
 

 

 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ดว้ยเช่นกนั รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล” ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้   

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤษภาคม 2565 



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,191,950           1,134,246           272,272              62,149                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 1,840,330           1,755,669           2,360                   2,495                   
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          4,533,973           5,399,000           
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          1,139,997           1,139,997           
สินคา้คงเหลือ 2,308,056           2,337,179           -                          -                          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 183,511              154,524              51                        143                      
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,523,847           5,381,618           5,948,653           6,603,784           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                          -                          5,380,378           5,249,398           
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 101,532                102,642                            -                            - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 12,500,023           12,537,386                       422                       465 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6                427,336                442,732                  54,514                  55,134 

ค่าความนิยม 7                532,275 549,003              -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                104,984 104,339              11,808                 10,275                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 46,170                 54,520                 310,057              309,927              
ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          26,172                 26,172                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,860                 13,408                 -                          -                          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,726,180         13,804,030         5,783,351           5,651,371           
รวมสินทรัพย์ 19,250,027         19,185,648         11,732,004         12,255,155         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,150,000           2,811,835           2,150,000           2,665,000           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 8 1,813,870           1,768,732           36,569                 86,324                 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 794,200              569,200              625,000              400,000              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 2, 10 103,105              103,366              1,826                   1,812                   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 261,434              168,374              22,799                 16,809                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 12,041                 5,783                   -                          24                        
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,134,650           5,427,290           2,836,194           3,169,969           
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 1,357,350           1,624,650           675,000              900,000              
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 2, 10 332,202              346,508              54,351                 54,813                 
หุน้กู ้ 11 1,498,399           1,498,096           1,498,399           1,498,096           
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 172,775              167,688              79,304                 78,958                 
เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 2 12,107                 10,631                 -                          -                          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 3,372,833           3,647,573           2,307,054           2,531,867           
รวมหนีสิ้น 8,507,483           9,074,863           5,143,248           5,701,836           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
2565 2564 2565 2564

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 3,962,980           3,962,980           3,962,980           3,962,980           
ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 323,216              323,216              -                          -                          
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ย 108,959              108,959 108,959              108,959
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
   ในบริษทัยอ่ย (653,181)             (653,181)             -                          -                          
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 100,000              100,000              100,000              100,000              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,089,890           5,429,639           1,416,817           1,381,380           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (78,220)               (62,327)               -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,853,644         10,209,286         6,588,756           6,553,319           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (111,100)             (98,501)               -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,742,544         10,110,785         6,588,756           6,553,319           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,250,027         19,185,648         11,732,004         12,255,155         

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 4,782,879           4,030,457           -                          -                          
รายไดอ้ื่น 43,254                34,732                79,494                80,458                
รวมรายได้ 4,826,133           4,065,189           79,494                80,458                
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3,316,798           2,475,165           -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 475,271              473,884              -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 251,440              252,167              52,207                68,766                
รวมค่าใช้จ่าย 4,043,509           3,201,216           52,207                68,766                
กําไรจากการดําเนินงาน 782,624              863,973              27,287                11,692                
รายไดท้างการเงิน 21                       116                     31,511                21,990                
ตน้ทุนทางการเงิน (24,569)               (21,409)               (14,788)               (11,093)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 758,076              842,680              44,010                22,589                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12 (111,935)             (147,208)             (8,573)                 (4,544)                 
กําไรสําหรับงวด 646,141              695,472              35,437                18,045                

การแบ่งปันกําไรขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 660,251              700,208              35,437                18,045                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (14,110)               (4,736)                 

646,141              695,472              

กําไรต่อหุ้น 13

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.66                    0.70                    0.04                    0.02                    

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 646,141              695,472              35,437                18,045                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (14,382)               33,428                -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (14,382)               33,428                -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 631,759              728,900              35,437                18,045                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 644,358              732,691              35,437                18,045                

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (12,599)               (3,791)                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 631,759              728,900              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของ

ส่วนเกินทุน ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการ ผลต่างจาก ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

จากการรวม เปลี่ยนแปลงสัดส่วน เปลี่ยนแปลงสัดส่วน จดัสรรแลว้ - การแปลงค่า รวม ที่ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กิจการภายใต้ การถือหุน้ การถือหุน้ สาํรอง งบการเงินที่เป็น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุมของ รวม

และชาํระแลว้ หุน้สามญั การควบคุมเดียวกนั ในบริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    (368,686)                  100,000               4,950,865           (121,319)             9,956,015             201,271               10,157,286           

