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CBG 007/2565 

           วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย (“บริษัทฯ” หรือ 
“CBG”) ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหนา้ ดงัต่อไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมเท่ากับ 4,783 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.7 โดยในจ านวนนีบ้ริษัทฯ มีรายไดจ้ากการรบัจา้งจดั
จ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกเท่ากับ 1,417 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 100.7 จากประสิทธิภาพการกระจายผ่านช่องทางหน่วยรถ
เงินสด ประกอบกับคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑท์ี่มีรูปแบบพัฒนาการสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายไดอ้ื่น
เท่ากับ 257 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 305.9 จากการผลิตและจ าหน่ายขวดแกว้ที่ใชเ้ป็นบรรจุภัณฑใ์หแ้ก่บริษัทคู่คา้ ชดเชยการ
ปรบัตวัลดลงของรายไดจ้ากการขายในกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทฯ ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเอง 

 

หมายเหต:ุ 1/ เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั เครื่องดื่มผสมซิงค ์และเครื่องดื่มฟังกช์นันลัดริงค ์
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพรอ้มดื่ม 

 

 

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

หน่วย: ล้านบาท ปี 2564 ปี 2564 ปี 2565

ด ำเนินกำรผลติ ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของตนเอง 1/ 3,150 78% 2,843 65% 2,988 62% -5.1% 5.1%

วำ่จำ้งบุคคลภำยนอกผลติภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้คำรำบำว 2/ 111 3% 138 3% 121 3% 8.8% -12.9%

รบัจำ้งจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอก 706 18% 1,166 27% 1,417 30% 100.7% 21.5%

อ่ืนๆ 63 2% 234 5% 257 5% 305.9% 9.7%

รวม 4,030 100% 4,382 100% 4,783 100% 18.7% 9.2%

% ของ

ยอดรวม
%YoY %QoQ

% ของ

ยอดรวม

% ของ

ยอดรวม

รายได้จากการขาย จ าแนกตามภูมิศาสตร์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

หน่วย: ล้านบาท ปี 2564 ปี 2564 ปี 2565

ในประเทศ 2,223 55% 3,077 70% 3,067 64% 38.0% -0.3%

ตำ่งประเทศ 1,808 45% 1,305 30% 1,716 36% -5.1% 31.5%

กลุ่มประเทศ CLMV 1,484 37% 1,116 25% 1,513 32% 2.0% 35.6%

ประเทศจีน 210 5% 13 0% 60 1% -71.3% 373.2%

UK 20 0% 37 1% 45 1% 122.5% 20.3%

อ่ืนๆ 93 2% 139 3% 98 2% 4.4% -29.8%

รวม 4,030 100% 4,382 100% 4,783 100% 18.7% 9.2%

% ของ

ยอดรวม
%YoY %QoQ

% ของ

ยอดรวม

% ของ

ยอดรวม
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1.1) รายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑท์ี่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเองเท่ากับ 2,988 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ -5.1 โดยในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนรอ้ยละ 43:57 

(1.1.1) รายไดจ้ากการขายในประเทศเท่ากับ 1,275 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -5.0 จากการปรบัตวัลดลงของยอดขาย
เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัคาราบาวแดงเป็นหลกั สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศภาพรวม
ที่หดตวัรอ้ยละ -6.7 

(1.1.2) รายไดจ้ากการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศเท่ากบั 1,713 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -5.2 ท่ามกลางสถานการณ์
แพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ที่มีผลกระทบต่อระดบัอปุสงคแ์ละสภาพการแข่งขนัในตลาด 

กลุ่มประเทศ CLMV มียอดขายเพิ่มขึน้ร ้อยละ 2.0 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากประเทศเมียนมาที่เพิ่มขึน้          
รอ้ยละ 49.5 ในขณะที่ประเทศกัมพูชายงัคงเผชิญกบัสภาพชะลอตวัของอุปสงคใ์นประเทศต่อเนื่องจากปีก่อน
หนา้ โดยมียอดขายปรบัตวัลดลงรอ้ยละ -9.8 ในไตรมาส 1/2565 

