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CBG 014/2562 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย (“บริษัทฯ”) ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 
ดงัตอ่ไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 3,361 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.6 จ าแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและ
ตา่งประเทศที่อตัราสว่นประมาณร้อยละ 51:49 โดยในจ านวนนีเ้ป็นรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั 2,923 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 100 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.5 จ าแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและตา่งประเทศที่อตัราสว่นประมาณร้อยละ 43:57  

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 1,282 1,272 (10) (0.8)

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
236 139 (97) (40.9)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 269 290 22 8.0

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 1,787 1,702 (85) (4.7)

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 1,541 1,654 113 7.3

อ่ืนๆ 13 4 (9) (67.9)

รวม 3,341 3,361 20 0.6

งวด 3 เดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม การเปล่ียนแปลง

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

รายได้จากการขายในประเทศ 1,702 ล้านบาท ลดลง 85 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.7 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงของ
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ วา่จ้างบคุคลภายนอกด าเนินการผลิต 97 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.9 และรายได้จาก
การขายผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองลดลง 10 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.8 โดย
รายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอกเพิ่มขึน้ 22 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.0 ซึง่เป็นการขยายตวัต่อเนื่องทกุ
ไตรมาสในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจากความหลากหลายและคณุภาพในตวัผลิตภณัฑ์ ประกอบกบัประสิทธิภาพของการกระจาย
ผลติภณัฑ์ผา่นหนว่ยรถเงินสด (Cash Van) ครอบคลมุพืน้ท่ีการค้าส าคญัทัว่ประเทศ 
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ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศมีอตัราการเติบโตที่ร้อยละ 5.3 ในช่วงไตรมาส 1/2562 อ้างอิงข้อมลูปริมาณขายทอด
สดุท้ายไปสูผู่้บริโภคของ Nielsen อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัแบบบรรจุขวดภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าคาราบาวแดงลดลงร้อยละ 1.4 เนื่องจากบริษัทฯ อยูใ่นช่วงพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงานขายและกิจกรรมการตลาด
ใหม่ เป็นผลให้ปฏิบตัิการภาคสนาม โฆษณาประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการขายหลายกิจกรรมถกูเลื่อนออกไปยงัช่วงเวลา
อื่นของปี สะท้อนให้เห็นได้จากค่าใช้จ่ายการตลาดและสง่เสริมการขายในสว่นที่ด าเนินการภายใต้ CBD ที่ลดลงในช่วงไตร
มาส 1/2562  

บริษัทฯ ได้ทดลองวางจ าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้แบบบรรจกุระป๋องประเภทอดัก๊าซในประเทศ ในขนาดบรรจ ุ180 
มล. ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กลงจากเดิมที่ 330 มล. ผ่านช่องทางหน่วยรถเงินสด (cash van) เป็นครัง้แรกในเดือนมีนาคม 2562 
และมีผลตอบรับอยูใ่นเกณฑ์ที่ดีมาก ด้วยคณุภาพผลติภณัฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ ในราคาขายปลกีที่จงูใจตอ่การบริโภค จึงมีแผน
ที่จะน าผลิตภณัฑ์คาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้ในขนาดบรรจุ 180 มล. ดงักล่าวมาทดแทนขนาดขนาดบรรจุเดิม และขยาย
การวางจ าหน่ายให้ครอบคลมุทุกช่องทางทัง้ในร้านค้าดัง้เดิมและร้านค้าสมยัใหม่ จากเดิมที่ออกวางจ าหน่ายในเครือข่าย
ร้านค้าของคูค้่าเพียงรายเดียว ทัง้นี ้การวางจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัใหมด่งักลา่วไมเ่พียงขยายฐานลกูค้าไปสูก่ลุม่คนรุ่น
ใหม่ แต่เป็นปัจจัยบวกต่อการยกระดบัภาพลกัษณ์เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวในประเทศให้ดูทันสมัยภายใต้วิสยัทศัน์ 
สนิค้าระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก  

รายได้จากการขายต่างประเทศ 1,654 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 113 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.3 โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วย
รายได้สง่ออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงักลุม่ประเทศ CLMV รวมกนั 1,444 ล้านบาท ประเทศจีน 52 ล้านบาท นอกจากนัน้ 
ยงัมีรายได้จากการขายในประเทศองักฤษภายใต้การด าเนินงานของ Intercarabao Limited (“ICUK”) จ านวน 15 ล้านบาท 
และที่เหลอืเป็นประเทศอื่นๆ รวมกนัจ านวน 144 ล้านบาท  

