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CBG 044/2561 

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ 
บริษัทยอ่ยในประเทศและบริษัทยอ่ยตา่งประเทศ (“กลุ่มบริษัทฯ”) ส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 ดงัตอ่ไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2561 เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า  

1. รายได้จากการขาย 

ส าหรับไตรมาสที่ 3/2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจ านวน 3,638 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 116 ล้านบาทหรือร้อยละ 
3.3 จ าแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและตา่งประเทศที่อตัราสว่นประมาณร้อยละ 55:45 โดยในจ านวนนีเ้ป็นรายได้จากการ
ขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง 3,199 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 54 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.7 จ าแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและ
ตา่งประเทศที่อตัราสว่นประมาณร้อยละ 50:50 

 
หมายเหต:ุ 1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลือแร่ 
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 

รายได้จากการขายในประเทศจ านวน 2,019 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.6 จากการลดลงของผลิตภณัฑ์ที่
บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวเป็นหลกั โดยเฉพาะในส่วนของกาแฟปรุง
ส าเร็จพร้อมดื่มที่มีรายได้จากการขายคิดเป็นสว่นใหญ่ของกลุม่ผลิตภณัฑ์นี ้ลดลง 53 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.2 จากการปรับ
ขึน้ราคาขายในช่องทางร้านค้าดัง้เดิม (Traditional Trade) และช่องทางหน่วยรถเงินสด (Cash Van) ซึ่งเร่ิมมีผลตัง้แต่ต้นเดือน

รายได้จากการขาย

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

บริษัทฯ ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ

ตนเอง 1/
1,605 1,609 4 0.2 4,511 4,410 (101) (2.2)

บริษัทฯ วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำคำรำบำว 2/
241 176 (65) (26.9) 673 643 (30) (4.4)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บุคคลภำยนอก 205 234 29 14.0 544 749 204 37.5

รายได้ขายในประเทศ 2,051 2,019 (33) (1.6) 5,728 5,802 74 1.3

รายได้ขายต่างประเทศ 1,471 1,597 126 8.5 3,927 4,776 849 21.6

กำรขำยอ่ืน 0 23 22 n/m 52 38 (15) (27.8)

รายได้จากการขายรวม 3,523 3,638 116 3.3 9,707 10,615 909 9.4

งวด 9 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ เปล่ียนแปลงงวด 3 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ เปล่ียนแปลง
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กรกฎาคม การปรับขึน้ราคาขายกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มสะท้อนต้นทนุผลิตภณัฑ์ที่สงูขึน้จากภาษีสรรพสามิต และเป็นไปตาม
นโยบายการบริหารอตัราผลตอบแทนให้อยู่ในระดบัที่แข่งขนัได้และเหมาะสมตามสภาพอตุสาหกรรม ในขณะที่รายได้จากการ
รับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอกจ านวน 234 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 29 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.0 จากความหลากหลายใน
ตวัผลติภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้ 

กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการยกระดบัภาพลกัษณ์เคร่ืองหมายการค้า “คาราบาว” ในประเทศให้ดทูนัสมยัเพื่อเข้าถึงและขยายฐาน
ลกูค้าไปสูก่ลุม่คนรุ่นใหม่ผ่านสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ครอบคลมุทัง้รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่ไปกบัปฎิบตัิการ
สง่เสริมการขายและงานสนบัสนนุท่ีเก่ียวข้องในหลายช่องทาง สง่ผลให้ธุรกิจเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศของกลุม่บริษัทฯ 
กลบัมาฟืน้ตวัอยา่งชดัเจนในช่วงไตรมาส 2/2561 กลา่วคือ มีการเติบโตในอตัราร้อยละ 2.8 ในช่วงไตรมาส 2/2561 สะท้อน
พฒันาการที่ดีขึน้จากการหดตวัในอตัราร้อยละ 8.9 ในช่วงไตรมาส 1/2561 แม้กระนัน้แนวโน้มการฟืน้ตวัธุรกิจเคร่ืองดื่ม
บ ารุงก าลงัในประเทศของกลุม่บริษัทฯ ได้รับแรงกดดนัจากสภาพแหง่การชะลอตวัของตลาดภาพรวมในช่วงไตรมาส 3/2561 
โดยอ้างอิงข้อมลูปริมาณขายทอดสดุท้ายไปสูผู่้บริโภคจาก Nielsen ณ สิน้เดือนกนัยายน 2561 ระบวุ่าเมื่อเปรียบเทียบกบั
ช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศเติบโตในอตัราร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส 2/2561 ปรับตวั
ดีขึน้จากการหดตัวในอัตราร้อยละ 3.6 ในช่วงไตรมาส 1/2561 อย่างไรก็ดี กลบัมาหดตัวในอัตราร้อยละ 2.5 ในเดือน
กันยายน เป็นผลให้ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศมีสถานะทรงตัวในไตรมาส 3/2561 ความท้าทายจากปัจจัย
ภายนอกดงักลา่วเป็นหนึ่งในสาเหตหุลกัที่ท าให้เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัที่มีรายได้จากการขายคิดเป็นส่วนใหญ่ของผลติภณัฑ์ที่
กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองเติบโตเพียงเลก็น้อยที่ร้อยละ 0.4 

