
 

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 



 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม

และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่ง

กาลแบบยอ่ของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”        ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป

เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้   

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม

บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 

การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม

เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น

ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

กมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2565 



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565
(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 729,798              1,134,246           24,811                62,149                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 2,626,962           1,755,669           2,501                  2,495                  
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                         5,999,596           5,399,000           
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                         -                         1,139,997           
สินคา้คงเหลือ 2,647,447 2,337,179           -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 144,081              154,524              59                       143                     
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,148,288           5,381,618           6,026,967           6,603,784           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                         -                         5,401,853           5,249,398           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 7,500                  -                         7,500                  -                         
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 99,274               102,642                           -                           - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 12,330,183          12,537,386                      373                      465 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7               654,712               442,732                 53,275                 55,134 

ค่าความนิยม 8               513,866 549,003              -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน               105,940 104,339              11,226                10,275                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 60,525                54,520                310,320              309,927              
ลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                         -                         26,172                26,172                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,350                13,408                -                         -                         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,786,350         13,804,030         5,810,719           5,651,371           
รวมสินทรัพย์ 19,934,638         19,185,648         11,837,686         12,255,155         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 3,302,529           2,811,835           3,250,000           2,665,000           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2, 9 1,939,420           1,768,732           126,466              86,324                
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 1,244,200           569,200              1,075,000           400,000              
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหน่ึงปี 2, 11 113,815              103,366              1,854                  1,812                  
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 1,499,018           -                         1,499,018           -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 82,987                168,374              4,600                  16,809                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,753                  5,783                  -                         24                       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 8,187,722           5,427,290           5,956,938           3,169,969           
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 822,750              1,624,650           225,000              900,000              
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 2, 11 553,100              346,508              53,417                54,813                
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 12 -                         1,498,096           -                         1,498,096           
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 182,951              167,688              79,996                78,958                
เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 2 12,107                10,631                -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,570,908           3,647,573           358,413              2,531,867           
รวมหนีสิ้น 9,758,630           9,074,863           6,315,351           5,701,836           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 5,557,625           5,429,639           350,396              1,381,380           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (117,672)            (62,327)              -                         -                         
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10,281,927         10,209,286         5,522,335           6,553,319           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (105,919)            (98,501)              -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,176,008         10,110,785         5,522,335           6,553,319           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 19,934,638         19,185,648         11,837,686         12,255,155         

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 4,694,798           3,957,110           -                          -                          
รายไดอ่ื้น 55,348                 86,026                 79,485                 79,439                 
รวมรายได้ 4,750,146           4,043,136           79,485                 79,439                 
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 3,335,376           2,608,375           -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 556,532              454,204              -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 257,982              284,916              65,051                 48,260                 
รวมค่าใช้จ่าย 4,149,890           3,347,495           65,051                 48,260                 
กําไรจากการดําเนินงาน 600,256              695,641              14,434                 31,179                 
รายไดท้างการเงิน 7                          3                          38,737                 31,653                 
ตน้ทุนทางการเงิน (30,018)               (22,621)               (17,279)               (11,355)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 570,245              673,023              35,892                 51,477                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (102,756)             (81,570)               (7,236)                 (10,326)               
กําไรสําหรับงวด 467,489              591,453              28,656                 41,151                 

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 475,281              601,200              28,656                 41,151                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (7,792)                 (9,747)                 
467,489              591,453              

กําไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 0.48                     0.60                     0.03                     0.04                     

