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CBG 008/2562 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย (“บริษัทฯ”) ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 
ดงัตอ่ไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561  

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 14,463 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,558 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.1 จ าแนกออกเป็นธุรกิจใน
ประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนประมาณร้อยละ 55:45 โดยในจ านวนนีเ้ป็นรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั 
12,557 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,499 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.6 จ าแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราสว่น
ประมาณร้อยละ 48:52  

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

รายได้จากการขายในประเทศ 7,928 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 105 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.3 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้
ของรายได้จากการรับจ้างจัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก 217 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.0 จากความหลากหลายในตัว
ผลิตภณัฑ์ทัง้สินค้าในประเภทอาหาร (Food) และประเภททัว่ไปท่ีไม่ใช่อาหาร (Non-Food) ทัง้นี ้ชดเชยรายได้จากการขาย
ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบคุคลภายนอกด าเนินการผลิตที่ลดลง 126 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.4 ในขณะที่รายได้จากการ

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 6,083 6,098 15 0.2

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
936 811 (126) (13.4)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 803 1,020 217 27.0

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 7,822 7,928 105 1.3

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 5,024 6,476 1,453 28.9

อ่ืนๆ 58 59 0 0.6

รวม 12,904 14,463 1,558 12.1

รอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม การเปล่ียนแปลง
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ขายผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อย 15 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 0.2 

ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศมีอตัราการหดตวัที่ร้อยละ 1.1 ในช่วงเก้าเดือนแรก แตก่ลบัมาฟืน้ตวัที่อตัราร้อยละ 3.9 
ในไตรมาส 4/2561 สง่ผลให้ตลอดทัง้ปีมีอตัราการขยายตวัที่ร้อยละ 0.2 อ้างอิงข้อมลูปริมาณขายทอดสดุท้ายไปสูผู่้บริโภค
ของ Nielsen กลยทุธ์ที่มุง่เน้นให้เกิดการสอดประสานระหวา่งระบบงานสง่เสริมการขายและการใช้สือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์
ทัง้รูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าทัง้ในระดับค้าส่งและค้าปลีกด้วยบุคลากรที่
เก่ียวข้องกบังานขายปฏิบตัิการภาคสนามและหน่วยรถเงินสดที่มีอยูร่วมกนัมากกว่า 1,500 คนของบริษัทฯ ครอบคลมุพืน้ท่ี
การค้าส าคญัทัว่ประเทศ ประกอบกบัสภาวะตลาดที่เอือ้อ านวยมากขึน้ ส่งผลให้ธุรกิจเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัแบบบรรจุขวด
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดงที่มีรายได้จากการขายคิดเป็นส่วนใหญ่ของผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองมีอตัราการเติบโตที่ร้อยละ 7.4 ในช่วงไตรมาส 4/2561 และตลอดทัง้ปียงัมีทิศทาง
สอดคล้องกบัเดียวกบัภาพรวมของตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงในประเทศที่กลา่วข้างต้น 

บริษัทฯ ออกวางจ าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้แบบบรรจุกระป๋องประเภทอดัก๊าซเป็นครัง้แรกในเดือนมิถนุายน 2561 
โดยเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังใหม่ดังกล่าวไม่เพียงขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่มใหม่ แต่เป็นปัจจัยบวกต่อการยกระดับ
ภาพลกัษณ์เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวในประเทศให้ดทูนัสมยัภายใต้วิสยัทศัน์ สนิค้าระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัมีการเปลี่ยนเคร่ืองหมายการค้าจาก สตาร์ท พลสั เป็น คาราบาว สปอร์ต ซึ่งเร่ิมวางจ าหน่ายเป็นครัง้แรกในเดือน
พฤษภาคม 2561 

รายได้จากการขายตา่งประเทศ 6,476 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,453 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.9 โดยในจ านวนนีม้ีรายได้จากการ
ขายต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  (“CBD”) 6,392 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,571 
ล้านบาทหรือร้อยละ 32.6 ประกอบไปด้วยรายได้สง่ออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงักลุม่ประเทศ CLMV รวมกนั 5,498 ล้าน
บาท ประเทศอฟักานิสถานและเยเมนรวมกนั 202 ล้านบาท ประเทศจีน 590 ล้านบาทและประเทศอื่น 100 ล้านบาท 

