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ที� CBG 013/2560      

 

วนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2560 

 

เรื�อง ชี #แจงผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ #นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ที�เปลี�ยนแปลงไปจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20 

เรียน กรรมการ และผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี #แจงผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ #นสุดวนัที� 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 และฐานะการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี # 

ผลการดาํเนินงานรวมสําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายสําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เท่ากบั 9,965 ล้านบาท และ 
7,753 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 2,212 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.5 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ
เท่ากบั 6,603 ล้านบาท เพิ�มขึ #น1,126 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.6 และรายได้จากการขายตา่งประเทศเท่ากบั 3,362 
ล้านบาท เพิ�มขึ #น 1,086 ล้านบาทหรือร้อยละ 47.7 โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์เดิมที�มีอยู่ 
ประกอบไปด้วย คาราบาวแดงขวด สตาร์ทพลสัและคาราบาวกระป๋อง คาราบาวกระป๋องอดัแก๊ส ที�มีรายได้จาก
การขายเพิ�มขึ #นรวมกัน 1,768 ล้านบาท การเพิ�มขึ #นของรายได้จากการขายในส่วนที�เหลือจํานวน 444 ล้านบาท 
เป็นรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ใหม่ ประกอบไปด้วย นํ #าดื�มคาราบาวสําหรับตลาดในประเทศที�เริ�มจําหน่ายใน
เดือนมกราคม 2559 เพิ�มขึ #น 102 ล้านบาท กาแฟคาราบาว 3 in 1 เพิ�มขึ #น 56 ล้านบาทสําหรับตลาดในประเทศที�
เริ�มจําหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2559 กาแฟคาราบาวกระป๋องสําหรับตลาดในประเทศที�เริ�มจําหน่ายในเดือน
ตุลาคม 2559  เพิ�มขึ #น 80 ล้านบาทและรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื�นให้แก่บุคคลภายนอกตั #งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2558 และอื�นๆ เพิ�มขึ #น 206 ล้านบาท 
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รายได้จากการขายรวม  สาํหรับปีสิ �นสุด 31 ธันวาคม เปลี�ยนแปลง 
จาํแนกในและต่างประเทศ (ล้านบาท) 2558 2559 จาํนวน (%) 

รายได้จากการขายในประเทศ            5,477             6,603  1,126 20.6% 

รายได้จากการขายตา่งประเทศ            2,276             3,362  1,086 47.7% 
รายได้จากการขายรวม          7,753           9,965  2,212 28.5% 

1.1. รายได้จากการขายในประเทศ 

สําหรับปีบัญชี สิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้จากการขายในประเทศเท่ากับ 6,603
ล้านบาท และ 5,477 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 1,126 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.6 โดยแบ่งรายได้จากการขาย
สินค้าแบรนด์ของบริษัท (Branded Products) เท่ากบั 6,401 ล้านบาท และ 5,475 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อย
ละ 97 และร้อยละ 100 ของรายได้จากการขายรวม ตามลําดบั นอกจากนี #บริษัทฯ เริ�มรับบริหารจัดการการจัด
จําหน่ายผลิตภณัฑ์อื�นของบคุคลภายนอก ตั #งแตเ่ดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีรายได้เท่ากบั 202 ล้านบาท และ 2 
ล้านบาท ตามลําดบั สอดคล้องกบัจํานวนรายการผลิตภณัฑ์ที�รับจดัจําหน่ายเพิ�มขึ #นจาก 1 รายการในปี 2558 มา
อยู่ที� 13 รายการ ณ ธนัวาคม 2559 

