มบริษทั และพนกังานกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา                  

ร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพนี�บริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม กสิกร

ไทย จาํกดั ซึ� งจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย

กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2565 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 37.3 ลา้น

บาท (2564: 31.7 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯจาํนวน 6.2 ลา้นบาท (2564: 5.9 ลา้นบาท)) 

31. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

บริษัทฯ    

สําหรับปี 2565    

เงินปันผลจากกาํไรปี 2564 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุ้น             

เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2565 1,000 1.00 

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              

เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2565 750 0.75 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2565  1,750  

    

สําหรับปี 2564    

เงินปันผลจากกาํไรปี 2563 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้              

เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2564 1,500 1.50 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              

เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2564 900 0.90 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2564  2,400  

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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 ข้อมูลเกี�ยวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

ในปี 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย ที�มีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของ

รายไดร้วมของกิจการ (2564: จาํนวน 1 ราย) 

30. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 กลุ่มบริษทั และพนกังานกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา                  

ร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพนี�บริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม กสิกร

ไทย จาํกดั ซึ� งจดทะเบียนแลว้ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย

กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหวา่งปี 2565 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 37.3 ลา้น

บาท (2564: 31.7 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯจาํนวน 6.2 ลา้นบาท (2564: 5.9 ลา้นบาท)) 

31. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

บริษัทฯ    

สําหรับปี 2565    

เงินปันผลจากกาํไรปี 2564 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้อืหุ้น             

เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2565 1,000 1.00 

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              

เมื�อวนัที� 11 สิงหาคม 2565 750 0.75 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2565  1,750  

    

สําหรับปี 2564    

เงินปันผลจากกาํไรปี 2563 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้              

เมื�อวนัที� 22 เมษายน 2564 1,500 1.50 

เงินปันผลระหวา่งกาล ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ              

เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2564 900 0.90 

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2564  2,400  

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

บริษทัย่อย    

สําหรับปี 2565    

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั    

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                        

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                

เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2565 300 100.00 

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                 

เมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2565 1,350 450.00 

รวม  1,650  

    

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั    

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั              

เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2565 325 25.00 

รวม  325  

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2565  1,975  

    

สําหรับปี 2564    

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั    

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                        

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั               

เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 570 190.00 

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                 

เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน 2564 750(1) 250.00 

รวม  1,320  

    

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั    

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั               

เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 130 10.00 

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั                

เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2564 390(1) 30.00 

รวม  520  

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2564  1,840  

(1) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีเงินปันผลค้างรับจาํนวน 1,140 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯในเดือน

พฤษภาคม 2565  
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32. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

32.1 ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร

โรงงาน และซื�อเครื�องจกัรจาํนวน 101.6 ลา้นบาท (2564: 83.4 ลา้นบาท) 

32.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าระยะสั�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าที�พกัพนกังานและสัญญาบริการอื�นๆ อายุของ

สญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 - 3 ปี 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2565 และ  2564 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใต้

สัญญาเช่าที�บอกเลิกไม่ไดแ้ละสัญญาบริการ ดงันี�  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

จ่ายชาํระ:     

ภายใน 1 ปี 17.9 13.9 1.0 0.1 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1.8 - 1.3 - 

32.3 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 

32.3.1 เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัย่อย

แห่งหนึ� ง) ไดท้าํสญัญาเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการแข่งขนัฟตุบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 

จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัที�ตั�งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดร้ับสิทธิในการใช้

ชื�อและเครื�องหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) เพื�อเป็น

ชื�อในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ชื�อ

และเครื� องหมายการค้าดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั� งแต่ฤดูกาล 0172/8120  - ฤดูกาล 

2019/2020) โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดงักล่าวตามเงื�อนไข

และขอ้ตกลงที�ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 

2560 ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2563 

 เมื�อวนัที� 30 มีนาคม 2561 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จาํกัด ได้ทาํสัญญา

แกไ้ขเพิ�มเติมเพื�อโอนสิทธิและภาระผูกพนัที�เกี�ยวกับการสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถ้วย

รางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด ให้กับบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยอีกแห่ง

หนึ� ง) และบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ�ง) สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้

ตั�งแต่วนัที� 30 มนีาคม 2561 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

บริษทัย่อย    

สําหรับปี 2565    

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั    

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                        

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                

เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2565 300 100.00 

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                 

เมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2565 1,350 450.00 

รวม  1,650  

    

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั    

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั              

เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2565 325 25.00 

รวม  325  

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2565  1,975  

    

สําหรับปี 2564    

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั    

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                        

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั               

เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 570 190.00 

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั                 

เมื�อวนัที� 17 พฤศจิกายน 2564 750(1) 250.00 

รวม  1,320  

    

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั    

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั               

เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม 2564 130 10.00 

เงินปันผลระหว่างกาล ที�ประชุมคณะกรรมการ                          

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั                

เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2564 390(1) 30.00 

รวม  520  

รวมเงนิปันผลสําหรับปี 2564  1,840  

(1) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีเงินปันผลค้างรับจาํนวน 1,140 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯในเดือน

พฤษภาคม 2565  
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32. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

32.1 ภาระผกูพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทนุ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร

โรงงาน และซื�อเครื�องจกัรจาํนวน 101.6 ลา้นบาท (2564: 83.4 ลา้นบาท) 

32.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าระยะสั�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าที�พกัพนกังานและสัญญาบริการอื�นๆ อายุของ

สญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 - 3 ปี 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2565 และ  2564 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใต้

สัญญาเช่าที�บอกเลิกไม่ไดแ้ละสัญญาบริการ ดงันี�  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

จ่ายชาํระ:     

ภายใน 1 ปี 17.9 13.9 1.0 0.1 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1.8 - 1.3 - 

32.3 สัญญาร่วมสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ 

32.3.1 เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2559 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (บริษทัย่อย

แห่งหนึ� ง) ไดท้าํสญัญาเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการแข่งขนัฟตุบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก 

จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัที�ตั�งอยูใ่นประเทศองักฤษ ภายใตส้ัญญาดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดร้ับสิทธิในการใช้

ชื�อและเครื�องหมายการคา้ของบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� ง) เพื�อเป็น

ชื�อในการแข่งขนัฟุตบอลรายการดงักล่าวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ชื�อ

และเครื� องหมายการค้าดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล (ตั� งแต่ฤดูกาล 0172/8120  - ฤดูกาล 

2019/2020) โดยบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดงักล่าวตามเงื�อนไข

และขอ้ตกลงที�ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 

2560 ถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2563 

 เมื�อวนัที� 30 มีนาคม 2561 บริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลดิ�งส์ (ลักเซมเบิร์ก) จาํกัด ได้ทาํสัญญา

แกไ้ขเพิ�มเติมเพื�อโอนสิทธิและภาระผูกพนัที�เกี�ยวกับการสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถ้วย

รางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด ให้กับบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (บริษทัย่อยอีกแห่ง

หนึ� ง) และบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ�ง) สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้

ตั�งแต่วนัที� 30 มนีาคม 2561 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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 เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2562 บริษทัย่อยทั�งสองแห่งไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ�มเติมเพื�อขยายระยะเวลา

ของการสนบัสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด เป็นระยะเวลา      

2 ฤดูกาล (ตั�งแต่ฤดูกาล 2020/2021 - ฤดูกาล 2021/2022) โดยบริษทัย่อยทั�งสองแห่งมีภาระผูกพนัที�

จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดังกล่าวตามเงื�อนไขและข้อตกลงที�ระบุในสัญญา สัญญา

ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที�ทาํสัญญาถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2565 

 เมื�อวนัที� 7 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยทั�งสองแห่งไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ�มเติมเพื�อโอนสิทธิและภาระ

ผกูพนัตามเงื�อนไขในสัญญาทั�งหมดให้กับบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั แต่เพียงผูเ้ดียว สัญญา

ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2563 

เมื�อวนัที� 21 มิถุนายน 2564 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั ไดท้าํสัญญาแกไ้ขเพิ�มเติมเพื�อขยาย

ระยะเวลาของการสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลชิงถว้ยรางวลัของบริษทั ฟุตบอลลีก ลิมิเต็ด เป็น

ระยะเวลา 2 ฤดูกาล (ตั�งแต่ฤดูกาล 2022/2023 - ฤดูกาล 2023/2024) ซึ� งจะสิ�นสุดวนัที� 31 พฤษภาคม 

2567 

32.3.2 เมื�อวนัที� 5 ธนัวาคม 2565 บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ�ง) ไดท้าํสัญญาร่วม

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แก่สโมสรฟุตบอลแห่งหนึ� งในประเทศเวียดนาม ภายใต้สัญญา

ดงักล่าว บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บสิทธิประโยชน์และการโฆษณาประชาสัมพนัธต์ามเงื�อนไขที�ระบุ

ไวใ้นสัญญาเป็นระยะเวลา 2 ฤดูกาล (ตั�งแต่ฤดูกาล 2023/2024 - ฤดูกาล 2024/2025) โดยบริษทัย่อย

มีภาระผูกพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัดังกล่าวตามเงื�อนไขและขอ้ตกลงที�ระบุใน

สัญญา 

32.4 การคํ�าประกนั 

32.4.1 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีภาระคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อให้แก่บริษทั เอเชีย แพคเกจจิ�ง 

แมนูแฟคเจอริ�ง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) และบริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั (บริษทัยอ่ยอีก

แห่งหนึ�ง) ในวงเงิน 118 ลา้นบาท 

32.4.2 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2565 บริษทัย่อยมีหนังสือคํ�าประกันซึ� งออกโดยธนาคารในนามบริษทัย่อย

เหลืออยู่เป็นจาํนวน 35.0 ลา้นบาท (2564: 35.0 ลา้นบาท) ซึ� งเกี�ยวเนื�องกับการคํ�าประกันการใช้

ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และการยื�นภาษีสรรพสามิต 
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33. ความเสียหายจากเพลงิไหม้ 

 เมื�อวนัที� 2 กรกฎาคม 2565 เกิดเหตุเพลิงไหมเ้ครื�องจกัรสายการผลิตฉลากพลาสติกในโรงงานของบริษทั 

เอเชีย แพ็คเกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ� ง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) ซึ� งบริษทัย่อยสามารถควบคุมเพลิงไดโ้ดย

ไม่ไดลุ้กลามไปยงัส่วนอื�นๆ ส่งผลให้เครื�องจกัร ส่วนปรับปรุงอาคาร และสินคา้คงเหลือบางส่วนเสียหาย 

อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยดงักล่าวได้มีการทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายจากอคัคีภยัสําหรับเครื�องจกัร 

ส่วนปรับปรุงอาคารและ สินค้าส่วนที� เสียหายจากเพลิงไหม้ครั� งนี� ไว ้ทั� งหมด โดยบริษัทประกันภัย              

ได้เข้าสํารวจและประเมินความเสียหาย และได้สรุปค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทย่อยดังกล่าว                           

โดยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งจากเหตุการณ์เพลิงไหมไ้ดถู้กบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนของ

กลุ่มบริษทั ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 

ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั - ยงัไม่ไดรั้บชาํระ (หมายเหตุ 24)             15,725 

ค่าสินไหมทดแทน 15,725 

ค่าเผื�อสินคา้เสียหาย                                                                           (1,493) 

ค่าเผื�อการดอ้ยคา่ของส่วนปรับปรุงอาคารและเครื�องจกัร (หมายเหต ุ14, 25)    (16,176) 

ค่าใชจ่้ายอื�น (1,765) 

รวมค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งจากเหตุการณ์เพลิงไหม ้                                 (19,434) 

ค่าเสียหายสุทธิจากเหตุการณ์เพลิงไหม ้                                                                    (3,709) 

 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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33. ความเสียหายจากเพลงิไหม้ 

 เมื�อวนัที� 2 กรกฎาคม 2565 เกิดเหตุเพลิงไหมเ้ครื�องจกัรสายการผลิตฉลากพลาสติกในโรงงานของบริษทั 

เอเชีย แพ็คเกจจิ�ง แมนูแฟคเจอริ� ง จาํกดั (บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) ซึ� งบริษทัย่อยสามารถควบคุมเพลิงไดโ้ดย

ไม่ไดลุ้กลามไปยงัส่วนอื�นๆ ส่งผลให้เครื�องจกัร ส่วนปรับปรุงอาคาร และสินคา้คงเหลือบางส่วนเสียหาย 

อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยดงักล่าวได้มีการทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายจากอคัคีภยัสําหรับเครื�องจกัร 

ส่วนปรับปรุงอาคารและ สินค้าส่วนที� เสียหายจากเพลิงไหม้ครั� งนี� ไว ้ทั� งหมด โดยบริษัทประกันภัย              

ได้เข้าสํารวจและประเมินความเสียหาย และได้สรุปค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทย่อยดังกล่าว                           

โดยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งจากเหตุการณ์เพลิงไหมไ้ดถู้กบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนของ

กลุ่มบริษทั ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2565 

ค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั - ยงัไม่ไดรั้บชาํระ (หมายเหตุ 24)             15,725 

ค่าสินไหมทดแทน 15,725 

ค่าเผื�อสินคา้เสียหาย                                                                           (1,493) 

ค่าเผื�อการดอ้ยคา่ของส่วนปรับปรุงอาคารและเครื�องจกัร (หมายเหต ุ14, 25)    (16,176) 

ค่าใชจ่้ายอื�น (1,765) 

รวมค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งจากเหตุการณ์เพลิงไหม ้                                 (19,434) 

ค่าเสียหายสุทธิจากเหตุการณ์เพลิงไหม ้                                                                    (3,709) 

 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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34. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ - - - - 203.2 180.4 203.2 180.4 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

 หุ้นกู ้ - - 1,495.4 1,498.9 - - 1,495.4 1,498.9 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

 หุน้กู ้ - - 1,495.4 1,498.9 - - 1,495.4 1,498.9 

35. เครื�องมือทางการเงิน 

35.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงนิ 

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี�การคา้

และลูกหนี� อื�น เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินกูย้ืมระยะสั�น

และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้ กลุ่มบริษทัมีความเสี� ยงทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือ

ทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยง ดงันี�   

ความเสี�ยงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเสี� ยงด้านเครดิตที�เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น เงินฝากกับธนาคารและ

สถาบนัการเงิน และเครื�องมือทางการเงินอื�น ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการ

ใหสิ้นเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  
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ลูกหนี �การค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงโดยใชน้โยบายและขั�นตอนในการควบคุมการให้สินเชื�ออย่างเหมาะสม จึงไม่

คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที�มีสาระสําคัญ นอกจากนี�  กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหนี�การคา้อย่างสมํ�าเสมอ และการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้มกัจะมีการรับเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้จากลูกคา้ 

รวมถึงการขอหนังสือรับรองธนาคาร หรือการประกนัสินเชื�อแบบอื�น ๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงิน

อื�นที�มีชื�อเสียง  

กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั�งสํารองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี�คงคา้งนับจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่ม

ลูกคา้ที�มีรูปแบบของความเสี�ยงด้านเครดิตที�คลา้ยคลึงกัน โดยจดักลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกคา้และ

อนัดบัความน่าเชื�อถือของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนึงถึง

ผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ� าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลที�มีความสมเหตุสมผลและสามารถ

สนบัสนุนไดท้ี�มีอยู่ ณ วนัที�รายงานเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะ

เศรษฐกิจในอนาคต  

เครื�องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาที�ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั�นและอยู่ในวงเงินสินเชื�อที�กาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 

โดยวงเงินสินเชื�อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทัเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการ

ปรับปรุงในระหวา่งปีขึ�นอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงิน

ดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสี�ยงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที�อาจเกิดขึ�นจากการ

ผิดนดัชาํระของคู่สัญญา 

ความเสี�ยงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัรา

ดอกเบี�ย และความเสี�ยงจากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน  

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินคา้และการให้กูย้ืม

เงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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34. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง

ตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

 อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ - - - - 203.2 180.4 203.2 180.4 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

 หุ้นกู ้ - - 1,495.4 1,498.9 - - 1,495.4 1,498.9 

  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม         

 หุน้กู ้ - - 1,495.4 1,498.9 - - 1,495.4 1,498.9 

35. เครื�องมือทางการเงนิ 

35.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงนิ 

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี�การคา้

และลูกหนี� อื�น เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินกูย้ืมระยะสั�น

และระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหุ้นกู้ กลุ่มบริษทัมีความเสี� ยงทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือ

ทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยง ดงันี�   

ความเสี�ยงด้านเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีความเสี� ยงด้านเครดิตที�เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น เงินฝากกับธนาคารและ

สถาบนัการเงิน และเครื�องมือทางการเงินอื�น ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการ

ใหสิ้นเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  
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ลูกหนี �การค้า 

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงโดยใชน้โยบายและขั�นตอนในการควบคุมการให้สินเชื�ออย่างเหมาะสม จึงไม่

คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที�มีสาระสําคัญ นอกจากนี�  กลุ่มบริษทัมีการติดตามยอดคงคา้งของ

ลูกหนี�การคา้อย่างสมํ�าเสมอ และการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้มกัจะมีการรับเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้จากลูกคา้ 

รวมถึงการขอหนังสือรับรองธนาคาร หรือการประกนัสินเชื�อแบบอื�น ๆ จากธนาคารและสถาบนัการเงิน

อื�นที�มีชื�อเสียง  

กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั�งสํารองของผลขาดทุนดา้น

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี�คงคา้งนับจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่ม

ลูกคา้ที�มีรูปแบบของความเสี�ยงด้านเครดิตที�คลา้ยคลึงกัน โดยจดักลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกคา้และ

อนัดบัความน่าเชื�อถือของลูกคา้ การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นคาํนึงถึง

ผลของความน่าจะเป็นถ่วงนํ� าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลที�มีความสมเหตุสมผลและสามารถ

สนบัสนุนไดท้ี�มีอยู่ ณ วนัที�รายงานเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะ

เศรษฐกิจในอนาคต  

เครื�องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร  

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินโดยจะ

ลงทุนกบัคู่สัญญาที�ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั�นและอยู่ในวงเงินสินเชื�อที�กาํหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย 

โดยวงเงินสินเชื�อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทัเป็นประจาํทุกปีและอาจมีการ

ปรับปรุงในระหวา่งปีขึ�นอยู่กบัความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษทั การกาํหนดวงเงิน

ดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสี�ยงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที�อาจเกิดขึ�นจากการ