รายได้จากการขายต่างประเทศจ านวน 1,597 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 126 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.5 ขบัเคลื่อนโดยตลาดสง่ออก
เดิม โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศ CLMV กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการสง่ออกขายไปยงักลุม่ประเทศ CLMV จ านวน 1,355 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 533 ล้านบาทหรือร้อยละ 64.9 มีแรงสนบัสนนุส าคญัจากประเทศกมัพชูาที่เพิ่มขึน้ 572 ล้านบาทหรือร้อยละ 94.5 
และจากประเทศเมียนมาร์ที่เพิ่มขึน้ 63 ล้านบาทหรือร้อยละ 91.8 ในขณะที่รายได้จากการสง่ออกขายไปยงัประเทศจีนจ านวน 
115 ล้านบาทหรือเทียบเท่าปริมาณขาย 17 ล้านหน่วย (เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัชนิดขวดและกระป๋องไม่อัดก๊าซรวมกัน) 
นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการสง่ออกขายไปยงัประเทศอฟักานิสถานและเยเมนรวมกนัแล้วเป็นจ านวน 58 ล้าน
บาท และจากตลาดใหม่ในประเทศอื่นรวมกนัแล้วเป็นจ านวน 23 ล้านบาท ตลาดสง่ออกใหม่ดงักลา่วแม้ว่าในปัจจุบนัยงัมี
ฐานยอดขายขนาดเลก็แตเ่ป็นการตอ่ยอดโอกาสการสร้างอตัราการเติบโตของธรุกิจตา่งประเทศอยา่งมีศกัยภาพในระยะยาว 

นอกเหนือไปจากรายได้จากการขายต่างประเทศที่อยูภ่ายใต้การด าเนินงานของบริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  (“CBD”) 
ตามที่กล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายต่างประเทศภายใต้การด าเนินงานของ  Intercarabao Limited 
(“ICUK”) จ านวน 45 ล้านบาท ลดลง 51 ล้านบาทหรือร้อยละ 53.1 การลดลงดงักล่าวเกิดจากตลาดนอกประเทศองักฤษที่
ลดลงเป็นหลกั ทัง้นี ้ICUK มีรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศองักฤษจ านวน 39 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท
หรือร้อยละ 10.2 สบืเนื่องจากการที่ ICUK มุง่เน้นการสร้างรายได้จากการขายผา่นร้านค้าปลีกที่มีเครือขา่ยและฐานลกูค้าขนาด
ใหญ่ (Grocery Chain Store) เป็นหลกั ซึ่งมีราคาขายสทุธิเฉลี่ยเป็นปกติของธุรกิจในระดบัที่สงูกวา่เมื่อเทียบกบัร้านค้าประเภท
อื่น แม้วา่การปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ขายและการตลาดของ ICUK ดงักลา่วจะสง่ผลกระทบเชิงลบในทนัทีตอ่ปริมาณขายของ ICUK 
ในประเทศองักฤษ (ปริมาณขายจ านวน 0.74 ล้านกระป๋องต่อเดือน ลดลงจาก 0.87 ล้านกระป๋องต่อเดือนในช่วงเวลาเดียวกนัปี
ก่อนหน้า แต่เพิ่มขึน้จาก 0.58 ล้านกระป๋องในไตรมาส 2/2561) แต่กลุ่มบริษัทฯ เช่ือว่าการบริหารอตัราผลตอบแทนให้อยู่ใน
ระดบัท่ีแข่งขนัได้และเหมาะสมตามสภาพอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับความรู้ช านาญแบบเฉพาะเจาะจงในการพฒันาธุรกิจกบั
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ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพการเติบโตสงูอย่าง Grocery Chain Store จะเป็นปัจจยับวกต่อการประกอบธุรกิจของ 
ICUK ให้ประสบความส าเร็จในระยะยาว 