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุ้น) 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 467,489              591,453              28,656                 41,151                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,709)                 19,027                 -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (4,709)                 19,027                 -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 462,780              610,480              28,656                 41,151                 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 458,532              616,980              28,656                 41,151                 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย 4,248                   (6,500)                 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 462,780              610,480              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
รายได้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 14,725,086         12,982,485         -                          -                          
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 2, 4 -                          -                          624,999              699,998              
รายไดอ่ื้น 166,276              159,898              238,839              239,343              
รวมรายได้ 14,891,362         13,142,383         863,838              939,341              
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 10,283,194         8,177,119           -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,546,925           1,412,773           -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 759,692              821,028              176,894              187,426              
รวมค่าใช้จ่าย 12,589,811         10,410,920         176,894              187,426              
กําไรจากการดําเนินงาน 2,301,551           2,731,463           686,944              751,915              
รายไดท้างการเงิน 501                      590                      102,870              78,557                 
ตน้ทุนทางการเงิน (80,440)               (65,091)               (47,251)               (33,438)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 2,221,612           2,666,962           742,563              797,034              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 13 (378,311)             (426,971)             (23,547)               (19,591)               
กําไรสําหรับงวด 1,843,301           2,239,991           719,016              777,443              

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,877,986           2,268,088           719,016              777,443              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (34,685)               (28,097)               
1,843,301           2,239,991           

กําไรต่อหุ้น 14

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (บาท) 1.88                     2.27                     0.72                     0.78                     

   จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุ้น) 1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,000,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565

2565 2564 2565 2564

กําไรสําหรับงวด 1,843,301           2,239,991           719,016              777,443              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (28,078)               71,881                 -                          -                          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (28,078)               71,881                 -                          -                          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,815,223           2,311,872           719,016              777,443              

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,822,641           2,336,528           719,016              777,443              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย (7,418)                 (24,656)               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,815,223           2,311,872           

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 เปลี่ยนแปลงสดัส่วน เปลี่ยนแปลงสดัส่วน จดัสรรแลว้ - การแปลงค่า รวม ที่ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า กิจการภายใต้ การถือหุน้ การถือหุน้ สาํรอง งบการเงินที่เป็น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุมของ รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                           -                           -                               -                               -                               -                           2,268,088           -                         2,268,088             (28,097)                2,239,991             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         68,440                68,440                  3,441                   71,881                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           2,268,088           68,440                2,336,528             (24,656)                2,311,872             

เงินปันผลจ่าย 16 -                           -                           -                               -                               -                               -                           (2,400,000)          -                         (2,400,000)           -                           (2,400,000)           

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วน

   การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                               -                               (284,495)                   -                           -                         -                         (284,495)              (265,505)              (550,000)              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    (653,181)                   100,000                4,818,953           (52,879)               9,608,048             (88,890)                9,519,158             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 -                           -                           -                               -                               -                               -                           1,877,986           -                         1,877,986             (34,685)                1,843,301             

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           -                         (55,345)               (55,345)                27,267                  (28,078)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรบังวด -                           -                           -                               -                               -                               -                           1,877,986           (55,345)               1,822,641             (7,418)                  1,815,223             

เงินปันผลจ่าย 16 -                           -                           -                               -                               -                               -                           (1,750,000)          -                         (1,750,000)           -                           (1,750,000)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 1,000,000             3,962,980             323,216                    108,959                    (653,181)                   100,000                5,557,625           (117,672)             10,281,927           (105,919)              10,176,008           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แตส่อบทานแลว้)

บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนเกินทุนจากการ จดัสรรแลว้ -

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลคา่ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน สาํรอง

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั การถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 777,443                     777,443                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 777,443                     777,443                     

เงินปันผลจ่าย 16 -                                 -                                 -                                    -                                 (2,400,000)                 (2,400,000)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     195,261                     5,367,200                  

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

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 719,016                     719,016                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                    -                                 719,016                     719,016                     