ผิดนดัชาํระของคู่สัญญา 

ความเสี�ยงด้านตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัรา

ดอกเบี�ย และความเสี�ยงจากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน  

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินคา้และการให้กูย้ืม

เงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศดงันี�  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

 งบการเงินรวม อตัราแลกเปลี�ยน                       

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน อตัราซื�อ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หนึ�งหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.8 3.4 34.3913 34.7335 

ยูโร 0.2 0.1 36.4494 37.2053 

ปอนดส์เตอร์ลิง 0.6 0.5 41.2273 42.1004 

เหรียญฮ่องกง - 0.3 4.3909 4.4771 

  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม อตัราแลกเปลี�ยน                       

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน อตัราซื�อ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหนึ�งหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.9 2.5 33.2469 33.5929 

ยูโร 0.4 0.5 37.5083 38.2813 

ปอนดส์เตอร์ลิง 0.4 0.1 44.6476 45.5492 

เหรียญฮ่องกง - 0.5 4.2449 4.3322 

หยวน - 0.5 5.1828 5.3185 

เยน - 1.8 0.2869 0.2944 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี �ย 

กลุม่บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินกูย้ืมระยะสั�นและเงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน และหุ้นกู ้สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัรา

ตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยโดยการจดัหาเงินกู ้ยืมที�มีทั�งอตัราดอกเบี� ยคงที�และอตัรา

ดอกเบี�ยผนัแปรในสัดส่วนที�เหมาะสม  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัที�มีอตัราดอกเบี�ย

สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี� ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�

สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

    อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที� ปรับขึ�นลง ไมมี่อตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 908 28 936 0.01 - 0.45 

 
- - - 908 28 936  

หนี�สินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 3,518 - - - - 3,518 1.3 - 1.5 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 900 - - 725 - 1,625 1.58  

MLR หกัส่วนเพิ�ม 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 111 292 235 - - 638 1.8 - 5.5 

หุ้นกู ้ 1,499 - - - - 1,499 1.3 

 
6,028 292 235 725 - 7,280  

 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

    อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที� ปรับขึ�นลง ไม่มอีตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,093 41 1,134 0.01 - 0.35 

 
- - - 1,093 41 1,134  

หนี�สินทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,812 - - - - 2,812 0.7 - 1.8 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 400 900 - 894 - 2,194 1.58,       

MLR หกัส่วนเพิ�ม 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 104 329 17 - - 450 1.8 - 4.0 

หุ้นกู ้ - 1,498 - - - 1,498 1.3 

 
3,316 2,727 17 894 - 6,954  

 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตรา

ตา่งประเทศดงันี�  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

 งบการเงินรวม อตัราแลกเปลี�ยน                       

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน อตัราซื�อ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หนึ�งหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.8 3.4 34.3913 34.7335 

ยูโร 0.2 0.1 36.4494 37.2053 

ปอนดส์เตอร์ลิง 0.6 0.5 41.2273 42.1004 

เหรียญฮ่องกง - 0.3 4.3909 4.4771 

  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 งบการเงินรวม อตัราแลกเปลี�ยน                       

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนี� สินทางการเงิน อตัราซื�อ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหนึ�งหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.9 2.5 33.2469 33.5929 

ยูโร 0.4 0.5 37.5083 38.2813 

ปอนดส์เตอร์ลิง 0.4 0.1 44.6476 45.5492 

เหรียญฮ่องกง - 0.5 4.2449 4.3322 

หยวน - 0.5 5.1828 5.3185 

เยน - 1.8 0.2869 0.2944 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี �ย 

กลุม่บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินกูย้ืมระยะสั�นและเงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน และหุ้นกู ้สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัรา

ตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยโดยการจดัหาเงินกู ้ยืมที�มีทั�งอตัราดอกเบี� ยคงที�และอตัรา

ดอกเบี�ยผนัแปรในสัดส่วนที�เหมาะสม  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัที�มีอตัราดอกเบี�ย

สามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี� ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�

สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

    อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที� ปรับขึ�นลง ไมมี่อตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 908 28 936 0.01 - 0.45 

 
- - - 908 28 936  

หนี�สินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 3,518 - - - - 3,518 1.3 - 1.5 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 900 - - 725 - 1,625 1.58  

MLR หกัส่วนเพิ�ม 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 111 292 235 - - 638 1.8 - 5.5 

หุ้นกู ้ 1,499 - - - - 1,499 1.3 

 
6,028 292 235 725 - 7,280  

 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

    อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที� ปรับขึ�นลง ไม่มอีตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 1,093 41 1,134 0.01 - 0.35 

 
- - - 1,093 41 1,134  

หนี�สินทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,812 - - - - 2,812 0.7 - 1.8 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 400 900 - 894 - 2,194 1.58,       

MLR หกัส่วนเพิ�ม 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 104 329 17 - - 450 1.8 - 4.0 

หุ้นกู ้ - 1,498 - - - 1,498 1.3 

 
3,316 2,727 17 894 - 6,954  

 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

    อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที� ปรับขึ�นลง ไม่มอีตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 22 8 30 0.01 - 0.33 

เงินให้กูยื้มระยะสั�นแกกิ่จการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 7,025 - - - - 7,025 2.5 

 7,025 - - 22 8 7,055  

หนี�สินทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 3,380 - - - - 3,380 1.3 - 1.5 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 900 - - - - 900 1.58 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 2 10 43 - - 55 3.0 

หุน้กู ้ 1,499 - - - - 1,499 1.3 

 5,781 10 43 - - 5,834  
 

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

    อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที� ปรับขึ�นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 54 8 62 0.01 - 0.20 

เงินให้กูยื้มระยะสั�นแกกิ่จการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 5,399 - - - - 5,399 2.5 

 5,399 - - 54 8 5,461  

หนี�สินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,665 - - - - 2,665 0.7 - 0.8 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 400 900 - - - 1,300 1.58 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 2 10 45 - - 57 3.0 

หุน้กู ้ - 1,498 - - - 1,498 1.3 

 3,067 2,408 45 - - 5,520  
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ความเสี�ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

กลุม่บริษทัไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เนื�องจากในการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทัตอ้งมีการจดัหานํ�าตาลและอลูมิเนียมชนิดแผน่อย่างต่อเนื�อง ความผนัผวนของราคาขึ�นอยูก่บัอปุสงค์

และอุปทานในตลาด กลุ่มบริษทัได้กาํหนดนโยบายการจดัซื�อและการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือโดย

พิจารณาจากปริมาณยอดซื�อในอนาคตและการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินคา้โภคภณัฑด์งักล่าว 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องโดยการรักษาระดับเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ

เพื�อให้สามารถชําระภาระผูกพันได้ รวมถึงการมีวงเงินสินเชื�อจากธนาคารหลายแห่ง กลุ่มบริษทัได้

ประเมินการกระจุกตวัของความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื�อนาํไปชาํระหนี� สินเดิมและไดข้อ้สรุปว่า

ความเสี�ยงดังกล่าวอยู่ในระดับตํ�า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนที�หลากหลาย

อยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี� สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที�  

31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ� งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที�ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 

สามารถแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 3,518 - - - 3,518 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 1,853 - - 1,853 

หนี� สินตามสญัญาเช่า - 136 374 338 848 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,094 578 - 1,672 

หุ้นกู ้ - 1,510 - - 1,510 

รวม 3,518 4,593 952 338 9,401 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

    อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที� ปรับขึ�นลง ไม่มอีตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 22 8 30 0.01 - 0.33 

เงินให้กูยื้มระยะสั�นแกกิ่จการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 7,025 - - - - 7,025 2.5 

 7,025 - - 22 8 7,055  

หนี�สินทางการเงนิ        

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 3,380 - - - - 3,380 1.3 - 1.5 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 900 - - - - 900 1.58 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 2 10 43 - - 55 3.0 

หุน้กู ้ 1,499 - - - - 1,499 1.3 

 5,781 10 43 - - 5,834  
 

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

    อตัราดอกเบี�ย    

 อตัราดอกเบี�ยคงที� ปรับขึ�นลง ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบี�ย 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 54 8 62 0.01 - 0.20 

เงินให้กูยื้มระยะสั�นแกกิ่จการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 5,399 - - - - 5,399 2.5 

 5,399 - - 54 8 5,461  

หนี�สินทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,665 - - - - 2,665 0.7 - 0.8 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 400 900 - - - 1,300 1.58 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 2 10 45 - - 57 3.0 

หุน้กู ้ - 1,498 - - - 1,498 1.3 

 3,067 2,408 45 - - 5,520  
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ความเสี�ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

กลุม่บริษทัไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์เนื�องจากในการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทัตอ้งมีการจดัหานํ�าตาลและอลูมิเนียมชนิดแผน่อย่างต่อเนื�อง ความผนัผวนของราคาขึ�นอยูก่บัอปุสงค์

และอุปทานในตลาด กลุ่มบริษทัได้กาํหนดนโยบายการจดัซื�อและการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือโดย

พิจารณาจากปริมาณยอดซื�อในอนาคตและการเปลี�ยนแปลงของราคาของสินคา้โภคภณัฑด์งักล่าว 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการบริหารสภาพคล่องโดยการรักษาระดับเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ

เพื�อให้สามารถชําระภาระผูกพันได้ รวมถึงการมีวงเงินสินเชื�อจากธนาคารหลายแห่ง กลุ่มบริษทัได้

ประเมินการกระจุกตวัของความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื�อนาํไปชาํระหนี� สินเดิมและไดข้อ้สรุปว่า

ความเสี�ยงดังกล่าวอยู่ในระดับตํ�า กลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของเงินทุนที�หลากหลาย

อยา่งเพียงพอ  

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี� สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัที�  

31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ� งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที�ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 

สามารถแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 3,518 - - - 3,518 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 1,853 - - 1,853 

หนี� สินตามสญัญาเช่า - 136 374 338 848 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,094 578 - 1,672 

หุ้นกู ้ - 1,510 - - 1,510 

รวม 3,518 4,593 952 338 9,401 

  

 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,806 6 - - 2,812 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 1,769 - - 1,769 

หนี� สินตามสญัญาเช่า - 115 352 18 485 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 610 1,672 - 2,282 

หุ้นกู ้ - 19 1,510 - 1,529 

รวม 2,806 2,519 3,534 18 8,877 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 3,380 - - - 3,380 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 46 - - 46 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 3 18 53 74 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 909 - - 909 

หุ้นกู ้ - 1,510 - - 1,510 

รวม 3,380 2,468 18 53 5,919 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,665 - - - 2,665 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 86 - - 86 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 3 18 57 78 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 420 909 - 1,329 

หุ้นกู ้ - 19 1,510 - 1,529 

รวม 2,665 528 2,437 57 5,687 
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35.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี�  

ก) สินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั� น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสด ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เงินปันผลคา้ง

รับ เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ

ตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกูท้ี�จ่ายดอกเบี�ยในอตัราคงที� แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

จ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราเบี�ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสาํหรับเงินกูย้มืที�มีเงื�อนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวที� จ่ายดอกเบี� ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี� ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม  

36. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม

เพื�อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที�           

31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.90:1 (2564: 0.90:1) และเฉพาะของบริษทัฯ

มีอตัราส่วนหนี� สินต่อทนุเทา่กบั 0.94:1 (2564: 0.87:1) 

37. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2566 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 

(บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 100.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 104.8 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา (เพิ�มขึ�น 4.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ� งบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนเรียบร้อย

แลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 12 มกราคม 2566  

37.2 เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2566 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้

เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 85.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 89.3 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ�มขึ�น 3.4 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิงหรือประมาณ  3.8 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวันที�                    

12 มกราคม 2566  

37.3 เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2566 ที�ประชุมคณะกรรมการ บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั (ACV) (บริษทัย่อย

แห่งหนึ� ง) มีมติให้บริษทัย่อยเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มเติมสําหรับหุ้นสามญัส่วนที�เหลือจาํนวน 15 ลา้นบาท 

และเพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 164 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,640,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) จากทุน              

จดทะเบียนเดิม 20 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 

184 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,840,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษทัฯได้ชาํระค่าหุ้นดังกล่าวทั�งหมด 

ในวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2566 และบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที�            

14 กุมภาพนัธ์ 2566 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,806 6 - - 2,812 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 1,769 - - 1,769 

หนี� สินตามสญัญาเช่า - 115 352 18 485 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 610 1,672 - 2,282 

หุ้นกู ้ - 19 1,510 - 1,529 

รวม 2,806 2,519 3,534 18 8,877 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกวา่  

5 ปี รวม 

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 3,380 - - - 3,380 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 46 - - 46 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 3 18 53 74 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 909 - - 909 

หุ้นกู ้ - 1,510 - - 1,510 

รวม 3,380 2,468 18 53 5,919 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี รวม 

เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 2,665 - - - 2,665 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - 86 - - 86 

หนี� สินตามสัญญาเช่า - 3 18 57 78 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 420 909 - 1,329 

หุ้นกู ้ - 19 1,510 - 1,529 

รวม 2,665 528 2,437 57 5,687 
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35.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี�  

ก) สินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั� น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสด ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เงินปันผลคา้ง

รับ เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ

ตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกูท้ี�จ่ายดอกเบี�ยในอตัราคงที� แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด

จ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราเบี�ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสาํหรับเงินกูย้มืที�มีเงื�อนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวที� จ่ายดอกเบี� ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี� ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม  

36. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของกลุ่มบริษทั คือการจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม

เพื�อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที�           

31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.90:1 (2564: 0.90:1) และเฉพาะของบริษทัฯ

มีอตัราส่วนหนี� สินต่อทนุเทา่กบั 0.94:1 (2564: 0.87:1) 

37. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2566 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลดิ�งส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 

(บริษทัย่อยแห่งหนึ� ง) มีมติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 100.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 104.8 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา (เพิ�มขึ�น 4.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซึ� งบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ�มทุนเรียบร้อย

แลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวนัที� 12 มกราคม 2566  

37.2 เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2566 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้

เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 85.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 89.3 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ�มขึ�น 3.4 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิงหรือประมาณ  3.8 ล้านยูโร) โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ�มทุนเมื�อวันที�                    

12 มกราคม 2566  

37.3 เมื�อวนัที� 18 มกราคม 2566 ที�ประชุมคณะกรรมการ บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั (ACV) (บริษทัย่อย

แห่งหนึ� ง) มีมติให้บริษทัย่อยเรียกชาํระค่าหุ้นเพิ�มเติมสําหรับหุ้นสามญัส่วนที�เหลือจาํนวน 15 ลา้นบาท 

และเพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 164 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,640,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) จากทุน              

จดทะเบียนเดิม 20 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 200,000 หุ้น มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 

184 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,840,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษทัฯได้ชาํระค่าหุ้นดังกล่าวทั�งหมด 

ในวนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2566 และบริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที�            

14 กุมภาพนัธ์ 2566 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน
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37.4 เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2566 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืม

ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ซึ� งมีอายุ 3 ปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�า

ประกนั  

38. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ ์2566 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง

228



 
 

66 

37.4 เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2566 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืม

ระยะยาวกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งในวงเงินไม่เกิน 1,500 ลา้นบาท ซึ� งมีอายุ 3 ปี และไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�า

ประกนั  

38. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมื�อวนัที� 17 กุมภาพนัธ ์2566 



สิ่วนที่่� 4
กิาริริับริองควิามถููกิต้้องของข้อมูล 

(เอกิสัาริแน์บ)



ริายงาน์ควิามริับผิดำช่อบของคณะกิริริมกิาริบริิษััทฯ ต้่อริายงาน์ทางกิาริเงิน์
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ เปีน็ผ่ร้ื่บัำผิดช่อบำตอ่งบำกำารื่เงินของบำริื่ษัทั คารื่าบำาวกำรืุ่ป๊ี จำากำดั (มหาช่น) รื่วมถ่ึงขอ้มล่สารื่สนเทศทางกำารื่เงนิที�ปีรื่ากำฏิ

ใน 56-1 One Report  งบำกำารื่เงินดังกำล่าวจัดทำาข่�นตามมาตรื่ฐานกำารื่บำัญช่ีที�รื่ับำรื่องโดยทั�วไปี โดยเล่อกำใช่้นโยบำายบำัญช่ีที�เหมาะสมและถึ่อปีฏิิบำัติอย่าง
สมำ�าเสมอ และใช่ด้ลุยพนิจิอยา่งรื่ะมดัรื่ะวงัและรื่อบำคอบำในกำารื่จัดทำา รื่วมทั�งให้มกีำารื่เปีดิเผยขอ้มล่ที�สำาคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุีรื่ะกำอบำงบำกำารื่เงนิ 
เพ่�อให้เปี็นปีรื่ะโยช่น์ต่อผ่้ถึ่อหุ้น และนักำลงทุนอย่างโปีรื่่งใส

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ จัดให้มีรื่ะบำบำกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงและรื่ะบำบำควบำคุมภายในที�เหมาะสมและมีปีรื่ะสิทธุิผล เพ่�อให้มั�นใจอย่างมีเหตุผล
ได้ว่า ข้อม่ลบำรื่ิษััท มีความถึ่กำต้อง ครื่บำถึ้วน และเพียงพอที�จะดำารื่งรื่ักำษัาไว้ซึ่่�งทรื่ัพย์สิน ตลอดจนเพ่�อมิให้เกำิดกำารื่ทุจรื่ิตหรื่่อกำารื่ดำาเนินกำารื่ที�ผิดปีกำติ
อย่างมีนัยสำาคัญ นอกำจากำน้� คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ได้แต่งตั�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ เพ่�อทำาหน้าที�สอบำทานนโยบำายกำารื่บำัญชี่ความถึ่กำต้องของ
รื่ายงานทางกำารื่เงิน และสอบำทานความเพียงพอของรื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายใน กำารื่ตรื่วจสอบำภายใน และกำารื่เปีิดเผยข้อม่ลทางกำารื่เงิน เพ่�อให้บำรื่ิษััทฯ 
ได้แสดงฐานะกำารื่เงิน รื่ายได้ ค่าใช่้จ่าย และกำรื่ะแสเงินสดที�เปี็นจรื่ิงและสมเหตุสมผล ถึ่กำต้องตามหลักำกำารื่จัดกำารื่ที�ดี