ส าหรับช่วง 9 เดือนแรกปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจ านวน 10,615 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 909 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 9.4 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน ขบัเคลือ่นโดยรายได้จากการขายตา่งประเทศจ านวน 4,776 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 849 ล้านบาท
หรือร้อยละ 21.6 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุที่ส าคญัจากธุรกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดสง่ออกในกลุม่ประเทศ CLMV ที่เพิ่มขึน้ 
1,597 ล้านบาทหรือร้อยละ 68.1 ซึ่งสว่นหนึ่งช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้จากการสง่ออกไปยงัตลาดประเทศอื่นที่
ได้รับผลกระทบจากสภาพอุตสาหกรรมที่ไม่เอือ้อ านวยและ/หรืออยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการสร้างพฒันาการรับรู้ต่อเคร่ืองหมาย
การค้าและตวัผลิตภณัฑ์ในเชิงคุณภาพ รายได้จากการขายในประเทศ 5,802 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 74 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.3 
ขบัเคลื่อนโดยรายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายจ านวน 749 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 204 ล้านบาทหรือร้อยละ 37.5 ตามแผนการเพิ่ม
ทางเลือกที่มีคณุภาพให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งในขณะเดียวกนัเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีราคาขายต่อหน่วยสงูและเป็นปัจจยับวกช่วยชดเชย
การลดลงของกลุม่ผลติภณัฑ์อื่นในประเทศ 

2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ส าหรับไตรมาสที่ 3/2561 ก าไรขัน้ต้นจ านวน 1,208 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 59 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.1 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น
ร้อยละ 33.2 เพิ่มขึน้จากอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 32.6 การเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นรวมเป็นผลจาก
พฒันาการทัง้ธุรกิจในประเทศและตา่งประเทศ 

 
หมายเหต:ุ 1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลือแร่ 
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 

ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจในประเทศจ านวน 646 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.7 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 32.0 
เพิ่มขึน้จากอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 31.3 การเพิ่มขึน้ของอัตราก าไรขัน้ต้นเป็นผลจากประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึน้ใน
ผลิตภณัฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง ประกอบกบัการปรับขึน้ราคาขายกาแฟปรุง
ส าเร็จพร้อมดื่มในช่องทางร้านค้าดัง้เดิม (Traditional Trade) และช่องทางหนว่ยรถเงินสด (Cash Van) 

ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจต่างประเทศจ านวน 553 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 45 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.8 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 
34.6 ทรงตวัจากอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 34.5 โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของเคร่ืองดืม่บ ารุงก าลงัในรูปแบบขวด กระป๋องไมอ่ดัก๊าซ
และกระป๋องอดัก๊าซส าหรับธุรกิจต่างประเทศภายใต้การด าเนินงานของ CBD เมื่อนบัรวมกนัแล้วอยู่ที่ร้อยละ 34.8 เพิ่มขึน้
จากอตัราก าไรขัน้ต้นทีร้่อยละ 34.3  

ก าไรขัน้ต้น

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

บริษัทฯ ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของ

ตนเอง 1/
589 596 7 1.2 1,674 1,602 (73) (4.3)

บริษัทฯ วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำคำรำบำว 2/
30 25 (5) (15.4) 86 69 (17) (19.2)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บุคคลภำยนอก 23 24 2 7.6 67 80 13 19.4

ก าไรขัน้ต้นจากการขายในประเทศ 642 646 4 0.7 1,827 1,751 (76) (4.2)