เงินปันผลจ่าย 16 -                                 -                                 -                                    -                                 (1,750,000)                 (1,750,000)                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 1,000,000                  3,962,980                  108,959                        100,000                     350,396                     5,522,335                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 2,221,612           2,666,962           742,563              797,034              
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน
      เงินปันผลรับ -                          -                          (624,999)             (699,998)             
      ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 605,508              559,439              2,893                   2,282                   
      การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ(โอนกลบั) (13,600)               30,591                 -                          -                          
      กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,760)                 (2,449)                 -                          -                          
      สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,263                 14,747                 1,038                   2,720                   
      ตดัจาํหน่ายตน้ทุนในการออกจาํหน่ายหุ้นกู ้ 922                      626                      922                      626                      
      ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 4,338                   (21,480)               1,857                   -                          
      รายไดท้างการเงิน (501)                    (590)                    (102,870)             (78,557)               
      ตน้ทุนทางการเงิน 75,433                 59,825                 45,848                 32,327                 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ของสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 2,906,215           3,307,671           67,252                 56,434                 
สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิม่ข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (870,529)             (579,197)             187                      (531)                    
   สินคา้คงเหลือ (295,347)             (502,753)             -                          -                          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10,451                 (74,882)               84                        (4,525)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (942)                    (1,732)                 -                          -                          
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน(ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 238,734              338,319              45,843                 55,121                 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (30)                      (1,906)                 (24)                      -                          
   เงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า 1,476                   4,686                   -                          -                          
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                          (536)                    -                          -                          
เงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,990,028           2,489,670           113,342              106,499              
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 501                      634                      54                        67                        
จ่ายภาษีเงินได้ (469,711)             (739,716)             (36,149)               (11,210)               
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,520,818           1,750,588           77,247                 95,356                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิม่ข้ึน -                          -                          (2,772,442)          (4,133,000)          
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          2,170,000           2,448,000           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิม่ข้ึน -                          -                          (152,455)             (737,282)             
เงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนเพิม่ข้ึน (7,500)                 -                          (7,500)                 -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 6,182                   2,591                   -                          -                          
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (367,557)             (854,374)             (45)                      (500)                    
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,633)                 (14,446)               (2,776)                 (1,157)                 
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน -                          (250)                    -                          -                          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย -                          -                          102,612              78,694                 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          1,764,996           2,369,993           
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (378,508)             (866,479)             1,102,390           24,748                 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน 5,186,786           8,115,000           5,130,000           7,255,000           
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (4,694,940)          (6,235,000)          (4,545,000)          (5,350,000)          
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (126,900)             (126,900)             -                          -                          
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (83,340)               (82,683)               (1,354)                 (1,314)                 
เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายหุ้นกู ้ -                          1,497,531           -                          1,497,531           
เงินสดจ่ายเพือ่ไถ่ถอนหุ้นกู ้ -                          (1,090,000)          -                          (1,090,000)          
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ย -                          (550,000)             -                          -                          
จ่ายดอกเบ้ีย (80,470)               (57,196)               (50,621)               (29,530)               
จ่ายเงินปันผล (1,750,000)          (2,400,000)          (1,750,000)          (2,400,000)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (1,548,864)          (929,248)             (1,216,975)          (118,313)             
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

   เพิม่ข้ึน 3,283                   13,847                 -                          -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (403,271)             (31,292)               (37,338)               1,791                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,134,246           946,548              62,149                 21,253                 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียน

   ท่ีมีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ (1,177)                 1,944                   -                          -                          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 729,798              917,200              24,811                 23,044                 

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565

2565 2564 2565 2564
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสด

   เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ลดลง (55,531)               (58,329)               -                          -                          
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิม่ข้ึน(ลดลง) 569                      (1,556)                 (928)                    (357)                    
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานลดลง (10,591)               (2,096)                 -                          -                          
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ข้ึนจากสัญญาเช่า 318,369              216,759              -                          -                          
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิม่ข้ึน(ลดลง)จากการ
      ประเมินสัญญาเช่าใหม่ (17,988)               24,680                 -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ  แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

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

และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายว่าดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกดัเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการลงทุนในบริษทัย่อย ท่ีอยู่

ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7 - 10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ           

งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่

ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)                 

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 

โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดยบริษทัฯไดน้าํนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ีมาใชส้าํหรับรายการ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีเพิ่มเติมในระหวา่งงวดปัจจุบนั  

สินทรัพย์ทางการเงนิท่ีมีการกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อ

คา้ เป็นตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ

เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไป

รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการ

ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ไม่มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2566 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  

1 มกราคม 2566 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน

ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัในนโยบายการกาํหนด

ราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหวา่งงวดปัจจุบนั  
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 รายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 79 79 