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           700,208              -                         700,208               (4,736)                  695,472               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         32,483                32,483                 945                      33,428                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           700,208              32,483                732,691               (3,791)                  728,900               

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                               -                               (284,495)                  -                           -                         -                         (284,495)              (265,505)              (550,000)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    (653,181)                  100,000               5,651,073           (88,836)              10,404,211           (68,025)                10,336,186           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    (653,181)                  100,000               5,429,639           (62,327)              10,209,286           (98,501)                10,110,785           

กาํไรสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           660,251              -                         660,251               (14,110)                646,141               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         (15,893)              (15,893)                1,511                   (14,382)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           660,251              (15,893)              644,358               (12,599)                631,759               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    (653,181)                  100,000               6,089,890           (78,220)              10,853,644           (111,100)              10,742,544           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจากการ จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า เปลี่ยนแปลงสัดส่วน สาํรอง

และชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2564 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     1,817,818                  6,989,757                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 18,045                       18,045                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 18,045                       18,045                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2564 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     1,835,863                  7,007,802                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2565 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     1,381,380                  6,553,319                  

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 35,437                       35,437                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 35,437                       35,437                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     1,416,817                  6,588,756                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 758,076              842,680              44,010                22,589                
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 197,330              180,145              865                     748                     
      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,537                  9,515                  -                          -                          
      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,366)                 (1,539)                 -                          -                          
      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,087                  4,915                  346                     907                     
      ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุน้กู้ 303                     223                     303                     223                     
      ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,853                  (4,019)                 469                     -                          
      รายไดท้างการเงิน (21)                      (116)                    (31,511)               (21,990)               
      ตน้ทุนทางการเงิน 23,006                19,640                14,470                10,615                
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 987,805              1,051,444           28,952                13,092                
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิม่ข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (84,960)               134,795              (241)                    (85,300)               
   สินคา้คงเหลือ 25,531                (146,513)             -                          -                          
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (28,987)               5,400                  92                       (106)                    
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (452)                    (2,088)                 -                          -                          
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 100,810              134,302              (44,019)               (51,983)               
   หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 6,258                  3,927                  (24)                      5,561                  
   เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 1,476                  4,400                  -                          -                          
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 1,007,481           1,185,667           (15,240)               (118,736)             
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 21                       137                     -                          3                         
จ่ายภาษีเงินได้ (10,525)               (4,642)                 (2,713)                 (224)                    
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 996,977              1,181,162           (17,953)               (118,957)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                          -                          (240,442)             (41,000)               
เงินสดรับคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          1,105,000           1,485,000           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน -                          -                          (130,980)             (737,282)             
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,816                  1,565                  -                          -                          
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (182,471)             (242,977)             -                          -                          
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,307)                 (5,273)                 (2,663)                 (357)                    
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน -                          (250)                    -                          -                          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย -                          -                          31,887                22,390                
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (181,962)             (246,935)             762,802              728,751              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน 1,573,739           3,300,000           1,570,000           2,760,000           
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,234,615)          (3,775,000)          (2,085,000)          (3,360,000)          
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (42,300)               (42,300)               -                          -                          
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (26,945)               (27,406)               (448)                    (435)                    
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย -                          (550,000)             -                          -                          
จ่ายดอกเบ้ีย (27,921)               (13,279)               (19,278)               (4,237)                 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (758,042)             (1,107,985)          (534,726)             (604,672)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
   เพิม่ข้ึน(ลดลง) (176)                    5,252                  -                          -                          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 56,797                (168,506)             210,123              5,122                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,134,246           946,548              62,149                21,253                
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ 907                     3,096                  -                          -                          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 1,191,950           781,138              272,272              26,375                

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

2565 2564 2565 2564
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ลดลง (52,361)               (68,414)               -                          -                          
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิม่ข้ึน(ลดลง) 90                       (3,197)                 (928)                    (357)                    
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานเพิม่ข้ึน(ลดลง) (289)                    1,020                  -                          -                          
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ข้ึนจากสัญญาเช่า 17,276                73,769                -                          -                          
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ข้ึน(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม (4,898)                 22,872                -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    1  

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2556  
และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีอยู่
ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ           
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.5 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในนโยบายการก าหนด
ราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดปัจจุบนั  

 รายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 79 79 
ดอกเบ้ียรับ - - 32 22 
รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ขายสินคา้ 399 336 - - 
รายไดค้่าเช่าและบริการ 15 13 - - 
รายไดอ่ื้น 2 1 - - 
ซ้ือสินคา้ 1,179 606 - - 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 10 11 - - 
ค่าบริการจ่าย 7 9 - - 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564                
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 363 742 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                                                     

(มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)                                732,291 691,016 - 365 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 732,291 691,016 363 1,107 
     
เงินปันผลค้างรับจากกจิการที่เกี่ยวข้องกนั                              
บริษทัยอ่ย - - 1,139,997 1,139,997 

รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,139,997 1,139,997 
     
ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั                   
บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 
     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

(หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 4 5 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 106,386 55,242 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  106,386 55,242 4 5 
     
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    

(หมายเหตุ 10)     
บริษทัยอ่ย - - 56,177 56,625 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 249,494 266,886 - - 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  249,494 266,886 56,177 56,625 
     
เงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                                                                
(มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั) 11,707 10,231 - - 

รวมเงินมดัจ ารับส าหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  11,707 10,231 - - 
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ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
31 ธนัวาคม 2564 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืแก่ 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 
2564 

เพิ่มข้ึน          
ระหวา่งงวด 

ลดลง      
ระหวา่งงวด 

ขาดทุน          
จากอตัรา

แลกเปล่ียนท่ี    
ยงัไม่เกิดข้ึนจริง 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี          

31 มีนาคม 
2565 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั บริษทัยอ่ย 4,905,000 30,000 (1,105,000) - 3,830,000 

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 174,000 1,000 - - 175,000 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 320,000 - - - 320,000 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย - 170,000 - - 170,000 

บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) จ ากดั บริษทัยอ่ย - 39,442 - (469) 38,973 

รวม  5,399,000 240,442 (1,105,000) (469) 4,533,973 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 2.5 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

สัญญาส าคญักบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยในระหว่างงวดปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงในสัญญาส าคญักบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565 บริษทัฯไดต้กลงเปล่ียนแปลงระยะเวลาของสัญญาให้ความช่วยเหลือดา้น
การบริหารและการจดัการกบับริษทัย่อยจากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2565 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 47 63 47 63 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 1 - 1 

รวม 47 64 47 64 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม  

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 364,976 332,783 - - 

  คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 17,140 169,919 - - 
3 - 6 เดือน 156,544 141,862 - - 
6 - 12 เดือน 141,662 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 680,322 644,564 - - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 800,867 825,358 - - 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 42,536 84,927 - - 
3 - 6 เดือน 42,970 14,759 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 21,429 22,087 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 907,802 947,131 - - 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า    
จะเกิดข้ึน (21,429) (22,087) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 886,373 925,044 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,566,695 1,569,608 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,037 10,357 - 367 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 3,983 3,946 3 5 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,590 35,172 363 740 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 417 8,248 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,342 923 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 157,086 97,727 1,994 1,383 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 49,026 - - - 
เงินทดรองจ่าย 7,831 1,725 - - 
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 2,855 5,946 - - 
อ่ืนๆ 468 22,017 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 273,635 186,061 2,360 2,495 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,840,330 1,755,669 2,360 2,495 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ            

เงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
บริษทัยอ่ยในประเทศ           
บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั 300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 - - 408,958 408,958 
บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั 1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 - - 1,299,998 1,299,998 
บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ ากดั 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 - - 99,998 99,998 
บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 

จ ากดั 
700,000 700,000 100 100 1,068,000 1,068,000 - - 1,068,000 1,068,000 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง                     
แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

700,000 700,000 100 100 700,000 700,000 - - 700,000 700,000 

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จ ากดั 5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 
บริษทั คาราบาว มาร์เก็ตต้ิง กรุ๊ป จ ากดั 1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ           
บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) 

จ ากดั 
100.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

96.2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 3,294,422 3,163,442 (1,498,756) (1,498,756) 1,795,666 1,664,686 

บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) 
จ ากดั 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

5 หม่ืนเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100 100 1,758 1,758 - - 1,758 1,758 