ก าไรขัน้ต้นขายต่างประเทศ 508 553 45 8.8 1,322 1,603 281 21.3

กำรขำยอ่ืน - 9 9 n/m 4 13 9 n/m

ก าไรขัน้ต้นจากการขายรวม 1,150 1,208 59 5.1 3,153 3,367 214 6.8

งวด 3 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ เปล่ียนแปลง งวด 6 เดือนสิน้สุด ณ วันที่ เปล่ียนแปลง
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หมายเหต:ุ 1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลือแร่ 
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 

อตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ในผลิตภณัฑ์ที่กลุม่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตด้วยตนเอง ได้แก่ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในรูปแบบขวด
และกระป๋องส าหรับทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ สะท้อนการบริหารจัดการโรงงานแห่งใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัง้แตต้่นน า้จากโรงผลติขวดแก้วสชีาไปจนถึงโรงบรรจขุวดและกระป๋องสนิค้าส าเร็จรูป ก่อให้เกิดประโยชน์จากการประหยดั
ต่อขนาดตามการเพิ่มขึน้ในภาพรวมของอตัราการใช้ก าลงัผลิต ประกอบกบัวตัถดุิบและหีบห่อรายการส าคญัที่กลุม่บริษัทฯ 
จัดหาจากบริษัทคู่ค้ามีราคาปรับตวัลดลง อนึ่ง บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด  (“ACM”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน
ระหว่างกลุม่บริษัทฯ และ SHOWA DENKO ได้ผ่านกระบวนการทดลองผลิต (Test Run) และเข้าสูก่ารผลิตจริงเชิงพาณิชย์
เป็นที่เรียบร้อยในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยผู้บริหารเช่ือว่าศกัยภาพการผลิตกระป๋องอลมูิเนียมภายใต้ความ
เช่ียวชาญและการบริหารจดัการของทีมงานชาวญ่ีปุ่ นจะท าให้กลุม่บริษัทฯ ลดการพึ่งพิงการจดัหากระป๋องอลมูิเนียมจาก
บคุคลภายนอกและมีต้นทนุการผลติเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัที่ใช้กระป๋องอลมูิเนียมเป็นบรรจภุณัฑ์ลดลงในระยะยาว 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

กลุม่บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายขายและบริหารจ านวน 914 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 69 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.1 คิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้
จากการขายรวมที่ ร้อยละ 25.1 เพิ่มขึน้จากสัดส่วนที่ ร้อยละ  24.0 ปัจจัยหลักเกิดจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีการรับรู้
ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนบัสนนุการแข่งขนัฟตุบอล English Football League (EFL) ตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2560,  การรับรู้
คา่ใช้จ่ายในการสนบัสนนุการถ่ายทอดสดฟตุบอลโลกในประเทศกึ่งหนึง่หรือเทียบเทา่จ านวน 24 ล้านบาทในไตรมาสนี ้และ
ค่าใช้จ่ายการท ากิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์คาราบาวและขยายการทดลองผลิตภณัฑ์คาราบาวใน
ตลาดสหราชอาณาจกัร (United Kingdom; UK) 

ค่าใช้จ่ายขายจ านวน 703 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 44 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.7 คิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 
19.3 เพิ่มจากสดัสว่นท่ีร้อยละ 18.7 โดยแบง่เป็นรายละเอียดคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัดงันี ้

(1) คา่ธรรมเนียมการเป็นผู้สนบัสนนุสโมสรและการแขง่ขนัฟตุบอลตา่งประเทศ  
คา่ธรรมเนียมการเป็นผู้สนบัสนนุสโมสรและการแขง่ขนัฟตุบอลตา่งประเทศ ประกอบไปด้วย Chelsea Football 

Club Limited (CFC) English Football League (EFL) และ Reading Football Club (RFC) จ านวน  158 ล้านบาท 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมการเป็นผู้สนบัสนนุฟตุบอลตา่งประเทศซึง่รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายผา่นงบก าไรขาดทนุรวมตามเง่ือนไขการ