กลุม่ประเทศ CLMV คือตลาดสง่ออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่และแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพการขยายตวั
โดดเดน่อยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการสง่ออกขายไปยงักลุม่ประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ 2,205 ล้านบาท
หรือร้อยละ 66.9 แรงสนบัสนุนหลกัจากประเทศกมัพูชาและประเทศเมียนมาร์ที่เพิ่มขึน้ 1,949 ล้านบาทหรือร้อยละ 78.3 
และเพิ่มขึน้ 256 ล้านบาทหรือร้อยละ 60.8 ตามล าดบั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการต่อยอดความส าเร็จของ
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวในประเทศอื่น รวมถึงการขยายฐานธุรกิจต่างประเทศให้มีขนาด
ใหญ่ขึน้จากตลาดสง่ออกใหม่ เช่น ประเทศออสเตรเลีย (Australia) และประเทศจิบตูิ (Djibouti) โดยในปี 2561 บริษัทฯ มี
รายได้จากการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอื่นเหล่านีร้วมกนั 100 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 73 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลา
เดียวกนัปีก่อนหน้า 

นอกเหนือไปจากรายได้จากการขายต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของ  CBD ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยงัมี
รายได้จากการขายต่างประเทศภายใต้การด าเนินงานของ  Intercarabao Limited (“ICUK”) 84 ล้านบาท ลดลง 118 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 58.4 รายได้จากการขายของ ICUK ในปี 2561 สะท้อนการจัดประเภทรายการทางบัญชีจากค่าใช้จ่าย
สง่เสริมการขายไปสทุธิกบัยอดขายจ านวน 52 ล้านบาท กลา่วคือ รายได้จากการขายของ ICUK ก่อนการปรับปรุงรายการ
ทางบญัชีอยูท่ี่ 136 ล้านบาท ทัง้นี ้ICUK มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการขายผ่านร้านค้าปลีกที่มีเครือขา่ยและฐานลกูค้าขนาด
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ใหญ่ (Grocery Chain Store) เป็นหลกั ซึ่งมีราคาขายสทุธิเฉลี่ยเป็นปกติของธุรกิจในระดบัที่สงูกวา่เมื่อเทียบกบัร้านค้าประเภท
อื่น แต่บริษัทฯ เช่ือว่าการบริหารอตัราผลตอบแทนให้อยูใ่นระดบัที่แขง่ขนัได้และเหมาะสมตามสภาพอตุสาหกรรม ควบคู่ไปกบั
ความรู้ความช านาญแบบเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาธุรกิจกับช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพการเติบโตสูงอย่าง 
Grocery Chain Store จะเป็นปัจจยับวกตอ่การประกอบธุรกิจของ ICUK ให้ประสบความส าเร็จในระยะยาว และด าเนินการตาม
มาตรการควบคมุคา่ใช้จ่ายตามนโยบายของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด 

2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น 4,649 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 584 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.4 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 32.1 เพิ่มขึน้จากอตัรา
ก าไรขัน้ต้นร้อยละ 31.5 โดยในจ านวนนีม้ีก าไรขัน้ต้นที่เกิดจากการด าเนินงานของ CBD 2,230 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 645 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 40.7 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 34.9 เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 32.9 

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

ผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองมีแนวโน้มการสร้างอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีดีขึน้ตอ่เนื่อง
ในแตล่ะไตรมาสตลอดทัง้ปี ซึง่เป็นผลของวตัถดุิบและหีบหอ่รายการท่ีส าคญัมีต้นทนุลดลง อีกทัง้ยงัเกิดจากโรงงานแหง่ใหม่
ที่มีพฒันาการในด้านการบริหารจดัการลดต้นทุนการผลิต บริษัทฯ ด าเนินการลงทุนขยายก าลงัผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่ง
หลายโครงการตามวงจรธุรกิจที่อยูใ่นช่วงเวลาแห่งการเติบโต ประกอบไปด้วยโครงการขยายก าลงัผลิตโรงบรรจุกระป๋อง โรง
ผลติขวดแก้วสชีา โรงบรรจขุวดและโรงผลติกระป๋องอลมูิเนียม โดยโรงงานแหง่ใหมเ่หลา่นีก้่อสร้างแล้วเสร็จและทยอยเข้าสูก่าร
ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ทัง้หมดแล้ว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