งบำกำารื่เงินของบำรื่ิษััทฯ ได้รื่ับำกำารื่ตรื่วจสอบำโดยผ่้สอบำบำัญช่ีรื่ับำอนุญาตของบำรื่ิษััทฯ ค่อ บำรื่ิษััท สำานักำงาน อีวาย จำากำัด ซึ่่�งในกำารื่ตรื่วจสอบำ
นั�น คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทได้สนับำสนุนให้ฝ่่ายบำรื่ิหารื่ของบำรื่ิษััทฯ เปี็นผ่้จัดทำาและเปีิดเผยข้อม่ล และเอกำสารื่ต่าง ๆ เพ่�อให้ผ่้สอบำบำัญช่ีได้ตรื่วจสอบำ
ได้อย่างอิสรื่ะและแสดงความเห็นตามมาตรื่ฐานกำารื่สอบำบำัญช่ีทั�วไปี ซึ่่�งผ่้สอบำบัำญช่ีไม่มีข้อขัดแย้งหรื่่อความเห็นที�แตกำต่างใดๆ กำับำฝ่่ายบำรื่ิหารื่หรื่่อ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ โดยความเห็นของผ่้สอบำบำัญช่ีได้ปีรื่ากำฏิในรื่ายงานของผ่้สอบำบำัญช่ีซึ่่�งแสดงไว้ใน 56-1 One Report แล้ว

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ มีความเห็นว่ารื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายในและกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงของบำรื่ิษััทอย่่ในรื่ะดับำที�ดีมีปีรื่ะสิทธุิภาพ
เพียงพอ และสามารื่ถึสรื่า้งความเช่่�อมั�นอยา่งมเีหตผุลไดว้า่กำารื่ปีฏิบิำตังิานของรื่ะบำบำตา่งๆ ในบำรื่ษิัทัฯ เปีน็ไปีตามหลกัำกำารื่จดักำารื่ที�ด ีมกีำารื่จดักำารื่บำรื่หิารื่
ความเสี�ยงที�เหมาะสม รื่วมถึ่งงบำกำารื่เงินของบำรื่ิษััทฯ สำาหรื่ับำปีีสิ�นสุดวันที� 31 ธุันวาคม 2565 มีความน่าเช่่�อถึ่อ โดยถึ่อปีฏิิบำัติตามมาตรื่ฐานกำารื่บำัญช่ี
ที�รื่ับำรื่องโดยทั�วไปี และปีฏิิบำัติถึ่กำต้องตามกำฎหมายและกำฎรื่ะเบำียบำที�เกำี�ยวข้อง

 นางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ         นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ
    ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ      ปีรื่ะธุานผ่้บำรื่ิหารื่ฝ่่ายกำารื่เงิน (CFO)

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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เอกิสัาริแน์บ 1 ริายละเอ่ยดำเกิ่�ยวิกิับกิริริมกิาริ ผู้บริิหาริ ผู้ม่อำาน์าจควิบคุม  
ผู้ท่�ไดำ้ริับมอบหมายให้ริับผิดำช่อบสัูงสัุดำใน์สัายงาน์บัญช่่ และกิาริเงิน์ ผู้ท่�ไดำ้
ริับมอบหมายให้ริับผิดำช่อบโดำยต้ริงใน์กิาริควิบคุมดำูแลกิาริทำาบัญช่่เลขาน์ุกิาริ
บริิษััท และต้ัวิแทน์ต้ิดำต้่อป้ริะสัาน์งาน์กิริณ่เป้็น์บริิษััทต้่างป้ริะเทศ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ริายละเอ่ยดำเกิ่�ยวิกิับกิริริมกิาริ

1. น์างสัาวิณัฐช่ไม ถูน์อมบูริณ์เจริิญ
อายุ     60

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    18 มีนาคม 2557 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ   8 ปีี 9 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   22.2

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ มารื่ดาของนางสาวณ์ัฐช่นกำ วงษั์สวัสดิ�

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• ปีรื่ิญญาตรื่ี ศ่กำษัาศาสตรื่์, มหาวิทยาลัยศิลปีากำรื่

• ปีรื่ิญญาโท พาณ์ิช่ยศาสตรื่์และกำารื่บำัญช่ี, มหาวิทยาลัยธุรื่รื่มศาสตรื่์

ปริะวัต่ิการิอบริมุ่
• Role of the Chairman Program (RCP) รืุ่่นที� 51/2565, Thai Institute of Directors (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รืุ่่นที� 184/2557, Thai Institute of Directors (IOD) 

• Financial Statements for Directors (FSD) รืุ่่นที� 23/2557, Thai Institute of Directors (IOD)

• Risk Management Committee Program (RMP) รืุ่่นที� 4/2557, Thai Institute of Directors (IOD)

• หลักำส่ตรื่ พัฒนารื่ะบำบำกำารื่บำรื่ิหารื่ทรื่ัพยากำรื่มนุษัย์, สถึาบำันกำารื่จัดกำารื่ปีัญญาภิวัฒน์

• หลักำส่ตรื่ ผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง, สถึาบำันวิทยากำารื่ตลาดทุน (วตท.) รืุ่่นที� 16

• หลักำส่ตรื่ ผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่งด้านกำารื่ค้าและกำารื่พาณ์ิช่ย์ (TEPCoT) 

• หลักำส่ตรื่ กำารื่ปี้องกำันรื่าช่อาณ์าจักำรื่ (วปีอ.)

• หลักำส่ตรื่ ปีรื่ะกำาศน้ยบำัตรื่ธุรื่รื่มมาภิบำาลกำารื่แพทย์สำาหรื่ับำผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดังส่ง (ปีธุพ.)

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2565 - ปีัจจุบำัน     ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
2557 - 2565      รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ / รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง / กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน 
  และ กำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
-ไม่มี-

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2556 - ปีัจจุบำัน   กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด
2560 - 2565 กำรื่รื่มกำารื่และกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ บำรื่ิษััท ตะวันแดง เอฟื้ แอนด์ บำี จำากำัด
2558 - 2565      กำรื่รื่มกำารื่และกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ บำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่ตะวันแดง 1999 จำากำัด
2557 - 2565       รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เอเช่ียแปีซึ่ิฟื้ิกำกำลาส จำากำัด
2556 - 2565       กำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด
2555 - 2565 กำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ บำรื่ิษััท ตะวันแดง ดีซึ่ีเอ็ม จำากำัด
2548 - 2565 กำรื่รื่มกำารื่ และกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ บำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์เยอรื่มันตะวันแดง จำากำัด
2545 - 2565 กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด
2545 - 2556 รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด
2542 - 2565 กำรื่รื่มกำารื่ และกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ บำรื่ิษััท โรื่งเบำียรื่์ตะวันแดง จำากำัด

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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2. น์ายเสัถู่ยริ เสัถู่ยริธริริมะ
อายุ     68

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    18 มีนาคม 2557 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    8 ปีี 10 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   32.1

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ บำิดาของนายรื่่มธุรื่รื่ม เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน
ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• ปีรื่ิญญาตรื่ี รื่ัฐศาสตรื่์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธุรื่รื่มาธุิรื่าช่

ปริะวัต่ิการิฝ่ึกอบริมุ่
• Director Accreditation Program (DAP) รืุ่่นที� 19/2557, Thai Institute of Directors (IOD)

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2565 - ปีัจจุบำัน รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน / 
  ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่ 
2557 - 2565 ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน / 
  ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
-ไม่มี-

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2564 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท บำรื่ิษััท ทีดี ซึ่ัพพลาย เช่น จำากำัด
2563 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท บำรื่ิษััท เอ ว่้ดดี� ดรื่ิงค์ จำากำัด
2561 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท บำรื่ิษััท ตะวันแดง โลจีสติกำส์ จำากำัด / บำรื่ิษััท ทีดี ตะวันแดง จำากำัด / บำรื่ิษััท เอ็กำซึ่์เพรื่สเมด จำากำัด
2557 - ปีัจจุบำัน ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เอเช่ียแปีซึ่ิฟื้ิกำกำลาส จำากำัด
2556 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท ซึ่ี.เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่ส กำรืุ่๊ปี จำากำัด
2555 - ปีัจจุบำัน ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท ตะวันแดง ดีซึ่ีเอ็ม จำากำัด
2545 - ปีัจจุบำัน ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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3. น์ายยืน์ยง โอภัากิุล
อายุ     68

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    18 มีนาคม 2557 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    8 ปีี 10 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   14.2

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ - ไม่มี -

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• ปีรื่ิญญาดุษัฎีบำัณ์ฑ์ิตกำิตติมศักำดิ� ศิลปีศาสตรื่์, มหาวิทยาลัยกำรืุ่งเทพธุนบำุรื่ี

• ปีรื่ิญญาดุษัฎีบำัณ์ฑ์ิตกำิตติมศักำดิ� สาขาดนตรื่ีไทยนิยม, มหาวิทยาลัยรื่ามคำาแหง

ปริะวัต่ิการิฝ่ึกอบริมุ่
• Director Accreditation Program (DAP) รืุ่่นที� 112/2557, Thai Institute of Directors (IOD)

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2557 - ปีัจจุบำัน  รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส 
2556 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
-ไม่มี-

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2557 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เอเช่ียแปีซึ่ิฟื้ิกำกำลาส จำากำัด
2557 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท ตะวันแดง ดีซึ่ีเอ็ม จำากำัด
2545 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ / รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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4. น์างวิงดำาวิ ถูน์อมบูริณ์เจริิญ
อายุ     60

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    22 เมษัายน 2564 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    1 ปีี 8 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   1.82

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ น้องสาวของนางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส
กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน
กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• ปีรื่ิญญาตรื่ี วารื่สารื่ศาสตรื่์และส่�อสารื่มวลช่น, มหาวิทยาลัยธุรื่รื่มศาสตรื่์

ปริะวัต่ิการิฝ่ึกอบริมุ่
• Director Certification Program (DCP) รืุ่่นที� 206/2558, Thai Institute of Directors (IOD)-Financial Statements for Directors (FSD) 
รืุ่่นที� 23/2557, Thai Institute of Directors (IOD)

• Risk Management Committee Program (RMP) รืุ่่นที� 4/2557, Thai Institute of Directors(IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รืุ่่นที� 112/2557, Thai Institute of Directors (IOD)

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน / กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ 
2564 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท 
2563 - ปีัจจุบำัน รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส 
2557 - 2561 กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง / รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส

ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
-ไม่มี-

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เอเช่ีย แคน แมน่แฟื้คเจอรื่ิ�ง จำากำัด 
2563 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เอเช่ีย แพ็คเกำจจิ�ง แมน่แฟื้คเจอรื่ิ�ง จำากำัด / บำรื่ิษััท เอเช่ีย คารื่าบำาวเวนเจอรื่์ จำากำัด
2557 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ และ รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด
2557 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ และ รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส บำรื่ิษััท ตะวันแดง ดีซึ่ีเอ็ม จำากำัด
2556 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ และ รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่อาวุโส บำรื่ิษััท เอเช่ียแปีซึ่ิฟื้ิกำกำลาส จำากำัด
2561 - 2563    กำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ บำรื่ิษััท ซึ่ี. เจ. เอ็กำซึ่์เพรื่สกำรืุ่๊ปี จำากำัด

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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5. น์ายกิมลดำิษัฐ สัมุทริโคจริ
อายุ     63

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    7 สิงหาคม 2558 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    7 ปีี 4 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   - ไม่มี -

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ - ไม่มี -

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง
รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ 

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford

ปริะวัต่ิการิอบริมุ่
• หลักำส่ตรื่ Director Accreditation Program (DAP) รืุ่่น 198/2565, สมาคมส่งเสรื่ิมสถึาบำันกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทไทย (IOD)

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2558 - ปีัจจุบำัน   กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท 
2557 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง /รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ 

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
-ไม่มี-

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เอ ว่้ดดี� ดรื่ิงค์ จำากำัด
2563 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เอเช่ีย แพ็คเกำจจิ�ง แมน่แฟื้คเจอรื่ิ�ง จำากำัด / บำรื่ิษััท เอเช่ียคารื่าบำาวเวนเจอรื่์ จำากำัด
2560 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เอเช่ีย แคน แมน่แฟื้คเจอรื่ิ�ง จำากำัด 
2558 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด
2558 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เอเช่ียแปีซึ่ิฟื้ิกำกำลาส จำากำัด
2558 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท ตะวันแดงดีซึ่ีเอ็ม จำากำัด
2557 - ปีัจจุบำัน รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่สายงานกำารื่ตลาด บำรื่ิษััท ตะวันแดง ดีซึ่ีเอ็ม จำากำัด
2557 - ปีัจจุบำัน รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่สายงานกำารื่ตลาด บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด
2545 - 2556 ผ่้อำานวยกำารื่ฝ่่ายกำารื่ตลาด บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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6. น์ายริ่มธริริม เสัถู่ยริธริริมะ
อายุ     38

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    21 ธุันวาคม 2559 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    6 ปีี 1 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   - ไม่มี -

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ บำุตรื่ของนายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง
กำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• Bachelor of Marketing, University of Wollongong, NSW, Australia

• Master of International Business, University of Queensland, QLD, Australia

ปริะวัต่ิการิอบริมุ่
• Director Accreditation Program (DAP) รืุ่่นที� 174/2020, Thai Institute of Directors (IOD)

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2566 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่
2560 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 
2559 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ 
2561 - 2565 รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ 
2559 - 2561 ผ่้อำานวยกำารื่ สำานักำปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่ 

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
-ไม่มี-

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2557 - 2558 ผ่้อำานวยกำารื่ บำรื่ิษััท ซึ่ีเจ เอ็กำเพรื่ซึ่ กำรืุ่๊ปี จำากำัด
2555 - 2556 ผ่้อำานวยกำารื่ บำรื่ิษััท ตะวันแดง สิงคโปีรื่์ จำากำัด

7. น์างเสัาวิน์่ย์ กิมลบุต้ริ (กิริริมกิาริอิสัริะ)
อายุ     70

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    18 มีนาคม 2557 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    8 ปีี 10 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   - ไม่มี -

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ - ไม่มี -

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ
รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• ปีรื่ิญญาโท รื่ัฐศาสตรื่์ สาขาบำรื่ิหารื่รื่ัฐกำิจ, มหาวิทยาลัยธุรื่รื่มศาสตรื่์

• ปีรื่ิญญาตรื่ี รื่ัฐศาสตรื่์ สาขาบำรื่ิหารื่รื่ัฐกำิจ, มหาวิทยาลัยธุรื่รื่มศาสตรื่์

ปริะวัต่ิการิอบริมุ่
• Financial Statement for Director (FSD) รืุ่่นที� 45/2566, Thai Institute of Directors (IOD) 

• Director Leadership Certificate Program (DLCP) รืุ่่นที� 4/2265, Thai Institute of Directors (IOD)

• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รืุ่่นที� 15/2563, Thai Institute of Directors (IOD)

• Boards that make a difference (BMD) รืุ่่นที� 9/2562 Thai Institute of Directors (IOD)

• Advance Audit Committee Program (AACP) รืุ่่นที17/2557, Thai Institute of Directors (IOD)

• Role of the Chairman Program (RCP) รืุ่่นที� 23/2553, Thai Institute of Directors (IOD)

• Financial Institutions Governance Program (FGP) รืุ่่นที� 1/2553, Thai Institute of Directors (IOD)

• Role of the Compensation Committee (RCC) รืุ่่นที� 8/2552, Thai Institute of Directors (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รืุ่่นที� 69/2549, Thai Institute of Directors (IOD)

• ปีรื่ิญญาบำัตรื่กำารื่ปี้องกำันรื่าช่อาณ์าจักำรื่, วิทยาลัยปี้องกำันรื่าช่อาณ์าจักำรื่ (วปีอ.) รืุ่่น 2548

• ปีรื่ะกำาศน้ยบำัตรื่หลักำส่ตรื่ผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง, สถึาบำันวิทยาลัยกำารื่ตลาดทุน วตท. รืุ่่นที� 7

• Senior Executive Program Kellogg, - สถึาบำันศศินทรื่์

• The Management Development Program (Wharton School)

• หลักำส่ตรื่กำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ด้านความมั�นคงขั�นส่ง รืุ่่นที� 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยปี้องกำันรื่าช่อาณ์าจักำรื่

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2564 - ปีัจจุบำัน  กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง /
  รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน 
2557 - 2564  กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง /รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา 
  และกำำาหนดค่าตอบำแทน

ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
2564 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะและกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ บำรื่ิษััท ฐิติกำรื่ จำากำัด (มหาช่น)
2559 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�ดี / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง  

   บำรื่ิษััท เอฟื้เอ็น แฟื้คตอรื่ี� เอ๊าท์เลท จำากำัด (มหาช่น)
2555 - ปีัจจุบำัน  กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ / ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�ดี บำรื่ิษััท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำากำัด (มหาช่น)
2563 - 2565 กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะและปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ บำรื่ิษััท โกำลบำอล เพาเวอรื่์ ซึ่ินเนอรื่์ยี จำากำัด (มหาช่น)
2560 - 2561 กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ / กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ บำรื่ิษััท แปีซึ่ิฟื้ิกำไพพ์ จำากำัด (มหาช่น)
2559 - 2563 กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ / กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ บำรื่ิษััท โกำลว์ พลังงาน จำากำัด (มหาช่น)
2552 - 2556  ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ ธุนาคารื่ทหารื่ไทย จำากำัด (มหาช่น)
2552 - 2556  กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท ทางยกำรื่ะดับำดอนเม่อง จำากำัด (มหาช่น)

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2564 - ปีัจจุบำัน ปีรื่ะธุานกำรื่รื่กำารื่บำรื่ิษััทหลักำทรื่ัพย์จัดกำารื่กำองทุน ไอรื่่า จำากำัด
2562 - 2565 กำรื่รื่มกำารื่ผ่้ทรื่งคุณ์วุฒิภาวิทยาลัยเซึ่้าธุ์อีสท์บำางกำอกำ
2557 - 2563  กำรื่รื่มกำารื่ และปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ ธุนาคารื่พัฒนาวิสาหกำิจขนาดกำลางและขนาดย่อมแห่งปีรื่ะเทศไทย
2557 - 2562  ที�ปีรื่่กำษัาปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มาธุิกำารื่เศรื่ษัฐกำิจ กำารื่เงิน กำารื่คลัง สภานิติบำัญญัติแห่งช่าติ
2557 - 2561 กำรื่รื่มกำารื่ผ่้ทรื่งคุณ์วุฒิในกำรื่รื่มกำารื่สภาสถึาบำันรื่ัช่ภาคย์
2555 - 2556  ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ กำลุ่มธุุรื่กำิจค้าปีลีกำ บำรื่ิษััท ไทยยานยนต์ จำากำัด
2552 - 2555 รื่องปีลัดกำรื่ะทรื่วงกำารื่คลัง หัวหน้ากำลุ่มภารื่กำิจด้านรื่ายได้ กำรื่ะทรื่วงกำารื่คลัง