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

12.5

11.1

31.3

34.5

-

32.6

14.4

10.5

32.0

34.6

41.6

33.2

30 ก.ย. 61

37.1

งวด 3 เดือนสิน้สุด ณ วันที่

30 ก.ย. 60

36.7 37.1 36.3

12.8 10.8

12.3 10.7

30 ก.ย. 60 30 ก.ย. 61

7.1 34.1

32.5 31.7

31.9 30.2

งวด 9 เดือนสิน้สุด ณ วันที่

33.7 33.6
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ช าระเงินและประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่กลุม่บริษัทฯ พงึได้รับจะเพิ่มขึน้สงูสดุในปี 2561 และทยอยลดลงตัง้แต่ในปี 2562 
เป็นต้นไปภายใต้เง่ือนไขปัจจบุนัของสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุทัง้ 3 รายการที่กลา่วข้างต้น  

(2) ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายทัง้ในส่วนที่ด าเนินการภายใต้ CBD และในส่วนที่ด าเนินการภายใต้ ICUK ส าหรับ
ตลาดในประเทศองักฤษ 

a. คา่การตลาดและสง่เสริมการขายในสว่นท่ีเป็นของ CBD จ านวน 162 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาทหรือร้อยละ 
10.3 แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคญัคือ (1) ค่าใช้จ่ายปฏิบตัิการภาคสนามของทีมงานสาวบาวแดงในพืน้ที่
การค้าส าคญัทัว่ประเทศจ านวน 62 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.0 ผนัแปรไปตามการท ากิจกรรม
ภาคสนามในแต่ละช่วงเวลา (2) ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์รูปแบบต่างๆ จ านวน 61 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22 
ล้านบาท ปัจจัยหลกัจากการรับรู้ค่าสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขนักีฬาฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใน
ประเทศ กึ่งหนึ่งจ านวน 24 ล้านบาทในไตรมาสนี ้(3) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจ านวน 39 ล้านบาท ลดลง 40 
ล้านบาทหรือร้อยละ 50.7 ใช้ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของรายได้จากการขาย
ผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของกลุม่บริษัทฯ ในทกุช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรับธุรกิจในประเทศ
เป็นหลกั ซึง่จะผนัแปรไปกบัแผนกิจกรรมการสง่เสริมการขายในแตล่ะช่วงเวลา 

b. ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนที่เป็นของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศองักฤษจ านวน 178 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคญัคือ (1) ค่าจ้างด าเนินการสนบัสนนุการกระจายผลิตภณัฑ์เข้าถึงจุดขาย
ตามร้านค้าโดยตรง (Field Sales) จ านวน 24 ล้านบาท (2) ค่าใช้จ่ายผลิตภณัฑ์ตวัอย่างลองชิม (Sampling) 
จ านวน 15 ล้านบาท และ (3) ค่าใช้จ่ายสว่นที่เหลือจ านวน 139 ล้านบาทใช้ไปกบัสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์
รูปแบบต่างๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามจุดขายเพื่อสร้างการรับรู้ ประสบการณ์และความ
ต้องการในตวัผลติภณัฑ์  

(3) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบังานขาย ค่าใช้จ่ายส าคญัดงักลา่วมีสว่นผสมของค่าใช้จ่ายคงที่และคา่ใช้จ่ายผนัแปรตามรายได้
จากการขายที่เก่ียวข้องตามแผนธุรกิจ โดยค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบังานขายมีจ านวน 205 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 9.3 จากค่าขนสง่และโลจิสติกส์ที่ลดลงจ านวน 23 ล้านบาท สอดคล้องกบัรายได้การสง่ออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไป
ยงัตลาดจีน อาฟกานิสถานและเยเมนที่ลดลง  

