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CBG 034/2561 

10 สงิหาคม 2561 

เร่ือง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 
30 มิถนุายน 2561 (แก้ไขวนัก าหนดสทิธิ) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ") ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 
2561 มีมติส าคญัดงันี ้

1. อนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานเดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2561 โดยจ่ายจากก าไรสทุธิ และ 
ก าไรสะสม ตามงบการเงินของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 200,000,000 บาทในอตัรา 0.20 บาท ตอ่หุ้น และก าหนดสทิธิ
ในการรับเงินปันผลระหวา่งกาล (Record Date) ในวนัท่ี 27 สงิหาคม 2561 และให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 

2. บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ส าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกนัปีก่อนหน้า  
1. รายได้จากการขาย 
ส าหรับไตรมาสที่ 2/2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจ านวน 3,628 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 127 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.6 โดยมี
สดัส่วนธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนร้อยละ 55:45 ทัง้นี ้หากพิจารณาเฉพาะรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั มี
จ านวน 3,145 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 111 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.6 โดยมีสดัส่วนรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศและ
ต่างประเทศที่ร้อยละ 48:52 ตามล าดบั สนับสนุนโดยการเติบโตของธุรกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด CLMV ที่ยงัมีปริมาณความ
ต้องการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศที่เร่ิมฟืน้ตวั โดยข้อมลูจาก Nielsen ณ สิน้เดือน มิถนุายน 2561 
ตลาดเค ร่ืองดื่มบ ารุงก าลังในประเทศมีอัตราการหดตัวที่ลดลงเหลือ -1.6% YoY ในช่วงค ร่ึงปีแรก จากที่  -3.6%YoY ในช่วง 
ไตรมาสก่อนหน้า 

รายได้จากการขาย

จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท) 30 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 61 จ านวน % 30 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 61 จ านวน %

บริษัทฯ ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ

ตนเอง 1/
1,475 1,512 37 2.5 2,906 2,802 (105) (3.6)

บริษัทฯ วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำคำรำบำว 2/
230 230 0 0.1 431 467 35 8.1

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บุคคลภำยนอก 194 246 52 27.0 339 515 176 51.8

รายได้ขายในประเทศ 1,899 1,988 89 4.7 3,677 3,783 106 2.9

รายได้ขายต่างประเทศ 1,575 1,638 63 4.0 2,455 3,179 724 29.5

กำรขำยอ่ืน 28 2 (26) (92.8) 52 15 (37) (71.0)