การเพิ�มขึ #นของรายได้จากการขายสินค้าเป็นผลมาจากกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที�ให้
ความสําคัญต่อการกระจายผลิตภัณฑ์อย่างทั�วถึง (Push Strategy) และการสร้างความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ 
(Pull strategy) ผ่านทางกิจกรรมสง่เสริมการขายในรูปแบบตา่งๆ อย่างต่อเนื�อง ทั #งนี #บริษัทฯ ได้จดัตั #งหน่วยรถเงิน
สดและศนูย์กระจายสินค้าเพื�อกระจายสินค้า ซึ�งทยอยเปิดเพิ�มขึ #นเรื�อยมาและเริ�มปฏิบัติการตั #งแต่เดือนมีนาคม 
2558 จนกระทั�งสิ #นปี 2559 เปิดไปแล้วทั #งหมด 30 ศนูย์ และมีหน่วยรถเงินสดจํานวน 337 คนั เพิ�มขึ #นจากปี 2558 
ที�มีศูนย์กระจายสินค้าจํานวน 9 ศูนย์และหน่วยรถเงินสดจํานวน 113 คัน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงช่อง
ทางการจดัจําหน่ายของร้านค้าแบบดั #งเดิม (Traditional Trade) ให้ครอบคลมุทั�วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ�งขึ #น ทั #งนี # สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ช่องทางหน่วยรถเงินสดคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการ
ขายในประเทศอยู่ที�ประมาณร้อยละ 15 

1.2. รายได้จากการขายในต่างประเทศ 

สําหรับปีบัญชี สิ #นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้จากการขายในต่างประเทศเท่ากับ 
3,362 ล้านบาท และ 2,276 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 1,086 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.7 รายได้จากการขายคา
ราบาวกระป๋องเท่ากบั 3,048 ล้านบาท เพิ�มขึ #น 954 ล้านบาทหรือร้อยละ 45.5 รายได้จากการขายคาราบาวกระ
ป๋องอัดแก๊สเท่ากับ 185 ล้านบาท เพิ�มขึ #น 91 ล้านบาทหรือร้อยละ 95.9  การเพิ�มขึ #นของรายได้จากการขาย
ต่างประเทศดงักล่าวเป็นผลของการเติบโตของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศกมัพูชาที�ยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื�อง 
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และการเริ�มฟื#นตัวของการขายในประเทศอฟักานิสถาน ทั #งนี # รายได้จากการขายต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนต่อ
รายได้จากการขายรวมอยู่ที�ร้อยละ 33.7 เพิ�มขึ #นจากร้อยละ 29.4 

 ส่วนหนึ�งของรายได้จากการขายต่างประเทศสําหรับรอบปีบญัชี สิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ดงักล่าว
เกิดจากบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ Intercarabao Limited (“ICUK”) เท่ากับ 16 ล้านบาท ประกอบไปด้วย
รายได้จากการขายในประเทศอังกฤษเท่ากับ 8 ล้านบาท และรายได้จากการขายนอกประเทศอังกฤษเท่ากับ 8 
ล้านบาท อนึ�ง ICUK เริ�มดําเนินกิจการด้านการตลาด ขายและจัดจําหน่ายคาราบาวกระป๋องอดัแก๊สอย่างเป็น
ทางการเป็นครั #งแรกในเดือนกนัยายน 2559 

2. ต้นทุนขาย 

สําหรับปีสิ #นสุดวันที�  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 6,388 ล้านบาท และ 
4,893  ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 1,495 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.6 แบ่งได้เป็นต้นทุนขายในประเทศของบริษัทฯ 
เท่ากับ 4,143 ล้านบาท และ 3,354 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ�มขึ #น 790 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.5 และต้นทุนขาย
ตา่งประเทศเท่ากบั 2,245 ล้านบาท และ 1,539 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 706 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.9 

องค์ประกอบหลกัของต้นทนุขายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี # 

1. วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ สําหรับปีบัญชีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ต้นทุนค่าวตัถุดิบและวสัดุหีบห่อของ
บริษัทฯ คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 80 ถงึร้อยละ 85 ของต้นทนุการผลิตทั #งหมด ซึ�งแบ่งออกเป็น 
1.1. วตัถดิุบและวสัดหีุบห่อที�ใช้ในการผลิตเครื�องดื�มคาราบาวแดงและสตาร์ทพลสั คือ นํ #าตาลทราย ขวดแก้ว 