ดอกเบ้ียรับ - - 39 30 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ขายสินคา้ 363 354 - - 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 15 11 - - 

รายไดอ่ื้น 2 1 - - 

ซ้ือสินคา้ 1,056 894 - - 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 17 26 - - 

ค่าบริการจ่าย 9 6 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 1 - - 
 

 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

เงินปันผลรับ - - 625 700 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 238 238 

ดอกเบ้ียรับ - - 103 78 

รายการธุรกิจกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ขายสินคา้ 1,373 1,332 - - 

รายไดค้่าเช่าและบริการ 45 38 - - 

รายไดอ่ื้น 5 3 - - 

ซ้ือสินคา้ 3,534 2,225 - - 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 42 53 - - 

ค่าบริการจ่าย 23 22 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1 1 - - 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

    4  

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564                

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 3)     

บริษทัยอ่ย - - 933 742 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                                                     

(มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั)                                1,019,115 691,016 - 365 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,019,115 691,016 933 1,107 

     

เงินปันผลค้างรับจากกจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั                              

บริษทัยอ่ย - - - 1,139,997 

รวมเงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 1,139,997 

     

ลูกหนีร้ะยะยาวอ่ืน - กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั                   

บริษทัยอ่ย - - 26,172 26,172 

รวมลูกหน้ีระยะยาวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 26,172 26,172 

     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน 

(หมายเหตุ 9)     

บริษทัยอ่ย - - 2 5 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 103,138 55,242 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  103,138 55,242 2 5 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    

(หมายเหตุ 11)     

บริษทัยอ่ย - - 55,271 56,625 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                   

(มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการร่วมกนั) 219,231 266,886 - - 

รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  219,231 266,886 55,271 56,625 

     

เงินมัดจํารับสําหรับการเช่า - กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั      

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                                                                                

(มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั) 11,707 10,231 - - 

รวมเงินมดัจาํรับสาํหรับการเช่า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  11,707 10,231 - - 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 

31 ธนัวาคม 2564 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืแก่ 

ลกัษณะ

ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 

2564 

เพิ่มข้ึน          

ระหวา่งงวด 

ลดลง      

ระหวา่งงวด 

ขาดทุน          

จากอตัรา

แลกเปล่ียนท่ี    

ยงัไม่เกิดข้ึนจริง 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี          

30 กนัยายน 

2565 

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั บริษทัยอ่ย 4,905,000 2,065,000 (1,920,000) - 5,050,000 

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 174,000 3,000 - - 177,000 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 320,000 90,000 (50,000) - 360,000 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย - 280,000 - - 280,000 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั บริษทัยอ่ย - 95,000 - - 95,000 

บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) จาํกดั บริษทัยอ่ย - 39,442 - (1,846) 37,596 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 200,000 (200,000) - - 

รวม  5,399,000 2,772,442 (2,170,000) (1,846) 5,999,596 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งิน

ซ่ึงคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: ร้อยละ 2.5 ต่อปี) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

สัญญาสําคญักบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

กลุ่มบริษทัมีสัญญาสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยในระหว่างงวดปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงในสัญญาสําคญักบักิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2565 บริษทัฯไดต้กลงเปล่ียนแปลงระยะเวลาของสัญญาให้ความช่วยเหลือดา้น

การบริหารและการจดัการกบับริษทัย่อยจากเดิมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2565 

 ภาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17.3.1 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 55.5 54.1 55.5 54.1 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.3 0.7 0.3 0.7 

รวม 55.8 54.8 55.8 54.8 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 151.0 181.5 151.0 181.5 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.8 2.1 0.8 2.1 

รวม 151.8 183.6 151.8 183.6 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน  

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 428,272 332,783 - - 

  คา้งชาํระ     

ไมเ่กิน 3 เดือน 506,234 169,919 - - 

3 - 6 เดือน 80,170 141,862 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,014,676 644,564 - - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 1,229,220 825,358 - - 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 140,130 84,927 - - 

