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CBG 018/2562 

8 สงิหาคม 2562 

เร่ือง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล และค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 
30 มิถนุายน 2562 และแตง่ตัง้กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ") ครัง้ที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 
2561 มีมติส าคญัดงันี ้

1. มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานเดือนมกราคม ถึง มิถนุายน 2562 โดยจ่ายจากก าไรสทุธิ 
และ ก าไรสะสม ตามงบการเงินของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 500,000,000 บาทในอตัรา 0.50 บาท ตอ่หุ้น และก าหนด
สทิธิในการรับเงินปันผลระหวา่งกาล (Record Date) ในวนัท่ี 23 สงิหาคม 2562 และให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 

2.  มีมติแตง่ตัง้ นางสาวอรุวี เงารุ่งเรือง เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ แทนต าแหนง่ที่วา่ง โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 
8 สงิหาคม 2562 เป็นต้นไป 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วนัท่ี 8 สงิหาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ จ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

1)  นายเสถียร เศรษฐสทิธ์ิ ประธานกรรมการ  

2)  นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณ์เจริญ รองประธานกรรมการ  

3)  นายยืนยง โอภากลุ กรรมการ  

4) นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร กรรมการ  

5) นายร่มธรรม เศรษฐสทิธ์ิ กรรมการ 

6) นางเสาวนีย์ กมลบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

7) นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

8) นางสาวอรุวี เงารุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

9) พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขนัตี กรรมการอิสระ  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 8 สงิหาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1)  นางเสาวนีย์ กมลบตุร  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2)  นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

3)  นางสาวอรุวี เงารุ่งเรือง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

โดยมี นางเสาวนีย์ กมลบุตร เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบ
ทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน 
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3. บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (“บริษัทฯ”) ส าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปี
ก่อนหน้า ดงัตอ่ไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิน้สุดวันที่  30 มิถุนายน 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้าสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

1. รายได้จากการขาย 

ส าหรับไตรมาส 2/2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 3,754 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 140 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.9 จ าแนกออกเป็นธุรกิจใน
ประเทศและต่างประเทศที่อตัราสว่นร้อยละ 53:47 โดยในจ านวนนีเ้ป็นรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั  3,247 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
137 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.4 จ าแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราสว่นร้อยละ 47:53 การเพิ่มขึน้ของรายได้เคร่ืองดื่ม
บ ารุงก าลงัมีปัจจยัสนบัสนนุจากธุรกิจต่างประเทศเป็นหลกั ในขณะที่ผลิตภณัฑ์ใหม่อยา่งคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้แบบบรรจุกระป๋อง
ประเภทอดัก๊าซขนาดบรรจุ 180 มล. (“คาราบาวกลิ่นกรีนแอปเป้ิล”) ที่เร่ิมออกวางจ าหน่ายในประเทศตัง้แต่เดือนมีนาคม 2562 มีผล
ตอบรับในเกณฑ์ดีจากเครือข่ายร้านค้าและกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ เป็นผลให้กลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัที่บริษัทฯ ด าเนินกา ร
ผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองมีความแข็งแกร่งขึน้  

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 จ านวน ร้อยละ 2561 2562 จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 1,500 1,520 20 1.4 2,782 2,793 11 0.4

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
228 149 (79) (34.8) 464 288 (176) (37.9)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 246 315 69 28.1 515 606 91 17.6

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 1,974 1,984 10 0.5 3,761 3,686 (75) (2.0)

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 1,638 1,748 110 6.7 3,179 3,402 223 7.0

อ่ืนๆ 2 21 19 968.0 15 25 11 71.3

รวม 3,614 3,754 140 3.9 6,955 7,114 159 2.3

งวด 3 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. การเปล่ียนแปลง งวด 6 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. การเปล่ียนแปลง

