
 
   

หนา้ 1 ของ 5 
 

CBG 026/2565 

           วนัที 11 พฤศจิกายน 2565 

เรอืง คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการสาํหรบังวด 3 เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษัิท คาราบาวกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย (“บร ิษัทฯ” หรอื 
“CBG”) สาํหรบังวด 3 เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2565 เมือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหนา้ ดงัตอ่ไปนี 

ผลการดาํเนินงานรวมของบร ิษัทฯ 
 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายรวมเท่ากบั 4,695 ลา้นบาท เพิมขึน +19% YoY โดยในจาํนวนนีเป็นรายไดจ้ากการดาํเนินการผลิต
ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของตนเองจาํนวน 3,266 ลา้นบาท เพิมขึน +21% YoY จากทงัธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ รายได้
จากการรบัจา้งจดัจาํหน่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกจาํนวน 1,184 ลา้นบาท เพิมขึน +32% YoY จากประสิทธิภาพการกระจายผ่าน
ช่องทางหน่วยรถเงินสด ประกอบกบัคณุภาพและความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ในขณะทีรายไดจ้ากการขายอืนๆ จาํนวน 113 
ลา้นบาท ลดลง -56% YoY เป็นผลจากยอดขายขวดแกว้ทีใชเ้ป็นบรรจภุณัฑใ์หแ้ก่บรษัิทคูค่า้ปรบัตวัลดลง 

 
หมายเหต:ุ 1/ เครอืงดืมบาํรุงกาํลงั เครอืงดืมผสมซิงค ์และเครอืงดืมฟังกช์นันลัดรงิค ์
  2/ นาํดืม กาแฟปรุงสาํเรจ็ชนิดผงและกาแฟปรุงสาํเรจ็พรอ้มดืม 
 

 

 

 

 

รายได้จากการขาย จาํแนกรายกลุม่ผลติภณัฑ ์ ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
หน่วย: ลา้นบาท ปี 2564 ปี  2565 ปี  2565
ดาํเนินการผลิต ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของ

ตนเอง 1/
2,690 68% 3,581 68% 3,266 70% +21% (9%)

ว่าจา้งบคุคลภายนอกผลิตภายใตเ้ครืองหมาย

การคา้คาราบาว 2/
115 3% 132 3% 132 3% +14% (0%)

รับจา้งจัดจาํหน่ายใหแ้ก่บคุคลภายนอก 897 23% 1,270 24% 1,184 25% +32% (7%)

อืนๆ 255 6% 265 5% 113 2% (56%) (57%)

รวม 3,957 100% 5,247 100% 4,695 100% +19% (11%)

% %YoY %QoQ% %
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1.1) รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑท์ีบรษัิทฯ ดาํเนินการผลิตภายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของตนเองเท่ากบั 3,266 ลา้นบาท เพิม
ขนึ +21% YoY โดยในจาํนวนนีเป็นธุรกิจในประเทศและตา่งประเทศทีอตัราสว่นรอ้ยละ 50:50 

(1.1.1) รายได้จากการขายในประเทศเท่ากับ 1,674 ล้านบาท เพิมขึน +20% YoY จากการเติบโตของยอดขาย
เครืองดืมบาํรุงกาํลงัคาราบาวแดงเป็นหลกั สอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดเครืองดืมบาํรุงกาํลงัในประเทศทีฟืนตวั
หลงัการคลีคลายของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 โดยไตรมาส 3/2565 มลูค่าเชิงปริมาณ
ของตลาดเครืองดืมบาํรุงกาํลังในประเทศเพิมขึน +12%YoY ในขณะทียอดขายเครืองดืมบาํรุงกาํลังคารา
บาวแดงเพิมขึน +19% YoY นอกจากนี บริษัทฯ เริมรบัรูร้ายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑใ์หม่ภายใตเ้ครืองหมาย
การคา้คนัโซ คณูสอง ซงึเป็นเครอืงดืมแบบไม่อดัก๊าซ บรรจขุวดขนาด 150 มิลลิลิตร มีสว่นผสมจากตบั กลโูคโร
โนแล็กโทนและสารสกัดขมินชนัเขา้ดว้ยกัน เพือตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคทีหันมาใหค้วามสาํคญักับ
เรอืงสขุภาพมากขนึ 

(1.1.2) รายไดจ้ากการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเท่ากับ 1,592 ลา้นบาท เพิมขึน +23% YoY จากการปรบัตัว
เพิมขึนของยอดขายในกลุ่มประเทศ CLMV และจีนเป็นหลัก ทังนี กลุ่มประเทศ CLMV มียอดขายเพิมขึน 
+20% YoY จากทกุประเทศหลกั กล่าวคือ ประเทศกมัพูชาเพิมขึน +6% YoY ประเทศเมียนมาเพิมขึน +55% 
YoY และประเทศเวียดนามทีมีปรมิาณคาํสงัซือสินคา้เพิมขนึตอ่เนือง 