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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8. น์ายคณิต้ แพัทย์สัมาน์ (กิริริมกิาริอิสัริะ)
อายุ     60

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    1 ตุลาคม 2557 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    8 ปีี 3 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   - ไม่มี -

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ - ไม่มี - 

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ
กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง
กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• ปีรื่ิญญาโท บำรื่ิหารื่ธุุรื่กำิจ, สถึาบำันบำัณ์ฑ์ิตพัฒนบำรื่ิหารื่ศาสตรื่์

• ปีรื่ิญญาตรื่ี เศรื่ษัฐศาสตรื่์, มหาวิทยาลัยรื่ามคำาแหง

ปริะวัต่ิการิอบริมุ่
• Ethical Leadership Program (ELP) รืุ่่นที� 24/2564, Thai Institute of Directors (IOD)

• หลักำส่ตรื่ Director Briefing (O-DB) รืุ่่นที� 1/2564 และ รืุ่่นที� 14/2564

• หลักำส่ตรื่ National Director Conference (NDC) รืุ่่นที� 1/2564

• หลักำส่ตรื่ Board War Room Series (O-War Room) รืุ่่นที� 5/2563

• สัมมนา เรื่่�อง กำารื่ขับำเคล่�อนธุุรื่กำิจเพ่�อความยั�งย่น ปีรื่ะจำาปีี 2563 โดยผ่้เช่ี�ยวช่าญและคณ์ะผ่้บำรื่ิหารื่จากำฝ่่ายพัฒนาธุุรื่กำิจเพ่�อความยั�งย่น 
(SET)

• กำารื่ปีรื่ะชุ่มสัมมนาออนไลน์รื่่วมกำับำกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำของบำรื่ิษััทจดทะเบำียน

• สัมมนาออนไลน์เรื่่�อง กำารื่ต่อต้านกำารื่ทุจรื่ิตคอรื่์รื่ัปีช่ัน โดยวิทยากำรื่ปีรื่ะจำาสถึาบำันกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทไทยและภาคเอกำช่น

• Role of the Chairman Program (RCP) รืุ่่นที� 45/2562, Thai Institute of Directors (IOD)

• Driving Company Success with IT Governance (ITG) รืุ่่นที� 5/2559, Thai Institute of Director (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รืุ่่นที� 156/2555, Thai Institute of Directors (IOD)

• Audit Committee Program (ACP) รืุ่่นที� 40/2555, Thai Institute of Director (IOD)

• หลักำส่ตรื่ “กำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่สำาหรื่ับำกำรื่รื่มกำารื่ และผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่งของรื่ัฐวิสาหกำิจ และองค์กำารื่มหาช่น” รืุ่่นที� 11 (PDI 11),  
สถึาบำันพรื่ะปีกำเกำล้า

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น
2559 - ปีัจจุบำัน  กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท / กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ / กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 
2557 - 2559     กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท  

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ / กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน 
  บำรื่ิษััท ออโรื่รื่่า ดีไซึ่น์ จำากำัด (มหาช่น) 
2560 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ / กำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่และกำารื่พัฒนาธุุรื่กำิจอย่างยั�งย่น 
  บำรื่ิษััท โรื่งพยาบำาลพรื่ะรื่ามเกำ้า จำากำัด (มหาช่น)

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2556 - 2557  กำรื่รื่มกำารื่ ธุนาคารื่เพ่�อกำารื่เกำษัตรื่และสหกำรื่ณ์์ กำารื่เกำษัตรื่
2556   กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท บำรื่รื่ษััทปีรื่ะกำันสินเช่่�ออุตสาหกำรื่รื่มขนาดย่อม จำากำัด
2555 - 2557  กำรื่รื่มกำารื่ กำารื่เคหะแห่งช่าติ
2548 - 2556  ที�ปีรื่่กำษัากำรื่รื่มกำารื่ช่ำารื่ะบำัญช่ี และผ่้รื่ับำมอบำอำานาจคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ช่ำารื่ะบำัญช่ี
  บำรื่ิษััท บำรื่รื่ษััทบำรื่ิหารื่สินทรื่ัพย์ไทย จำากำัด

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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9. น์าย ณ กิาฬ เลาหะวิิไลย (กิริริมกิาริอิสัริะ)
อายุ     57

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    22 มิถึุนายน 2563 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    2 ปีี 7 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   - ไม่มี -

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ - ไม่มี -

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ
กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• ปีรื่ิญญาโท วิทยาศาสตรื่มหาบำัณ์ฑ์ิต วิทยากำารื่คอมพิวเตอรื่์, มหาวิทยาลัยรื่ังสิต

• ปีรื่ิญญาตรื่ี นิเทศศาสตรื่บำัณ์ฑ์ิต เอกำหนังส่อพิมพ์, จุฬาลงกำรื่ณ์์มหาวิทยาลัย

ปริะวัต่ิการิอบริมุ่
• Director Accreditation Program (DAP) รืุ่่นที� 174/2563, Thai Institute of Directors (IOD)

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น 
2563 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท / กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ 

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ / กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน บำรื่ิษััท ฐิติกำรื่ จำากำัด (มหาช่น)
2561 - 2562  บำรื่รื่ณ์าธุิกำารื่บำรื่ิหารื่ บำรื่ิษััท บำางกำอกำ โพสต์ จำากำัด (มหาช่น)
2559 - 2561  รื่องหัวหน้าเจ้าหน้าที�ฝ่่ายธุุรื่กำิจหนังส่อพิมพ์, บำรื่ิษััท โพสต์ พับำลิช่ช่ิ�ง จำากำัด (มหาช่น)
2556 - 2559  รื่องบำรื่รื่ณ์าธุิกำารื่บำรื่ิหารื่กำลุ่มโพสต์ฯ, บำรื่ิษััท โพสต์ พับำลิช่ช่ิ�ง จำากำัด (มหาช่น)

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2563 - 2564 ผ่้อำานวยกำารื่ฝ่่ายข่าว บำรื่ิษััท บำีอีซึ่ี มัตลิมีเดีย จำากำัด

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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10. น์ายป้ริีดำ่ ดำาวิฉาย (กิริริมกิาริอิสัริะ)
อายุ     64

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    22 เมษัายน 2564 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    1 ปีี 9 เด่อน 

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   - ไม่มี -

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ - ไม่มี -

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง
ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• ปีรื่ิญญาศิลปีศาสตรื่ดุษัฎีบำัณ์ฑ์ิตกำิตติมศักำดิ� สาขาวิช่าบำรื่ิหารื่ธุุรื่กำิจ วิทยาลัยเซึ่าธุ์อีสท์บำางกำอกำ

• ปีรื่ิญญาโท (นิติศาสตรื่์) มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออรื่์บำานา-แช่มเปีญจน์ สหรื่ัฐอเมรื่ิกำา  

• เนติบำัณ์ฑ์ิตไทย เนติบำัณ์ฑ์ิตยสภา 

• ปีรื่ิญญาตรื่ี (นิติศาสตรื่์ เกำียรื่ตินิยมอันดับำสอง) มหาวิทยาลัยธุรื่รื่มศาสตรื่์

ปริะวัต่ิการิอบริมุ่
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รืุ่่น 14/2565, สมาคมส่งเสรื่ิมสถึาบำันกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทไทย

• Role of the Chairman Program (RCP) รืุ่่น 51/2565, สมาคมส่งเสรื่ิมสถึาบำันกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทไทย

• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รืุ่่น 11/2559, สมาคมส่งเสรื่ิมสถึาบำันกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทไทย 

• หลักำส่ตรื่ผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่งด้านวิทยากำารื่พลังงาน รืุ่่น 8/2559, สถึาบำันวิทยากำารื่พลังงาน

• หลักำส่ตรื่ผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง รืุ่่น 20/2558, สถึาบำันวิทยากำารื่ตลาดทุน (วตท.)

• Ethical Leadership Program (ELP) รืุ่่น 1/2558, สมาคมส่งเสรื่ิมสถึาบำันกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทไทย 

• Financial Institutions Governance Program (FGP) รืุ่่น 1/2553, สมาคมส่งเสรื่ิมสถึาบำันกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทไทย  

• Director Certification Program (DCP) รืุ่่น 56/2548, สมาคมส่งเสรื่ิมสถึาบำันกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทไทย

• หลักำส่ตรื่วิทยาลัยปี้องกำันรื่าช่อาณ์าจักำรื่ภาครื่ัฐรื่่วมเอกำช่น รืุ่่นที� 24, วิทยาลัยปี้องกำันรื่าช่อาณ์าจักำรื่

• Executive Program on Risk Management, The Institute of International Finance, สหรื่าช่อาณ์าจักำรื่

• Executive Program, Singularity University, ซึ่ิลิคอนวัลเลย์ แคลิฟื้อรื่์เน้ย สหรื่ัฐอเมรื่ิกำา

• Making Innovation Happen Program, London Business School, สหรื่าช่อาณ์าจักำรื่.

• Influence and Negotiation Strategies Program, Stanford Graduate School of Business, สหรื่ัฐอเมรื่ิกำา

• Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School, สวิสเซึ่อรื่์แลนด์

• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, สหรื่ัฐอเมรื่ิกำา

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง   

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2565 - ปีัจจุบำัน ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น
2564 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
2566 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ ธุนาคารื่กำรืุ่งเทพ จำากำัด (มหาช่น)
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ / กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำและกำำากำับำความเสี�ยง บำรื่ิษััท แอดวานซึ่์ อินโฟื้รื่์ เซึ่อรื่์วิส จำากำัด (มหาช่น)
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ บำรื่ิษััท กำัลฟื้์ เอ็นเนอรื่์จี ดีเวลลอปีเมนท์ จำากำัด (มหาช่น)
2564 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ / ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและพิจารื่ณ์าค่าตอบำแทน บำรื่ิษััท กำรืุ่งเทพดุสิตเวช่กำารื่ จำากำัด (มหาช่น)
2556 - 2563 กำรื่รื่มกำารื่และกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ ธุนาคารื่กำสิกำรื่ไทย จำากำัด (มหาช่น)                       

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท แอดวานซึ่์ ไวรื่์เลส เน็ทเวอรื่์ค จำากำัด
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท สยามกำลกำารื่ จำากำัด
2564 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท สยามพารื่ากำอน ดีเวลลอปีเม้นท์ จำากำัด
2564 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท สยามพารื่ากำอน รื่ีเทล จำากำัด
2564 - 2565 ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่-ปีรื่ะธุานเจ้าหน้าที�บำรื่ิหารื่ กำลุ่มบำรื่ิษััทเดอะมอลล์ กำรืุ่๊ปี 
2564 - 2564 กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เจดีฟื้่้ด จำากำัด (มหาช่น)
2563 - 2563 รื่ัฐมนตรื่ีว่ากำารื่กำรื่ะทรื่วงกำารื่คลัง
2563 - 2563 ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ ธุนาคารื่เพ่�อกำารื่เกำษัตรื่และสหกำรื่ณ์์กำารื่เกำษัตรื่
2563 - 2563 ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท บำีคอน เวนเจอรื่์ แคปีิทัล จำากำัด
2563 - 2563 ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เนช่ั�นแนลดิจิทัล ไอดี จำากำัด
2560 - 2563 ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เนช่ั�นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กำซึ่์ จำากำัด     
2559 - 2563 กำรื่รื่มกำารื่ สมาคมธุนาคารื่อาเซึ่ียน
2559 - 2563 กำรื่รื่มกำารื่ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ยุทธุศาสตรื่์ช่าติ
2559 - 2563 กำรื่รื่มกำารื่ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่รื่ะบำบำกำารื่ช่ำารื่ะเงิน (กำรื่ช่.) 
2559 - 2563 กำรื่รื่มกำารื่ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ส่งเสรื่ิมกำารื่ลงทุน 
2559 - 2563 กำรื่รื่มกำารื่ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่นโยบำายเขตพัฒนาพิเศษัภาคตะวันออกำ - (กำพอ.)
2559 - 2563 กำรื่รื่มกำารื่ คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ส่งเสรื่ิมวิสาหกำิจขนาดกำลางและขนาดย่อม
2559 - 2563 ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่สมาคมธุนาคารื่ไทย
2559 - 2562 สมาช่ิกำ สภานิติบำัญญัติแห่งช่าติ
2559 - 2563 ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท หลักำทรื่ัพย์จัดกำารื่กำองทุน กำสิกำรื่ไทย จำากำัด (มหาช่น)
2558 - 2563 รื่องปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่และปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ สมาคมส่งเสรื่ิมสถึาบำันกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทไทย
2558 - 2562 กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท โดล ไทยแลนด์ จำากำัด
2557 - 2559 ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท หลักำทรื่ัพย์จัดกำารื่กำองทุน กำสิกำรื่ไทย จำากำัด
2556 - 2563 ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท แฟื้คเตอรื่ี แอนด์ อีควิปีเมนท์ กำสิกำรื่ไทย จำากำัด
2553 - 2563 กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เม่องไทย กำรืุ่๊ปี โฮ่ลดิ�ง จำากำัด  

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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11. น์างสัาวิณัฐช่น์กิ วิงษั์สัวิัสัดำิ์
อายุ     34

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    22 มิถึุนายน 2563 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    2 ปีี 6 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   - ไม่มี -

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ บำุตรื่ของนางสาวณ์ัฐช่ไม ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• ปีรื่ิญญาโท บำรื่ิหารื่ธุุรื่กำิจ (สาขาบำรื่ิหารื่กำารื่เงิน) สถึาบำันบำัณ์ฑ์ิตบำรื่ิหารื่ธุุรื่กำิจ ศศินทรื่์แห่งจุฬาลงกำรื่ณ์์มหาวิทยาลัย

• ปีรื่ิญญาตรื่ี ศิลปีศาสตรื่์ Academy of Arts University, San Francisco, CA, USA

ปริะวัต่ิการิอบริมุ่
• Director Accreditation Program (DAP) รืุ่่นที� 174/2564, Thai Institute of Directors (IOD)

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2563 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
- ไม่มี -

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2559 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท บำรื่ิษััท สหมิตรื่ โปีรื่ดักำส์ จำากำัด
2561 - 2562  ผ่้ช่่วยกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด
2558 - 2559 ผ่้จัดกำารื่ บำรื่ิษััท ตะวันแดง ดีซึ่ีเอ็ม จำากำัด
2557 - 2558 นักำลงทุนสัมพันธุ์ บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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12. พัลเอกิ ศิริิพังษั์ วิงศ์ขัน์ต้่ (กิริริมกิาริอิสัริะ)
อายุ     61

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    11 พฤศจิกำายน 2559 

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    6 ปีี 2 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   - ไม่มี - 

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ - ไม่มี -

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• โรื่งเรื่ียนเตรื่ียมทหารื่ รืุ่่นที� 20

• โรื่งเรื่ียนนายรื่้อยพรื่ะจุลจอมเกำล้า รืุ่่นที� 31

• ปีรื่ิญญารื่ัฐศาสตรื่มหาบำัณ์ฑ์ิต มหาวิทยาลัยธุรื่รื่มศาสตรื่์ 

ปริะวัต่ิการิฝ่ึกอบริมุ่
• หลักำส่ตรื่วิทยากำารื่จัดกำารื่สำาหรื่ับำนักำบำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง รืุ่่นที� 4 พ.ศ. 2563, สถึาบำันบำัณ์ฑ์ิตพัฒนบำรื่ิหารื่ศาสตรื่์

• Director Accreditation Program (DAP) รืุ่่นที� 137/2561, Thai Institute of Directors (IOD)

• หลักำส่ตรื่ผ่้บำรื่ิหารื่ส่งสุด รืุ่่นที� 24 พ.ศ. 2560, สถึาบำันวิทยากำารื่ตลาดทุน

• หลักำส่ตรื่ผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่งด้านวิทยากำารื่พลังงาน รืุ่่นที� 7 พ.ศ. 2559, สถึาบำันวิทยากำารื่พลังงาน 

• หลักำส่ตรื่วิทยาลัยปี้องกำันรื่าช่อาณ์าจักำรื่ รืุ่่นที� 57 พ.ศ. 2558

• หลักำส่ตรื่ Generic Technology Course, DSTO, Australia พ.ศ. 2537

• หลักำส่ตรื่หลักำปีรื่ะจำา โรื่งเรื่ียนเสนาธุิกำารื่ทหารื่บำกำ ชุ่ดที� 71 พ.ศ. 2535

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2559 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท 

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
-ไม่มี-

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2561 - 2564 ผ่้อำานวยกำารื่องค์กำารื่สงเครื่าะห์ทหารื่ผ่านศ่กำ (เกำษัียณ์)
2558 - 2560 เจ้ากำรื่มกำารื่พลังงานทหารื่ ศ่นย์กำารื่อุตสาหกำรื่รื่มปี้องกำันปีรื่ะเทศและพลังงานทหารื่
2556 - 2557 รื่องเจ้ากำรื่มกำารื่พลังงานทหารื่ ศ่นย์กำารื่อุตสาหกำรื่รื่มปี้องกำันปีรื่ะเทศและพลังงานทหารื่
2556   รื่องเจ้ากำรื่มกำารื่สรื่รื่พกำำาลังกำลาโหม

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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13. น์ายสััญช่ัย จุลมน์ต้์ (กิริริมกิาริอิสัริะ)
อายุ     62

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    12 พฤศจิกำายน 2564 

                                   8 กำรื่กำฏิาคม 2557 - พฤษัภาคม 2562  

จำาน์วิน์ป้่ท่�เป้็น์กิริริมกิาริ    8 ปีี 2 เด่อน

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   - ไม่มี -

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ - ไม่มี -

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• ปีรื่ิญญาโท นิติศาสตรื่มหาบำัณ์ฑ์ิต, มหาวิทยาลัยรื่ามคำาแหง

• ปีรื่ิญญาตรื่ี นิติศาสตรื่บำัณ์ฑ์ิต, มหาวิทยาลัยรื่ามคำาแหง

ปริะวัต่ิการิอบริมุ่
• หลักำส่ตรื่ “หลักำนิติธุรื่รื่มเพ่�อปีรื่ะช่าธุิปีไตย” (นธุปี.) รืุ่่น 6/2561 สำานักำงานศาลรื่ัฐธุรื่รื่มน่ญ

• หลกัำสต่รื่ปีรื่ะกำาศนย้บำตัรื่ช่ั�นสง่กำารื่เมอ่งกำารื่ปีกำครื่องในรื่ะบำอบำปีรื่ะช่าธุปิีไตย สำาหรื่บัำนกัำบำรื่หิารื่รื่ะดบัำสง่ “ปีปีรื่” รืุ่น่ที� 19 สถึาบำนัพรื่ะปีกำเกำลา้

• หลักำส่ตรื่ผ่้บำรื่ิหารื่กำรื่ะบำวนกำารื่ยุติธุรื่รื่มรื่ะดับำส่ง “บำยส” รืุ่่นที� 18 สำานักำงานศาลยุติธุรื่รื่ม

• Director Accreditation Program (DAP) รืุ่่นที� 113/2557, Thai Institute of Directors (IOD)

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2564 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท 
2559 - 2562  กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ และกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน 
2557 - 2559  กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ 

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
2557 - 2561 ที�ปีรื่่กำษัากำฎหมายบำรื่ิษััท ไทยฟื้่้ดส์ กำรืุ่๊ปี จำากำัด (มหาช่น)

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2557 - ปีัจจุบำัน  ที�ปีรื่่กำษัากำฎหมายบำรื่ิษััท บำี แอนด์ ดับำบำลิว เคสส์ จำากำัด (บำรื่ิษััทในกำลุ่มธุุรื่กำิจ ดั�บำเบำิ�ล เอ)
2545 - ปีัจจุบำัน  ผ่้บำรื่ิหารื่สำานักำงาน (Partner) สำานักำงาน ซึ่ี.แอนด์.เค ทนายความ และที�ปีรื่่กำษัากำฏิหมาย
2562 - 2564 สมาช่ิกำวุฒิสภา
2555 - 2556  ผ่้อำานวยกำารื่องค์กำารื่สวนสัตว์ในพรื่ะบำรื่มรื่าช่่ปีถึัมภ์ รื่ัฐวิสาหกำิจในสังกำัดกำรื่ะทรื่วงทรื่ัพยากำรื่ธุรื่รื่มช่าติและสิ�งแวดล้อม

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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14. น์ายพังศาน์ต้ิ์ คล่องวิัฒน์กิิจ
อายุ     54

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    1 เมษัายน 2558

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   - ไม่มี -

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ - ไม่มี -

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
ปีรื่ะธุานผ่้บำรื่ิหารื่กำารื่เงิน
ผ่้ช่่วยกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• Bachelor’s Degree in mechanical engineering, Ohio State University, Columbus, USA.