กลุ่มประเทศ CLMV คือ ตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่และแสดงให้เห็นศกัยภาพการขยายตวั
อย่างตอ่เนื่อง โดยในไตรมาส 1/2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการสง่ออกขายไปยงักลุม่ประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ 167 ล้านบาท
หรือร้อยละ 13.1 แรงสนบัสนนุหลกัจากประเทศกมัพชูาและประเทศเวียดนามที่เพิ่มขึน้ 217 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.1 และ
เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.1 ตามล าดบั ต่อยอดจากฐานเครือข่ายร้านค้าที่ครอบคลุมและฐานผู้บริโภคที่กว้างขึน้ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการตอ่ยอดความส าเร็จของเคร่ืองดืม่บ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว
ในประเทศอื่น รวมถึงการขยายฐานธุรกิจต่างประเทศให้มีขนาดใหญ่ขึน้จากตลาดส่งออกใหม่ เช่น ประเทศสหรัฐอาหรับ    
เอมิเรตส์ (United Arab Emirates)  

ICUK ยงัมีพฒันาการเชิงบวกในการขยายจุดวางจ าหนา่ยใน Grocery Chain Store ในประเทศองักฤษ ทัง้กบั ASDA ซึ่งได้
ตกลงให้วางจ าหน่ายสินค้าใน 300 สาขาในไตรมาส 1/2562 อีกทัง้ ALDI ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในห้าของ Grocery Chain และมีจ านวนสาขากว่า 700 แห่งในประเทศองักฤษ และ 
Sainsbury’s ก็ได้ตอบรับการวางจ าหนา่ยในสาขาเพิ่มเติมในไตรมาส 2/2562  

2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น 1,189 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 195 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.6 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 35.4 เพิ่มขึน้จากอตัรา
ก าไรขัน้ต้นร้อยละ 29.8 ผลกัดนัโดยอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ของกลุม่ผลติภณัฑ์ภายใต้การด าเนินงานผลติของบริษัท คารา
บาวตะวนัแดง จ ากดั (“CBD”) เป็นหลกั 
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ก าไรขัน้ต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 446 483 37 8.2

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
21 18 (3) (15.9)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 29 27 (2) (8.4)

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 497 528 31 6.2

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 495 660 165 33.4

อ่ืนๆ 3 2 (1) (36.8)

รวม 994 1,189 195 19.6

งวด 3 เดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม การเปล่ียนแปลง

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

ผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองมีแนวโน้มการสร้างอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีดีขึน้ตอ่เนื่อง 
ซึ่งเป็นผลของวตัถดุิบและหีบห่อรายการท่ีส าคญัมีต้นทุนลดลง อีกทัง้ยงัเกิดจากโรงงานแห่งใหม่ที่มีพฒันาการในด้านการ
บริหารจดัการลดต้นทนุการผลติ บริษัทฯ ด าเนินการลงทนุขยายก าลงัผลติเชิงบรูณาการแนวดิ่งหลายโครงการตามวงจรธุรกิจ
ที่อยู่ในช่วงเวลาแหง่การเติบโต ประกอบไปด้วยโครงการขยายก าลงัผลติโรงบรรจุกระป๋อง โรงผลิตขวดแก้วสีชา โรงบรรจขุวด
และโรงผลติกระป๋องอลมูิเนียม โดยโรงงานแห่งใหม่เหลา่นีก้่อสร้างแล้วเสร็จและทยอยเข้าสูก่ารประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ทัง้
หมดแล้ว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

อนึง่ อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองส าหรับตลาดในประเทศ
ประมาณร้อยละ 37.9 ในไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึน้จากประมาณร้อยละ 34.8 ในไตรมาส 1/2561 โดยในจ านวนนีส้ว่นใหญ่
เกิดจากเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัแบบบรรจขุวดภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดง  

อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบคุคลภายนอกด าเนินการผลติร้อยละ 12.9 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 9.0 มีสาเหตุ
หลกัเกิดจากกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มที่มีรายได้คิดเป็นสว่นใหญ่หรืออยูท่ี่ประมาณร้อยละ 75 ของผลติภณัฑ์กลุม่นี ้มีต้นทนุ
ผลติภณัฑ์เพิ่มสงูขึน้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัภาษีสรรพสามิตฉบบัใหม่ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 16 กนัยายน 2560 อยา่งไรก็
ดี บริษัทฯ มิได้ปรับราคาขายเพื่อสะท้อนต้นทนุผลติภณัฑ์ที่เปลี่ยนไปในทนัที แต่เป็นการทยอยปรับในแต่ละช่องทางการจดั
จ าหนา่ย โดยค านงึถึงสภาพการแขง่ขนั กลยทุธ์งานขายและการตลาด ควบคูก่บัปัจจยัอื่นที่เก่ียวข้องกับผลติภณัฑ์ 

อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลิตภณัฑ์รับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอกร้อยละ 9.2 ลดลงจากร้อยละ 10.9 ทัง้นี ้อตัราก าไร
ขัน้ต้นจากผลติภณัฑ์แตล่ะรายการในกลุม่นีแ้ตกตา่งกนัไป เกิดขึน้เป็นปกติของการประกอบธุรกิจซือ้มาขายไปตามราคาตลาด
ของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ การเปลี่ยนแปลงของอัตราก าไรขัน้ต้นจึงเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมการขายผลิตภัณฑ์ 
(Product Mix) เป็นส าคญั 
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อัตราก าไรขัน้ต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: % 2561 2562

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 34.8 37.9

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
9.0 12.9

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 10.9 9.2

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 27.8 31.0

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 32.1 39.9

อ่ืนๆ 22.4 44.0

รวม 29.8 35.4

งวด 3 เดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม

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

อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองผา่นการด าเนินงานของ CBD 
ส าหรับตลาดต่างประเทศอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 40.3 ในไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึน้จากประมาณร้อยละ 36.4 และร้อยละ 33.6 
ในไตรมาส 4/2561 และไตรมาส 1/2561 ตามล าดับ โดยในจ านวนนีส้่วนใหญ่เกิดจากเคร่ืองดื่มบ า รุงก าลงัแบบบรรจุ
กระป๋องประเภทไมอ่ดัก๊าซภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว 

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์และระบบสนบัสนนุท่ีใช้เทคโนโลยีทนัสมยั รวมถึงท าเลที่ตัง้เดียวกนัในลกัษณะกลุม่อตุสาหกรรมตอ่เนื่อง
เอือ้อ านวยต่อการบริหารจดัการลดต้นทนุการผลติและประโยชน์จากการประหยดัตอ่ขนาดตัง้แตกิ่จกรรมต้นน า้จากโรงผลิต
ขวดแก้วสชีาและกระป๋องอลมูิเนียมไปจนถึงโรงบรรจุขวดและกระป๋องสนิค้าส าเร็จรูป ทัง้นี ้บริษัท เอเชีย แคน แมนแูฟคเจอ
ร่ิง จ ากัด (“ACM”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ SHOWA DENKO ได้เข้าสู่การผลิตจริงเชิงพาณิชย์เป็นที่
เรียบร้อยในเดือนพฤศจิกายน 2561 ภายใต้ความเช่ียวชาญและการบริหารจดัการของทีมงานชาวญ่ีปุ่ น โดย ACM มีผลผลติ
ประมาณ 127 ล้านกระป๋องหรือเทียบเท่าอตัราการใช้ก าลงัผลติที่ประมาณ 50% เป็นผลให้บริษัทฯ ลดต้นทนุเคร่ืองดื่มบ ารุง
ก าลงัแบบบรรจุกระป๋องประเภทไม่อดัก๊าซภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวได้มากกว่า 0.50 บาทต่อทุกๆ กระป๋องที่ 
ACM จ าหน่ายให้แก่ CBD ในช่วงไตรมาส 1/2562 ซึ่งการประหยัดต้นทุนดังกล่าวได้ส่งผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ที่จ าหนา่ยในตา่งประเทศในภาพรวมปรับตวัสงูขึน้ดงัที่กลา่วข้างต้น ทัง้นี ้การทยอยเพิ่มอตัราการใช้ก าลงัการผลติ
ของเคร่ืองจกัร ACM จะเป็นปัจจยัหนนุให้เกิดการประหยดัต้นทนุของเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัที่ใช้กระป๋องอลมูิเนียมเป็นบรรจุ
ภณัฑ์เพิ่มขึน้ได้ในช่วงที่เหลอืของปี  

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 675 ล้านบาท ลดลง 138 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.0 คิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้จากการ
ขายรวมร้อยละ 20.1 ลดลงจากสดัสว่นร้อยละ 24.3 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัเกิดจากการ
ลดลงอย่างมีสาระส าคญัของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและประชาสมัพนัธ์ภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ในประเทศ
องักฤษ ซึง่เป็นไปตามมาตรการควบคมุคา่ใช้จ่าย เพื่อบริหารอตัราผลตอบแทนจากการขายให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