รายได้จากการขายในตลาดประเทศอังกฤษภายใต้การดาํเนินงานของบริษัทย่อย Intercarabao Company 
Limited (“ICUK”) เพิมขึน +46% YoY จากการออกสินคา้รสชาติใหม่ รวมถึงรูปแบบบรรจุภัณฑแ์บบใหม่ เพือ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดค้รอบคลมุยิงขนึ 

1.2) รายไดจ้ากการรบัจา้งจดัจาํหน่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกเท่ากบั 1,184 ลา้นบาท เพิมขึน +32% YoY มีปัจจยัเชิงบวกจาก
ความหลากหลายและคณุภาพในตวัผลิตภณัฑ ์ประกอบกบัอาศยัผลสาํเรจ็ของการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสดมากกว่า 
300 คนั ซงึในปัจจบุนัสามารถเขา้ถึงรา้นคา้ปลีกไดม้ากกวา่ 180,000 รา้นคา้ทวัประเทศ  

รายได้จากการขาย จาํแนกตามภมูิศาสตร ์ ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2564 ปี  2565 ปี  2565

ในประเทศ 2,660 67% 3,148 60% 3,071 65% +15% (2%)

ตา่งประเทศ 1,297 33% 2,100 40% 1,625 35% +25% (23%)

กลุ่มประเทศ CLMV 1,117 28% 1,764 34% 1,340 29% +20% (24%)

ประเทศจีน 19 0% 252 5% 133 3% +592% (47%)

UK 39 1% 46 1% 57 1% +46% +23%

อืนๆ 122 3% 38 1% 94 2% (23%) +146%

รวม 3,957 100% 5,247 100% 4,695 100% +19% (11%)

% %YoY %QoQ% %
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1.3) รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑท์ีบริษัทฯ ว่าจา้งบุคคลภายนอกดาํเนินการผลิตเท่ากบั 132 ลา้นบาท เพิมขึน +14% YoY  
จากผลิตภัณฑน์าํดืมและกาแฟ 3 in 1 ทีเพิมขึน +50% YoY และ +44% YoY ตามลาํดับ ในขณะทีผลิตภัณฑก์าแฟ
กระป๋อง RTD ลดลง -3% YoY 

1.4) รายไดจ้าการขายอืนเท่ากบั 113 ลา้นบาท ลดลง -56% YoY โดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการผลิตและขายขวดแกว้ใหแ้ก่
บคุคลภายนอกภายใตก้ารดาํเนินงานของบรษัิท เอเชียแปซิฟิกกลาส จาํกดั (“APG”) ทีปรบัตวัลดลง  

2. กาํไรข ันต้นและอัตรากาํไรข ันต้น  

บรษัิทฯ มีกาํไรขนัตน้เท่ากบั 1,360 ลา้นบาท เพิมขึน +1% YoY คิดเป็นอตัรากาํไรขนัตน้ทีรอ้ยละ 29 ลดลงจากอตัรากาํไรขนัตน้ที
รอ้ยละ 34 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหนา้ จากตน้ทุนวตัถุดิบและหีบห่อหลกั ตลอดจนตน้ทุนพลงังานทีใชใ้นกระบวนการ
ผลิตปรบัตวัสงูขนึ นอกเหนือไปจากการเปลียนแปลงในสว่นผสมผลิตภณัฑต์ามยอดขาย (Product mix) 

 
หมายเหต:ุ 1/ เครอืงดืมบาํรุงกาํลงั เครอืงดืมผสมซิงค ์และเครอืงดืมฟังกช์นันลัดรงิค ์
  2/ นาํดืม กาแฟปรุงสาํเรจ็ชนิดผงและกาแฟปรุงสาํเรจ็พรอ้มดืม 

 
 
 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบร ิหาร  
ค่าใชจ้่ายขายและบริหารเท่ากับ 815 ลา้นบาท เพิมขึน +10% YoY หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมทีรอ้ยละ 17 

ลดลงจากสดัสว่นรอ้ยละ 19 ในช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

 

กาํไรข ันต้น จาํแนกรายกลุม่ผลติภณัฑ ์ ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2564 ปี  2565 ปี  2565

ดาํเนินการผลิต ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของ

ตนเอง 1/
1,160 43% 1,360 38% 1,206 37% +4% (11%)

ว่าจา้งบคุคลภายนอกผลิตภายใตเ้ครืองหมาย

การคา้คาราบาว 2/
18 15% 15 12% 15 11% (15%) (2%)

รับจา้งจัดจาํหน่ายใหแ้ก่บคุคลภายนอก 65 7% 140 11% 92 8% +41% (34%)

อืนๆ 106 42% 101 38% 47 41% (56%) (54%)

รวม 1,349 34% 1,616 31% 1,360 29% +1% (16%)

อตัรา

กาํไร
%YoY %QoQ

อตัรา

กาํไร

อตัรา

กาํไร

คา่ใช ้จา่ยในการขายและบร ิหาร ไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

หน่วย: ลา้นบาท ปี 2564 ปี  2565 ปี  2565

คา่ใชจ่้ายในการขาย 454 11% 515 10% 557 12% +23% +8%

คา่ธรรมเนียมการเป็นผูส้นับสนุนกีฬาฟุตบอล 69 2% 65 1% 66 1% (4%) +1%

คา่ใชจ่้ายในการขายทีไม่รวมคา่ธรรมเนียมการ

เป็นผูส้นับสนุน
385 10% 450 9% 490 10% +27% +9%

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 285 7% 255 5% 258 5% (9%) +1%