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

รายได้จากการขายในประเทศ 1,984 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.5 เกิดจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ 
ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองเพิ่มขึน้ 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.4 และรายได้จากการรับจ้างจัดจ าหน่ายให้แก่
บุคคลภายนอกเพิ่มขึน้ 69 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.1 ทัง้นี ้ช่วยชดเชยการลดลงของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้าง
บคุคลภายนอกด าเนินการผลติ 79 ล้านบาทหรือร้อยละ 34.8 

ส าหรับไตรมาส 2/2562 ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศมีอตัราการเติบโตที่ร้อยละ 5.5 อ้างอิงข้อมูลปริมาณขายทอดสดุท้ายไปสู่
ผู้บริโภคของ Nielsen ในขณะที่รายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัแบบบรรจุขวดภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดง (“คารา
บาวแดง”) มีอตัราการเติบโตที่ร้อยละ 0.5 อตัราการเติบโตของรายได้จากการขายคาราบาวแดงดงักล่าวแม้ว่าจะปรับตวัดีขึน้ แตย่งัน้อย
กว่าเมื่อเทียบกบัภาพรวมของตลาด สว่นหนึ่งมีสาเหตจุากการท่ีบริษัทฯ อยู่ในช่วงปรับแผนงานขายและการตลาดใหม่ สง่ผลให้โฆษณา
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ประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมสง่เสริมการขายหลายรายการถกูเลือ่นออกไป บริษัทฯ ตระหนกัดีวา่แผนงานขายและการตลาดที่ดีจะช่วยสร้าง
ความแตกตา่งและเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ การปรับแผนให้สะท้อนสภาพการแข่งขนัและพฤติกรรมผู้บริโภค 
ตลอดจนกลุม่ผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ผลติและจดัจ าหนา่ยที่เปลีย่นไปตามสถานการณ์ปัจจบุนัจึงเป็นสิง่ส าคญั 

อนึง่ กิจกรรมภายใต้แผนใหมท่ยอยด าเนินการแล้ว โดยเร่ิมตัง้แตโ่ฆษณาประชาสมัพนัธ์ยกระดบัภาพลกัษณ์เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว 
(Corporate branding) ทางโทรทศัน์ โรงภาพยนตร์และสือ่ออนไลน์ต่างๆ ในเดือนมิถนุายน 2562 การจบัมือทางธุรกิจกบับริษัทเกมส์ชัน้
น าของโลกเพื่อร่วมกนัท ากิจกรรม สง่เสริมและสร้างประสบการณ์คาราบาวกลิน่กรีนแอปเปิล้ในกลุม่ลกูค้าเป้าหมายผา่นเกมส์ออนไลน์ใน
เดือนกรกฎาคม 2562 นอกจากนี ้ยงัได้เตรียมการส าหรับกิจกรรมสง่เสริมการขายอีกหลายประเภท ซึ่งมีความเข้มข้นและรูปแบบเนือ้หา
ตา่งไปจากเดิมเพื่อพฒันายอดขายและเครือขา่ยร้านค้าในประเทศ ตลอดจนสร้างอตัราผลตอบแทนจากการขายที่เหมาะสม 

การวางจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้ในขนาดบรรจ ุ180 มล. เป็นการต่อยอดองค์ความรู้หลงัจากที่บริษัทฯ ได้
ทดลองวางจ าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้ ขนาดบรรจุ 330 มล.ในปี 2561 และทดลองวางจ าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้ใน
ขนาดบรรจุ 180 มล. ผ่านช่องทางหน่วยรถเงินสด (Cash van) ในเดือนมีนาคม 2562 ด้วยคณุภาพผลิตภณัฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ และราคา
ขายปลีกที่จูงใจต่อการบริโภค ส่งผลให้คาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้ในขนาดบรรจุใหม่นีไ้ด้รับผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อีกทัง้ช่วย
ขยายฐานลกูค้าไปสูก่ลุม่คนรุ่นใหม ่และยงัเป็นปัจจยับวกต่อการยกระดบัภาพลกัษณ์เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวในประเทศให้ดทูนัสมยั
ภายใต้วิสยัทศัน์ สนิค้าระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก นอกจากนี ้ยงัมีอตัราก าไรท่ีสงูกวา่เมื่อเทียบกบัเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัดัง้เดิม 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบคุคลภายนอกขยายตวัตอ่เนื่องทกุไตรมาสในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจากความหลากหลายและ
คุณภาพในตวัผลิตภณัฑ์ ประกอบกับประสิทธิภาพของการกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านหน่วยรถเงินสด  ครอบคลมุพืน้ที่การค้าส าคัญทั่ว
ประเทศ 