3 - 6 เดือน 20,213 14,759 - - 

มากกวา่ 12 เดือน 20,706 22,087 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,410,269 947,131 - - 

หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า    

จะเกิดข้ึน (20,706) (22,087) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 1,389,563 925,044 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,404,239 1,569,608 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน     

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,585 10,357 - 367 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 8,195 3,946 7 5 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 605 35,172 933 740 

รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,896 8,248 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 249 923 - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 130,020 97,727 1,561 1,383 

เงินจ่ายชาํระล่วงหนา้ 54,595 - - - 

ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน 2,908 5,946 - - 

อ่ืนๆ 17,670 23,742 - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 222,723 186,061 2,501 2,495 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,626,962 1,755,669 2,501 2,495 
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ            

เงินลงทุน มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 

เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

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

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

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

บริษทัยอ่ยในประเทศ             

บริษทั คาราบาวตะวนัแดง จาํกดั 300,000 300,000 100 100 408,958 408,958 - - 408,958 408,958 299,999 569,998 

บริษทั เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั 1,299,998 1,299,998 100 100 1,299,998 1,299,998 - - 1,299,998 1,299,998 325,000 130,000 

บริษทั ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จาํกดั 100,000 100,000 100 100 99,998 99,998 - - 99,998 99,998 - - 

บริษทั เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง 

จาํกดั 

700,000 700,000 100 100 1,068,000 1,068,000 - - 1,068,000 1,068,000 - - 

บริษทั เอเชีย แพค็เกจจ้ิง                     

แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 

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

บริษทั เอเชียคาราบาวเวนเจอร์ 

จาํกดั 

5,000 5,000 100 100 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 - - 

บริษทั คาราบาว มาร์เก็ตต้ิง กรุ๊ป 

จาํกดั 

1,000 1,000 100 100 1,000 1,000 - - 1,000 1,000 - - 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ             

บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) 

จาํกดั 

100.7 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

96.2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

100 100 3,315,897 3,163,442 (1,498,756) (1,498,756) 1,817,141 1,664,686 - - 

บริษทั คาราบาวเทรดด้ิง (ฮ่องกง) 

จาํกดั 

5 หม่ืนเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

5 หม่ืนเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

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

รวม 
    6,900,609 6,748,154 (1,498,756) (1,498,756) 5,401,853 5,249,398 624,999 699,998 

การเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จาํกดั และบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จาํกดั (CHHK) 

(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 96.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 100.1 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแลว้ 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK) (บริษทัย่อย           

แห่งหน่ึง) มีมติให้เรียกชาํระค่าหุ้นเพิ่มเติมสําหรับหุ้นสามญัส่วนท่ีเหลือจาํนวน 1.4 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง               

โดยบริษัท คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลักเซมเบิร์ก) จํากัด (CVHLUX) ได้ชําระค่าหุ้นดังกล่าวในวนัท่ี                             

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 จาํนวน 2 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิงหรือประมาณ 2.4 ลา้นยโูร โดย CVHLUX ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวบางส่วนจาํนวน 1.5 

ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
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เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท คาราบาวโฮลด้ิงส์ (ฮ่องกง) จํากัด 

(CHHK) (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 100.7 

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เพิ่มข้ึน 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุน

เรียบร้อยแลว้ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเตอร์คาราบาว ลิมิเต็ด (ICUK)  

(บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) มีมติใหเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ่มเติมสาํหรับหุน้สามญัส่วนท่ีเหลือจาํนวน 0.5 ลา้นปอนด์

สเตอร์ลิง โดยบริษทั คาราบาวเวนเจอร์โฮลด้ิงส์ (ลกัเซมเบิร์ก) จาํกดั (CVHLUX) ไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าว

ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

5. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     

ตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     

บริษทั ทีดี เวนเจอร์ จาํกดั 7,500 - 7,500 - 

รวมตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  7,500 - 7,500 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,500 - 7,500 - 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯลงทุนร่วมกบับริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง (มีผูถื้อหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั) ในการจดัตั้งบริษทั ทีดี เวนเจอร์ จาํกดั (TDV)  

ในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุน้ในบริษทัอ่ืน (Holding Company) โดยมีทุนจดทะเบียน

จาํนวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษทัฯถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 15 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเห็นชอบใหบ้ริษทั ทีดี เวนเจอร์ จาํกดั (TDV)  เขา้ทาํสญัญา

ร่วมทุนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ในการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนแห่งใหม่ช่ือ บริษทั กสิกร คาราบาว 

จาํกดั (KBAO) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการดา้นการเงิน โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวนไม่เกิน 4,000 ลา้น

บาท (หุ้นสามญั 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 ลบ 1 หุ้น และ

ร้อยละ 50 บวก 1 หุน้ตามลาํดบั  

โดยบริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนดงักล่าวเป็นเงิน

ลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงบริษทัฯพิจารณาวา่เป็น

การลงทุนเชิงกลยทุธ์  
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6. ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 12,537,386 465 

ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด - ราคาทุน 301,435 45 

จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (3,422) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (505,138) (137) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (78) - 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 12,330,183 373 

7. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565  

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน      

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 442,732 55,134 

เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด  318,369 - 

ปรับปรุงจากการประเมินสญัญาเช่าใหม่ (17,988) - 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (88,401) (1,859) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 654,712 53,275 

8. ค่าความนิยม 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าความนิยมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 549,003 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (35,137) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 513,866 
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9. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน           

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

30 กนัยายน           

2565 

31 ธนัวาคม 

2564 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78,844 29,890 - - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 643,111 620,683 - - 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,702 23,445 2 5 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 272,755 286,763 53,112 18,298 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,592 1,907 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 596,082 410,474 73,352 68,021 

ภาษีสรรพสามิตคา้งจ่าย 180,272 164,565 - - 

รายไดรั้บลว่งหนา้ 144,062 231,005 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,939,420 1,768,732 126,466 86,324 

10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 2,193,850 1,300,000 

หกั: จ่ายชาํระระหวา่งงวด (126,900) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 2,066,950 1,300,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,244,200) (1,075,000) 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 822,750 225,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯมีขอ้กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นใน         

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั รวมถึงคงอนัดบัเครดิตของหุน้กูข้องบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนด 

เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยมีขอ้กาํหนดให้บริษทัยอ่ยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนด 
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11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 หน้ีสินตามสญัญาเช่ามีการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 449,874 56,625 

บวก: เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 318,369 - 

  ปรับปรุงจากการประเมินสญัญาเช่าใหม่ (17,988) - 

          การเพิม่ข้ึนของดอกเบ้ียระหว่างงวด 14,833 1,270 

หกั:  ชาํระค่าเช่าระหวา่งงวด (98,173) (2,624) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 666,915 55,271 

12. หุ้นกู้ 

หุ้นกูมี้ขอ้กาํหนดให้บริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมของกลุ่ม

บริษทัใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีกาํหนด 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขาย

หุน้กูใ้นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ลา้นบาทหรือในสกลุเงินอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่ากนั  

13. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้ง

ปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 109,635 88,538 7,368 10,064 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,879) (6,968) (132) 262 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 102,756 81,570 7,236 10,326 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 369,036 432,971 23,940 19,766 

รายการปรับปรุงคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน 15,280 - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,005) (6,000) (393) (175) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 378,311 426,971 23,547 19,591 

14. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

15. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานจากงบการเงิน

ประจาํปีล่าสุด 

ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี               

30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 

ผลิตและจาํหน่าย

เคร่ืองด่ืมภายใต้

ตราสินคา้ของ 

กลุ่มบริษทั 

จาํหน่ายสินคา้      

ท่ีจา้งผลิตภายใต้

ตราสินคา้ของ   

กลุ่มบริษทั 

จดัจาํหน่าย             

สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได้           

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 3,266 2,690 132 115 1,184 897 113 255 4,695 3,957 