รวม     6,879,134 6,748,154 (1,498,756) (1,498,756) 5,380,378 5,249,398 

บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั และบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จ ากดั (CHHK) 
(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 96.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 100.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทัย่อย           
แห่งหน่ึง) มีมติให้เรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มเติมส าหรับหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจ านวน 1.4 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง               
โดยบริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลักเซมเบิร์ก) จ ากัด (CVHLUX) ได้ช าระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัท่ี                             
15 มีนาคม 2565 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 83.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิงเป็น 85.9 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง (เพิ่มข้ึน 2 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิงหรือประมาณ 2.4 ลา้นยโูร) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี          15 
มีนาคม 2565 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 CVHLUX ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICUK จ านวน 2 ลา้นปอนด์
สเตอร์ลิงหรือประมาณ 2.4 ลา้นยโูร โดย CVHLUX ไดจ่้ายช าระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวบางส่วนจ านวน 1.5 
ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 12,537,386 465 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 129,821 - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (1,450) - 
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (165,694) (43) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (40) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 12,500,023 422 

6. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 442,732 55,134 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  17,276 - 
ปรับปรุงจากการประเมินสญัญาเช่าใหม่ (4,898) - 

คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (27,774) (620) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 427,336 54,514 

7. ค่าความนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 549,003 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (16,728) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 532,275 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม           

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
31 มีนาคม           

2565 
31 ธนัวาคม 

2564 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92,592 29,890 - - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 688,132 620,683 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,700 23,445 4 5 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 214,149 286,763 9,639 18,298 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,094 1,907 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 414,665 410,474 26,926 68,021 
ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 157,693 164,565 - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 232,845 231,005 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,813,870 1,768,732 36,569 86,324 

9. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,193,850 1,300,000 
หกั: จ่ายช าระระหวา่งงวด (42,300) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 2,151,550 1,300,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯมีขอ้ก าหนดให้บริษทัฯตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใน         
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั รวมถึงคงอนัดบัเครดิตของหุน้กูข้องบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยมีขอ้ก าหนดให้บริษทัยอ่ยตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 หน้ีสินตามสญัญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 449,874 56,625 
บวก: เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 17,276 - 
  ปรับปรุงจากการประเมินสญัญาเช่าใหม่ (4,898) - 
          การเพ่ิมข้ึนของดอกเบ้ียระหว่างงวด 3,313 427 
หกั:  ช าระค่าเช่าระหวา่งงวด (30,258) (875) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 435,307 56,177 

11. หุ้นกู้ 

หุ้นกูมี้ขอ้ก าหนดให้บริษทัฯตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมของกลุ่ม
บริษทัใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนด 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทหรือในสกลุเงินอ่ืนในจ านวนเทียบเท่ากนั  

12. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง
ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 103,585 141,139 8,703 4,770 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 8,350 6,069 (130) (226) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 111,935 147,208 8,573 4,544 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

14. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานจากงบการเงินประจ าปี
ล่าสุด 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 
2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมภายใต้
ตราสินคา้ของ 
กลุ่มบริษทั 

จ าหน่ายสินคา้      
ท่ีจา้งผลิตภายใต้
ตราสินคา้ของ   
กลุ่มบริษทั 

จดัจ าหน่าย             
สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 
รายได้           
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,988 3,150 121 111 1,417 706 257 63 4,783 4,030 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 1,202 1,473 14 15 142 42 108 25 1,466 1,555 
รายไดอ่ื้น         43 35 
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย         (475) (474) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (251) (252) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (25) (21) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         758 843 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (112) (148) 

ก าไรส าหรับงวด         646 695 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ดงัน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

  
ส าหรับงวดสามเดือน      
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2565 2564 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก      
ในประเทศ   3,067 2,223 
ต่างประเทศ     
กลุ่มประเทศ CLMV   1,513 1,484 
ประเทศจีน   60 210 
สหราชอาณาจกัร   45 20 
อ่ืน ๆ   98 93 

รวม   4,783 4,030 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศคิดเป็น
ร้อยละ 64 (2564: ร้อยละ 55) และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 36 (2564: ร้อยละ 45) 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 1 ราย 
ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกิจการ (2564: จ านวน 1 ราย) 

15. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

15.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร
โรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัรจ านวน 33.1 ลา้นบาท 

15.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีพกัพนกังานและสัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุอง
สญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 2 ปี  

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าท่ี    
บอกเลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการ ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระ:     

ภายใน 1 ปี   30.3 0.3 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี   1.4 - 

15.3 การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคงเหลืออยู่
เป็นจ านวน 35.0 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และการยื่นภาษี
สรรพสามิต  

16. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

17. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก       
ผลการด าเนินงานของปี 2564 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,000 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการจ่ายเพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้จ านวน 900 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 เงินปันผลดงักล่าวจะบนัทึกในไตรมาสท่ีสองของปี 2565 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 
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