อนึ่ง อัตราก าไรขัน้ต้นจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองทัง้ส าหรับตลาดใน
ประเทศประมาณร้อยละ 38.0 ในไตรมาส 4/2561 เพิ่มขึน้จากประมาณร้อยละ 35.2 ในไตรมาส 1/2561 โดยในจ านวนนี ้
สว่นใหญ่เกิดจากเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัแบบบรรจขุวดภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดง ในขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นจาก
ผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองทัง้ส าหรับตลาดตา่งประเทศประมาณร้อยละ 36.4 
ในไตรมาส 4/2561 เพิ่มขึน้จากประมาณร้อยละ 33.6 ในไตรมาส 1/2561 โดยในจ านวนนีส้ว่นใหญ่เกิดจากเคร่ืองดื่มบ ารุง
ก าลงัแบบบรรจกุระป๋องประเภทไมอ่ดัก๊าซภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว 

ก าไรขัน้ต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2560 2561 จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 2,237 2,242 5 0.2

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
117 91 (25) (21.7)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 94 107 14 14.5

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 2,448 2,441 (7) (0.3)

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 1,613 2,187 574 35.6

อ่ืนๆ 5 21 16 333.9

รวม 4,066 4,649 584 14.4

รอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม การเปล่ียนแปลง
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หมายเหต:ุ 1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มเกลือแร่ 
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และระบบสนบัสนนุท่ีใช้เทคโนโลยีทนัสมยั รวมถึงท าเลที่ตัง้เดียวกนัในลกัษณะกลุม่อตุสาหกรรมตอ่เนื่อง
เอือ้อ านวยต่อการบริหารจดัการลดต้นทนุการผลิตและประโยชน์จากการประหยดัตอ่ขนาดตัง้แต่กิจกรรมต้นน า้จากโรงผลติ
ขวดแก้วสีชาและกระป๋องอลมูิเนียมไปจนถึงโรงบรรจขุวดและกระป๋องสินค้าส าเร็จรูป ทัง้นี ้บริษัท เอเชีย แคน แมนแูฟคเจอ
ร่ิง จ ากดั (“ACM”) ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุระหวา่งบริษัทฯ และ SHOWA DENKO ได้ผา่นกระบวนการทดลองผลติ (Test Run) 
และเข้าสูก่ารผลติจริงเชิงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายนที่ผา่นมา โดยผู้บริหารเช่ือวา่ศกัยภาพการผลติกระป๋อง
อลูมิเนียมภายใต้ความเช่ียวชาญและการบริหารจัดการของทีมงานชาวญ่ีปุ่ นจะท าให้บริษัทฯ ลดการพึ่งพิงการจัดหา
กระป๋องอลมูิเนียมจากบคุคลภายนอกและที่ส าคญัจะมีต้นทนุการผลิตเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัที่ใช้กระป๋องอลมูิเนียมเป็นบรรจุ
ภณัฑ์ลดลง 

อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ วา่จ้างบคุคลภายนอกด าเนินการผลติร้อยละ 11.3 ลดลงจากร้อยละ 12.5 มีสาเหตุ
หลกัเกิดจากกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มที่มีรายได้คิดเป็นสว่นใหญ่หรืออยูท่ี่ประมาณร้อยละ 80 ของผลติภณัฑ์กลุม่นี ้มีต้นทนุ
ผลิตภณัฑ์เพิ่มสงูขึน้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีสรรพสามิตฉบบัใหมซ่ึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน 2560 อย่างไรก็
ดี บริษัทฯ มิได้ปรับราคาขายเพื่อสะท้อนต้นทนุผลิตภณัฑ์ที่เปลี่ยนไปในทนัที แต่เป็นการทยอยปรับในแตล่ะช่องทางการจดั
จ าหนา่ย โดยค านงึถึงสภาพการแขง่ขนั กลยทุธ์งานขายและการตลาด ควบคูก่บัปัจจยัอื่นที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ 

อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลติภณัฑ์รับจ้างจดัจ าหนา่ยให้แก่บคุคลภายนอกร้อยละ 10.5 ลดลงจากร้อยละ 11.7 ทัง้นี ้อตัราก าไร
ขัน้ต้นจากผลติภณัฑ์แตล่ะรายการในกลุม่นีแ้ตกตา่งกนัไป เกิดขึน้เป็นปกติของการประกอบธุรกิจซือ้มาขายไปตามราคาตลาด
ของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ การเปลี่ยนแปลงของอัตราก าไรขัน้ต้นจึงเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมการขายผลิตภัณฑ์ 
(Product Mix) เป็นส าคญั 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 3,333 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 213 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.8 คิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้จากการ
ขายรวมร้อยละ 23.0 ลดลงจากสดัสว่นร้อยละ 24.2 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัเกิดจาก (1) 
การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและประชาสมัพนัธ์ภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ในประเทศองักฤษ (2) การ

อัตราก าไรขัน้ต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2560 2561

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 36.8 36.8

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
12.5 11.3

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 11.7 10.5

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 31.3 30.8

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 32.1 33.8

อ่ืนๆ 8.4 36.2

รวม 31.5 32.1

รอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม
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เพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศ และ (3) ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมทัง้ใน
ส่วนของโรงงานและฝ่ายจัดการตัง้แต่ขัน้ตอนการจัดเตรียมและการทดลองผลิตไปจนถึงการเข้าสู่ช่วงการผลิตจริงเชิง
พาณิชย์และระบบการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าของ ACM 

ค่าใช้จ่ายขาย 2,561 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 182 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.7 คิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้จากการขายรวมร้อยละ 17.7 
ลดลงจากสดัสว่นร้อยละ 18.4 โดยมีรายละเอียดคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัดงันี:้ 

(1) คา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแขง่ขนัฟตุบอลตา่งประเทศ:  
ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายรับรู้เป็นเส้นตรงตามเง่ือนไขการช าระ
เงิน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงได้รับอันเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาฉบับปัจจุบัน 
ประกอบไปด้วย Chelsea Football Club Limited (CFC) English Football League (EFL) และ Reading Football 
Club (RFC) จ านวน 633 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 70 ล้านบาทหรือร้อยละ12.5 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากการท่ีบริษัทฯ เร่ิมรับรู้
คา่ธรรมเนียมในสว่นของ English Football League (EFL) เป็นครัง้แรกในเดือนมถินุายน 2560 ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขของ
สญัญาฉบบัปัจจบุนั คา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแขง่ขนัฟตุบอลตา่งประเทศจะลดลงตัง้แตไ่ตรมาส 3/2562 
เนื่องจากการลดลงของค่าธรรมเนียมในสว่นของ CFC สอดคล้องกบัการปรับสถานะผู้สนบัสนนุจาก Principal partner 
มาเป็น Global partner; 

(2) ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนที่ด าเนินการภายใต้ CBD ส าหรับธุรกิจในประเทศและในส่วนที่ด าเนินการ
ภายใต้ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศองักฤษ: 

a. คา่การตลาดและสง่เสริมการขายที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของ CBD ส าหรับธุรกิจในประเทศ 623 ล้านบาท 
ลดลง 55 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.2 แบ่งออกเป็นคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัคือ (1) ค่าใช้จ่ายปฏิบตัิการภาคสนามของ
ทีมงานสาวบาวแดงในพืน้ท่ีการค้าส าคญั 246 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.1 (2) คา่สือ่โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบ 173 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41 ล้านบาทหรือร้อยละ 30.8 โดยในจ านวนนี ้
เป็นค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 47 ล้าน
บาทเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ต่อเคร่ืองหมายการค้าคาราบาวกบักลุม่คนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกบัการเร่ิมวาง
จ าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้แบบบรรจุกระป๋องประเภทอดัก๊าซ และ (3) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 204 
ล้านบาท ลดลง 99 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.7 ใช้ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของ
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ในทกุช่องทางการจดัจ าหน่าย ซึ่งจะผนั
แปรไปกบัแผนกิจกรรมการสง่เสริมการขายในแตล่ะช่วงเวลา  