คา่ใช ้จา่ยในการขายและบร ิหาร 739 19% 771 15% 815 17% +10% +6%

% ต่อ

ยอดขาย
%YoY %QoQ

% ต่อ

ยอดขาย

% ต่อ

ยอดขาย
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คา่ใชจ้่ายขายเท่ากบั 557 ลา้นบาท เพิมขนึ +23% YoY โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากคา่ใชจ้่ายสง่เสรมิการขายและการตลาดทีเพิมขึน

เพือสนบัสนนุแผนงานขายในประเทศ ประกอบกบัการเพิมขึนของจาํนวนพนกังานและค่าใชจ้่ายเดินทางทีเกียวขอ้ง หากคิดเป็น

สดัสว่นตอ่รายไดจ้ากการขายรวมอยู่ทีรอ้ยละ 12 เพิมขนึเลก็นอ้ยจากสดัสว่นรอ้ยละ 11 

ค่าใชจ้่ายบรหิารเท่ากบั 258 ลา้นบาท ลดลง -9% YoY หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมทีรอ้ยละ 5 ลดลงจากสดัส่วน
รอ้ยละ 7 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  

คา่ใชจ้่ายทางการเงินเท่ากบั 30 ลา้นบาท เพิมขนึ +33% YoY สาเหตหุลกัเกิดจากการทีบรษัิทฯ มีเงินกูยื้มระยะสนัเพิมขนึ ประกอบ
กบัสถาบนัการเงินทยอยปรบัอตัราดอกเบียเงินกูยื้ม สอดคลอ้งกบัทิศทางดอกเบียนโยบายทีมีแนวโนม้เพิมสงูขนึในประเทศ 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้น ิตบิ ุคคล 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลเท่ากับ 103 ลา้นบาท เพิมขึน +26% YoY คิดเป็นอตัราภาษีเงินไดน้ิติบุคคลทีแทจ้ริงทีรอ้ยละ 18 
เพิมขนึจากรอ้ยละ 12 เมือเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหนา้ 

6. กาํไรสุทธ ิและอ ัตรากาํไรสุทธ ิ 
กาํไรสทุธิส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทฯ เท่ากบั 475 ลา้นบาท ลดลง -21% YoY สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิมขึนของตน้ทนุวตัถุดิบ
และหีบห่อหลกั ตลอดจนตน้ทุนพลังงานทีใชใ้นกระบวนการผลิตปรบัตวัสูงขึน ซึงกดดนัอัตรากาํไรขันตน้ของกลุ่มผลิตภัณฑท์ี
บรษัิทฯ ดาํเนินการผลิตดว้ยตนเอง ประกอบกบัคา่ใชจ้่ายดาํเนินงานทีเพิมขนึตามทีกลา่วขา้งตน้ 
 

ฐานะการเงนิรวมของบร ิษัทฯ  สินสุดวันท  ี30 กันยายน  2565 เมือเทยีบกับสินสุดวนัท  ี31 ธันวาคม 2564 

สินทร ัพย  ์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที 30 กันยายน 2565  และ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 19,935 ล้านบาทและ 19,186 ล้านบาท 
ตามลาํดบั เพิมขึน 749 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืนเพิมขึน 871 ลา้นบาท จากปริมาณการ
สงัสินคา้ทีเพิมสงูขึน (2) สินคา้คงเหลือ เพิมขึน 310 ลา้นบาท จากราคาวตัถดิุบและหีบห่อทีเพิมขึนและ (3) สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้
เพิมขึน 212 ลา้นบาท จากการทาํสญัญาซือขายนาํอตุสาหกรรมเพือใชใ้นกระบวนการผลิตของบรษัิทฯ ขณะทีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลง 404 ลา้นบาท จากกิจกรรมจดัหาเงินเป็นหลกั ไดแ้ก่ การจ่ายเงินปันผลจาํนวน 1,750 ลา้นบาท 

หนีสิน  

บริษัทฯ มีหนีสินรวม ณ วนัที 30 กันยายน 2565  และ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 9,759 ลา้นบาทและ 9,075 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
เพิมขึน 684 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัคือเงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 491 ลา้นบาท เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน
เพิมขนึ 171 ลา้นบาท และหนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขนึ 217 ลา้นบาท 

 

 

 



 
   

หนา้ 5 ของ 5 
 

ส่วนของผู้ถอืห ุน้  

บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัที 30 กันยายน 2565  และ 31 ธันวาคม 2564  เท่ากับ 10,176 ลา้นบาทและ 10,111 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เพิมขนึ 65 ลา้นบาท สะทอ้นกาํไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ระหวา่งงวดเป็นหลกั 

 

 

 

 

 
จงึเรยีนมาเพือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

พงศานติ คล่องวฒันกิจ 

(พงศานติ คลอ่งวฒันกิจ) 
ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงิน 

 