ค่าใช้จ่ายบริหารจ านวน 210 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.2   โดยในจ านวนดงักลา่วได้รวมค่าใช้จ่ายการ
บริหารของบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด (“ACM”) จ านวน 18 ล้านบาท ซึ่งก าลงัอยู่ในช่วงงานก่อสร้าง ติดตัง้
เคร่ืองจกัรและเตรียมความพร้อมของระบบสนบัสนนุที่เก่ียวข้องเพื่อให้สามารถด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 
4/2561 และผู้บริหารเช่ือว่าศกัยภาพการผลิตกระป๋องอลมูิเนียมของ ACM ภายใต้การบริหารงานของทีมงานชาวญ่ีปุ่ น จะ
ท าให้กลุม่บริษัทฯ มีต้นทนุบรรจภุณัฑ์ลดลงได้ในระยะยาว ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายบริหารสามารถแบง่ออกเป็นคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัคือ 
(1) ค่าใช้จ่ายพนกังานจ านวน 136 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.5 สอดคล้องกบัจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้
เพื่อเตรียมความพร้อมระบบงานสนบัสนุนของ ACM และตามแผนก าลงัคนและการปรับฐานเงินเดือนในแต่ละคราวตาม
นโยบายบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลของกลุม่บริษัทฯ และ (2) ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส านกังาน ค่าเดินทาง 
คา่บริการ คา่ที่ปรึกษาและอื่นๆ จ านวน 75 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.2  
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ส าหรับ 9M/2561 ค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวมจ านวน 2,654 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 340 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.7 โดยคิดเป็น
สดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ร้อยละ 24.8 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 23.8 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ค่าใช้จ่ายขายรวม 2,045 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 254 ล้านบาทหรือร้อยละ  14.2 สาเหตุหลักจากปัจจัย (1) การเ ร่ิมรับรู้
ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้ สนับสนุน English Football League (EFL) เป็นครัง้แรกในเดือนมิถุนายน 2560 (2) การรับรู้ค่า
สนบัสนนุการถ่ายทอดสดในประเทศของการแขง่ขนักีฬาฟตุบอลโลกรอบสดุท้ายช่วงเดอืนมิถนุายน-กรกฎาคม 2561 จ านวน 
47 ล้านบาท (3) คา่ใช้จ่ายทางการตลาดภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ที่เพิ่มขึน้ เพื่อสนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์แบรนด์
สินค้าของเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้ตราสนิค้าคาราบาวให้เป็นท่ีรู้จกัผ่านทัง้สื่อ Above-the-line และ Below-the-line และ
การสง่เสริมการขายเพื่อให้เกิดการทดลองดื่มในตลาด UK 

ค่าใช้จ่ายบริหารรวม 609 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 85 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.3 จากปัจจยั (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ ACM 
ซึง่อยูใ่นช่วงการก่อสร้าง ติดตัง้เคร่ืองจกัรและเตรียมความพร้อมของระบบงานสนบัสนนุ จ านวน 39 ล้านบาท (2) คา่ใช้จ่าย
พนกังานที่เพิ่มขึน้ตามจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้ตามก าลงัคนและการปรับฐานเงินเดือนในแต่ละคราวตามนโยบายบริหาร
จดัการทรัพยากรบคุคลของกลุม่บริษัทฯ  

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารในแต่ละไตรมาสเมื่อเทียบเป็นสดัสว่นตอ่รายได้จากการขายรวมของกลุม่บริษัทฯ สามารถสรุปได้
ดงัตอ่ไปนี ้

 
อย่างไรก็ดี บริษัท ฯ มีนโยบายให้ความส าคญักบัอตัราผลตอบแทนจากการขาย โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทนุและคา่ใช้จ่าย
ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ในอนาคต  

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาท การเพิ่มขึน้อย่างมีสาระส าคญัดงักล่าวเกิดจากการที่กลุม่
บริษัทฯ มีปริมาณความต้องการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มสงูขึน้เพื่อบริหารจดัการสภาพคล่อง รวมถึงการใช้เป็น
แหลง่เงินทนุสนบัสนนุการลงทนุขยายการผลติเชิงบรูณาการแนวดิ่งตามวงจรธุรกิจที่อยูใ่นช่วงเวลาแหง่การเติบโตขององค์กร 
ส าหรับ 9M/2561 ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมจ านวน 76 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 47 ล้านบาท โดยมีสาเหตจุากการทยอยเบิกใช้เงิน
กู้ ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้เพื่อสนับสนุนการลงทุนขยายการผลิต กล่าวคือ กลุ่มบริษัทฯ มีหนีส้ินที่ก่อให้เกิดภาระ
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ดอกเบีย้จ่ายจ านวน 5,219 ล้านบาท ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 เพิ่มขึน้จาก 3,393 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
สง่ผลให้อตัราสว่นหนีส้ินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ 0.76 เท่า เพิ่มขึน้จาก 0.48 เท่า ตามล าดบั 
โดยสามารถสรุปได้ดงัรูปด้านลา่ง 