b. ค่าการตลาดและส่งเสริมการขายในส่วนที่เป็นของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศอังกฤษ 505 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 222 ล้านบาทหรือร้อยละ 78.7 แบง่ออกเป็นคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัคือ (1) คา่จ้างด าเนินการสนบัสนนุการ
กระจายผลิตภณัฑ์เข้าถึงจุดขายตามร้านค้าโดยตรง 117 ล้านบาท (2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าร้านค้าสมยัใหม่
จ านวน 27 ล้านบาท (3) ค่าใช้จ่ายตวัอย่างลองชิม 29 ล้านบาทและ (3) ค่าใช้จ่ายสว่นที่เหลือ 332 ล้านบาท
ใช้ไปกบัสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์รูปแบบตา่งๆ และการจดักิจกรรมสง่เสริมการขายตามจดุขายเพื่อสร้างการ
รับรู้ ประสบการณ์และความต้องการในตวัผลติภณัฑ์ 

(3) คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบังานขาย ซึง่มีสว่นผสมของคา่ใช้จ่ายคงที่และคา่ใช้จ่ายผนัแปรตามรายได้จากการขายที่เก่ียวข้อง
ตามแผนธุรกิจ โดยคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบังานขายดงักลา่ว 1,046 ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.7 โดยมีสาเหตุ
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หลกัจากค่าขนสง่และโลจิสติกส์ที่ลดลง 40 ล้านบาท ผนัแปรไปตามรายได้จากการขายในแต่ละช่องทางการจดัจ าหน่ายที่
เก่ียวข้อง 

ค่าใช้จ่ายบริหาร 772 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 32 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.3 โดยมีค่าใช้จ่ายที่ส าคญัคือ (1) ค่าใช้จ่ายบริหารซึง่เป็น
ผลของการเตรียมการเข้าสูก่ารผลติจริงเชิงพาณิชย์ของ ACM ที่กลา่วข้างต้น 71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 66 ล้านบาท (2) คา่ใช้จา่ย
พนกังาน (ไม่รวม ACM) 460 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.9 สอดคล้องกับจ านวนพนกังานที่เพิ่มขึน้ตาม
ก าลงัคนและการปรับฐานเงินเดือนในแต่ละคราวตามนโยบายบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลและ (3) ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น 
ได้แก่ คา่ใช้จ่ายส านกังาน คา่เดินทาง คา่บริการ คา่ที่ปรึกษาและอื่นๆ 241 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.1 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 107 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 59 ล้านบาท โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วยดอกเบีย้จ่ายที่ ACM รับรู้ผ่านงบ
ก าไรขาดทนุหลงัจากที่เร่ิมประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 8 ล้านบาท ดอกเบีย้หุ้นกู้ประมาณ 36 ล้านบาท จ านวนที่เหลอืสว่น
ใหญ่เป็นดอกเบีย้ในส่วนที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจัดการสภาพคล่อง รวมถึงแหล่งเงินทุนสนบัสนุนการลงทนุในโครงการ
ขยายก าลงัผลติโรงบรรจกุระป๋อง โรงผลติขวดแก้วสชีาและโรงบรรจขุวด 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 368 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 108 ล้านบาทหรือร้อยละ 41.3 คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติ
บคุคลที่แท้จริงร้อยละ 27.7 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 24.6 เนื่องจากบริษัทยอ่ยในประเทศมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้
ตามผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะที่บริษัทยอ่ยตา่งประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนสงูขึน้ 

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิ 960 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 160 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.9 คิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้จากการขายรวมร้อยละ 6.6 เพิ่มขึน้
จากสดัสว่นร้อยละ 6.2 การเพิ่มขึน้ดงักลา่วสอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวม ชดเชยการ
เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายขายและบริหาร ตลอดจนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มสงูขึน้ตามที่กลา่วข้างต้น  

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้ นบริษัทฯ 1,159 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.0 มีสาเหตุหลักเกิดจาการ
เปลีย่นแปลงสดัสว่นการถือหุ้นใน ICUK จากเดิมร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 84 มีผลตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2561 สง่ผลให้เกิดการ
รับรู้ผลขาดทนุจากการด าเนินงานของ ICUK เป็นจ านวนเพิ่มมากขึน้ตามล าดบั นอกจากนี ้ยงัได้รับผลกระทบจากคา่ใช้จ่าย
บริหารซึง่เป็นผลของการเตรียมการเข้าสูก่ารผลติจริงเชิงพาณิชย์ของ ACM ที่กลา่วข้างต้น  
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ฐานะการเงนิรวมของบริษัทฯ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับสิน้สุดวันเดียวกันปีก่อนหน้า  