รายได้จากการขายรวม 3,501 3,628 127 3.6 6,184 6,977 793 12.8

งวด 6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ เปล่ียนแปลงงวด 3 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ เปล่ียนแปลง
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 หมายเหต:ุ 1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลอืแร่ 
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 
รายได้จากการขายในประเทศจ านวน 1,988 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 89 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.7 สนบัสนุนจากรายได้ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่
บริษัทฯ ด าเนินการผลิตด้วยเคร่ืองหมายการค้าของตนเองที่เพิ่มขึน้ จากการฟืน้ตวัของสภาพตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศ และ
รายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอกที่เติบโต จากผลิตภณัฑ์รับจ้างจ าหน่ายมีความหลากหลายมากขึน้ ขณะที่รายได้
ของกลุม่ผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบคุคลภายนอกด าเนินการผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวทรงตวัจากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน
หน้า หากจ าแนกตามช่องทางการจดัจ าหนา่ย ช่องทางร้านค้าดัง้เดิม (Traditional Trade) ลดลง 73 ล้านหรือร้อยละ 7 ในขณะที่ช่องทาง
ร้านค้าสมยัใหม ่(Modern Trade) และช่องทางหน่วยรถเงินสด (Cash Van) เพิ่มขึน้ 63 ล้านบาทหรือร้อยละ 17 และเพิ่มขึน้ 99 ล้านบาท
หรือร้อยละ 19 ตามล าดบั ทัง้นีย้อดขายเฉลี่ยตอ่คนัตอ่วนัของหน่วยรถเงินสด (Cash Van) เพิ่มขึน้อยูท่ี่ 26,719 บาท หรือร้อยละ 22 จาก
ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ยอดขายเฉลี่ยต่อคันต่อวนัที่มีอตัราการเติบโตที่สงูกว่า สะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยรถเงินสด 
(Cash Van) ที่ดีขึน้ 
รายได้จากการขายต่างประเทศจ านวน 1,638 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 63 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.0 ขบัเคลื่อนจากตลาดสง่ออกเดิมโดยเฉพาะ
กลุม่ประเทศ CLMV เป็นหลกั โดยมีรายได้จากการขายไปยงักลุม่ประเทศ CLMV จ านวน 1,313 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 493 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 60.1 มีแรงสนบัสนนุจากทุกประเทศในตลาดภูมิภาคดงักลา่ว เนื่องจากบริษัทคู่ค้าได้ด าเนินการเพิ่มจุดขายควบคู่ไปกบัจดักิจกรรม
การตลาดและสง่เสริมการขายในเขตพืน้ท่ีประเทศของตนด้วยภาพลกัษณ์ของการเป็นผลติภณัฑ์ผู้สนบัสนนุสโมสรและการแขง่ขนัฟตุบอล
ชัน้น าอย่างมีประสิทธิภาพ และฐานยอดขายของบริษัทฯ ในบางประเทศที่ยังเล็ก จึงยงัเป็นโอกาสในการเติบโตที่ต่อเนื่อง เห็นได้จาก
ประเทศเวียดนาม และประเทศพมา่ที่มีปริมาณค าสัง่ซือ้เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัของบริษัทฯ ท าสถิติรายไตรมาสสงูสดุในช่วงไตรมาส 2/2561 
ในขณะที่มีรายได้จากการสง่ออกไปยงัตลาดใหม่อยา่งประเทศจีน จ านวน 195 ล้านบาท หรือเทียบเท่าปริมาณขายจ านวน 24 ล้านหนว่ย 
(ขวดและกระป๋อง) ทัง้นีบ้ริษัทฯ เช่ือวา่ ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดสง่ออกใหม่ที่มีความส าคญัเชิงกลยทุธ์ (Strategic country) จะมีบทบาท
ตอ่การขบัเคลือ่นธุรกิจตา่งประเทศมากขึน้ในอนาคต  นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากกลุม่ประเทศอฟักานิสถานและเยเมนจ านวน 
68 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายไปยงัประเทศอื่นจ านวน 41 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22 ล้านบาทหรือร้อยละ 115 สนนัสนนุโดย ค าสัง่ซือ้
ซ า้จากประเทศออสเตรเลียและผลส าเร็จของการบรรลขุ้อตกลงร่วมกับบริษัทคู่ค้าตวัแทนในตลาดใหม่ ได้แก่ ประเทศดีเจบูติ (ในทวีป
แอฟริกา) และประเทศปากีสถาน ทัง้นี ้การด าเนินนโยบายการตลาดเชิงรุกเพื่อขยายตลาดสง่ออกไม่เพียงก่อให้เกิดการกระจายแหล่ง
รายได้ในเชิงภมูิศาสตร์แต่ยงัช่วยสร้างการรับรู้ตอ่เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวในและนอกทวีปเอเชียภายใต้
วิสยัทศัน์ สนิค้าระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก  
นอกเหนือไปจากรายได้จากการขายต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (“CBD”) ตามที่กล่าว
ข้างต้น กลุม่บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการขายตา่งประเทศภายใต้การด าเนินงานของ Intercarabao Limited (“ICUK”) จ านวน 23 ล้านบาท 
ลดลง 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 45.8 ทัง้นี ้ICUK เผชิญกบัความท้าท้ายเมื่อภาษีน า้ตาล (Sugar tax) มีผลใช้บงัคบัในเดือนเมษายน 2561 
ผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัรายใหญ่ออกผลติภณัฑ์รสชาติใหมท่ี่มีน า้ตาลเป็นสว่นผสมในปริมาณต ่าหลายรายการ และเร่ง
สร้างกระแสการตอบรับในกลุม่ผู้บริโภคด้วยการให้สว่นลดร้านค้าและกิจกรรมสง่เสริมการขายและการตลาดส าหรับผลติภณัฑ์ที่ออกใหม่
ดงักล่าว แม้ว่า ICUK จะสามารถน าเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวเข้าสู่ระบบเครือข่ายร้านค้าสมัยใหม่มี
ช่ือเสียงอย่าง Sainsbury’s ได้แล้วในเดือนเมษายน 2561 และเร่ิมวางจ าหน่ายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัรสชาติใหม่ภายใต้ช่ือ Carabao 
Energy Drink Mandarin Orange  
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ส าหรับช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 (1H/2561) มีรายได้จากการขายรวมจ านวน 6,977 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 793 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.8 
จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ขบัเคลือ่นโดยรายได้จากการขายต่างประเทศ จ านวน 3,179 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 724 ล้านบาทหรือร้อยละ 
29.5 ซึ่งมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการส่งออกไป CLMV จ านวน 1,064 ล้านบาท หรือร้อยละ 69.8% ซึ่งสว่น
หนึง่ช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้การสง่ออกไปยงับางประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอตุสาหกรรมที่ไมเ่อือ้อ านวยและ
อยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการสร้างการรับรู้ในผลิตภณัฑ์ ในขณะที่มีรายได้จากการขายในประเทศ 3,783 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 106 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 2.9 สนบัสนนุโดย (1) รายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายสนิค้าที่เพิ่มขึน้ 176 ล้านบาท ตามความหลากหลายของผลติภณัฑ์รับจ้าง
จดัจ าหนา่ยที่เพิ่มขึน้โดยเฉพาะผลติภณัฑ์สนิค้าที่มีราคาขายตอ่หนว่ยสงูขึน้ และ (2) รายได้จากการจ าหนา่ยกลุม่ผลติภณัฑ์กาแฟท่ีบริษัท
วา่จ้างบคุคลภายนอกให้ท าการผลติให้ มีจ านวนเพิ่มขึน้ 7 ล้านบาท ซึง่ช่วยชดเชยการลดลงของรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัใน
ประเทศจ านวน 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.7 ทัง้นี ้ธุรกิจเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ตามสภาวะตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุง
ก าลงัของประเทศไทยที่ฟืน้ตวั และการเร่ิมปรับกลยทุธ์การขายของกลุม่บริษัทฯ  
2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 
ก าไรขัน้ต้นจ านวน 1,156 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.8 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 31.9 ลดลงจากอตัราก าไรขัน้ต้น
ร้อยละ 32.1 การเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ต้นมีปัจจยัสนบัสนนุจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของทัง้รายได้ และอตัราก าไรขัน้ต้นในกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่
บริษัทฯ ด าเนินการผลติด้วยตนเองที่ปรับตวัดีขึน้จากต้นทนุการผลติที่ปรับตวัลดลง โดยเฉพาะในสว่นของต้นทนุน า้ตาลและบรรจภุณัฑ 