ค่าใช้จ่ายขาย 480 ล้านบาท ลดลง 138 ล้านบาทหรือร้อยละ 22.3 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 14.3 
ลดลงจากสดัสว่นร้อยละ 18.5 โดยมีรายละเอียดคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัดงันี:้ 
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(1) คา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแขง่ขนัฟตุบอลตา่งประเทศ:  
คา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลตา่งประเทศเป็นคา่ใช้จ่ายรับรู้เป็นเส้นตรงตามเง่ือนไขการช าระ
เงิน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงได้รับอันเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญาฉบับปัจจุบัน 
ประกอบไปด้วย Chelsea Football Club Limited (CFC) English Football League (EFL) และ Reading Football 
Club (RFC) จ านวน 151 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.2 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากการออ่นคา่ลงของอตัรา
แลกเปลีย่นสกลุเงินปอนด์สเตอริงองักฤษเมื่อเปรียบเทียบกบัสกลุเงินบาท  
ทัง้นี ้เพื่อสนบัสนนุภาพลกัษณ์การเป็นผลิตภณัฑ์ระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก และสานต่อความส าเร็จในการขยายการ
รับรู้ผลติภณัฑ์แบรนด์คาราบาวให้เป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล บริษัทฯ ได้ตกลงขยายสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุการแขง่ขนั 
EFL เพิ่มเติมอีก 2 ปี จากเดิมที่สญัญาจะหมดในเดือนพฤษภาคมปี 2563 จะถกูขยายไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี 2565 
โดยมีคา่ใช้จ่ายคงที่ในอตัราเฉลีย่ตอ่ปีเทา่เดิม  
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนุนสโมสรและการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศที่ทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผ่านงบ
การเงินในภาพรวมจะลดลงตัง้แต่ไตรมาส 3/2562 เนื่องจากค่าธรรมเนียมในสว่นของ CFC ที่ลดลงเหลือเพียงหนึ่งใน
สามสอดคล้องกบัการปรับสถานะผู้สนบัสนนุจาก Principal partner เป็น Global partner 

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

a. ค่าการตลาดและสง่เสริมการขายที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของ CBD ส าหรับธุรกิจในประเทศ 105 ล้านบาท 
ลดลง 43 ล้านบาทหรือร้อยละ 29.1 แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคญัคือ (1) ค่าใช้จ่ายปฏิบตัิการภาคสนาม
ของทีมงานสาวบาวแดงในพืน้ที่การค้าส าคัญ 56 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.2 (2) ค่าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ 18 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.9 และ (3) 
คา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเหลอื 32 ล้านบาท ลดลง 35 ล้านบาท ใช้ไปกบักิจกรรมสง่เสริมการขายเพื่อกระตุ้นการเติบโต
ของรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ  

b. คา่การตลาดและสง่เสริมการขายในสว่นท่ีเป็นของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศองักฤษ 27 ล้านบาท ลดลง 88 
ล้านบาทหรือร้อยละ 76.4 โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงอย่างมีสาระส าคญัเกิดจาก (1) ค่าด าเนินการสนบัสนนุการ
กระจายผลติภณัฑ์เข้าถึงจดุขายตามร้านค้าโดยตรงมีจ านวน 2 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาท จากการเปลีย่น
กลยุทธ์จากการว่าจ้างบุคคลภายนอก (outsourced field sales) เป็นการร่วมมือกับร้านค้าโดยตรงให้ช่วย
สนบัสนุนการกระจายผลิตภณัฑ์ (2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าร้านค้าสมยัใหม่จ านวน 2 ล้านบาท ลดลง 9 ล้าน
บาท และ (3) ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 24 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท ใช้ไปกับสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์
รูปแบบต่างๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามจุดขายเพื่อสร้างการรับรู้ ประสบการณ์และความ
ต้องการในตวัผลิตภณัฑ์ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มฟุตบอล และมุง่เน้นเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ 
เช่ือวา่จะน ามาซึง่อตัราการขายที่ดีขึน้ในระยะยาว 