 
ทัง้นี ้กลุม่บริษัทฯ จะเร่ิมรับรู้ดอกเบีย้ที่เก่ียวข้องกบัยอดเงินกู้ยืมโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตกระป๋องอลมูิเนียมทัง้จ านวน
เป็นค่าใช้จ่ายผ่านงบก าไรขาดทนุรวมตัง้แต่วนัที่ ACM เร่ิมประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา 
โดย ACM มียอดเงินกู้ยืมโครงการดงักลา่วจ านวน 1,326 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 84 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท ส่งผลให้อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริงบนงบ
การเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ อยูท่ี่ร้อยละ 29.1 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 18.2 เนื่องจากบริษัทยอ่ยในประเทศมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบคุคลเพิ่มขึน้ตามผลก าไรจากการด าเนินงานที่ดีขึน้ ขณะที่บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็น
จ านวนสงูขึน้  

ส าหรับ 9M/2561 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลรวมจ านวน 245 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27 ล้านบาท คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติ
บคุคลที่แท้จริงบนงบการเงินรวมของกลุม่บริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 33.2 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 23.2 ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีกลา่ว
ข้างต้น 

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิจ านวน 205 ล้านบาท ลดลง 67 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.5 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 5.6 
ลดลงจากสดัสว่นร้อยละ 7.7 เป็นผลจากการปรับตวัสงูขึน้ของคา่ใช้จ่ายขายและบริหาร ซึ่งในจ านวนท่ีเพิ่มขึน้หลกัเกิดจาก
บริษัทย่อยในต่างประเทศ และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากผลขาดทุนที่เก่ียวข้องกับ ACM จ านวน 13 ล้านบาท เนื่องจากเป็น
ค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิมด าเนินงานของ ACM ซึ่งในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์  ประกอบกับ
คา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ีเพิ่มสงูขึน้ตามที่กลา่วข้างต้น  
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ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 255 ล้านบาท ลดลง 134 ล้านบาทหรือร้อยละ 34.4 มีสาเหตหุลกัจากการ
รับรู้ผลขาดทนุที่เพิ่มขึน้ของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ โดยเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั ICUK และสะท้อนสดัสว่นการถือหุ้นท่ี
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 51.0 เป็นร้อยละ 84.3 ตัง้แต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา และรับรู้ผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิม
ด าเนินงานของ ACM ประมาณ 10 ล้านบาท 

ส าหรับ 9M/2561 กลุม่บริษัท ฯ มีก าไรสทุธิรวมจ านวน 493 ล้านบาท ลดลง 228 ล้านบาทหรือร้อยละ 31.6 คิดเป็นสดัสว่น
ต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ  4.6 ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 7.3 โดยมีการรับรู้ผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิม
ด าเนินงานของ ACM ประมาณ 27 ล้านบาท และก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 646 ล้านบาท ลดลง 391 
ล้านบาทหรือร้อยละ 37.7 ด้วยเหตผุลดงัที่กลา่วข้างต้น  

ฐานะการเงนิรวมของกลุ่มบริษัทฯ สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เมื่อเทียบกับสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

สินทรัพย์ 

กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ านวน 14,602 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,082 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.6 จาก 12,520 ล้านบาท ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 1,430 ล้านบาทหรือร้อยละ 
14.9 ซึง่เป็นผลมาจากกลุม่บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหวา่งติดตัง้ของโรงงานผลติกระป๋องอลมูิเนียมและ
โรงงานบรรจขุวดในรอบบญัชีดงักลา่ว  

กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 7,704 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 2,189 ล้านบาทหรือร้อยละ 39.7 จาก 5,515 ล้านบาท ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จากกลุม่บริษัทฯ มีการออกจ าหน่ายหุ้นกู้ ในเดือน มิถนุายน-กรกฎาคม มลูค่าสทุธิรวม 2,785 ล้าน
บาท และมีการช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินไปจ านวนหนึ่ง โดยกลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายรวม
ทัง้สิน้ 5,219 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิท่ีก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 0.76 เพิ่มขึน้
จากร้อยละ 0.48 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในขณะท่ีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 1.12 เพิ่มขึน้จากร้อย
ละ 0.79 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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