รายได้จากการขายต่างประเทศ 1,748 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 110 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.7 โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วยรายได้ส่งออก
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงักลุม่ประเทศ CLMV รวมกนั 1,276 ล้านบาท ประเทศจีน 188 ล้านบาท นอกจากนัน้ ยงัมีรายได้จากการขายใน
ประเทศองักฤษภายใต้การด าเนินงานของ Intercarabao Limited (“ICUK”) จ านวน 12 ล้านบาท และที่เหลอืเป็นประเทศอื่นในทวีปเอเชีย
และนอกทวีปเอเชียรวมกนั 272 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 161 ล้านบาทหรือร้อยละ 145.9  

กลุม่ประเทศ CLMV คือ ตลาดสง่ออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจตา่งประเทศขนาดใหญ่ โดยในไตรมาส 2/2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการสง่ออก
ขายไปยงักลุม่ประเทศ CLMV ลดลง 167 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.8 มีสาเหตหุลกัจากการลดลงของรายได้จากประเทศเวียดนาม ขณะที่
ประเทศอื่นยงัแสดงให้เห็นศกัยภาพการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคัญในการต่อยอดความส าเร็จของ
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวไปสู่ตลาดส่งออกใหม่ในประเทศอื่น เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอิหร่าน 
ประเทศปาปัวนิวกินีและประเทศอินเดีย 

ส าหรับช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 (1H/2562) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 7,114 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 159 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 โดยใน
จ านวนนีเ้ป็นรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั 6,148 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 258 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.4 จ าแนกออกเป็นธุรกิจใน
ประเทศและตา่งประเทศที่อตัราสว่นร้อยละ 45:55 

ส าหรับช่วง 1H/2562 รายได้จากการขายในประเทศ 3,686 ล้านบาท ลดลง 75 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.2 มีสาเหตหุลกัจากรายได้จากการ
ขายผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ วา่จ้างบคุคลภายนอกด าเนินการผลิตลดลง 176 ล้านบาทหรือร้อยละ 37.9 ชดเชยด้วยรายได้จากการรับจ้างจดั
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จ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกเพิ่มขึน้ 91 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.6 และจากรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองเพิ่มขึน้ 11 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.4 ทัง้นี ้การเติบโตของรายได้จากผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการ
ผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองมีปัจจยัหนนุหลกัจากผลติภณัฑ์ใหมอ่ยา่งคาราบาวกลิน่กรีนแอปเปิล้ 

ส าหรับช่วง 1H/2562 รายได้จากการขายต่างประเทศ 3,402 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 223 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.0 ประกอบไปด้วยรายได้
สง่ออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงักลุม่ประเทศ CLMV รวมกนั 2,720 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 131 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.1 ประเทศจีน จ านวน 
240 ล้านบาท รายได้จากการขายในประเทศองักฤษภายใต้การด าเนินงานของ ICUK จ านวน 27 ล้านบาท นอกจากนัน้ ยงัมีรายได้สง่ออก
ไปยังประเทศอื่นรวมกัน 416 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 292 ล้านบาทหรือร้อยละ 236.5 ปัจจัยหนุนจากค าสั่งซือ้ที่ เพิ่มขึน้จากประเทศ
อฟักานิสถาน เยเมน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็นผลจากความส าเร็จในการขยายตลาดสง่ออกใหม่ 