 

ก าไรขัน้ต้น

จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ล้านบาท) 30 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 61 จ านวน % 30 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 61 จ านวน %

บริษัทฯ ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ

ตนเอง 1/
538 552 14 2.6 1,086 1,005 (80) (7.4)

บริษัทฯ วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำคำรำบำว 2/
30 22 (8) (27.3) 56 44 (12) (21.3)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บุคคลภำยนอก 23 26 3 13.7 44 56 11 25.5

ก าไรขัน้ต้นจากการขายในประเทศ 591 600 9 1.5 1,186 1,105 (81) (6.8)

ก าไรขัน้ต้นขายต่างประเทศ 531 556 24 4.6 814 1,050 237 29.1

กำรขำยอ่ืน 3 0 (2) (87.2) 4 3 (0) (5.5)

ก าไรขัน้ต้นจากการขายรวม 1,125 1,156 31 2.8 2,003 2,159 156 7.8

งวด 6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ เปล่ียนแปลงงวด 3 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ เปล่ียนแปลง

 
หมายเหต:ุ 1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลอืแร่ 
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 
ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจในประเทศจ านวน 600 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.5 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 30.2 ลดลงจาก
อตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 31.1 การลดลงของอตัราก าไรขัน้ต้นเป็นผลจากการลดลงของอตัราก าไรขัน้ต้นในกลุม่สนิค้าภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าคาราบาวที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้บคุคลภายนอกด าเนินการผลิตให้ โดยเฉพาะสินค้ากาแฟกระป๋องส าเร็จรูป (RTD coffee) ที่มีต้นทนุ
สินค้าสูงขึน้จากภาษีสรรพสามิตที่ปรับตัวสูงขึน้ ในขณะที่ราคาขายยังไม่ได้มีการปรับตัวขึน้ในทุกช่องทางการจ าหน่าย อย่างไรก็ดี 
ผู้บริหารได้มีนโยบายให้ความส าคญักับอัตราผลตอบแทนจากการขาย (Return of sales) มากขึน้ ประกอบกับความนิยมในสินค้าที่
เพิ่มขึน้ จึงได้มีการปรับขึน้ราคาขายสินค้ากาแฟกระป๋องส าเร็จรูป (RTD coffee) ในช่องทางการจดัจ าหนา่ยร้านค้าปลกีดัง้เดิม และหนว่ย
รถเงินสดแล้ว ตัง้แตต้่นเดือนกรกฎาคม 2561 โดยปริมาณขายกาแฟกระป๋องส าเร็จรูปกว่า 80% มาจากการจ าหนา่ยผ่านช่องทางร้านค้า
ปลกีดัง้เดิม และหนว่ยรถเงินสดดงักลา่ว 