ฝาขวด (ซึ�งรวมภาษีสรรพสามิต) กระป๋องและฝากระป๋อง และ วตัถดิุบอื�น  
1.2. วตัถดิุบที�ใช้ในการผลิตขวดแก้ว คือ เศษแก้ว ทรายแก้ว โซดาแอช และวตัถดิุบอื�น 

2. ต้นทุนแปลงสภาพ ซึ�งประกอบด้วย ค่าแรง ค่าเชื #อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่านํ #าประปา ค่าซ่อมบํารุงรักษา และ
ค่าใช้จ่ายอื�นๆ สําหรับปีบัญชีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ต้นทุนแปลงสภาพของบริษัทฯ คิดเป็นสดัส่วน
ประมาณร้อยละ 15 ถงึร้อยละ20 ของต้นทนุการผลิตทั #งหมด 

สําหรับปีบัญชีสิ #นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ เผชิญกับสภาวะกําลังการผลิตของโรงบรรจุ
กระป๋องไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของลกูค้าในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความจําเป็นต้อง
ว่าจ้างผู้ ผลิตอื�นให้ดําเนินการผลิตเครื�องดื�มบํารุงกําลังแบบกระป๋องภายใต้เครื�องหมายการค้าคาราบาวให้
บางส่วน (OEM) ตั #งแต่มีนาคม 2559 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ดําเนินการลงทุนติดตั #งสายการผลิตโรงงานบรรจุ
กระป๋องเพิ�มเติมในไตรมาส 3/2559 โดยสายการผลิตใหม่จะเริ�มดําเนินการทดลองผลิต (Test Run) เพื�อเข้าสู่การ
ผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1/2560 
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3. กาํไรขั �นต้นและอัตรากาํไรขั �นต้น 

สําหรับปีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีกําไรขั #นต้นเท่ากับ 3,577 ล้านบาท และ 2,860  
ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 717 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.1 ทั #งนี # คิดเป็นอตัรากําไรขั #นต้นเท่ากับร้อยละ 35.9 
และร้อยละ 36.9 ตามลําดบั กําไรขั #นต้นที�เพิ�มขึ #นเกิดจากสาเหต ุดงันี # 

กาํไรขั �นต้นและอัตรากาํไรขั �นต้น 
สําหรับปีสิ �นสุด 31 ธันวาคม เปลี�ยนแปลง 

2558 2559 จาํนวน (%) 
กําไรขั #นต้น (ล้านบาท)         
ตลาดในประเทศ          2,124         2,461  337 15.9% 
ตลาดตา่งประเทศ  736          1,116  380 51.6% 
รวม 2,860           3,577  717 25.1% 
อตัรากําไรขั #นต้น (%) 
ตลาดในประเทศ 38.8% 37.3% 

  
ตลาดตา่งประเทศ 32.4% 33.2% 

  
รวม 36.9% 35.9% 

  
3.1. ตลาดในประเทศ 

สําหรับปีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีกําไรขั #นต้นสําหรับตลาดในประเทศเท่ากับ 
2,461 ล้านบาท และ 2,124 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 337 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.9 ทั #งนี # คิดเป็นอตัรากําไร
ขั #นต้นเท่ากับร้อยละ 37.3 และร้อยละ 38.8 ตามลําดบั การลดลงอตัรากําไรขั #นต้นดงักล่าว มีสาเหตหุลกัมาจาก
ต้นทุนขวดแก้วสีชา เนื�องจากบริษัทฯ ผลิตขวดสีชาไม่ทันต่อการผลิต ทําให้บริษัทฯ ต้องจัดซื #อมาจาก
บุคคลภายนอก ซึ�งมีต้นทุนต่อขวดที�แพง ทําให้ต้นทุนขวดเพิ�มขึ #น โดยบริษัทฯจะมีกําลังการผลิตขวดแก้วสีชา
เพิ�มขึ #นจากโครงการเตา 2 และการลดลงของอัตรากําไรขั #นต้นส่วนหนึ�งมาจากการรับจัดจําหน่ายจาก
บคุคลภายนอกเพิ�มขึ #น ซึ�งมีอตัรากําไรขั #นต้นเฉลี�ยอยู่ที�ประมาณร้อยละ 15 