(3) คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบังานขาย ซึง่มีสว่นผสมของคา่ใช้จ่ายคงที่และคา่ใช้จ่ายผนัแปรตามรายได้จากการขายที่เก่ียวข้อง
ตามแผนธุรกิจ โดยค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับงานขายดงักล่าว 197 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.9 เกิดจาก
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัพนกังานในสว่นของศนูย์กระจายสนิค้าและหนว่ยรถเงินสดเป็นหลกั  
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ค่าใช้จ่ายบริหาร 195 ล้านบาท ทรงตวัจากช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า  โดยมีค่าใช้จ่ายที่ส าคัญคือ (1) ค่าใช้จ่าย
พนกังาน 132 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.5 จากการลดลงของจ านวนพนักงานภายใต้การด าเนินงานของ 
ICUK จ านวน 7 ล้านบาท ช่วยชดเชยการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายพนกังานภายใต้การด าเนินงานเดิม ที่เพิ่มขึน้จ านวน  6 ล้าน
บาท ซึง่สอดคล้องกบัจ านวนพนกังานตามแผนก าลงัคนและการปรับฐานเงินเดือนในแตล่ะคราวตามนโยบายบริหารจดัการ
ทรัพยากรบคุคลและ (2) ค่าใช้จ่ายบริหารอื่น ได้แก่ คา่ใช้จ่ายส านกังาน ค่าเดินทาง ค่าบริการ คา่ที่ปรึกษาและอื่นๆ 63 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 1 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.2 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 35 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10 ล้านบาท โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วยดอกเบีย้จ่ายที่ ACM รับรู้ผ่านงบ
ก าไรขาดทนุหลงัจากที่เร่ิมประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 12 ล้านบาท ดอกเบีย้หุ้นกู้ประมาณ 16 ล้านบาท จ านวนที่เหลอืสว่น
ใหญ่เป็นดอกเบีย้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการสภาพคลอ่ง  

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 101 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.8 คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล
ที่แท้จริงร้อยละ 20.2 ลดลงจากร้อยละ 37.8 เนื่องจากบริษัทยอ่ยในประเทศมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้ตามผล
ก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะที่บริษัทยอ่ยตา่งประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนลดลง  

ทัง้นี ้หากนบัเฉพาะผลประกอบการรวมของบริษัทยอ่ยในประเทศ อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริงเป็นร้อยละ 15.2 ลดลง
จากร้อยละ 15.9 ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิ 399 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 268 ล้านบาทหรือร้อยละ 205.9 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 11.9 
เพิ่มขึน้จากสดัสว่นร้อยละ 3.9 การเพิ่มขึน้ดงักลา่วสอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวม การลดลงของ
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มสงูขึน้ตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลจากการเพิ่มอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้างเป็น 400 วนั จากเดิมที่ 300 วนั ส าหรับ
ลกูจ้างซึง่ท างานครบ 20 ปีขึน้ไป ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบบัใหม ่อีกจ านวน 9 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 419 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 239 ล้านบาทหรือร้อยละ 132.4 คิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้จาก
การขายรวมร้อยละ 12.5 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 5.4 มีปัจจยัหนุนหลกัจากอตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวมที่ปรับตวัดีขึน้ 
และการรับรู้ผลขาดทนุจากการด าเนินงานของ ICUK ที่ลดลงอยา่งมีสาระส าคญั  
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ฐานะการเงนิรวมของบริษัทฯ สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เมื่อเทียบกับสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์ 

กลุม่บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม จ านวน 14,463 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 143 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.0 จาก 14,320 ล้านบาท ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดจ านวน 241 ล้านบาทสอดคล้องกับกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานสทุธิกบักิจกรรมการลงทนุ และการจดัหาเงินที่ปรับตวัดีขึน้ และการเพิ่มขึน้ของสนิค้าคงเหลอืจ านวน 81 ล้านบาท 
เพื่อรองรับยอดขายตามแผนธุรกิจ ขณะทีล่กูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 100 ล้านบาท สอดคล้องกบัการลดลงของ
รายได้ในประเทศ และที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลงจ านวน 72 ล้านบาท เนื่องจากโครงการขยายก าลงัการผลติได้เสร็จสิน้
แล้ว ขณะที่รับรู้คา่เสือ่มราคาเพิ่มขึน้ในรอบบญัชีดงักลา่ว 

หนีส้ิน 

กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 6,676 ล้านบาท ลดลงจ านวน 279 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.0 จาก 6,955 ล้านบาท ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 จากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 272 ล้านบาท สอดคล้องกบัวตัถดุิบหลายรายการ
ที่มีราคาลดลง และที่ส าคญัคือการเร่ิมใช้กระป๋องอลมูิเนียมที่ผลิตเองผ่านการด าเนินงานของ ACM และลดปริมาณการ
จดัซือ้จากบคุคลภายนอก และการช าระคืนเจ้าหนีค้่าเคร่ืองจกัร อีกทัง้ กลุม่บริษัทฯ มีการช าระคืนเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินไป
จ านวนหนึ่ง สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้ินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายรวมทัง้สิน้ 4,630 ล้านบาท ลดลงจ านวน 110 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นหนีส้ินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 0.59 ลดลงจากร้อยละ 0.64 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ในขณะที่อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.86 ลดลงจากร้อยละ 0.94 ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561  

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
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