 

   

หน้า 4 ของ 9 

กลุม่บริษัทฯ มีก าลงัผลิตเพิ่มสงูขึน้จากโครงการลงทนุเพื่อรองรับการเติบโตของขนาดธุรกิจในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า แตอ่ตัราการใช้งานใน
ปัจจุบนัยงัไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาดในสว่นของโรงงานผลิตขวดและโรงบรรจุขวด ท าให้ผลิตภณัฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ 
ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองในรูปแบบขวดมีต้นทุนผลิตต่อหน่วยสูงขึน้ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึน้ของต้นทนุดงักลา่วถกูชดเชยบางสว่นโดยการปรับตวัลดลงของราคาเศษแก้ว (เศษแก้ว
คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 30% ของต้นทนุการผลิตขวดแก้วที่ใช้เป็นบรรจภุณัฑ์) โดยในเดือนมิถนุายน 2561 ราคาเศษแก้วได้ปรับตวัลดลง
กว่า 10% จากช่วงปลายปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามกลไกปริมาณความต้องการใช้และปริมาณการขายของเศษแก้วในตลาด นอกจากนี ้ยงั
ได้รับประโยชน์จากการลดลงของราคาน า้ตาลตามทิศทางราคาน า้ตาลในตลาดโลก และการลดลงของภาษีสรรพสามิตที่เก่ียวข้อง อีกทัง้
กลุม่บริษัทฯ ได้ยกเลกิการว่าจ้างบคุคลภายนอกให้ด าเนินการบรรจุเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในรูปแบบกระป๋องไม่อดัก๊าซตัง้แต่เดือนสงิหาคม 
2560 เป็นต้นมา  
จากเหตผุลที่กลา่วไว้ข้างต้น อตัราก าไรขัน้ต้นของเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในรูปแบบขวดและเคร่ืองดื่มเกลอืแร่ซึง่บริษัท ฯ ด าเนินการผลติด้วย
ตนเองส าหรับธุรกิจในประเทศเมื่อนบัรวมกนัแล้วอยูท่ี่ร้อยละ 36.5 เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ 36.4 ในช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน เป็นผลจากราคาขายเฉลีย่ที่อยู่ในระดบัสงูกว่าค่าเฉลีย่ในปีก่อนหน้า ช่วยลดผลกระทบจากต้นทนุผลติเฉลี่ยต่อขวดที่สงูขึน้ ทัง้ยงั
ปรับตวัดีขึน้จากอตัราก าไรขัน้ต้นที่ร้อยละ 35.2 ในไตรมาสที่ 1/2561 ในขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้นของเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในรูปแบบขวด 
กระป๋องไม่อดัก๊าซและกระป๋องอดัก๊าซส าหรับธุรกิจต่างประเทศภายใต้การด าเนินงานของ CBD เมื่อนบัรวมกันแล้วอยู่ที่ร้อยละ 34.5 
เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรขัน้ต้นที่ร้อยละ 33.6 และปรับตวัดีขึน้จากอตัราก าไรขัน้ต้นที่ร้อยละ 33.6 ในช่วงไตรมาสที่ 1/2561 โดยอตัราก าไร
ขัน้ต้นที่ปรับตวัดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2561 เป็นผลจากการประหยดัต่อขนาด และมาตรการควบคมุต้นทนุที่มีประสทิธิภาพ 
ท าให้กลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัที่บริษัทฯด าเนินการผลิตด้วยตนเองทัง้ในรูปแบบขวดและกระป๋อง มีต้นทนุการผลิตต่อที่หน่วย
ต ่าลง จากไตรมาสก่อนหน้า 

 

อัตราก าไรขัน้ต้น

จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ)

บริษัทฯ ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ

ตนเอง 1/

บริษัทฯ วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำคำรำบำว  2/

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บุคคลภำยนอก

อัตราก าไรขัน้ต้นจากการขายในประเทศ

อัตราก าไรขัน้ต้นจากการขายต่างประเทศ

กำรขำยอ่ืน

อัตราก าไรขัน้ต้นจากการขายรวม

งวด 6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่

33.1 33.0

7.1 23.0

32.4 30.9

32.3 29.2

37.4 35.9

12.9 9.4

13.1 10.8

30 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 6130 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 61

36.4 36.5

13.1 9.5

12.0 10.8

31.1 30.2

33.7 33.9

9.5 16.8

32.1 31.9

งวด 3 เดือนสิน้สุด ณ วันที่

 
หมายเหต:ุ 1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลอืแร่ 
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 
ต้นทนุขายของกลุม่บริษัทฯ ส าหรับรอบ 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 จ าแนกออกเป็น 2 องค์ประกอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้