กาํไรขั้นต้นของส่วนงาน 1,206 1,160 15 18 92 65 47 106 1,360 1,349 

รายไดอ่ื้น         55 86 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย         (557) (454) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (258) (285) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (30) (23) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         570 673 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (103) (82) 

กาํไรสําหรับงวด         467 591 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 

ผลิตและจาํหน่าย

เคร่ืองด่ืมภายใต้

ตราสินคา้ของ 

กลุ่มบริษทั 

จาํหน่ายสินคา้      

ท่ีจา้งผลิตภายใต้

ตราสินคา้ของ   

กลุ่มบริษทั 

จดัจาํหน่าย             

สินคา้อ่ืน อ่ืนๆ รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได้           

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 9,835 9,779 385 365 3,871 2,402 634 436 14,725 12,982 

กาํไรขั้นต้นของส่วนงาน 3,768 4,409 44 54 374 168 256 174 4,442 4,805 

รายไดอ่ื้น         166 160 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย         (1,547) (1,413) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (760) (821) 

รายไดท้างการเงิน         - 1 

ตน้ทุนทางการเงิน         (80) (65) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         2,221 2,667 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (378) (427) 

กาํไรสําหรับงวด         1,843 2,240 

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

สาํหรับงวดสามเดือน      

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน      

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก      

ในประเทศ 3,071 2,660 9,286 7,356 

ต่างประเทศ     

กลุ่มประเทศ CLMV 1,340 1,117 4,617 4,543 

ประเทศจีน 133 19 445 718 

สหราชอาณาจกัร 57 39 148 91 

อ่ืน ๆ 94 122 229 274 

รวม 4,695 3,957 14,725 12,982 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในประเทศ  

คิดเป็นร้อยละ 63 (2564: ร้อยละ 57) และรายไดจ้ากการขายสินคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 37 (2564: 

ร้อยละ 43) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 1 ราย 

ท่ีมีมูลค่ามากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของกิจการ (2564: จาํนวน 1 ราย) 

16. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

สําหรับปี 2565    

เงินปันผลจากกาํไรปี 2564 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้              

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 1,000 1.00 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ               

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 750 0.75 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2565  1,750  

สําหรับปี 2564    

เงินปันผลจากกาํไรปี 2563 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้              

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 1,500 1.50 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ               

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 900 0.90 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2564  2,400 
 

17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร

โรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัรจาํนวน 114.8 ลา้นบาท 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าระยะสั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีพกัพนกังานและสัญญาบริการอ่ืนๆ อายขุอง

สญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 3 ปี  

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าท่ี    

บอกเลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการ ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

  

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระ:     

ภายใน 1 ปี   40.2 1.1 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี   2.6 1.5 
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17.3 การคํา้ประกนั 

17.3.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั เอเชีย แพคเกจจ้ิง 

แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั (บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง) ในวงเงิน 113 ลา้นบาท 

17.3.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัยอ่ยคง

เหลืออยู่เป็นจาํนวน 35 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการคํ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ 

และการยืน่ภาษีสรรพสามิต  

18. ความเสียหายจากเพลงิไหม้ 

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2565 เกิดเหตุเพลิงไหมเ้คร่ืองจกัรสายการผลิตฉลากพลาสติกในโรงงานของบริษทั 

เอเชีย แพ็คเกจจ้ิง แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกัด (บริษทัย่อยแห่งหน่ึง) และสามารถควบคุมเพลิงได้โดยไม่ได้

ลุกลามไปยงัส่วนอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม บริษทัย่อยดงักล่าวไดมี้การทาํประกนัภยัคุม้ครองความเสียหายจาก

อคัคีภยัสาํหรับเคร่ืองจกัรและสินคา้ส่วนท่ีเสียหายจากเพลิงไหมค้ร้ังน้ีไวท้ั้งหมด  

 ทั้งน้ี บริษทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนร่วมกบับริษทัประกนัและส่วนอ่ืน        

ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

และเช่ือวา่สถานการณ์ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

19. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง

กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2565 
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