• ปีรื่ิญญาโท บำรื่ิหารื่ธุุรื่กำิจ, สถึาบำันศศินทรื่์

ปริะวัต่ิการิฝ่ึกอบริมุ่
• บำทบำาทของ CFO ต่อความยั�งย่นขององค์กำรื่ ครื่ั�งที� 6/2565, สมาคมบำรื่ิษััทจดทะเบำียนไทย 

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2558 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ / กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง / ปีรื่ะธุานผ่้บำรื่ิหารื่ฝ่่ายกำารื่เงิน 

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
2555 - 2558 ผ่้ช่่วยกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ใหญ่ Corporate Finance & Equity Capital Market ธุนาคารื่ ซึ่ีไอเอ็มบำีไทย จำากำัด (มหาช่น)
2544 - 2555 ผ่้อำานวยกำารื่อาวุโส ฝ่่ายวานิช่ธุนกำิจ บำรื่ิษััทหลักำทรื่ัพย์ เมย์แบำงค์ กำิมเอ็ง (ปีรื่ะเทศไทย) จำากำัด (มหาช่น)

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท กำสิกำรื่ คารื่าบำาว จำากำัด
2563 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เอเช่ีย แพ็คเกำจจิ�ง แมน่แฟื้คเจอรื่ิ�ง จำากำัด / บำรื่ิษััท เอเช่ีย คารื่าบำาวเวนเจอรื่์ จำากำัด
2560 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท เอเช่ีย แคน แมน่แฟื้คเจอรื่ิ�ง จำากำัด
2558 - ปีัจจุบำัน บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด / บำรื่ิษััท เอเช่ียแปีซึ่ิฟื้ิกำกำลาส จำากำัด / บำรื่ิษััท ตะวันแดง ดีซึ่ีเอ็ม จำากำัด
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ บำรื่ิษััท ซึ่ิลค์สแปีน จำากำัด (มหาช่น)

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)

247



15. น์ายวิริัญช่ัย เจน์ศิริิวิณิช่ย์
อายุ     51

วิัน์ท่�ไดำ�ริับกิาริแต้�งต้ั�ง    24 กำรื่กำฎาคม 2558

สััดำสั�วิน์กิาริถูือหุ�น์ (ริ�อยละ)   - ไม่มี -

ควิามสััมพััน์ธ์ทางคริอบคริัวิกิับผู�บริิหาริ - ไม่มี -

ต่ำาแหน�งปัจจุบัน
เลขานุกำารื่บำรื่ิษััท และผ่้อำานวยกำารื่ สำานักำกำฎหมาย

ค่ณว่ฒิทางการิศึกษัา
• ปีรื่ิญาโท (MBA), มหาวิทยาลัยหอกำารื่ค้าไทย

• ปีรื่ิญญาตรื่ี นิติศาสตรื่์บำัณ์ฑ์ิต, มหาวิทยาลัยธุรื่รื่มศาสตรื่์

ปริะวัต่ิการิอบริมุ่
• ผ่้บำรื่ิหารื่กำรื่ะบำวนกำารื่ยุติธุรื่รื่มรื่ะดับำส่ง รืุ่่น 27/2565

• Anti-Corruption Practice Guide (ACPG) รืุ่่น 13/2557, สมาคมส่งเสรื่ิมสถึาบำันกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทไทย

• Company Secretary Program (CSP) รืุ่่น 8/2547, สมาคมส่งเสรื่ิมสถึาบำันกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทไทย

ปริะส่บการิณ์ทำางาน	ในริะยัะเวลา	5	ปียั้อนหลัง

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััท	คาริาบาวกริ่๊ป	จำากัด	(มุ่หาชีน)
2558 - ปีัจจุบำัน ผ่้อำานวยกำารื่ฝ่่ายกำฎหมายและเลขานุกำารื่บำรื่ิษััท 

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทจดทะเบียันอื�น
2546 - 2558  ผ่้อำานวยกำารื่อาวุโสฝ่่ายกำฏิหมายและเลขานุกำารื่บำรื่ิษััท เมย์แบำงกำ์ กำิมเอ็ง จำากำัด (มหาช่น) 

	 ต่ำาแหน�งในบริิษััทอื�น/หน�วยังานอื�น
2565 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท ทีดี เวนเจอรื่์ จำากำัด 
2564 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท คารื่าบำาว มารื่์เกำ็ตติ�ง กำรืุ่๊ปี จำากำัด
2564 - ปีัจจุบำัน กำรื่รื่มกำารื่ บำรื่ิษััท รื่ีเทล เดต้า แมเนจเม้นท์ จำากำัด

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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การิพื่ัฒนาผู้่้ริับผู้ิดชีอบส่่งส่่ดในส่ายังานบัญชีีและการิเงิน	(CFO)	และผู้่้ควบค่มุ่ด่แลการิทำาบัญชีี

ช่่�อ นามสกำุล นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ
ตำาแหน่ง  ปีรื่ะธุานผ่้บำรื่ิหารื่ฝ่่ายกำารื่เงิน (CFO)

หลักส่่ต่ริที�อบริมุ่ในปี	2565 จำานวนชีั�วโมุ่ง

TLCA 
TLCA CFO CPD ครื่ั�งที� 8/2022 หัวข้อ “ESG Bonds in Corporate Financing”

2

TLCA 
สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ กำารื่สรื่รื่หาและแต่งตั�งกำรื่รื่มกำารื่

2

TLCA 
TLCA CFO CPD ครื่ั�งที� 6/2022 หัวข้อ “บำทบำาทของ CFO ต่อความยั�งย่นขององค์กำรื่”

2

TLCA 
TLCA CFO CPD ครื่ั�งที� 5/2022 หัวข้อ “Restructuring Business for Growth” 

2

TLCA 
TLCA CFO CPD ครื่ั�งที� 4/2022 หัวข้อ “ความเข้าใจเกำี�ยวกำับำสินทรื่ัพย์ดิจิทัลกำับำบำทบำาทของ CFO” 

2

TLCA
สัมมนาออนไลน์ “พรื่้อมหรื่่อยังสำาหรื่ับำ PDPA 2022”

2

ช่่�อ นามสกำุล นายรื่ัช่พล โรื่จน์ไช่ยอรืุ่ณ์
ตำาแหน่ง  ผ่้อำานวยกำารื่ ฝ่่ายบำัญช่ี

หลักส่่ต่ริที�อบริมุ่ในปี	2565 จำานวนชีั�วโมุ่ง

สภาวิช่าช่ีพบำัญช่ี ในพรื่ะบำรื่มรื่าช่่ปีถึัมภ์
วิธุีปีิดงบำกำารื่เงินอย่างถึ่กำต้องและทันเวลา

7

สภาวิช่าช่ีพบำัญช่ี ในพรื่ะบำรื่มรื่าช่่ปีถึัมภ์
กำารื่เงินขั�นพ่�นฐาน

7

สภาวิช่าช่ีพบำัญช่ี ในพรื่ะบำรื่มรื่าช่่ปีถึัมภ์
กำารื่วิเครื่าะห์ทางกำารื่เงินเพ่�อกำารื่ตัดสินใจในกำารื่บำรื่ิหารื่

7

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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เอกิสัาริแน์บ 2 ริายละเอ่ยดำเกิ่�ยวิกิับกิริริมกิาริของบริิษััทย่อย

กริริมุ่การิบริิษััทของบริิษััทยั�อยั	และบริิษััทริ�วมุ่

ริายัชีื�อ CBD APG DCM ACM APM ACV AWD CBMG TWD

1. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ X X X - - - X - -
2. นายย่นยง โอภากำุล ü ü ü - - - - - -
3. นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ ü ü ü ü ü ü - - -
4. นายกำมลดิษัฐ สมุทรื่โคจรื่ ü ü ü ü ü ü ü - -
5. นายพงศานติ� คล่องวัฒนกำิจ (CFO) ü ü ü ü ü ü - - -
6. นายกำฤษัณ์์พงษั์ นิลวงษั์ - - - - - - ü - -
7. นายวุฒิธุรื่ มิลินทจินดา - - - - - - ü - -
8. นางกำัญญลักำษัณ์์ มิลินทจินดา - - - - - - ü - -
9. นายวรื่ัญช่ัย เจนศิรื่ิวณ์ิช่ย์ - - - - - - - X ü
10. นางสาววิภารื่า พฤทธุิ�นที - - - - - - - ü -

X ปีรื่ะธุานกำรื่รื่มกำารื่
ü กำรื่รื่มกำารื่

	 บริิษััทยั�อยั	 	 	 	 	 	 บริิษััทริ�วมุ่
CBD = บำรื่ิษััท คารื่าบำาวตะวันแดง จำากำัด    TWD = บำรื่ิษััท ตะวันแดง โลจีสติกำส์ จำากำัด
APG = บำรื่ิษััท เอเช่ียแปีซึ่ิฟื้ิกำกำลาส จำากำัด    
DCM = บำรื่ิษััท ตะวันแดง ดีซึ่ีเอ็ม จำากำัด
ACM = บำรื่ิษััท เอเช่ีย แคน แมน่แฟื้คเจอรื่ิ�ง จำากำัด
APM = บำรื่ิษััท เอเช่ีย แพ็คเกำจจิ�ง แมน่แฟื้คเจอรื่ิ�ง จำากำัด
ACV = บำรื่ิษััท เอเช่ียคารื่าบำาวเวนเจอรื่์ จำากำัด
AWD = บำรื่ิษััท เอ ว่้ดดี� ดรื่ิงค์ จำากำัด
CBMG = บำรื่ิษััท คารื่าบำาว มารื่์เกำ็ตติ�ง กำรืุ่๊ปี จำากำัด

เอกิสัาริแน์บ 3 ริายละเอ่ยดำเกิ่�ยวิกิับหัวิหน์้างาน์ต้ริวิจสัอบภัายใน์และ 
หัวิหน์้างาน์กิำากิับดำูแลกิิจกิาริ
นายัศ่ภริักษั์	อินทะจักริ์	/	ผู้่้อำานวยัการิส่ำานักต่ริวจส่อบภายัใน

อายุ 45
คุณ์วุฒิทางกำารื่ศ่กำษัา - บำรื่ิหารื่ธุุรื่กำิจมหาบำัณ์ฑ์ิต คณ์ะพาณ์ิช่ยศาสตรื่์และกำารื่บำัญช่ี จุฬาลงกำรื่ณ์์มหาวิทยาลัย

- บำัญช่ีบำัณ์ฑ์ิต คณ์ะพาณ์ิช่ยศาสตรื่์และกำารื่บำัญช่ี มหาวิทยาลัยธุรื่รื่มศาสตรื่์
สัดส่วนกำารื่ถึ่อหุ้น (รื่้อยละ) - ไม่มี -
ความสัมพันธุ์ทางครื่อบำครื่ัวกำับำผ่้บำรื่ิหารื่ - ไม่มี -
ปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ทำางาน
ในรื่ะยะเวลา 5 ปีีย้อนหลัง

2564 - ปีัจจุบำัน  ผ่้อำานวยกำารื่สำานักำตรื่วจสอบำภายใน
             บำรื่ิษััท คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปี จำากำัด (มหาช่น)
2559 - 2563   ผ่้อำานวยกำารื่
                  บำรื่ิษััท ไพรื่้ซึ่วอเตอรื่์เฮ่าส์ค่เปีอรื่ส์ เอบำีเอเอส จำากำัด

วุฒิบำัตรื่ทางวิช่าช่ีพ Certified Public Accountant, CPA

 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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เอกิสัาริแน์บ 4 ทริัพัย์สัิน์ท่�ใช่้ใน์กิาริป้ริะกิอบธุริกิิจ ริายละเอ่ยดำเกิ่�ยวิกิับ
ริายกิาริป้ริะเมิน์ริาคาทริัพัย์สัิน์
1. สัิน์ทริัพัย์ถูาวิริท่�ใช่้ใน์กิาริป้ริะกิอบธุริกิิจ

ปริะเภท/ลักษัณะทริัพื่ยั์ส่ิน
มุ่่ลค�าต่ามุ่บัญชีีส่่ทธิ	ณ	31	ธันวาคมุ่	2565

(ล้านบาท)
ภาริะผู้่กพื่ัน

1. ที�ดินและส่วนปีรื่ับำปีรืุ่งที�ดิน 3,462.3 ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ
2. อาคารื่และส่วนปีรื่ับำปีรืุ่งอาคารื่ 3,255.8 ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ
3. เครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์ 5,195.6 ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ
4. เครื่่�องตกำแต่ง ติดตั�ง และเครื่่�องใช่้สำานักำงาน 70.6 ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ
5. ยานพาหนะ 69.9 ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ
6. สินทรื่ัพย์รื่ะหว่างกำ่อสรื่้างและติดตั�ง 174.5 ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ
รวม 12,228.7

 1.1 ท่�ดำิน์ และสั่วิน์ป้ริับป้ริุงท่�ดำิน์ ณ 31 ธัน์วิาคม 2565

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ที�ตั�ง และขนาดพ่�นที� (ไรื่่-งาน-วา) : ที�ดินย่านสีลม แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพฯ (จำานวน 6 แปีลง) พ่�นที� 5-2-33.5

วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ที�ตั�งอาคารื่สำานักำงานใหญ่ของกำลุ่มบำรื่ิษััทฯ และใช่้แสวงหาปีรื่ะโยช่น์ในเช่ิงพาณ์ิช่ย์
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 2,155.0
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ที�ตั�ง และขนาดพ่�นที� (ไรื่่-งาน-วา) :
ที�ดินย่านบำางบำ่อ ตำาบำลบำางเพรื่ียง อำาเภอบำางบำ่อ จังหวัดสมุทรื่ปีรื่ากำารื่ (จำานวน 84 แปีลง) 
พ่�นที� 23-0-63

วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ที�ตั�งโรื่งงานผลิตเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง และเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 116.1
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ที�ตั�ง และขนาดพ่�นที� (ไรื่่-งาน-วา) : ที�ดินย่านช่ะอำา ตำาบำลช่ะอำา อำาเภอช่ะอำา จังหวัดเพช่รื่บำุรื่ี (จำานวน 1 แปีลง) พ่�นที� 0-2-59.4
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : บำ้านรื่ับำรื่อง
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 16.5
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ที�ตั�ง และขนาดพ่�นที� (ไรื่่-งาน-วา) :
ที�ดินย่านบำางปีะกำง ตำาบำลพิมพา อำาเภอบำางปีะกำง จังหวัดฉะเช่ิงเทรื่า (จำานวน 7 แปีลง) 
พ่�นที� 88-1-11 

วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ที�ตั�งโรื่งงานผลิตเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง และเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ 
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 386.1
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ที�ตั�ง และขนาดพ่�นที� (ไรื่่-งาน-วา) : ที�ดินย่าน ตำาบำลบำางพรื่ะ อำาเภอเม่อง จังหวัดฉะเช่ิงเทรื่า (จำานวน 1 แปีลง) พ่�นที� 4-1-57.1
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ศ่นย์กำารื่เรื่ียนรื่่้
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ 
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 21.0
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ที�ตั�ง และขนาดพ่�นที� (ไรื่่-งาน-วา) : ที�ดินย่าน ตำาบำลบำางพ่ด อำาเภอปีากำเกำรื่็ด จังหวัดนนทบำุรื่ี (จำานวน 14 แปีลง) พ่�นที� 24-0-54.7
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ศ่นย์กำารื่เรื่ียนรื่่้และคลังสินค้า
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ 
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 357.9
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APG

ที�ตั�ง และขนาดพ่�นที� (ไรื่่-งาน-วา) :
 ที�ดินย่านบำางปีะกำง ตำาบำลพิมพา อำาเภอบำางปีะกำง จังหวัดฉะเช่ิงเทรื่า (จำานวน 15 แปีลง)  
พ่�นที� 119-1-30 (จำานวน 1 แปีลง) พ่�นที� 10-1-50

วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ที�ตั�งโรื่งงานผลิตขวดแกำ้วสีช่า
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 382.1
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� ACM

ที�ตั�ง และขนาดพ่�นที� (ไรื่่-งาน-วา) :
ที�ดินย่านบำางปีะกำง ตำาบำลพิมพา อำาเภอบำางปีะกำง จังหวัดฉะเช่ิงเทรื่า พ่�นที� 31-3-85 ตามสัญญาเช่่า
รื่ะยะยาวกำับำ APG

วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ที�ตั�งโรื่งงานผลิตกำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยม
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นผ่้เช่่า (APG เปี็นเจ้าของกำรื่รื่มสิทธุิ�ในที�ดินดังกำล่าว)
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 27.6
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

ริวมุ่มุ่่ลค�าทางบัญชีี	ณ	31	ธันวาคมุ่	2565	ส่ำาหริับที�ดิน	และส่�วนปริับปริ่งที�ดิน	เท�ากับ	3,462.3	ล้านบาท

 1.2 อาคาริและสั่วิน์ป้ริับป้ริุงอาคาริ ณ 31 ธัน์วิาคม 2565

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ที�ตั�ง : อาคารื่สำานักำงาน และอาคารื่พาณ์ิช่ย์ แขวงสีลม เขตบำางรื่ักำ กำรืุ่งเทพฯ
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : อาคารื่สำานักำงานใหญ่ของกำลุ่มบำรื่ิษััทฯ และใช่้เปี็นอาคารื่ในเช่ิงพาณ์ิช่ย์
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 51.8
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ที�ตั�ง : โรื่งงาน ตำาบำลบำางเพรื่ียง อำาเภอบำางบำ่อ จังหวัดสมุทรื่ปีรื่ากำารื่ 
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : โรื่งงานผลิตเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง และเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 54.2
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ที�ตั�ง : โรื่งงาน ตำาบำลพิมพา อำาเภอบำางปีะกำง จังหวัดฉะเช่ิงเทรื่า
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : โรื่งงานผลิตเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง และเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 1,487.2
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ที�ตั�ง : บำ้านพักำรื่ับำรื่อง ตำาบำลช่ะอำา อำาเภอช่ะอำา จังหวัดเพช่รื่บำุรื่ี
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : บำ้านรื่ับำรื่อง
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 12.7
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ที�ตั�ง : คลังสินค้า ตำาบำลบำางพ่ด อำาเภอปีากำเกำรื่็ด จังหวัดนนทบำุรื่ี
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : คลังสินค้า
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 21.0
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APG

ที�ตั�ง : อาคารื่โรื่งงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ที�ตั�งเครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์ผลิตขวดแกำ้วสีช่า
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 804.7
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� ACM

ที�ตั�ง : อาคารื่โรื่งงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ที�ตั�งเครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์ผลิตกำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยม
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 367.8
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APM

ที�ตั�ง : อาคารื่โรื่งงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ที�ตั�งเครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์ผลิตบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 456.4
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

ริวมุ่มุ่่ลค�าทางบัญชีี	ณ	31	ธันวาคมุ่	2565	ส่ำาหริับอาคาริและส่�วนปริับปริ่งอาคาริ	เท�ากับ	3,255.8	ล้านบาท

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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 1.3 เคริ่�องจักิริและอุป้กิริณ์ ณ 31 ธัน์วิาคม 2565

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : กำารื่ผลิตผลิตภัณ์ฑ์์
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 2,359.5
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

	เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� DCM

สินทรื่ัพย์ : อุปีกำรื่ณ์์
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : สนับำสนุนกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 0.1
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APG

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : กำารื่ผลิตผลิตภัณ์ฑ์์
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 1,201.1
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� ACM

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : กำารื่ผลิตผลิตภัณ์ฑ์์
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 1,362.5
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APM

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : กำารื่ผลิตผลิตภัณ์ฑ์์
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 272.4
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

ริวมุ่มุ่่ลค�าทางบัญชีี	ณ	31	ธันวาคมุ่	2565	ส่ำาหริับเคริ่�องจักริและอ่ปกริณ์	เท�ากับ	5,195.6	ล้านบาท

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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 1.4 เคริ่�องต้กิแต้่ง ต้ิดำต้ั�ง และเคริ่�องใช่้สัำาน์ักิงาน์ ณ 31 ธัน์วิาคม 2565

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBG

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องตกำแต่ง ติดตั�ง และเครื่่�องใช่้สำานักำงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : สนับำสนุนกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 0.3
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องตกำแต่ง ติดตั�ง และเครื่่�องใช่้สำานักำงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : สนับำสนุนกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 39.0
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� DCM

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องตกำแต่ง ติดตั�ง และเครื่่�องใช่้สำานักำงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : สนับำสนุนกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 12.8
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APG

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องตกำแต่ง ติดตั�ง และเครื่่�องใช่้สำานักำงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : สนับำสนุนกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 6.8
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� ACM

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องตกำแต่ง ติดตั�ง และเครื่่�องใช่้สำานักำงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : สนับำสนุนกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 5.7
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APM

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องตกำแต่ง ติดตั�ง และเครื่่�องใช่้สำานักำงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : สนับำสนุนกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 5.2
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� ICUK

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องตกำแต่ง ติดตั�ง และเครื่่�องใช่้สำานักำงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : สนับำสนุนกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจ
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 0.8
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

ริวมุ่มุ่่ลค�าทางบัญชีี	ณ	31	ธันวาคมุ่	2565	ส่ำาหริับเคริ่�องต่กแต่�ง	ต่ิดต่ั�ง	และเคริ่�องใชี้ส่ำานักงาน	เท�ากับ	70.6	ล้านบาท

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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 1.5 ยาน์พัาหน์ะ ณ 31 ธัน์วิาคม 2565

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

สินทรื่ัพย์ : รื่ถึยนต์
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : รื่ถึยนต์สำาหรื่ับำทีม operation และผ่้บำรื่ิหารื่
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 9.1
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

สินทรื่ัพย์ : ยานพาหนะที�ใช่้ในโรื่งงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ยานพาหนะโรื่งงาน
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 41.8
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

	เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� DCM

สินทรื่ัพย์ : รื่ถึยนต์
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : รื่ถึยนต์สำาหรื่ับำพนักำงานขาย
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 0.2
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

	เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APG

สินทรื่ัพย์ : ยานพาหนะที�ใช่้ในโรื่งงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ยานพาหนะโรื่งงาน
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 7.5
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

	เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� ACM

สินทรื่ัพย์ : ยานพาหนะที�ใช่้ในโรื่งงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ยานพาหนะโรื่งงาน
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 7.2
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APM

สินทรื่ัพย์ : ยานพาหนะที�ใช่้ในโรื่งงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ยานพาหนะโรื่งงาน
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 4.1
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

ริวมุ่มุ่่ลค�าทางบัญชีี	ณ	31	ธันวาคมุ่	2565	ส่ำาหริับยัานพื่าหนะ	เท�ากับ	69.9	ล้านบาท

 1.6 สัิน์ทริัพัย์ริะหวิ่างกิ่อสัริ้างและต้ิดำต้ั�ง ณ 31 ธัน์วิาคม 2565

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

สินทรื่ัพย์ : ส่วนปีรื่ับำปีรืุ่งอาคารื่สำานักำงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : อาคารื่สำานักำงานใหญ่ของกำลุ่มบำรื่ิษััทฯ และใช่้เปี็นอาคารื่เช่ิงพาณ์ิช่ย์
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 24.8
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� CBD

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ผลิตเครื่่�องด่�ม คารื่าบำาวแดง
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 1.5
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

	เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APG

สินทรื่ัพย์ : ส่วนปีรื่ับำปีรืุ่งอาคารื่โรื่งงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ที�ตั�งเครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์ผลิตขวดแกำ้วสีช่า
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 42.9
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APG

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ผลิตขวดแกำ้วสีช่า
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 22.0
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

	เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� ACM

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ผลิตกำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยม
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 9.6
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APM

สินทรื่ัพย์ : ส่วนปีรื่ับำปีรืุ่งอาคารื่โรื่งงาน
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ที�ตั�งเครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์ผลิตบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 0.9
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

เจ้าของกริริมุ่ส่ิทธิ� APM

สินทรื่ัพย์ : เครื่่�องจักำรื่และอุปีกำรื่ณ์์
วัตถึุปีรื่ะสงค์กำารื่ถึ่อครื่อง : ผลิตบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์
ลักำษัณ์ะกำรื่รื่มสิทธุิ� : เปี็นเจ้าของ
ม่ลค่าตามบำัญช่ีสุทธุิ (ล้านบำาท) : 72.8
ภารื่ะผ่กำพัน : ไม่มีภารื่ะผ่กำพันใด ๆ

ริวมุ่มุ่่ลค�าทางบัญชีี	ณ	31	ธันวาคมุ่	2565	ส่ำาหริับส่ินทริัพื่ยั์ริะหว�างก�อส่ริ้างและต่ิดต่ั�ง	เท�ากับ	174.5	ล้านบาท 

ริวมุ่ส่ินทริัพื่ยั์ถ่าวริที�ใชี้ในการิปริะกอบธ่ริกิจ	เท�ากับ	12,228.7	ล้านบาท

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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2. สัิน์ทริัพัย์ ไม่ม่ต้ัวิต้น์

ส่ินทริัพื่ยั์ วัต่ถ่่ปริะส่งค์การิถ่ือคริอง

เครื่่�องหมายกำารื่ค้า

จดทะเบำยีนเครื่่�องหมายกำารื่คา้เพ่�อใช่ใ้นกำารื่ปีรื่ะกำอบำธุรุื่กำจิผลติ ทำากำารื่ตลาด และจำาหนา่ยเครื่่�องด่�มบำำารื่งุ
กำำาลังและเครื่่�องด่�มอ่�น ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 กำลุ่มบำรื่ิษััทฯ มีกำารื่จดทะเบำียนกำับำกำรื่ะทรื่วงพาณ์ิช่ย์
ในปีรื่ะเทศไทยจำานวน 70 เครื่่�องหมายกำารื่ค้า นอกำจากำน้� ในกำารื่จำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์ในต่างปีรื่ะเทศ กำลุ่ม
บำรื่ิษััทฯ มีนโยบำายที�จะจัดให้มีกำารื่จดทะเบำียนและรื่ักำษัาไว้ซึ่่�งเครื่่�องหมายกำารื่ค้าในปีรื่ะเทศเหล่านั�นด้วย

โปีรื่แกำรื่มคอมพิวเตอรื่์
สทิธุกิำารื่ใช่โ้ปีรื่แกำรื่มคอมพวิเตอรื่เ์พ่�อใช่ใ้นกำารื่ดำาเนินธุรุื่กำจิทั�วไปีของกำลุม่บำรื่ษิัทัฯ เช่น่ โปีรื่แกำรื่มรื่ะบำบำกำารื่
ทำาบำัญช่ี โปีรื่แกำรื่มรื่ายงานผ่้บำรื่ิหารื่ โปีรื่แกำรื่มบำัญช่ีบำรื่ิหารื่คลังสินค้า และโปีรื่แกำรื่มกำารื่ดำาเนินงานทั�วไปี

ค่าสิทธุิความรื่่้และทักำษัะในกำารื่ผลิต
ค่าสิทธุิตามสัญญาที�เกำี�ยวข้องกำับำกำารื่รื่่วมทุนรื่ะหว่างบำรื่ิษััทฯ และ SHOWA DENKO Group เพ่�อนำา
องค์ความรื่่้และทักำษัะในกำารื่ผลิตมาปีรื่ะยุกำต์ใช่้ในกำรื่ะบำวนกำารื่ผลิตกำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยมภายใต้กำารื่ดำาเนิน
งานของบำรื่ิษััท เอเช่ียแคน แมน่แฟื้คเจอรื่ี�ง จำากำัด (“ACM”)

3. น์โยบายกิาริลงทุน์ใน์บริิษััทย่อยและบริิษััทริ่วิม
ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 บำรื่ิษััทฯ ได้ลงทุนในบำรื่ิษััทย่อย โดยมีรื่ายละเอียด ดังน้�

บริิษััท

ส่ัดส่�วนการิลงท่น

ทั�งทางต่ริงและทางอ้อมุ่

(ริ้อยัละ)

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ

CBD 100 ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิต กำารื่ตลาด ขายและจัดจำาหน่ายเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังและเครื่่�องด่�มอ่�น ๆ
DCM 100 ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจบำรื่ิหารื่จัดกำารื่ช่่องทางกำารื่จัดจำาหน่ายในปีรื่ะเทศ

APG 100
ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิตและจัดหาขวดแกำ้วเพ่�อใช่้เปี็นบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์สำาหรื่ับำเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังและ
เครื่่�องด่�มอ่�น ๆ

CTHK 100 ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจกำารื่ค้ารื่ะหว่างปีรื่ะเทศ
CHHK 100 ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจลงทุน (Holding Company)

ACM 100
ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิตกำรื่ะปี๋องอล่มิเน้ยมเพ่�อใช่้เปี็นบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์สำาหรื่ับำเครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลังและ
เครื่่�องด่�มอ่�น ๆ

CVHLUX 84 ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจลงทุน (Holding Company)

ICUK 84
ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจกำารื่ตลาด ขายและจัดจำาหน่ายผลิตภัณ์ฑ์์เครื่่�องด่�มบำำารืุ่งกำำาลัง ภายใต้
เครื่่�องหมายกำารื่ค้าคารื่าบำาวในปีรื่ะเทศอังกำฤษัและปีรื่ะเทศอ่�นนอกำทวีปีเอเช่ีย

AWD 85 ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจกำารื่ตลาดและจำาหน่ายเครื่่�องด่�ม
APM 100 ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจผลิตและจำาหน่ายบำรื่รื่จุภัณ์ฑ์์
ACV 100 ปีรื่ะกำอบำธุุรื่กำิจลงทุน (Holding Company)

ณ์ วันที� 31 ธุันวาคม 2565 บำรื่ิษััทฯ ได้ลงทุนในบำรื่ิษััทรื่่วม โดยมีรื่ายละเอียด ดังน้�

บริิษััท

ส่ัดส่�วนการิลงท่น

ทั�งทางต่ริงและทางอ้อมุ่

(ริ้อยัละ)

ลักษัณะการิปริะกอบธ่ริกิจ

TWD 20 ปีรื่ะกำอบำกำิจกำารื่ขนส่ง

บำรื่ษิัทัฯ มนีโยบำายลงทนุในบำรื่ษิัทัยอ่ยหรื่อ่บำรื่ษิัทัรื่ว่มที�สนบัำสนนุกำารื่ดำาเนนิธุรุื่กำจิ ซึ่่�งบำรื่ษิัทัฯ เหน็วา่กำอ่ใหเ้กำดิปีรื่ะโยช่นร์ื่ว่มเพ่�อเพิ�มช่อ่งทางใน
กำารื่หารื่ายได้และเพิ�มความสามารื่ถึในกำารื่ทำากำำาไรื่ของบำรื่ิษััทฯ ทั�งน้� บำรื่ิษััทฯ จะพิจารื่ณ์าสัดส่วนกำารื่ลงทุน กำำาไรื่ที�คาดว่าจะได้รื่ับำ ความเสี�ยงที�อาจเกำิด
ข่�น และสถึานะทางกำารื่เงินของบำรื่ิษััทฯ กำ่อนกำารื่ตัดสินใจลงทุนในโครื่งกำารื่ต่างๆ โดยกำารื่ตัดสินใจในกำารื่ลงทุนจะต้องได้รื่ับำกำารื่พิจารื่ณ์าเห็นช่อบำจากำที�
ปีรื่ะชุ่มคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ หรื่่อที�ปีรื่ะชุ่มผ่้ถึ่อหุ้น (แล้วแต่กำรื่ณ์้) และบำรื่ิษััทฯ จะแต่งตั�งตัวแทนของบำรื่ิษััทฯ ที�มีคุณ์สมบำัติและปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์เพ่�อเข้า
รื่่วมเปี็นคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ในบำรื่ิษััทนั�น ๆ เพ่�อกำำาหนดนโยบำายที�สำาคัญและกำำากำับำด่แลกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทย่อยและบำรื่ิษััทรื่่วมดังกำล่าว

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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เอกิสัาริแน์บ 5 น์โยบายและแน์วิป้ฏิบัิต้กิิาริกิำากิบัดำแูลกิจิกิาริ  
และจริริยาบริริณธุริกิิจ  
https://investor.carabaogroup.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy-and-others 

เอกิสัาริแน์บ 6 ริายงาน์คณะกิริริมกิาริชุ่ดำย่อย 

ริายงาน์คณะกิริริมกิาริต้ริวิจสัอบ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำของบำริื่ษัทั คารื่าบำาวกำรืุ่ป๊ี จำากำดั (มหาช่น) (“บำริื่ษัทัฯ”) ได้รื่บัำกำารื่แตง่ตั�งจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัฯ ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่

อิสรื่ะ 3 คน ซึ่่�งเปี็นผ่้ทรื่งคุณ์วุฒิที�มีความรื่่้ความสามารื่ถึ ความเช่ี�ยวช่าญ และปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์หลากำหลายด้าน ทั�งด้านกำฎหมาย ด้านกำารื่บำรื่ิหารื่องค์กำรื่ 
ดา้นบัำญช่กีำารื่เงนิและภาษีัอากำรื่ รื่วมทั�งเศรื่ษัฐศาสตร์ื่ จง่มอีงค์ปีรื่ะกำอบำและคุณ์สมบัำตเิหมาะสมที�จะสามารื่ถึปีฏิบิำตัหินา้ที�ในกำารื่สอบำทานความน่าเช่่�อถ่ึอของ
รื่ายงานทางกำารื่เงินและหน้าที�อ่�นตามข้อกำำาหนดของสำานักำงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำับำหลักำทรื่ัพย์และตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทย (กำ.ล.ต) และ
ตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทย (ตลท.) โดยมีนางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่ เปี็นปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ นายคณ์ิต แพทย์สมาน และนาย ณ์ กำาฬ 
เลาหะวิไลย เป็ีนกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ และมีผ่อ้ำานวยกำารื่สำานกัำตรื่วจสอบำภายในเป็ีนเลขานุกำารื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำของบำริื่ษััทฯ
ทั�ง 3 คน ไม่มีส่วนรื่่วมในกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ รื่วมทั�งไม่ได้เปี็นผ่้บำรื่ิหารื่ พนักำงาน หรื่่อล่กำจ้างของบำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อย