3.2. ตลาดต่างประเทศ 

สําหรับปีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีกําไรขั #นต้นสําหรับตลาดต่างประเทศเท่ากับ 
1,116 ล้านบาท และ 736 ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 380 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.6 ทั #งนี #มีอตัรากําไรขั #นต้นเท่ากับร้อย
ละ 33.2 และร้อยละ 32.4 ตามลําดบั การเพิ�มขึ #นของกําไรขั #นต้นเกิดจากราคาขายเฉลี�ยที�เพิ�มขึ #นในขณะที�ต้นทุน
ขายไม่ได้มีการเปลี�ยนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนอย่างมีสาระสําคญั ราคาขายเฉลี�ยที�เพิ�มขึ #นเกิดจากยอดขายที�
เพิ�มขึ #นจากประเทศที�มีราคาขายเฉลี�ยสงู 
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4. รายได้อื�น 

สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 รายได้อื�นของบริษัทฯ เท่ากบั 147 ล้านบาทและ 121 ล้านบาท
ตามลําดับ เพิ�มขึ #น 26 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.0  รายได้อื�นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 และ ร้อยละ 1.5 ของรายได้รวม
ตามลําดบั การเปลี�ยนแปลงของรายได้อื�นที�สําคญัมีดงันี # 

4.1 รายได้ดอกเบี #ยรับ สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้ดอกเบี #ยรับของบริษัทฯ เท่ากบั 28 
ล้านบาท และ 35 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 7  ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 โดยมีสาเหตหุลกัจากในปี 2559 บริษัท
ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชั�วคราวเฉลี�ยลดลงจาก ปี 2558  

4.2 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ
บริษัทฯ เท่ากบั 58 ล้านบาท และ 51 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.7 รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการที�เพิ�มขึ #นเป็นผลมาจากในปี 2559 มีการขึ #นอตัราค่าเช่าและค่าบริการระหว่างปีทําให้รายได้ค่าเช่าและ
คา่บริการเพิ�มขึ #น 

4.3 กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์  สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กําไรจากการจําหน่ายอปุกรณ์
ของบริษัทฯ เท่ากบั 16 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 12 ล้านบาท การเพิ�มขึ #นดงักลา่วเป็นผลจาก
กําไรจากการจําหนา่ยยานพาหนะที�ใช้ในการทํางานเนื�องจากมีอายกุารใช้งานที�นาน  

5. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ เท่ากบั 1,484 ล้านบาท และ 
1,120  ล้านบาท ตามลําดับ เพิ�มขึ #น 364  ล้านบาท หรือร้อยละ 32.5 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นร้อยละ 14.9 และ 14.4 
ตามลําดบั คา่ใช้จ่ายการขายที�สําคญัของบริษัทฯ มีดงันี # 

5.1. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของ
บริษัทฯ เท่ากบั 563 ล้านบาท และ 493 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 70 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.2 คา่ใช้จ่ายในการส่งเสริม
การขายและโฆษณาประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ ที�เพิ�มขึ #นมีสาเหตหุลกัมาจาก ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 92 ล้านบาท และจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง  ๆเพิ�มขึ #นใน
ช่องทาง Modern Trade ทั #งนี # บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายสําหรับการเป็นผู้สนบัสนนุสโมสรฟตุบอลในประเทศองักฤษสําหรับ
รอบปีบญัชีสิ #นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 รวมกนัทั #งสิ #นเท่ากบั 150 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อแบรนด์คารา
บาวเป็นที�รู้จกัในทั�วโลกและรองรับการขยายตลาดในตา่งประเทศ 
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5.2. ค่าขนส่ง 

สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คา่ขนส่งของบริษัทฯ เท่ากบั 206 ล้านบาท และ 166 ล้านบาท 
ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.1 คา่ขนส่ง การเพิ�มขึ #นดงักล่าวสอดคล้องกบัรายได้จากการขายในประเทศที�
เพิ�มขึ #น และรายได้จากการขายไปยงัตลาดในประเทศอฟักานิสถานและเยเมนที�เพิ�มขึ #น 

5.3. ค่าใช้จ่ายพนักงาน 

สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายพนักงานปฏิบัติการตลาดและการขายของบริษัทฯ 
เท่ากบั 418 ล้านบาท และ 273 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 145 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.1 ค่าใช้จ่ายพนกังานที�เพิ�มขึ #นเป็น
ผลมาจากการจดัตั #งหน่วยรถเงินสดและศนูย์กระจายสินค้าเพื�อกระจายสินค้าให้ครอบคลมุและทั�วถงึมากยิ�งขึ #น และ
รองรับการบริหารจดัการจําหน่ายสินค้าอื�นๆ ที�หลากหลายมากขึ #น 

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เท่ากบั 511 ล้านบาท และ 
359 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 152 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.9 โดยมีสาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี # 

6.1. ค่าใช้จ่ายผู้บริหารและพนักงาน 

สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ เท่ากบั 325 ล้าน
บาท และ 247 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 78 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.6 คา่ใช้จ่ายผู้บริหารและพนกังานที�เพิ�มขึ #นเป็นผลมา
จากการปรับฐานเงินเดือนประจําปี และการเพิ�มจํานวนบคุลากรเพิ�มรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

6.2. ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 

สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คา่เสื�อมราคาและค่าตดัจําหน่ายของบริษัทฯ เท่ากบั 28 ล้าน
บาทและ 27 ล้านบาท เพิ�มขึ #น 1 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 ค่าเสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่ายของบริษัทฯ เพิ�มขึ #น มีสาเหตหุลกั
มาจากในระหวา่งปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีการซื #ออปุกรณ์สํานกังานเพิ�มขึ #นเพื�อรองรับบคุลากรที�เพิ�มมากขึ #น 

7. ค่าใช้จ่ายอื�น 

สําหรับปีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายอื�นของบริษัทฯ เท่ากับ 42 ล้านบาท และ 35 ล้าน
บาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 7 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี # 

7.1. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน 

สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนของบริษัทฯ เท่ากบั 22 ล้านบาท
และ 5 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 17 ล้านบาท มีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทย่อยต่างประเทศ มีการจ่ายชําระหนี #หนี #ที�เป็น
สกลุเงินตา่งประเทศ  
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7.2. ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ 

สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ขาดทุนจากสญัญาอนุพันธ์ ของบริษัทฯ เท่ากับ 0 ล้านบาท 
และ 30 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 30 ล้านบาท มีสาเหตหุลกัมาจากปี 2558 บริษัทฯ ยกเลิกสญัญาแลกเปลี�ยนสกลุเงินและ
อตัราดอกเบี #ยและเกิดขาดทุนจากการสญัญาแลกเปลี�ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี #ยสุทธิในปี 30 ล้านบาท ซึ�งการยกเลิก
สญัญาดงักลา่วสง่ผลให้บริษัทฯ ไมมี่ภาระผกูพนัอีกในอนาคต  

7.3 ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าของสัญญาซื �อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมลูค่าของสญัญา
ซื #อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จํานวน 21 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลําดับ จากการบันทึกการ
เปลี�ยนแปลงของมลูค่ายติุธรรมของอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าสําหรับสญัญาซื #อขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าที�
ยงัไมค่รบกําหนด 

8. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

สําหรับปีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 4 ล้านบาท และ 2 
ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 2 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 100 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ เพิ�มขึ #น เนื�องจากบริษัทฯ มีการ
กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในช่วงปลายปี 2559 จงึทําให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบี #ยจ่ายเพิ�มขึ #น 

9. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

สําหรับปีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ เท่ากบั 278 ล้านบาท และ 
209   ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 69 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 33.0 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ เพิ�มขึ #นเนื�องจาก ปีนี #
บริษัทมีกําไรก่อนภาษีเพิ�มขึ #น 218 ล้านบาท และส่วนหนึ�งเกิดจากบริษัทฯ มีการซื #อวสัดหีุบห่อจากบุคคลภายนอกเพิ�มขึ #น 
ซึ�งไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ สง่ผลให้อตัราภาษีที�แท้จริงของบริษัทฯ เพิ�มขึ #น จากร้อยละ 14.3 เป็นร้อยละ 16.5 

10. กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ 

สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเท่ากับ 1,490 ล้านบาท และ 1,256 ล้าน
บาท ตามลําดับ เพิ�มขึ #น 234 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 18.6 ทั #งนี # คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 14.7 และ 15.9 
ตามลําดบั การเปลี�ยนแปลงอตัรากําไรสุทธิของบริษัทฯ มีสาเหตุหลกัมาจากอตัรากําไรขั #นต้นที�ลดลงจาก ประกอบกับค่า
ส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสมัพันธ์เพิ�มขึ #นจากการกระตุ้นยอดขาย และค่าใช้จ่ายพนักงานที�เพิ�มขึ #นจากการเพิ�ม
ช่องทางการกระจายสินค้าและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

สําหรับปีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น จํานวน 10 ล้านบาท และ 2 
ล้านบาท ตามลําดับ เพิ�มขึ #น 8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัเกิดจากผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานสทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 10 ล้านบาท  



หน้า 8 จาก 11 

 

ฐานะทางการเงนิรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 

สินทรัพย์ 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที�  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 9,778 ล้านบาท และ 7,361 ล้านบาท 
ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 2,417 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.8 โดยมีสาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี # 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชั�วคราว 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชั�วคราว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เท่ากบั 1,349 
ล้านบาท และ 1,851  ล้านบาท ลดลง 502 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุน
ชั�วคราว ลดลงจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 66 ล้านบาท ซึ�งสว่นหนึ�งถูกนําไปจ่ายเงินปันผลจํานวน 
940 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื�อซื #อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์จํานวน 2,142 ล้านบาท  

2. ลกูหนี #การค้าและลกูหนี #อื�น 

บริษัทฯ มีลกูหนี #การค้าและลกูหนี #อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เท่ากบั 562 ล้านบาท และ 425 ล้านบาท 
เพิ�มขึ #น 137 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.1 เป็นผลมาจากลูกหนี #การค้าบางกลุ่มมียอดขายจากการจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ที�เพิ�มขึ #น และเนื�องจากภาวะเศรษฐกิจที�ค่อนข้างชะลอตวั บริษัทฯ จึงพิจารณาให้เครดิตระยะสั #นเป็น
บางช่วงกบักลุม่ร้านค้าดงักลา่วที�ความเสี�ยงตํ�าเพื�อกระตุ้นยอดขาย 

3. สินค้าคงเหลือ 

บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 434 ล้านบาท และ 249 ล้านบาท ตามลําดบั 
เพิ�มขึ #น 185 ล้านบาท หรือร้อยละ 74.1 สินค้าคงเหลือเพิ�มขึ #นมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ จะต้องสต็อกสินค้าเพื�อจัด
จําหน่าย จากการที�มีหน่วยรถเงินสดและศูนย์กระจายสินค้าที�เพิ�มขึ #นในปี 2559 จํานวน 21 ศูนย์ และมีการรับจัด
จําหน่ายสินค้าให้กบับคุคลภายนอกมากขึ #น นอกจากนี #บริษัทต้องมีการซื #อวตัถดิุบหลกัไว้เพื�อให้เพียงพอตอ่การผลิต 

4. ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

บริษัทฯ มีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 6,627 ล้านบาท และ 4,667 ล้าน
บาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 1,960 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.0 เป็นผลมาจากในระหว่างปี บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ก่อสร้าง
อาคารและเครื�องจกัรระหวา่งติดตั #งสําหรับโครงการโรงงานใหม่ เพื�อขยายกําลงัการผลิตโรงบรรจุกระป๋องและ
โรงงานผลิตแก้วสีชาจํานวน 1,884 ล้านบาท ส่วนหนึ�งซื #อที�ดินและส่วนปรับปรุงที�ดิน จํานวน 213 ล้านบาท 
และซื #อสินทรัพย์อื�นๆ จํานวน 81 ล้านบาท 
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5. คา่ความนิยม 

ในระหว่างปี CBVLU ได้เข้าซื #อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ ICUK จํานวน 7.3 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจํานวน 7.3 ล้านหุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์สเตอร์ลิง และได้ชําระค่าหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่วแล้วเต็ม
จํานวน ทั #งนี #เป็นผลให้บริษัทฯ ได้มาซึ�งอํานาจในการควบคมุการวางแผนและกําหนดนโยบายใน ICUK ส่งผล
ให้เกิดการจัดประเภทเงินลงทุนใน ICUK เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยนับตั #งแต่วนัที�มีอํานาจในการควบคุม
ดงักล่าว บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�ระบุได้ที�ได้มาและหนี #สินที�รับมา ณ 
วนัซื #อกิจการ โดยมีผลตา่งระหวา่งมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพย์สทุธิที�ได้รับกบัต้นทนุการร่วมทนุของบริษัทย่อย 
ซึ�งถือเป็นคา่ความนิยม จํานวน 539 ล้านบาท 

หนี �สิน 

บริษัทฯ มีหนี #สินรวม ณ วันที�  31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 2,679 ล้านบาท และ 1,028 ล้านบาท 
ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 1,651 ล้านบาท หรือร้อยละ 160.6 ประกอบด้วย หนี #สินหมุนเวียน 2,325 ล้านบาท เพิ�มขึ #น 
1,374 ล้านบาท และหนี #สินไมห่มนุเวียน จํานวน 354 ล้านบาท เพิ�มขึ #น 277 ล้านบาท เป็นผลมาจาก  

1. เงินกู้ ยืมระยะสั #นจากสถาบนัการเงิน  
ในช่วงสิ #นปีบริษัทมีการกู้ ยืมเงินระยะสั #นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ #น จํานวน 750 ล้านบาท   

2. เจ้าหนี #การค้าและเจ้าหนี #อื�น  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีเจ้าหนี #การค้าและเจ้าหนี #อื�น เท่ากบั 1,302 ล้านบาท และ 802 ล้าน
บาท ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 500 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.4 เป็นผลมาจากการซื #อสินค้าเข้ามาผลิตและจําหน่ายที�มาก
ขึ #นเพื�อรองรับยอดขายที�มากขึ #น ส่วนหนึ�งเกิดจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเกี�ยวกับค่าสนับสนุนการ
ประชาสมัพนัธ์กบัสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ�งของบริษัทย่อยในต่างประเทศ และรายได้รับล่วงหน้าที�เพิ�มขึ #นสว่นใหญ่
เป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าต่างประเทศ โดยในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ อยู่ระหว่างทําการส่งมอบสินค้าให้
ลกูค้าตา่งประเทศ 

3. เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   
ในช่วงสิ #นปีบริษัทมีการกู้ ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ #น จํานวน 250 ล้านบาท เพื�อใช้เป็น
เงินทนุในการขยายกําลงัการผลิตโรงงานใหม ่

