
CBG: ระยะกลางถึงยาวยังแข็งแกร่ง

คงค าแนะน า “ซือ้” แตล่ดราคาเปา้หมายลงเปน็ 131 บาท (-18% จากเปา้หมายเดมิ) หลงัท าการปรบัลด
ประมาณการก าไรตอ่หุน้ (EPS) อิง 35xPE’22Eหรือคดิเปน็คา่เฉลีย่กลุม่เครือ่งดืม่ชกู าลงัในไทย

• เราประเมินว่าก าไร 4Q21 จะลดลง YoY แต่ปรับดีข้ึน QoQ จาก 1) ยอดขายในไทยและ CLMV ท่ีฟื้นตัวข้ึน 2)
รายได้การจ าหน่ายสุราท่ีโตแข็งแกร่ง และ 3) อัตราก าไรข้ันต้น (GPM) ท่ีโตข้ึน QoQ จากส่วนแบ่งท่ีสูงข้ึนของ
รายได้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์บริษัท ท่ีปกติแล้วจะมีอัตราก าไรสูงกว่า GPM เฉลี่ยโดยรวม และภาษีสรรพสามิต
และต้นทุนน้ าตาลท่ีปรับลดลง

• ปรับลดประมาณการก าไรปี 2021-22 ลง 6%-17% เพื่อสะท้อนถึงต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน (ม้วนอลูมิเนียม)
• ยังคงมุมมองบวกต่อภาพระยะกลางถึงยาวเพราะ 1) อุปสงค์ท่ีแข็งแกร่งในตลาดเคร่ืองดื่มชูก าลังใน CLMV 2)

รายได้การจ าหน่ายสุราท่ีโตแข็งแกร่ง 3) ส่วนแบ่งรายได้จากจีนและเวียดนามท่ีสูงข้ึน และ 4) S-Curve ใหม่จาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (WOODY C+ LOCK และเคร่ืองดื่มส่วนผสมกัญชา)

บมจ. คาราบาวกรุ๊ป



GPM ที่อ่อนตวัลง
GPM ลดลงมาอยู่ท่ี 34.1% จาก 41.6% ใน 3Q20
สืบเน่ืองจากราคาวตัถดุิบท่ีสงูขึน้ (ม้วนอลมูิเนียม)
และสว่นแบ่งผลิตภณัฑ์กลุม่บคุคลท่ี 3 ท่ีเ่่ิมเน น
23% ของรายได้ทัง้หมดจาก 14% ใน 3Q20

ทัง้นี ้ ผลิตภณัฑ์จากกลุม่บคุคลท่ี 3 นีมี้ GPM อยู่ท่ี
7.2% ซึ่งต ่ากวา่คา่เฉล่ียGPM โดยรวมของบริษัท

ภาพรวมปี 2022
CBG ตัง้เน้าหมายการเติบโตด้านรายได้ของ
ผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนดต์วัเองท่ี 20%-25%YoY ใน
2022 และส าหรับการจ าหน่ายสรุา (95% ของรายได้
การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์บคุคลท่ี 3) ท่ี 50%YoY ในนี
2022 ซึ่งใกล้เคียงนระมาณการของเรา

เรานระเมินวา่ก าไรนี 2022 จะแตะจดุสงูเน น
นระวตัิการณ์ท่ี 3.7 ่นัล้านบาท (+29%YoY) หนนุ
จาก 1) ยอดขายในไทยและ CLMV ท่ีฟืน้ตวัขึน้ 2)
รายได้การจ าหน่ายสรุาท่ีโตแข งแกร่งจากการเนิดตวั
ผลิตภณัฑ์ใหม่ และ 3) ยอดขายจากจีนท่ีสงูขึน้





ปรับลดประมาณการก าไรปี 2021-22 ลง เพื่อสะท้อนต้นทุนวัตถุดบิที่สูงขึน้
เราได้นรับลดสมมตฐิาน GPM นี 2021-22 ลง 80bps และ 430bps เ่่ือสะท้อนถึงราคาวตัถดุบิ (ม้วนอลมูิเนียม) ท่ีสงูขึน้
และสว่นแบ่งผลิตภณัฑ์ท่ีสงูขึน้ของผลติภณัฑ์กลุม่บคุคลท่ี 3 ซึ่งมกัจะมีอตัราก าไรต ่ากวา่คา่เฉล่ีย GPM โดยรวมของ
บริษัท