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้ปีฏิิบัำติงานภายใต้ขอบำเขต หน้าที� และความรื่ับำผิดช่อบำที�ได้รื่ับำมอบำหมายจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และตาม
กำฎบำัตรื่ของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำอย่างรื่อบำคอบำด้วยความรื่่้ความสามารื่ถึ และความเป็ีนอิสรื่ะโดยไม่มีข้อจำากำัดในกำารื่ได้รื่ับำข้อม่ล ซึ่่�งสอดคล้อง
กำับำข้อกำำาหนดของตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทยและหลักำกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�ดี ตลอดจนให้คำาแนะนำาในเรื่่�องต่าง ๆ ที�เกำี�ยวข้อง ซึ่่�งได้รื่ับำความ
รื่่วมม่อเปี็นอย่างดีจากำผ่้บำรื่ิหารื่ ผ่้ตรื่วจสอบำภายใน และผ่้สอบำบำัญช่ีของบำรื่ิษััทฯ รื่วมทั�งได้มีกำารื่ติดตามกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทให้เปี็นไปีตามกำลยุทธุ์
และเปี้าหมาย ด้วยความโปีรื่่งใส สุจรื่ิต และเที�ยงธุรื่รื่ม เพ่�อให้องค์กำรื่มีกำารื่พัฒนาทางธุุรื่กำิจอย่างยั�งย่น

ในปีี 2565 คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้มีกำารื่จัดปีรื่ะชุ่มรื่วม 5 ครัื่�ง กำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำทุกำคนได้เข้าร่ื่วมกำารื่ปีรื่ะชุ่มครื่บำทุกำครื่ั�ง ทั�งน้� 
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้รื่ายงานกำารื่ปีฏิิบำัติงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เปี็นรื่ายไตรื่มาสและปีรื่ะจำาปีี สรืุ่ปีสารื่ะสำาคัญ
ในกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที� ได้ดังน้� 

1. กิาริสัอบทาน์ริายงาน์ทางกิาริเงิน์ 
• คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้สอบำทานรื่ายงานทางกำารื่เงินรื่ายไตรื่มาสและรื่ายงานทางกำารื่เงินสำาหรื่ับำปีี 2565 ของบำรื่ิษััทฯ และบำรื่ิษััทย่อย
กำ่อนเสนอต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทเพ่�อพิจารื่ณ์าอนุมัติ เพ่�อให้สามารื่ถึมั�นใจได้ว่ารื่ายกำารื่ทางกำารื่เงิน รื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงรื่ะหว่างบำริื่ษััทฯ 
กำับำบำุคคลหรื่่อกิำจกำารื่ที�เกีำ�ยวข้องกำัน รื่ายกำารื่ที�อาจก่ำอให้เกำิดความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ กำารื่เปีิดเผยข้อม่ลที�เปี็นสารื่ะสำาคัญได้ทำาข่�น
อย่างถึ่กำต้อง ครื่บำถึ้วน และ มีความน่าเช่่�อถึ่อ ซึ่่�งผ่้สอบำบำัญช่ีได้รื่ายงานให้ความเห็นต่อรื่ายงานกำารื่เงินของบำรื่ิษััทฯ อย่างไม่มีเง่�อนไข 

• คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้เชิ่ญผ่ส้อบำบัำญชี่เข้าร่ื่วมปีรื่ะชุ่มในวารื่ะกำารื่ปีรื่ะชุ่มที�เกำี�ยวข้อง เพ่�อซัึ่กำถึามปีรื่ะเด็นที�เป็ีนสารื่ะสำาคญั โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งที�เกำี�ยวกำับำกำารื่จัดทำารื่ายงานกำารื่เงินโดยฝ่่ายจัดกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ ให้เปี็นไปีตามมาตรื่ฐานกำารื่บำัญช่ี และมาตรื่ฐานกำารื่รื่ายงาน
ทางกำารื่เงิน กำารื่ตีความ และแนวปีฏิิบำัติทางกำารื่บำัญช่ีที�ปีรื่ะกำาศใช่้โดยสภาวิช่าช่ีพบำัญช่ีฯ เพ่�อให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำมั�นใจว่ารื่ายงาน
ทางกำารื่เงินของบำรื่ิษััทฯ มีกำารื่เปีิดเผยข้อม่ลที�สำาคัญรื่วมถึ่งรื่ายกำารื่ที�เกำิดข่�นรื่ะหว่างบำรื่ิษััทฯ กำับำบำุคคลหรื่่อกำิจกำารื่ที�เกำี�ยวข้องกำันจัดทำาข่�น
อย่างถึ่กำต้องเหมาะสมตามมาตรื่ฐาน กำารื่ตีความ และแนวปีฏิิบำัติที�กำล่าวข้างต้น
ทั�งน้� จากำกำารื่สอบำทานรื่ายงานทางกำารื่เงนิรื่ายไตรื่มาส และรื่ายงานทางกำารื่เงนิปีรื่ะจำาปี ี2565 คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำไดร้ื่บัำคำาช่ี�แจงจากำ
ผ่้สอบำบำัญช่ีและฝ่่ายจัดกำารื่จนเป็ีนที�พอใจว่ารื่ายงานทางกำารื่เงินรื่วมทั�งกำารื่เปีิดเผยข้อม่ลในหมายเหตุปีรื่ะกำอบำรื่ายงานทางกำารื่เงินเปี็น
ไปีตามข้อกำำาหนดของกำฎหมาย มาตรื่ฐานกำารื่ตีความ แนวปีฏิิบำัติและหลักำกำารื่ที�กำล่าวข้างต้น จ่งได้ให้ความเห็นช่อบำรื่ายงานทางกำารื่เงิน
ดังกำล่าวที�ผ่้สอบำบำัญช่ีได้สอบำทานและตรื่วจสอบำแล้ว ซึ่่�งเปี็นรื่ายงานความเห็นอย่างไม่มีเง่�อนไข 

• คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้จัดให้มีกำารื่ปีรื่ะชุ่มเปี็นกำารื่เฉพาะรื่ะหว่างคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำและผ่้สอบำบำัญช่ีตามแนวทางที�กำำาหนดใน
ปีรื่ะกำาศของตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทย เพ่�อเปีิดโอกำาสให้หารื่่อรื่่วมกำันในปีรื่ะเด็นต่างๆโดยไม่มีฝ่่ายจัดกำารื่เข้ารื่่วมปีรื่ะชุ่มเกำี�ยวกำับำ
ขอบำเขตและแนวทางกำารื่สอบำบำัญช่ีปีรื่ะจำาปีีต่อไปี 

2. กิาริพัิจาริณาแต้่งต้ั�งผู้สัอบบัญช่่และค่าสัอบบัญช่่ 
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้พจิารื่ณ์าและมีมติเห็นช่อบำให้เสนอ บำรื่ษิัทั สำานกัำงาน อวีาย จำากำดั เป็ีนสำานกัำงานผ่ส้อบำบัำญชี่ของบำริื่ษัทัฯ ปีรื่ะจำาปีี 

2566 คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้พิจารื่ณ์าถึ่งความเปี็นอิสรื่ะและกำารื่ปีฏิิบำัติตามข้อกำำาหนดของวิช่าช่ีพอ่�น ๆ ผลกำารื่ปีฏิิบำัติงาน และคุณ์ภาพของงาน
บำรื่กิำารื่ รื่วมถึง่ความเหมาะสมของคา่สอบำบำญัช่แีลว้เหน็วา่ ผ่ส้อบำบำญัช่ไีดแ้สดงความเหน็ และใหข้อ้เสนอแนะที�เปีน็ปีรื่ะโยช่นท์ั�งในดา้นกำารื่จดัทำารื่ายงาน
ทางกำารื่เงิน และกำารื่ปีรื่ับำปีรืุ่งรื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายในของบำรื่ิษััทฯ โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำให้ความเห็นต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เพ่�อพิจารื่ณ์านำา
เสนอต่อที�ปีรื่ะชุ่มสามัญผ่้ถึ่อหุ้น ปีรื่ะจำาปีี 2566 ต่อไปี

 

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)

259



3. กิาริสัอบทาน์ริายกิาริท่�เกิ่�ยวิโยงหริ่อริายกิาริท่�อาจม่ควิามขัดำแย้งทางผลป้ริะโยช่น์์
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้สอบำทานความเหมาะสมในกำารื่ทำารื่ายกำารื่รื่ะหว่างกำัน รื่วมถึ่งรื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำันที�อาจกำ่อให้เกำิดความขัดแย้ง

ทางผลปีรื่ะโยช่น์ โดยมอบำหมายให้ผ่ต้รื่วจสอบำภายในเน้นกำารื่สอบำทานกำารื่ทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกัำนของบำริื่ษัทัฯ และบำริื่ษัทัย่อยกัำบำบุำคคลที�เกำี�ยวข้องกัำน 
และให้รื่ายงานกำารื่เขา้ทำารื่ายกำารื่ที�เกำี�ยวโยงกำนัในที�ปีรื่ะช่มุคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำทกุำไตรื่มาส พบำวา่ในรื่อบำปี ี2565 กำารื่ตกำลงเขา้ทำารื่ายกำารื่รื่ะหวา่งกำนั
ของบำรื่ษิัทัฯ มลีกัำษัณ์ะเปีน็ธุุรื่กำรื่รื่มกำารื่คา้ปีกำต ิสมเหตสุมผล โปีรื่ง่ใส เปีน็ปีรื่ะโยช่นส์ง่สดุตอ่กำารื่ดำาเนนิธุรุื่กำจิของบำรื่ษิัทัฯ และมกีำารื่เปีดิเผยขอ้มล่อยา่ง
ถึก่ำต้องและครื่บำถ้ึวนสอดคล้องตามนโยบำายกำารื่เขา้ทำารื่ายกำารื่รื่ะหว่างกัำนตามปีรื่ะกำาศของสำานกัำงานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่กำำากำบัำหลกัำทรื่พัย์และตลาดหลักำทรื่พัย์
แห่งปีรื่ะเทศไทย (กำ.ล.ต) และตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทย (ตลท.)

4. กิาริกิำากิับดำูแลกิาริดำำาเน์ิน์งาน์ของบริิษััทฯ
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำทำาหน้าที�ในกำารื่กำำากำับำด่แลกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทฯ ตามหลักำกำารื่ และแนวทางในกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�ดีของ

ตลาดหลักำทรื่ัพย์แห่งปีรื่ะเทศไทย โดยคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้ดำาเนินกำารื่ตามแนวทางดังกำล่าวอย่างเครื่่งครื่ัดและต่อเน่�อง และได้มอบำหมายให้
สำานักำตรื่วจสอบำภายในดำาเนินกำารื่ตรื่วจสอบำเพ่�อให้เกำิดความมั�นใจว่าบำรื่ิษััทฯ ได้ปีฏิิบำัติตามอย่างเหมาะสมและสมำ�าเสมอ เพ่�อเสรื่ิมสรื่้างให้บำรื่ิษััทฯ มี
กำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�ดีต่อไปี 

5. กิาริพัิจาริณาและอน์ุมัต้ิขอบเขต้ของกิาริป้ฏิิบัต้ิงาน์ และแผน์กิาริต้ริวิจสัอบป้ริะจำาป้ี
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้พิจารื่ณ์าและอนุมัติขอบำเขตของกำารื่ปีฏิิบำัติงานและแผนกำารื่ตรื่วจสอบำปีรื่ะจำาปีี 2565 ที�ได้จัดทำาข่�นตามทิศทาง

กำลยุทธุ์และความเสี�ยงขององค์กำรื่ ตลอดจนกำำากำับำด่แลงานของฝ่่ายตรื่วจสอบำภายในโดยครื่อบำคลุมถึ่งกำารื่กำำากำับำด่แล กำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง และกำารื่
ควบำคุมภายในของบำรื่ิษััทฯ นอกำจากำน้�คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้ทบำทวนความเหมาะสมของกำฎบำัตรื่สำานักำตรื่วจสอบำภายในอย่างสมำ�าเสมอ รื่วมถึ่งให้
ความสำาคัญในกำารื่พัฒนาทักำษัะ ความรื่่้ ความสามารื่ถึของผ่้ตรื่วจสอบำภายใน เพ่�อให้มีความสามารื่ถึเพียงพอในกำารื่ปีฏิิบำัติงานได้อย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพ

6. กิาริสัอบทาน์ริะบบกิาริควิบคุมภัายใน์และกิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้สอบำทานความเพียงพอและความเหมาะสมของรื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายในของบำรื่ิษััทฯ โดยพิจารื่ณ์าจากำรื่ายงาน

ผลกำารื่ตรื่วจสอบำของสำานักำตรื่วจสอบำภายในและผ่้สอบำบำัญช่ี เพ่�อให้มั�นใจว่ามีกำารื่ปีฏิิบำัติตามกำฎหมาย รื่ะเบำียบำ ข้อบำังคับำ และข้อกำำาหนดตามแนวคิด 
Three lines of defense ซ่ึ่�งบำรื่ิษััทฯ ได้จัดให้มีรื่ะบำบำตรื่วจสอบำตามกำรื่อบำแนวทางปีฏิิบำัติด้านกำารื่ควบำคุมภายในของ COSO และได้กำำาช่ับำให้สำานักำ
ตรื่วจสอบำภายในติดตามความกำ้าวหน้ากำารื่แกำ้ไขปีรื่ะเด็นที�พบำจากำกำารื่ตรื่วจสอบำ เพ่�อให้มั�นใจว่า ฝ่่ายจัดกำารื่ได้แกำ้ไขและ/หรื่่อปีรื่ับำปีรืุ่งกำารื่ควบำคุมและ
มาตรื่กำารื่ปีอ้งกำนัอยา่งเหมาะสมภายในเวลาที�กำำาหนด นอกำจากำน้�ผ้่สอบำบำญัช่ไีดใ้หค้วามเหน็วา่กำารื่ดำาเนนิงานของบำรื่ษิัทัฯ และบำรื่ษิัทัยอ่ยเปีน็ไปีอยา่งมี
ปีรื่ะสิทธุิภาพและปีรื่ะสิทธุิผล มีรื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายในที�ดี ไม่พบำปีรื่ะเด็นปีัญหา หรื่่อข้อบำกำพรื่่องที�เปี็นสารื่ะสำาคัญ

นอกำจากำน้� คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำได้สอบำทานความเพียงพอของกำรื่ะบำวนกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงของบำรื่ิษััทฯ และดำาเนนิกำารื่ตรื่วจสอบำตาม
ความเสี�ยงที�เปี็นสารื่ะสำาคัญ เพ่�อให้มั�นใจว่าฝ่่ายจัดกำารื่ได้ดำาเนินกำารื่ตามแผนจัดกำารื่ความเสี�ยงอย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพและปีรื่ะสิทธุิผล

7. กิาริป้ฏิิบัต้ิหน์้าท่�ของคณะกิริริมกิาริต้ริวิจสัอบ
• ปีฏิิบำัติหน้าที�อย่างเปี็นอิสรื่ะจากำกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่และฝ่่ายจัดกำารื่ของบำรื่ิษััทฯ โดยได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ�งกำับำกำารื่ควบำคุมภายใน เพ่�อให้
บำรื่ษิัทัฯ มกีำารื่กำำากำบัำดแ่ลกำจิกำารื่ที�ด ีมกีำารื่ควบำคมุภายในที�เพยีงพอและเหมาะสมกัำบำกำารื่ดำาเนนิธุรุื่กิำจ รื่วมทั�งได้รื่ายงานเรื่่�องสำาคญัตอ่คณ์ะ
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ อย่างสมำ�าเสมอ โดยพิจารื่ณ์าจากำรื่ายงานที�ได้รื่ับำจากำกำารื่ปีฏิิบำัติงานของสำานักำตรื่วจสอบำภายในในรื่อบำปีี 2565

• จดัใหม้กีำารื่ปีรื่ะเมนิผลกำารื่ปีฏิบิำตังิานของกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำสำาหรื่บัำปี ี2565 โดยใช่แ้นวทางของแบำบำปีรื่ะเมนิ ซึ่่�งจดัทำาโดยตลาดหลกัำทรื่พัย์
แห่งปีรื่ะเทศไทยซ่ึ่�งผลกำารื่ปีรื่ะเมินเป็ีนที�น่าพอใจ ทั�งน้�เพ่�อให้มั�นใจว่ากำารื่ปีฏิิบำัติงานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำดำาเนินไปีด้วยดีและมี
ปีรื่ะสิทธุิภาพ สนับำสนุนและส่งเสรื่ิมกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�ดีของบำรื่ิษััทฯ    

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำมีความเห็นว่า บำรื่ิษััทฯ มีกำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ที�ดีอย่างเพียงพอ โปีรื่่งใส และเช่่�อถึ่อได้ มีรื่ะบำบำกำารื่ควบำคุมภายใน
โดยรื่วมเพียงพอ และไม่พบำข้อบำกำพรื่่องของกำารื่ควบำคุมภายใน หรื่่อรื่ายกำารื่ที�อาจกำ่อให้เกำิดความขัดแย้งทางผลปีรื่ะโยช่น์ที�อาจมีผลกำรื่ะทบำต่อกำารื่
ดำาเนินธุุรื่กิำจของบำริื่ษััทฯ อย่างเป็ีนสารื่ะสำาคัญ รื่วมทั�งมีกำารื่พัฒนาปีรัื่บำปีรุื่งรื่ะบำบำกำารื่ปีฏิิบัำติงานให้มีคุณ์ภาพ ซึ่่�งสอดคล้องกัำบำกำารื่พัฒนาทางธุุรื่กิำจ
ของบำรื่ิษััทฯ ให้เติบำโตอย่างมั�นคงและยั�งย่น

 

 นางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่
  ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ตรื่วจสอบำ

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ริายงาน์คณะกิริริมกิาริสัริริหาและกิำาหน์ดำค่าต้อบแทน์
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปี จำากำัด (มหาช่น) (บำรื่ิษััทฯ) เปี็นผ่้พิจารื่ณ์าแต่งตั�งคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทนข่�น

ชุ่ดหน่�ง ซึ่่�งปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่ และ/หรื่่อ ผ่้บำรื่ิหารื่จำานวนหน่�งที�มีคุณ์สมบำัติเหมาะสมและกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะอีกำจำานวนหน่�ง เพ่�อกำำาหนดนโยบำายด้าน
กำารื่สรื่รื่หาบำุคคลที�จะเข้ามาเปี็นกำรื่รื่มกำารื่ และ/หรื่่อผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง และกำลั�นกำรื่องบำุคคลที�มีคุณ์สมบำัติเหมาะสมกำ่อนเสนอช่่�อให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ หรื่่อ
ที�ปีรื่ะช่มุผ่ถ้ึอ่หุน้แตง่ตั�ง นอกำจากำน้�ยงัมบีำทบำาทสำาคญัในกำารื่พจิารื่ณ์าหลกัำเกำณ์ฑ์์ในกำารื่กำำาหนดคา่ตอบำแทนของกำรื่รื่มกำารื่และผ่บ้ำรื่หิารื่รื่ะดบัำสง่เพ่�อใหม้ี
ความเหมาะสม และสะท้อนถึ่งความสามารื่ถึในกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที�ของกำรื่รื่มกำารื่และผ่้บำรื่ิหารื่ให้เปี็นไปีตามเปี้าหมาย 

ปีัจจุบำันคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทนของบำรื่ิษััทฯ ปีรื่ะกำอบำด้วย กำรื่รื่มกำารื่ 4 ท่าน ดังน้�
1. นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน
2. นางเสาวน้ย์ กำมลบำุตรื่ รื่องปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดค่าตอบำแทน
3. นางวงดาว ถึนอมบำ่รื่ณ์์เจรื่ิญ กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน
4. นายคณ์ิต แพทย์สมาน กำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน
บำทบำาทหน้าที�ของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน เปี็นไปีตามกำฏิบำัตรื่ที�ปีรื่ากำฏิบำนเว็บำไซึ่ต์ของบำรื่ิษััทฯ

ในปีี 2565 ที�ผ่านมา คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน จัดปีรื่ะชุ่มจำานวน 2 ครื่ั�ง เพ่�อพิจารื่ณ์าวารื่ะสำาคัญ ๆ ได้ดังน้�
1.  พจิารื่ณ์าทบำทวน และเสนอช่่�อบำคุคลที�มคีณุ์สมบำตัเิหมาะสมตามกำฎหมาย และกำฎเกำณ์ฑ์์ที�เกำี�ยวข้องกัำบำกำารื่ดำารื่งตำาแหน่งกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษัทัฯ แทน

ตำาแหน่งกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ ที�ต้องออกำตามวารื่ะ โดยพิจารื่ณ์าสรื่รื่หา คัดเล่อกำ และเสนอช่่�อบำุคคลที�มีคุณ์วุฒิ ปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ และความรื่่้ความสามารื่ถึ ที�
เอ่�อปีรื่ะโยช่นแ์ละเหมาะสมกัำบำลกัำษัณ์ะธุรุื่กิำจของบำรื่ษิัทัฯ เพ่�อนำาเสนอตอ่ที�ปีรื่ะช่มุคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่ษััทฯ และที�ปีรื่ะช่มุสามัญผ่ถ้ึอ่หุ้นเพ่�อพจิารื่ณ์าอนมุตัิ 
ทั�งน้� กำรื่รื่มกำารื่ที�มีส่วนได้เสียจะงดออกำเสียง

2. พิจารื่ณ์าค่าตอบำแทนของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่ชุ่ดต่างๆ โดยพิจารื่ณ์าจากำหน้าที�ความรื่ับำผิดช่อบำที�ได้รื่ับำมอบำหมาย 
ผลกำารื่ปีฏิิบำตังิาน สถึานะทางกำารื่เงนิของบำรื่ิษัทัฯ และรื่ะดับำอตัรื่าคา่ตอบำแทน ซึ่่�งเปีรื่ียบำเทยีบำได้กำบัำเกำณ์ฑ์ม์าตรื่ฐานอตุสาหกำรื่รื่ม เพ่�อนำาเสนอตอ่คณ์ะ
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ และที�ปีรื่ะชุ่มสามัญผ่้ถึ่อหุ้นเพ่�อพิจารื่ณ์าอนุมัติ

3. พิจารื่ณ์าค่าตอบำแทนผ่้บำรื่ิหารื่รื่ะดับำส่ง (ตั�งแต่รื่องกำรื่รื่มกำารื่ผ่้จัดกำารื่ข่�นไปี) ทั�งในรื่่ปีแบำบำของโบำนัส ผลกำารื่ดำาเนินงานปีี 2565 และกำารื่
ปีรื่ับำเงินเด่อนสำาหรื่ับำปีี 2566 โดยพิจารื่ณ์าผลกำารื่ปีฏิิบำัติงานเทียบำกำับำเปี้าหมายที�ได้กำำาหนดตัวช่ี�วัด (KPI) ไว้ เช่่น อัตรื่ากำารื่เติบำโตของกำำาไรื่สุทธุิ Cost 
Saving เปี็นต้น

4. จดัใหม้กีำารื่ปีรื่ะเมนิผลกำารื่ปีฏิบิำตังิานของคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หาและกำำาหนดคา่ตอบำแทนปีรื่ะจำาปี ี2565 และรื่ายงานผลกำารื่ปีรื่ะเมนิตอ่คณ์ะ
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯเพ่�อนำามาพัฒนากำารื่ปีฏิิบำัติงานให้มีปีรื่ะสิทธุิภาพ พรื่้อมทั�งเปีิดเผยผลกำารื่ปีรื่ะเมินในรื่ายงานปีรื่ะจำาปีี

 
 นายเสถึียรื่ เสถึียรื่ธุรื่รื่มะ
 ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่สรื่รื่หา และกำำาหนดค่าตอบำแทน

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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ริายงาน์คณะกิริริมกิาริบริิหาริควิามเสั่�ยง
 
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงของบำรื่ิษััท คารื่าบำาวกำรุ๊ื่ปี จำากำัด (มหาช่น) ได้รื่ับำกำารื่แต่งตั�งจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ เพ่�อส่งเสรื่ิมและ

สนบัำสนนุใหบ้ำรื่ษิัทัมกีำารื่บำรื่หิารื่จดักำารื่ความเสี�ยงทั�วทั�งองคก์ำรื่และปีลก่ำฝ่งัใหเ้ปีน็สว่นหน่�งของวฒันธุรื่รื่มองคก์ำรื่ เพ่�อใหผ้่ม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์ำรื่เช่่�อมั�น
อย่างสมเหตุสมผลว่า กำารื่ดำาเนินงานเช่ิงกำลยุทธุ์ของบำรื่ิษััทมุ่งไปีส่่กำารื่บำรื่รื่ลุวัตถึุปีรื่ะสงค์และเปี้าหมายขององค์กำรื่อย่างมีปีรื่ะสิทธุิภาพและปีรื่ะสิทธุิผล 
และมีกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงให้อย่่ในรื่ะดับำที�องค์กำรื่ยอมรื่ับำได้                   

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยงมีสมาชิ่กำจำานวน 7 ท่าน ปีรื่ะกำอบำด้วยกำรื่รื่มกำารื่อิสรื่ะ กำรื่รื่มกำารื่ที�ไม่เป็ีนผ่้บำริื่หารื่และ กำรื่รื่มกำารื่บำริื่หารื่ 
ซึ่่�งเปี็นผ่้ทรื่งคุณ์วุฒิ มีความรื่่้ ความสามารื่ถึ และปีรื่ะสบำกำารื่ณ์์ที�เปี็นปีรื่ะโยช่น์ต่อกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงขององค์กำรื่ ปีฏิิบำัติหน้าที�ภายใต้กำฎบำัตรื่คณ์ะ
กำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง และขอบำเขตอำานาจหน้าที�ที�ได้รื่ับำมอบำหมายจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯ 

ในปีี 2565 คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงมีกำารื่ปีรื่ะชุ่มจำานวน 4 ครื่ั�ง โดยสรืุ่ปีสารื่ะสำาคัญในกำารื่ปีฏิิบำัติหน้าที�ได้ดังน้�
1. พิจารื่ณ์าความเสี�ยงที�สำาคัญขององค์กำรื่ รื่วมถึ่งความเสี�ยงที�อาจจะเกิำดข่�นใหม่ และสอบำทานความเพียงพอและเหมาะสมของแผนกำารื่

บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยง ตลอดจนมาตรื่กำารื่ในกำารื่ควบำคุมความเสี�ยงโดยรื่วมขององค์กำรื่ให้อย่่ในรื่ะดับำที�ยอมรื่ับำได้ 
2. ใหค้ำาแนะนำากำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยงรื่ะดับำองค์กำรื่ รื่วมถ่ึงส่งเสริื่มและสนับำสนุนให้มกีำารื่ปีรัื่บำปีรุื่ง และพัฒนารื่ะบำบำ   กำารื่บำริื่หารื่ความเสี�ยง

ภายในองค์กำรื่ให้ครื่อบำคลุมความเสี�ยงที�สำาคัญขององค์กำรื่ รื่วมถึ่งความเสี�ยงด้านสิ�งแวดล้อม สังคม กำารื่กำำากำับำด่แลกำิจกำารื่ กำารื่ทุจรื่ิตและคอรื่์รื่ัปีช่ัน 
3. ติดตามความค่บำหน้าและปีรื่ะเมินผลกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยง แนวโน้ม สถึานกำารื่ณ์์ที�อาจส่งผลกำรื่ะทบำต่อองค์กำรื่อย่างมีนัยสำาคัญ

อย่างต่อเน่�อง โดยกำำาหนดให้มีตัวช่ี�วัดความเสี�ยงเพ่�อติดตามความเสี�ยง รื่วมถึ่งให้ข้อเสนอแนะแกำ่ฝ่่ายบำรื่ิหารื่ในกำารื่ปีรัื่บำปีรุื่งกำารื่บำริื่หารื่จัดกำารื่ความ
เสี�ยงให้อย่่ในรื่ะดับำที�องค์กำรื่ยอมรื่ับำได้

4. ติดตามให้มีกำารื่สอบำทานและทบำทวนนโยบำายและกำรื่อบำกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงองค์กำรื่ เปี็นปีรื่ะจำาอย่างน้อยปีีละครื่ั�ง 
5. สนบัำสนนุและสรื่า้งวัฒนธุรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่จดักำารื่ความเสี�ยงใหเ้กำดิข่�นในองคก์ำรื่ เพ่�อใหผ้่บ้ำรื่หิารื่และพนกัำงานทกุำคนตรื่ะหนกัำและมสีว่นรื่ว่ม

ในกำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยง 
6. รื่ายงานผลกำารื่ปีฏิิบำัติงานด้านกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทฯเปี็นรื่ายไตรื่มาส
โดยสรืุ่ปี คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยงมุ่งมั�นรื่ักำษัาและพัฒนากำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่ความเสี�ยงขององค์กำรื่ให้ดียิ�งข่�น เพ่�อให้สามารื่ถึบำรื่ิหารื่

ความเสี�ยงไดอ้ยา่งมปีีรื่ะสทิธุผิล และปีรื่ะสทิธุภิาพ และบำรื่รื่ลเุปีา้หมายทางธุรุื่กำจิที�ตั�งไวไ้ดอ้ยา่งยั�งยน่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรุื่กำจิที�เปีลี�ยนแปีลงไปี
        

  นายปีรื่ีดี  ดาวฉาย
                                  ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิหารื่ความเสี�ยง 
 

บริิษััท คาริาบาวกริ๊�ป จำำากัด (มหาชน) เติิบโติอย่่างย่ั�งย่ืน  เพื่่�ออนาคติท่�มั�นคง
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ริายงาน์คณะกิริริมกิาริเพั่�อกิาริพััฒน์าอย่างยั�งยืน์
คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นของบำรื่ิษััท คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปี จำากำัด (มหาช่น) ได้รื่ับำกำารื่แต่งตั�งจากำคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท มีบำทบำาท 

หนา้ที� และความรื่บัำผิดช่อบำตามกำฎบำตัรื่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอยา่งยั�งยน่ เพ่�อกำำากัำบำดแ่ลกำจิกำารื่ใหบ้ำริื่ษัทัมกีำารื่บำรื่หิารื่งานที�ด ีสามารื่ถึเตบิำโตทาง
ธุุรื่กำจิไดอ้ยา่งยั�งยน่ภายใตห้ลกัำจรื่ยิธุรื่รื่มและแนวทางกำารื่กำำากำบัำดแ่ลกำจิกำารื่ที�ด ีตลอดหว่งโซึ่ค่ณุ์คา่ธุรุื่กำจิใหส้อดคลอ้งกำบัำความคาดหวงัของผ้่มสีว่นไดเ้สยี 
โดยคำาน่งถึ่งปีัจจัยด้านสิ�งแวดล้อม สังคมและธุรื่รื่มาภิบำาล สอดคล้องกำับำมาตรื่ฐานภายในปีรื่ะเทศ และมาตรื่ฐานรื่ะดับำสากำล

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ษิัทัไดม้มีตแิตง่ตั�ง นายปีรื่ดี ีดาวฉาย ดำารื่งตำาแหนง่ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พฒันาอยา่งยั�งยน่ ปีจัจบุำนัคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่
เพ่�อกำารื่พฒันาอย่างยั�งยน่ปีรื่ะกำอบำด้วยสมาชิ่กำ 5 ทา่น ที�เปีน็กำรื่รื่มกำารื่อสิรื่ะ กำรื่รื่มกำารื่บำรื่หิารื่ และผ่บ้ำริื่หารื่ของบำริื่ษััท ในปี ี2565 มกีำารื่ปีรื่ะชุ่มทกุำไตรื่มาส 
รื่วมทั�งสิ�นจำานวน 3 ครื่ั�ง โดยมีกำรื่รื่มกำารื่เข้ารื่่วมปีรื่ะชุ่ม รื่้อยละ 100 ในกำารื่ปีรื่ะชุ่มทั�ง 3 ครื่ั�ง 

คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นมีผลกำารื่ดำาเนินงานสำาคัญในปีี 2565 ดังน้�
1. ให้คำาแนะนำาแกำ่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััทในเรื่่�องกำลยุทธุ์ เปี้าหมาย ความมุ่งมั�น และแนวทางดำาเนินงานที�เกำี�ยวข้องกำับำเรื่่�องกำารื่พัฒนา

อย่างยั�งย่น เพ่�อส่งเสรื่ิมให้มีกำารื่พัฒนาธุุรื่กำิจอย่างยั�งย่น
2. เสนอแนะปีรื่ะเด็นที�เกำี�ยวข้องกำับำกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นที�อาจส่งผลกำรื่ะทบำต่อผ่้มีส่วนได้เสีย ธุุรื่กำิจ กำารื่ปีฏิิบำัติงาน ผลกำารื่ดำาเนินงานหรื่่อ

ช่่�อเสียงของบำรื่ิษััทฯ แกำ่คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท
3. ใหค้ำาแนะนำาในกำารื่จัดทำาและทบำทวนนโยบำายที�เกำี�ยวกำบัำกำารื่พัฒนาอยา่งยั�งยน่ เช่น่ กำารื่จัดทำานโยบำายดา้นสิ�งแวดลอ้ม เพ่�อกำำาหนดแนวทาง

และรื่ะบำบำในกำารื่จดักำารื่ดา้นสิ�งแวดลอ้ม และแสดงถึง่ความมุง่มั�นในกำารื่วดัผลและกำารื่ลดผลกำรื่ะทบำทั�งทางดา้นสิ�งแวดลอ้มของกำารื่ดำาเนนิกำจิกำรื่รื่มทาง
ธุุรื่กำิจของบำริื่ษััทฯ, กำารื่ปีรื่ับำปีรืุ่งนโยบำายความปีลอดภัยและอาชี่วอนามัย เพ่�อแสดงความมุ่งมั�นที�จะทำาให้เกำิดความปีลอดภัยและอาชี่วอนามัย และ
ส่งเสรื่ิมวัฒนธุรื่รื่มความปีลอดภัยในกำารื่ดำาเนินงาน เปี็นต้น

4. ให้คำาแนะนำาเกีำ�ยวกัำบำหลักำกำารื่ในกำารื่รื่วบำรื่วมและเปิีดเผยข้อม่ลที�สำาคัญด้านกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น รื่วมทั�งกำารื่ตอบำแบำบำสอบำถึามและ
รื่วบำรื่วมข้อม่ลด้านความยั�งย่น เช่่น แบำบำสอบำถึามหุ้นยั�งย่น (THSI) แบำบำสอบำถึาม S&P ESG CSA กำารื่จัดทำาบำัญช่ีกำ๊าซึ่เรื่่อนกำรื่ะจกำองค์กำรื่ ปีรื่ะจำาปีี 
2564 เปี็นต้น จนทำาให้คารื่าบำาวกำรืุ่๊ปีมีกำารื่พัฒนาด้านข้อม่ลความยั�งย่นอย่างกำ้าวกำรื่ะโดด เช่่น

• ติดกำลุ่มหุ้นยั�งย่น (THSI) ในกำารื่ตอบำแบำบำปีรื่ะเมินเปี็นปีีแรื่กำ 
• กำารื่ตอบำแบำบำปีรื่ะเมินความยั�งย่นรื่ะดับำโลกำ S&P ESG CSA มีผลคะแนนเพิ�มข่�นจากำปีี 2564 อย่างมีนัยสำาคัญ 
• ได้รื่ับำกำารื่รื่ับำรื่องข้อม่ลคารื่์บำอนฟืุ้ตพรื่ิ�นท์ขององค์กำรื่ (CFO) จากำองค์กำารื่บำรื่ิหารื่จัดกำารื่กำ๊าซึ่เรื่่อนกำรื่ะจกำ ซึ่่�งข้อม่ลได้รื่ับำกำารื่รื่ับำรื่องความ

ถึ่กำต้องโดยบำุคคลที�สาม 
• มีกำารื่เปีิดเผย ESG Data Report (Sustainability Mini Report) 
5. ติดตามผลและให้คำาแนะนำาในกำารื่วิเครื่าะห์ช่่องว่างจากำผลกำารื่ตอบำแบำบำปีรื่ะเมินและผลกำารื่ทวนสอบำข้อม่ลด้านความยั�งย่น วางกำลยุทธุ์ 

และผลักำดันด้านกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น เพ่�อพัฒนาบำรื่ิษััทส่่ความยั�งย่นครื่อบำคลุมทั�งมิติเศรื่ษัฐกำิจ มิติสิ�งแวดล้อม และมิติสังคม
6. ส่งเสรื่ิมให้มีกำารื่สรื่้างเสรื่ิมความรื่่้ความเข้าใจเกำี�ยวกำับำกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่นให้คณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท ผ่้บำรื่ิหารื่ และพนักำงาน และส่งเสรื่ิม

ให้กำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทสอดคล้องกำับำหลักำกำารื่และข้อพ่งปีฏิิบำัติที�สำาคัญเกำี�ยวกำับำกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น
7. ติดตามผลกำารื่ดำาเนินงานของบำรื่ิษััทที�เกำี�ยวข้องกำับำกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น ให้มีความสอดคล้องกำับำเปี้าหมาย กำลยุทธุ์ นโยบำาย และ

แนวปีฏิิบำัติเกำี�ยวกำับำกำารื่ดำาเนินธุุรื่กำิจอย่างยั�งย่น และรื่ายงานต่อคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่บำรื่ิษััท

       นายปีรื่ีดี  ดาวฉาย
      ปีรื่ะธุานคณ์ะกำรื่รื่มกำารื่เพ่�อกำารื่พัฒนาอย่างยั�งย่น

รายงานประจำำาปี 2565 ส่่วนที่่� 4 การรับรองความถููกต้้องของข้อมูล (เอกส่ารแนบ)
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