ประเทศจีนปรับตัวลดลงรอ้ยละ -71.3 จากการปรับเปล่ียนกฎหมายน าเข้าในช่วงปลายปี 2564 ส่งผลให้   
บริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาปรบัและระบุขอ้มูลลงบนหีบห่อและบรรจุภัณฑท์ี่เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑข์อ้บงัคบัใหม่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดงักล่าวไดร้บัการแกไ้ขเป็นที่เรียบรอ้ย เป็นเหตุใหบ้ริษัทฯ สามารถ
ด าเนินการผลิตเพื่อส่งออกตามปรมิาณค าสั่งซือ้ไปยงับรษิัทคู่คา้ในประเทศจนีไดต้ามปกตติัง้แต่ช่วงปลายเดอืน
มีนาคม 2565 

รายได้จากการขายในตลาดประเทศอังกฤษภายใต้การด าเนินงานของบริษัทย่อย Intercarabao Company 
Limited (“ICUK”) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 122.5 จากช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านเครือข่าย Modern trade ทั้งที่มีอยู่เดิม
และที่เขา้มาใหม่ 

1.2) รายไดจ้ากการรบัจา้งจดัจ าหน่ายใหแ้ก่บคุคลภายนอกเท่ากบั 1,417 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 100.7 มีปัจจยัเชิงบวกจาก
ความหลากหลายและคณุภาพในตวัผลิตภณัฑ ์ประกอบกบัอาศยัผลส าเรจ็ของการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสดมากกว่า 
300 คนั ซึ่งในปัจจบุนัสามารถเขา้ถึงรา้นคา้ปลีกไดม้ากกว่า 180,000 รา้นคา้ทั่วประเทศ  

1.3) รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑท์ี่บริษัทฯ ว่าจา้งบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตเท่ากับ 121 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.8     
มีปัจจยัเชิงบวกจากผลิตภณัฑน์ า้ดื่มและกาแฟปรุงส าเรจ็พรอ้มดื่มที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 

1.4) รายได้อื่นเท่ากับ 257 ล้านบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 305.9 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการผลิตและขายขวดแก้วให้แก่
บุคคลภายนอกภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด (“APG”) สอดคลอ้งกับยอดขายและแผนการ
ออกผลิตภณัฑใ์หม่ของบรษิัทคู่คา้ เป็นผลใหม้ีปรมิาณค าสั่งซือ้ขวดแกว้เพื่อใชเ้ป็นบรรจภุณัฑเ์ขา้มาต่อเนื่อง  

2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

บรษิัทฯ มีก าไรขัน้ตน้เท่ากบั 1,466 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -5.7 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ที่รอ้ยละ 30.7 ลดลงจากอตัราก าไรขัน้ตน้
ที่รอ้ยละ 38.6 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า จากการเปล่ียนแปลงในส่วนผสมผลิตภัณฑ์ตามยอดขาย (Product mix) 
กล่าวคือ สัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตดว้ยตนเองซึ่งเป็นธุรกิจหลักปรับตัวลดลงมาอยู่ที่          
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รอ้ยละ 62.5 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 78.2 ของรายไดจ้ากการขายรวม ประกอบกับบริษัทฯ มี
ตน้ทนุวตัถดุิบและหีบห่อท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในส่วนของราคาอลมูิเนียม 

 
หมายเหต:ุ 1/ เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั เครื่องดื่มผสมซิงค ์และเครื่องดื่มฟังกช์นันลัดริงค ์
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพรอ้มดื่ม 

 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
ค่าใชจ้่ายขายและบริหารเท่ากับ 727 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมที่รอ้ยละ 15.2 

ลดลงจากสดัส่วนรอ้ยละ 18.0 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

 

ค่าใชจ้่ายขายเท่ากับ 475 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.3 หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมที่รอ้ยละ 9.9 ลดลงจาก

สัดส่วนรอ้ยละ 11.8 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า โดยในจ านวนนี ้มีค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนับสนุนกีฬาฟุตบอล

ต่างประเทศเท่ากบั 66 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -7.8 จากสญัญาการเป็นผูส้นบัสนนุสโมสร Chelsea Football Club Limited (CFC) 