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากบั 7,100 ล้านบาท และ 6,333  ล้านบาท 
ตามลําดบั เพิ�มขึ #น 767 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 เป็นผลมาจากกําไรสทุธิที�เพิ�มขึ #น โดยบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ณ 
วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 1,490 ล้านบาท และ 1,256 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ�มขึ #น 234 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 18.7 เมื�อหกัเงินปันผลจ่ายแล้ว ทําให้สว่นกําไรสะสมเพิ�มขึ #นเป็น 539 ล้านบาท  
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อัตราส่วนทางการเงนิที�สําคัญ 

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากบั 1.1 เท่า และ 2.7 เท่า ตามลําดบั ลดลง 
1.6 เท่า เนื�องจากการเพิ�มขึ #นของหนี #สินหมุนเวียน โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ�มขึ #นของเงินกู้ ยืมระยะสั #นจากสถาบัน
การเงินและเจ้าหนี #การค้าและเจ้าหนี #อื�น เนื�องจากในปีนี #บริษัทได้มีการนําเงินทนุซึ�งเป็นเงินทนุที�ได้รับจากการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ�มทุนตอ่ประชาชนทั�วไปเป็นครั #งแรก เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2557 และบางสว่นมีการกู้ ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินมาลงทนุเพื�อขยายธุรกิจ 

2. วงจรเงนิสด 

วงจรเงินสด สําหรับปีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ -3.5 วนั และ -2.4 วนั ตามลําดบั ลดลง 1.1 วนั 
แสดงความสามารถในการบริหารเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ ที�ไมต้่องเสียเงินทนุไปกบัเงินทุนหมนุเวียน อย่างไรก็ตาม
วงจรเงินสดลดลง มีสาเหตหุลกัมาจากระยะเวลาเก็บหนี #เฉลี�ยที�เร็วขึ #น 0.9 วนั เนื�องจากบริษัทฯ มีการขายผ่านช่องทาง
หน่วยรถเงินสดและศนูย์กระจายสินค้าเพิ�มขึ #นซึ�งเป็นการขายเงินสด ระยะเวลาการขายสินค้าที�เร็วขึ #น 1.6 วนั 
แต่อตัราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี�ยที�เพิ�มสูงขึ #น ซึ�งมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ ต้องมีสินค้าคงเหลือ
สําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่และสินค้าที�จดัจําหน่าย ส่งผลให้มีสินค้าคงเหลือที�ต้องสํารองในแต่ละที�เพิ�มสงูขึ #น เพื�อ
ป้องกนัการขาดสินค้าและวตัถดิุบ  

3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น สําหรับปีสิ #นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 20.9 และร้อยละ 20.3 
ตามลําดบั  เพิ�มขึ #นร้อยละ 0.6 มีสาเหตหุลกัมาจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงานที�เพิ�มขึ #น 

4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ สําหรับปีสิ #นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากบัร้อยละ 16.4 และร้อยละ 17.4 
ตามลําดบั ลดลงร้อยละ 1.0 มีสาเหตหุลกัมาจากปีนี #บริษัทมีการการลงทุนในโรงบรรจกุระป๋องและโรงงานผลิตขวดแก้ว
สีชา ซึ�งยงัไมแ่ล้วเสร็จ  

5. อัตราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อตัราส่วนหนี #สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 0.4 เท่า และ 0.2 เท่า ตามลําดับ  
เนื�องจากปีนี #บริษัทมีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ #น  

6. อัตราส่วนหนี �สินที�มีภาระดอกเบี �ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อตัราส่วนหนี #สินที�มีภาระดอกเบี #ยต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เท่ากับ 0.1 เท่า และ 0.0 
เท่า ตามลําดบั  เนื�องจากปีนี #บริษัทมีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ #น 
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จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

( นายพงศานติu คลอ่งวฒันกิจ) 

ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 

 