 

   

หน้า 5 ของ 9 

1. ต้นทนุผนัแปร (Variable cost component) เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณขาย ประกอบไปด้วย (1) วตัถดุิบและวสัดหุีบห่อที่ใช้ในการ
ผลติและ (2) ต้นทนุการซือ้ผลติภณัฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ รับจ้างจดัจ าหนา่ยและอื่นๆ เมื่อนบัรวมกนัแล้วต้นทนุผนัแปรคิดเป็นสดัสว่นตอ่ต้นทนุ
ขายประมาณร้อยละ 85 

1.1 วตัถดุิบและวสัดุหีบห่อใช้ในการผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลือแร่คือ (1) หวัเชือ้ น า้ตาลทราย คาเฟอีน ทอรีน 
วิตามินและวตัถดุิบอื่น และ (2) ขวดแก้ว ฝาขวด กระป๋อง ฝากระป๋อง วสัดหุีบหอ่อื่นและภาษีที่เก่ียวข้อง ในขณะที่วตัถดุิบใช้ในการผลิต
ขวดแก้วสีชาคือ (3) เศษแก้ว โซดาแอช ทรายและวตัถุดิบอื่น เมื่อนบัรวมกันแล้ววตัถุดิบและวสัดุหีบห่อคิดเป็นสดัส่วนต่อต้นทุนขาย
ประมาณร้อยละ 67  

1.2 ต้นทนุการซือ้ผลิตภณัฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ รับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอกคิดเป็นสดัสว่นต่อต้นทนุขายประมาณร้อยละ 
18  
2. ต้นทนุแปลงสภาพ (Conversion cost component) คือ ค่าแรง ค่าเชือ้เพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
คา่ซ่อมบ ารุงรักษาและค่าใช้จ่ายอื่น เมื่อนบัรวมกนัแล้วต้นทนุแปลงสภาพคิดเป็นสดัสว่นต่อต้นทนุขายประมาณร้อยละ 15 โดยค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่ายที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายของผลิตภณัฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใ ต้เคร่ืองหมายการค้าของ
ตนเองทัง้ส าหรับธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 100 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 56 ล้านบาทหรือร้อยละ 130.3 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน และเพิ่มขึน้ 9 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.2 จากไตรมาส 1/2561 สาเหตเุกิดจากการทยอยรับรู้คา่เสือ่มราคาที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุใน
โครงการขยายก าลงัผลติโรงบรรจกุระป๋องและโรงผลติขวดแก้วสีชาในเดือนกรกฎาคม 2560 และเดือนธันวาคม 2560 ตามล าดบั รวมถึง
คา่เสื่อมราคาที่เก่ียวเนื่องกบัโครงการขยายก าลงัผลติโรงบรรจขุวดในเดือนมีนาคม 2561 สง่ผลให้ค่าเสื่อมของอาคารโรงงาน เคร่ืองจกัร 
และอปุกรณ์หลกั ถกูรับรู้เข้ามาเกือบครบทัง้จ านวนแล้วในไตรมาส 2/2561 
3. คา่ใช้จ่ายขายและบริหาร 
กลุม่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารจ านวน 919 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 182 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.7 คิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้จากการ
ขายรวมที่ร้อยละ 25.3 เพิ่มขึน้จากสดัสว่นท่ีร้อยละ 21.0 ปัจจยัหลกัเกิดจากการท่ีกลุม่บริษัทฯ มีการรับรู้คา่ธรรมเนียมการเป็นผู้สนบัสนนุ
การแข่งขนัฟุตบอล English Football League (EFL) ตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2560,  การรับรู้ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุนการถ่ายทอดสด
ฟตุบอลโลกในประเทศกึ่งหนึ่งในไตรมาสนี ้และคา่ใช้จ่ายการท ากิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์คาราบาวในตลาดส
หราชอาณาจกัร (United Kingdom; UK) 
ค่าใช้จ่ายขายจ านวน 715 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 147 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.8 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 19.7 เพิ่ม
จากสัดส่วนที่ร้อยละ 16.2 แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญคือ (1) ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้ สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอล
ตา่งประเทศ (2) คา่การตลาดและสง่เสริมการขายทัง้ในสว่นท่ีด าเนินการภายใต้ CBD และในสว่นท่ีด าเนินการภายใต้ ICUK ส าหรับตลาด
ในประเทศองักฤษ และ (3) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบังานขาย คา่ใช้จ่ายส าคญัดงักลา่วมีสว่นผสมของคา่ใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผนัแปร
ตามรายได้จากการขายที่เก่ียวข้องตามแผนธุรกิจ 

ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนบัสนุนสโมสรและการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศ ประกอบไปด้วย Chelsea Football Club Limited (CFC) 
English Football League (EFL) และ Reading Football Club (RFC) จ านวน 159 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27 ล้านบาท สาเหตเุกิดจากการที่
กลุ่มบริษัทฯ เร่ิมรับรู้ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้ สนับสนุน English Football League (EFL) เป็นครัง้แรกในเดือนมิถุนายน 2560 ทัง้นี ้
คา่ธรรมเนียมการเป็นผู้สนบัสนนุฟุตบอลต่างประเทศซึง่รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายผ่านงบก าไรขาดทนุรวมตามเง่ือนไขการช าระเงินและประโยชน์
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เชิงเศรษฐกิจที่กลุ่มบริษัทฯ พึงได้รับจะเพิ่มขึน้สงูสดุในปี 2561 และทยอยลดลงตัง้แต่ในปี 2562 เป็นต้นไปภายใต้เง่ือนไขปัจจุบนัของ
สญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุทัง้ 3 รายการท่ีกลา่วข้างต้น  

ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนที่เป็นของ CBD จ านวน 201 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 55 ล้านบาทหรือร้อยละ 37.5 แบ่งออกเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ส าคญัคือ (1) ค่าใช้จ่ายปฏิบตัิการภาคสนามของทีมงานสาวบาวแดงในพืน้ที่การค้าส าคญัทัว่ประเทศจ านวน 62 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 3 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.9 จากการท ากิจกรรมภาคสนามมากขึน้ (2) คา่สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์รูปแบบต่างๆ จ านวน 68 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 49 ล้านบาท ปัจจยัหลกัจากการรับรู้ค่าสนบัสนนุการถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาฟุตบอลโลกรอบสดุท้ายในประเทศ กึ่งหนึ่ง
จ านวน 24 ล้านบาทในไตรมาสนี ้และค่าสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อสือ่สารกบักลุม่คนรุ่นใหม่และยกระดบัภาพลกัษณ์ตราสินค้าคารา
บาวในประเทศให้ดูทนัสมัยมากขึน้ จ านวน 20 ล้านบาท ควบคู่กับการวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่คือ คาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้ใน
รูปแบบกระป๋องประเภทอดัก๊าซ (Carbonated Carabao Green Apple) (3) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจ านวน 71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 4.5 ใช้ไปกบักิจกรรมสง่เสริมการขายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
ของกลุม่บริษัทฯ ในทกุช่องทางการจดัจ าหนา่ยส าหรับธุรกิจในประเทศเป็นหลกั 
คา่การตลาดและสง่เสริมการขายในสว่นท่ีเป็นของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศองักฤษจ านวน 153 ล้านบาท แบ่งออกเป็นคา่ใช้จ่ายที่
ส าคญัคือ (1) คา่จ้างด าเนินการสนบัสนนุการกระจายผลติภณัฑ์เข้าถึงจดุขายตามร้านค้าโดยตรง (Field Sales) จ านวน 26 ล้านบาท (2) 
ค่าใช้จ่ายผลิตภณัฑ์ตวัอย่างลองชิม (Sampling) จ านวน 13 ล้านบาท และ (3) ค่าใช้จ่ายสว่นที่เหลือจ านวน 115 ล้านบาทใช้ไปกบัสื่อ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆ และการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายตามจดุขายเพื่อสร้างการรับรู้ ประสบการณ์และความต้องการใน
ตวัผลติภณัฑ์ ก่อนเร่ิมฤดกูารลแขง่ขนักีฬาฟตุบอลใน UK 

คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบังานขายจ านวน 202 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.8 จากค่าขนสง่และโลจิสติกส์ที่ลดลงจ านวน 18 
ล้านบาท สอดคล้องกบัรายได้การสง่ออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงัตลาดจีน อาฟกานิสถานและเยเมนที่ลดลง  
ค่าใช้จ่ายบริหารจ านวน 204 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 36 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.2   โดยในจ านวนดงักล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายการบริหารของ
บริษัท เอเชีย แคน แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั (“ACM”) จ านวน 12 ล้านบาท ซึง่ก าลงัอยูใ่นช่วงงานก่อสร้าง ติดตัง้เคร่ืองจกัรและเตรียมความ
พร้อมของระบบสนบัสนนุที่เก่ียวข้องเพื่อให้สามารถด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 4/2561 ตามแผน โดยคาดว่าจะมีปริมาณ
การผลติ 100 ล้านกระป๋องในปีนี ้และผู้บริหารเช่ือวา่ศกัยภาพการผลติกระป๋องอลมูิเนียมของ ACM ภายใต้การบริหารงานของทีมงานชาว
ญ่ีปุ่ น จะท าให้กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุบรรจภุณัฑ์ลดลงได้ในระยะยาว ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายบริหารสามารถแบง่ออกเป็นคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัคือ (1) 
คา่ใช้จ่ายพนกังานจ านวน 135 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 30 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.4 สอดคล้องกบัจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้ตามก าลงัคนและ
การปรับฐานเงินเดือนในแต่ละคราวตามนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ และ (2) ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น ได้แก่ 
คา่ใช้จ่ายส านกังาน คา่เดินทาง คา่บริการ คา่ที่ปรึกษาและอื่นๆ จ านวน 69 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.2  