แตเ่รายงัคงค าแนะน า “ซือ้” ด้วยราคาเน้าหมายใหมท่ี่ 131 บาท (ลดจากเดิมท่ี 159 บาท) อิง 35xPE’22E หรือคิดเน น
คา่เฉลี่ยกลุม่เคร่ืองดื่มชกู าลงัในไทย





สรุปผลประกอบการ
• หากไม่รวมรายการ่ิเศษ ก าไรนกติใน 3Q21 จะอยู่ท่ี 540

ล้านบาท (-41%YoY, -44%QoQ) ต ่าสดุในรอบ 10 ไตร
มาส

• สาเหตุท่ีก าไรออกมาออ่นแอ YoY และ QoQ สืบเน่ืองจาก
รายได้ท่ีลดลงเหลือ 4 ่นัล้านบาท (-10%YoY) และGPM
ท่ีลดเหลือ 34.1% หรือต ่าสดุในรอบ 11 ไตรมาส

• ยอดขายผลิตภณัฑ์แบรนด์บริษัทในนระเทศลดลง
11%YoY ฉดุจากยอดขายเคร่ืองด่ืมชกู าลงัคาราบาวแดงท่ี
ลดลง 11%YoY และ Woody C+ Lock ท่ีลดลง 24%YoY
เ่ราะผลกระทบจาก COVID-19

• ยอดขายใน CLMV ลดลงเหลือ 1.1 ่นัล้านบาท
(-37%YoY) จากการนิดเมือง

• ยอดขายในจีนหดตวัลงเหลือ 19 ล้านบาท (-85%YoY)
เ่ราะผลกระทบจากมาตรการล อกดาวน์และเหตุอทุกภยั

• รายได้การจดัจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ของบุคคลท่ี 3 อยู่ท่ี 897
ล้านบาท (+46%YoY) ได้แรงหนนุจากการจ าหนา่ย
ผลิตภณัฑ์ใหม่

• GPM ลดลงมาอยู่ท่ี 34.1% จาก 41.6% ใน 3Q20 สืบเน่ือง
จากราคาวตัถุดิบท่ีสงูขึน้ เชน่ น า้ตาลและม้วนอลมิูเนียม
รวมถึงสว่นแบ่งท่ีสงูขึน้จากผลิตภณัฑ์กลุม่บุคคลท่ี 3 ซึง่
มกัจะมี GPM ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ยโดยรวมของบริษัท



CBG จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทัง้ในและตา่งนระเทศ สว่นแบ่งตลาดในนระเทศคิดเน น 42% ของรายได้
ทัง้หมด ส าหรับธรุกิจในไทยจะมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีแบ่งเน น 2 นระเภทคือ ผลิตภณัฑ์ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าของ CBG ได้แก่ เคร่ืองดื่มชกู าลงั น า้อดัลม และน า้ดื่ม อีกนระเภทคือกาแฟกระน๋อง
ขณะท่ีให้บริการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์จ า่วกอาหารและอ่ืน ๆ ของบคุคลท่ี 3 ด้วยเชน่กนั ทัง้นี ้บริษัทได้
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัทัง้ร้านค้าแบบดัง้เดิมจ านวนมากผา่นนายหน้าและรถเงินสด และร้านค้า
โมเดิร์นเทรดอีกมากมาย

ขณะท่ีสว่นแบง่ตลาดตา่งนระเทศคิดเน น 58% ของรายได้ทัง้หมด ในสว่นนีบ้ริษัทจะจ าหน่ายเฉ่าะ
เคร่ืองดื่มชกู าลงั 2 ชนิดคือ เคร่ืองดื่มแบบขวดและเคร่ืองดื่มชนิดไมอ่ดัลมแบบกระน๋อง ด้วยการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์หน่วยสดุท้ายให้กบัคูค้่าท่ีเน นผู้น าเข้า นายหน้า หรือตวัแทนจ าหน่ายในท้องถ่ิน เ่่ือ
น าไนจดัจ าหน่ายให้กบัผู้บริโภคในนระเทศนัน้ ๆ ตอ่ไน