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 14,320 ล้านบาทและ 12,520 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,800 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.4 โดยมีสาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 138 ล้านบาทและ 147 ล้านบาท 
ลดลง 9 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.2 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,290 ล้านบาท  กระแสเงินสดรับจากกิจกรรม
จดัหาเงินจ านวน 777 ล้านบาท เมื่อรวมกนัแล้วรับสทุธิเป็นจ านวน 2,068 ล้านบาท โดยในระหวา่งปีบริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดรับสว่นใหญ่
ไปกบักิจกรรมการลงทนุจ านวน 2,045 ล้านบาท 

2. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 907 ล้านบาทและ 960 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 5.5 โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี:้ 
- ลกูหนีก้ารค้าในประเทศลดลงประมาณ 59 ล้านบาท สอดคล้องกบัสดัสว่นการขายและจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ผา่นช่องทาง
ร้านค้าสมยัใหมท่ี่ลดง; 

- ลกูหนีก้ารค้าต่างประเทศภายใต้การด าเนินงานของ CBD เพิ่มขึน้ประมาณ 105 ล้านบาท สอดคล้องกบัรายได้จากการ
สง่ออกขายไปยงัตลาดตา่งประเทศมากขึน้; และ 
- ลกูหนีก้ารค้าตา่งประเทศภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ลดลงประมาณ 21 ล้านบาท สอดคล้องกบัรายได้จากการขาย
ที่ลดลง 

3. สนิค้าคงเหลอื 
สนิค้าคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 887 ล้านบาทและ 656 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 231 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 25.2 โดยมีรายละเอียดที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี:้ 
- สินค้าส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจในประเทศเพิ่มขึน้ประมาณ 63 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้จากการขายในประเทศและ
ความหลากหลายของผลติภณัฑ์รับจ้างจดัจ าหนา่ยที่เพิ่มขึน้; 

- วตัดดุิบเพิ่มขึน้ประมาณ 39 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณการสัง่ซือ้จากลกูค้าที่เพิ่มสงูขึน้; และ 
- อะไหล่และวสัดโุรงงานเพิ่มขึน้ประมาณ 80 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากการเก็บส ารองอะไหล่และวสัดทุี่จ าเป็น
ส าหรับการเร่ิมประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์เป็นครัง้แรกของ ACM ในเดือนพฤศจิกายน 

4. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 11,090 ล้านบาทและ 9,609 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,481 ล้านบาท
หรือร้อยละ 15.4 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากการลงทนุก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และระบบงานสนบัสนนุท่ีเก่ียวเนื่อง
กบัโรงงานผลติกระป๋องอลมูิเนียมภายใต้การด าเนินงานของ ACM  

5. คา่ความนิยม 
คา่ความนิยมเกิดจากผลตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่ได้รับกบัต้นทนุการในการเข้าซือ้ ICUK ของ CVHLUX 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในปี 2560 ซึ่งถือเป็นค่าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าความนิยมจ านวน 
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500 ล้านบาทและ 535 ล้านบาท ลดลง 36 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.6 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลต่างจากอัตรา
แลกเปลีย่น ณ วนัท่ีรายงาน 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 6,955 และ 5,515 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,441 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 26.1 ประกอบด้วยหนีส้ินหมุนเวียนจ านวน 2,764 ล้านบาท ลดลง 442 ล้านบาทและหนีส้ินไม่หมุนเวียนจ านวน 
4,191 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,883 ล้านบาท  

1. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 275 ล้านบาทและ 845 ล้านบาท ลดลง 570 
ล้านบาทหรือร้อยละ 67.5 เป็นผลจากการปรับโครงสร้างแหลง่เงินทนุ โดยค านึงถึงการบริหารสภาพคลอ่ง ความสมดลุของ
แหลง่ที่มาและใช้ไปของแหลง่เงินทนุ ตลอดจนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

2. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 1,810 ล้านบาทและ 1,897 ล้านบาท ลดลง 87 
ล้านบาทหรือร้อยละ 4.6 เกิดจากการช าระหนีท้ี่เก่ียวเนื่องกบัโครงการขยายก าลงัผลิตโรงขวดแก้ว ซึ่งเร่ิมประกอบธุรกิจเชิง
พาณิชย์ภายใต้การด าเนินงานของ APG ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2569 

3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 1,680 ล้านบาทและ 2,490 ล้านบาท 
ลดลง 810 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.5 ประกอบไปด้วยสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 401 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 101 
ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ านวน 1,279 ล้านบาท ลดลง 912 ล้านบาท ยอดเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินทัง้จ านวน
ดงักล่าว ประกอบไปด้วยเงินกู้ ยืมที่เก่ียวเนื่องกับโครงการโรงงานบรรจุขวดจ านวน 280 ล้านบาท ถึงก าหนดช าระคืนทัง้
จ านวนภายในปี 2562 และโครงการโรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียมจ านวน 1,400 ล้านบาท ซึ่ง ACM ได้เบิกใช้ตาม
วตัถปุระสงค์ของโครงการเต็มวงเงินจ านวน 1,455 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2562 และจะเร่ิมช าระคืนเป็นงวดๆ ตัง้แตช่่วง
ไตรมาส 3/2561 ไปจนถึงปี 2567 

4. หุ้นกู้   
บริษัทฯ ด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ระหวา่งปีรวมเป็นจ านวน 2,790 ล้านบาท ประกอบไปด้วยสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายใน 2 
ปีจ านวน 1,700 ล้านบาทและถึงก าหนดช าระภายใน 3 ปีจ านวน 1,090 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์
หลกัเพื่อการปรับโครงหสร้างแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ เป็นส าคญั 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 7,365 ล้านบาทและ 7,005 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 359 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 5.1 สะท้อนก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 928 ล้านบาทและเงินปันผลจ่ายจ านวน 700 ล้านบาท และ
ปรับปรุงผลกระทบที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในบริษัทยอ่ยรวมจ านวน 131 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

1. อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากับ 0.9 เท่า และ 0.7 เท่า ตามล าดบั เนื่องจากการลดลงของหนีส้ิน
หมนุเวียน โดยสว่นใหญ่มาจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นที่ลดลง จากการลดลงของ
เจ้าหนีท้ี่เกิดจากการก่อสร้างโรงงานและติดตัง้เคร่ืองจกัร หลงัจากที่การลงทนุในโรงบรรจุกระป๋องและการก่อสร้างโรงงานผลิตกระป๋อง
อลมูิเนียมแล้วเสร็จในปี 2561 

2. วงจรเงินสด 
วงจรเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เทา่กบั -2.1 วนั และ -7.4 วนั ตามล าดบั วงจรเงินสดมีระยะเวลานานขึน้
มีสาเหตุหลกัมาจากระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยที่ช้าลงจากเดิม 12.0 วนั เป็น 14.9 วนั เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาให้เครดิตระยะสัน้
ชั่วคราวกบัลกูค้าบางรายที่ความเสี่ยงต ่าเพื่อกระตุ้นยอดขาย ระยะเวลาการขายสินค้าที่ช้าลงจาก 16.6 วนัเป็น 19.2 วนั 
และระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉลีย่คอ่นข้างทรงตวั   

3. อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เทา่กบัร้อยละ 16.2 และร้อยละ 17.8 ตามล าดบั มีสาเหตุ
หลกัมาผลประกอบการที่ขาดทนุของ ICUK ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการถือหุ้นใน ICUK เพิ่มขึน้จากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 
84 ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2561 

4. อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากบัร้อยละ 8.6 และร้อยละ 11.2 ตามล าดบั มี
สาเหตหุลกัมาจากที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ที่เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทนุในโรงบรรจกุระป๋องและโรงงานผลติกระป๋องอลมูเินยีม 
(ซึง่แล้วเสร็จในปี 2561)   

5. อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากบั 0.9 เท่า และ 0.8 เท่า ตามล าดบั  เนื่องจากบริษัทฯ มี
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

พงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ 

 
(พงศานติ์ คลอ่งวฒันกิจ) 
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 

 