ส าหรับ 1H/2561 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวมจ านวน 1,729 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 260 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.7 โดยคิดเป็นสดัส่วนต่อ
รายได้จากการขายรวมอยูท่ี่ร้อยละ 24.8 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 23.8 ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า  
ค่าใช้จ่ายขายรวม 1,342 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 210 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.6 สาเหตหุลกัจากปัจจยั (1) การเร่ิมรับรู้ค่าธรรมเนียมการเป็น
ผู้สนับสนุน English Football League (EFL) เป็นครัง้แรกในเดือนมิถนุายน 2560 (2) การรับรู้ค่าสนบัสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขนั
กีฬาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในประเทศ กึ่งหนึ่งจ านวน 24 ล้านบาท (3) ค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะใน ICUK เพื่อ
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ประชาสมัพนัธ์แบรนด์สนิค้าของเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้ตราสนิค้าคาราบาวให้เป็นท่ีรู้จกัและสง่เสริมการขายเพื่อให้เกิดการทดลองดื่ม
ในตลาด UK 

คา่ใช้จ่ายบริหารรวม 387 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 49 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.6 จากปัจจยั (1) คา่ใช้จ่ายในการบริหารของ ACM ซึง่อยูใ่นช่วงการ
ก่อสร้าง ติดตัง้เคร่ืองจกัรและเตรียมความพร้อมของระบบงานสนบัสนนุ จ านวน 21 ล้านบาท (2) ค่าใช้จ่ายพนกังานที่เพิ่มขึน้ตามจ านวน
พนกังานท่ีเพิ่มขึน้ตามก าลงัคนและการปรับฐานเงินเดือนในแตล่ะคราวตามนโยบายบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลของกลุม่บริษัทฯ 
คา่ใช้จ่ายขายและบริหารในแตล่ะไตรมาสเมื่อเทียบเป็นสดัสว่นตอ่รายได้จากการขายรวมของกลุม่บริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี  ้

  
อย่างไรก็ดี บริษัท ฯ มีนโยบายให้ความส าคัญกับอัตราผลตอบแทนจากการขาย โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ในอนาคต  
เหตกุารณ์ที่อาจจะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการขายของกลุม่บริษัทฯ คือ การเป็นหนึ่งในผู้สนบัสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬา
ฟตุบอลโลกรอบสดุท้ายในประเทศในช่วงถ่ายทอดการแขง่ขนั มีคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องทัง้หมดประมาณ 47 ล้านบาท ซึง่มีการรับรู้ไปแล้วกึ่ง
หนึ่งในเดือนมิถนุายน และจะรับรู้อีกกึ่งหนึ่งกรกฎาคม 2561 ทัง้นีเ้พื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ ในกลุม่คนรุ่น
ใหม่มากขึน้ สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็นสินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก (World Class Product, World Class 
Brand) โดยเคร่ืองหมายการค้าของกลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ เลน่ในเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัเพียงรายเดียวที่สนบัสนนุการถ่ายทอดสดในประเทศครัง้
นี ้ 
4. คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 27 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21 ล้านบาท การเพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญัดงักล่าวเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มี
ปริมาณความต้องการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มสงูขึน้เพื่อบริหารจดัการสภาพคลอ่ง รวมถึงการใช้เป็นแหลง่เงินทนุสนบัสนนุการ
ลงทุนขยายการผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่งตามวงจรธุรกิจที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งการเติบโตขององค์กร ส าหรับ 1H/2561 ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินรวมจ านวน 51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41 ล้านบาท โดยมีสาเหตจุากการทยอยเบิกใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เพื่อสนบัสนนุ
การลงทนุขยายการผลิต กลา่วคือ กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายจ านวน 4,881 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 
เพิ่มขึน้จาก 3,393 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้ินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 
0.71 เทา่ เพิ่มขึน้จาก 0.48 เทา่ ตามล าดบั โดยสามารถสรุปได้ดงัรูปด้านลา่ง 
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ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ ได้มีการออกและจ าหน่ายหุ้นกู้ ในช่วงเดือน มิถนุายนและกรกฎาคม 2561 ในมลูคา่รวม 2,790 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้
จ านวน 1,700 ล้านบาทท่ีจะครบก าหนดในเดือนมิถนุายน 2563 และอีกจ านวน 1,090 ล้านบาทซึง่จะครบก าหนดในเดือนมิถนุายน 2564 
ซึ่งเงินส่วนเพิ่มดังกล่าวจะน าไปใช้คืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในจ านวนประมาณ 1,800 ล้านบาท และส่วนที่เหลือถูก
น าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน สง่ผลให้สภาพคลอ่งของบริษัทฯ ปรับตวัดีขึน้ ซึง่สะท้อนให้เห็นในอตัราสว่นสภาพคลอ่งที่ปรับตวัดีขึน้มาอยู่
ที่ 0.83 เท่า เพิ่มขึน้จาก 0.67 เท่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้ยงัคาดว่าจะช่วยให้ต้นทนุทางการเงินมีอตัราที่ลดลงในภาพรวมในช่วง
คร่ึงหลงัของปี 2561  
 