สิน้สดุไปในช่วงกลางปี 2564 

ค่าใชจ้่ายบริหารเท่ากับ 251 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -0.3 หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมที่รอ้ยละ 5.3 ลดลงจาก
สดัส่วนรอ้ยละ 6.3 ในช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินเท่ากบั 25 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.8 จากการท่ีบรษิัทฯ มีสดัส่วนเงินกูย้ืมระยะยาวเพิ่มขึน้ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย
ทางการเงินในอตัราที่สงูกว่า ทัง้นี ้เป็นการลดความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ที่อาจปรบัตวัสงูขึน้ 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเท่ากบั 112 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -24.0 คิดเป็นอตัราภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที่แทจ้ริงที่รอ้ยละ 14.8 
ลดลงจากรอ้ยละ 17.5 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

ก าไรขั้นต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

หน่วย: ล้านบาท ปี 2564 ปี 2564 ปี 2565

ด ำเนินกำรผลติ ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของตนเอง 1/ 1,473 46.7% 1,167 41.1% 1,202 40.2% -18.4% 3.0%

วำ่จำ้งบุคคลภำยนอกผลติภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้คำรำบำว 2/ 15 13.8% 18 12.9% 14 11.3% -11.2% -24.1%

รบัจำ้งจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอก 42 6.0% 93 7.9% 142 10.0% 234.2% 53.3%

อ่ืนๆ 25 39.1% 100 42.9% 108 42.4% 340.0% 8.5%

รวม 1,555 38.6% 1,378 31.4% 1,466 30.7% -5.7% 6.4%

%QoQ
อัตรา

ก าไร
อัตราก าไร

อัตรา

ก าไร
%YoY

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1

หน่วย: ล้านบาท ปี 2564 ปี 2564 ปี 2565

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 474 11.8% 450 10.3% 475 9.9% 0.3% 5.7%

คำ่ธรรมเนียมกำรเป็นผูส้นบัสนนุกีฬำฟตุบอล 72 1.8% 69 1.6% 66 1.4% -7.8% -3.1%

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยที่ไมร่วมคำ่ธรรมเนียมกำรเป็นผูส้นบัสนนุ 402 10.0% 381 8.7% 409 8.5% 1.7% 7.2%

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 252 6.3% 261 6.0% 251 5.3% -0.3% -3.6%

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 726 18.0% 711 16.2% 727 15.2% 0.1% 2.2%

% ต่อ

ยอดขาย
%YoY %QoQ

% ต่อ

ยอดขาย

% ต่อ

ยอดขาย
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6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทฯ เท่ากับ 660 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ -5.7 สาเหตุหลักเกิดจากจากการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนผสมผลิตภณัฑต์ามยอดขาย (Product mix) ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของตน้ทุนวตัถุดิบและหีบห่อในกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทฯ 
ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเองตามที่กล่าวขา้งตน้ 

ฐานะการเงนิรวมของบริษัทฯ สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565 เม่ือเทยีบกับสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย ์

บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  และ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 19,250 ลา้นบาทและ 19,186 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ 64 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 85 ลา้นบาท และ (2) เงินสดและรายการ
เทียบเท่า เพิ่มขึน้ 58 ลา้นบาท 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  และ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 8,507 ลา้นบาทและ 9,075 ลา้นบาท ตามล าดับ 
ลดลง 567 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหนีสิ้นหมุนเวียนเท่ากับ 5,134 ลา้นบาท ลดลง 292 ลา้นบาท และหนีสิ้นไม่หมนุเวียนเท่ากับ 
3,373 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 275 ลา้นบาท สาเหตหุลกัที่หนีสิ้นลดลงมาจากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  และ 31 ธันวาคม 2564  เท่ากับ 10,743 ลา้นบาทและ 10,111 ลา้นบาท 
ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 632 ลา้นบาท สะทอ้นก าไรสทุธิในไตรมาส 1/2565 
 

 

 

 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

พงศานติ ์คล่องวฒันกิจ 

(พงศานติ์ คล่องวฒันกิจ) 
ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงิน 

 