5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 82 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท สง่ผลให้อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริงบนงบการเงินรวมของ
กลุ่มบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 34.1 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 24.3 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึน้ตามผล
ก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะที่บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนสงูขึน้  
ส าหรับ 1H/2561 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลรวมจ านวน 161 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริง
บนงบการเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ อยูท่ี่ร้อยละ 35.8 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 26.0 ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีกลา่วข้างต้น 
6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
ก าไรสทุธิจ านวน 158 ล้านบาท ลดลง 169 ล้านบาทหรือร้อยละ 51.7 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 4.4 ลดลงจาก
สดัสว่นร้อยละ 9.3 เป็นผลจากการปรับตวัสงูขึน้ของคา่ใช้จ่ายขายและบริหาร ซึง่ในจ านวนที่เพิ่มขึน้หลกัเกิดจากบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ
และส่วนหนึ่งจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดในประเทศที่เพิ่มขึน้ในช่วงการถ่ายทอดสดการแข่งขนัฟุตบอลโลกรอบสดุท้าย ประกอบกับ
คา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเพิ่มสงูขึน้ตามที่กลา่วข้างต้น  
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 210 ล้านบาท ลดลง 216 ล้านบาทหรือร้อยละ 50.7 มีสาเหตหุลกัจากการรับรู้ผลขาดทนุที่
เพิ่มขึน้ของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ โดยเฉพาะในสว่นที่เก่ียวข้องกบั ICUK และสะท้อนสดัสว่นการถือหุ้นท่ีเพิ่มขึน้จากร้อยละ 51.0 เป็น
ร้อยละ 84.3 ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา  
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ส าหรับ 1H/2561 กลุม่บริษัท ฯ มีก าไรสทุธิรวมจ านวน 288 ล้านบาท ลดลง 162 ล้านบาทหรือร้อยละ 35.9 คิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้จาก
การขายรวมร้อยละ 4.1 ลดลงจากสดัสว่นร้อยละ 7.3 และก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 390 ล้านบาท ลดลง 257 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 39.7 ด้วยเหตผุลดงัที่กลา่วข้างต้น 
ฐานะการเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 เมื่อเทียบกบัสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
สินทรัพย์ 
กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ านวน 14,342 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,822 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.6 จาก 12,520 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 1,299 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.5 ซึ่งเป็นผลมาจาก
กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าก่อสร้างและเคร่ืองจักรระหว่างติดตัง้ของโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมและโรงงานบรรจุขวดในรอบบัญชี
ดงักลา่ว  
หนีส้ิน 
กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 7,450 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1,936 ล้านบาทหรือร้อยละ 35.1 จาก 5,515 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 จากกลุม่บริษัทฯ มีการออกจ าหนา่ยหุ้นกู้ในเดือน มิถนุายน มลูคา่สทุธิ 2,416 ล้านบาท และมีการช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบนั
การเงินไปจ านวนหนึ่ง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายรวมทัง้สิน้ 4,881 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราส่วนหนีส้ินที่
ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 0.71 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 0.48 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในขณะที่อตัราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 1.08 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 0.79 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 
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(พงศานติ์ คลอ่งวฒันกิจ) 
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