ส าหรับช่วง 1H/2562 ICUK ยังมีพัฒนาการเชิงบวกในการขยายจุดวางจ าหน่ายใน Grocery Chain Store ในประเทศอังกฤษ ทัง้กับ 
ASDA ซึ่งได้ตกลงให้วางจ าหน่ายสินค้าใน 300 สาขาในไตรมาส 1/2562 อีกทัง้ ALDI ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกที่มีส่วนแบ่งทาง
การตลาดขนาดใหญ่ติดอนัดบัหนึ่งในห้าของ Grocery Chain และมีจ านวนสาขากวา่ 700 แห่งในประเทศองักฤษ และ Sainsbury’s ก็ได้
ตอบรับการวางจ าหนา่ยในสาขาเพิ่มเติมในไตรมาส 2/2562  

2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น 1,410 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 267 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.4 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 37.6 เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรขัน้ต้นร้อย
ละ 31.6 ผลกัดันโดยอัตราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้การด าเนินงานผลิตของบริษัท คาราบาวตะวันแดง จ ากัด 
(“CBD”) เป็นหลกั 

ก าไรขัน้ต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 จ านวน ร้อยละ 2561 2562 จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 540 591 51 9.5 986 1,074 88 8.9

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
20 18 (2) (12.2) 41 36 (6) (14.1)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 26 27 1 3.7 56 54 (1) (2.7)

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 586 636 50 8.5 1,083 1,164 81 7.5

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 556 766 210 37.8 1,051 1,426 375 35.7

อ่ืนๆ 0 8 7 2,168.7 3 9 6 193.5

รวม 1,142 1,410 267 23.4 2,137 2,599 462 21.6

งวด 3 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. การเปล่ียนแปลง งวด 6 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. การเปล่ียนแปลง

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

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองมีแนวโน้มการสร้างอัตราก าไรขัน้ต้นที่ดีขึน้ต่อเนื่องเมื่อ
เปรียบเทียบกับทัง้ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าและในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลของวตัถุดิบและหีบห่อรายการส าคญัมีต้นทุน
ลดลง ประกอบกบัประสิทธิภาพสายการผลิตที่มีเทคโนโลยีทนัสมยัตัง้แต่โรงผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลมูิเนียมไปจนถึงโรงบรรจุสนิค้า
ส าเร็จรูป เอือ้หนนุต่อประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด ทัง้นี ้ผลส าเร็จของการเจรจาต่อรองกบับริษัทคูค้่าซพัพลายเออร์ทัง้รายเดิมและ
รายใหมท่ าให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ซือ้ได้รับข้อเสนอด้านราคาซือ้ขายที่ดีขึน้ส าหรับวตัถดุิบและหีบหอ่ส าคญัที่เก่ียวข้อง คาดวา่ต้นทนุวตัถดุิบ
และหีบหอ่บนเง่ือนไขการค้าใหม่ดงักลา่วจะน าไปสูก่ารประหยดัต้นทนุเพิ่มเติมในช่วงคร่ึงหลงัของปี  



 

   

หน้า 5 ของ 9 

อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองส าหรับตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 
38.9 ในไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึน้จากประมาณร้อยละ 37.9 ในไตรมาส 1/2562 และประมาณร้อยละ 36.0 ในไตรมาส 2/2561 โดยใน
จ านวนนีส้ว่นใหญ่เกิดจากคาราบาวแดง  

อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ วา่จ้างบคุคลภายนอกด าเนินการผลติร้อยละ 11.9 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 8.8 มีสาเหตหุลกัเกิดจาก
กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มที่มีรายได้คิดเป็นสว่นใหญ่หรืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 75 ของผลิตภณัฑ์กลุ่มนี ้มีต้นทนุผลิตภณัฑ์เพิ่มสงูขึน้ใน
สว่นที่เก่ียวข้องกับภาษีสรรพสามิตฉบบัใหม่ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 16 กนัยายน 2560 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มิได้ปรับราคาขายเพื่อ
สะท้อนต้นทนุผลติภณัฑ์ที่เปลีย่นไปในทนัที แตเ่ป็นการทยอยปรับในแตล่ะช่องทางการจดัจ าหนา่ย โดยค านงึถึงสภาพการแข่งขนั กลยทุธ์
งานขายและการตลาด ควบคูก่บัปัจจยัอื่นที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ 

อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลิตภณัฑ์รับจ้างจัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกร้อยละ 8.7 ลดลงจากร้อยละ 10.8 ทัง้นี ้อตัราก าไรขัน้ต้นจาก
ผลติภณัฑ์แต่ละรายการในกลุม่นีแ้ตกตา่งกนัไป เกิดขึน้เป็นปกติของการประกอบธุรกิจซือ้มาขายไปตามราคาตลาดของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ การ
เปลีย่นแปลงของอตัราก าไรขัน้ต้นจึงเป็นผลของการเปลีย่นแปลงสว่นผสมการขายผลติภณัฑ์ (Product Mix) เป็นส าคญั 

อัตราก าไรขัน้ต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: % 2561 2562 2561 2562

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 36.0 38.9 35.4 38.5

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
8.8 11.9 8.9 12.4

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 10.8 8.7 10.8 8.9

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ในประเทศ 29.7 32.1 28.8 31.6

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 33.9 43.8 33.0 41.9

อ่ืนๆ 16.8 35.7 21.6 37.1

รวม 31.6 37.6 30.7 36.5

งวด 6 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย.งวด 3 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย.

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

 

อตัราก าไรขัน้ต้นจากผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองผา่นการด าเนินงานของ CBD ส าหรับตลาด
ต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 44.4 ในไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึน้จากประมาณร้อยละ 40.3 และร้อยละ 34.4 ในไตรมาส 1/2562 และ
ไตรมาส 2/2561 ตามล าดับ โดยในจ านวนนีส้่วนใหญ่เกิดจากเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังแบบบรรจุกระป๋องประเภทไม่อัดก๊าซภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว 

ส าหรับช่วง 1H/2562 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 2,599 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 462 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.6 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 36.5 
เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 30.7 การเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ต้นมีปัจจยัผลกัดนัจากทัง้อตัราการเติบโตของรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นท่ี
สงูขึน้ โดยเฉพาะอตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่ผลติภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลติภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองส าหรับในประเทศ อยู่ที่
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ร้อยละ 38.5 ปรับตวัดีขึน้จากร้อยละ 35.4 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 และ อตัราก าไรขัน้ต้นของกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองตา่งประเทศ อยูท่ี่ร้อยละ 41.9 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 33.0 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 

อตัราก าไรขัน้ต้นที่ปรับตัวดีขึน้เป็นผลจากวตัถุดิบและหีบห่อรายการส าคญัมีต้นทุนลดลง ประกอบกับประสิทธิภาพสายการผลิตที่มี
เทคโนโลยีทนัสมยั เอือ้หนุนต่อประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาดตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี ้โรงผลิตกระป๋องอลมูิเนียมแห่งใหม่
ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอเชีย แคน แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั (“ACM”) มีผลผลติประมาณ 171 ล้านกระป๋องหรือเทียบเทา่อตัราการ
ใช้ก าลงัผลติที่ประมาณร้อยละ 68 ในไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึน้จากอตัราการใช้ก าลงัผลติที่ประมาณร้อยละ 50 ในไตรมาส 1/2562 คาดวา่
อตัราการใช้ก าลงัผลติดงักลา่วมแีนวโน้มเพิ่มขึน้และจะน าไปสูก่ารประหยดัต้นทนุเพิ่มเติมในช่วงคร่ึงหลงัของปีส าหรับเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั
แบบบรรจกุระป๋องประเภทไมอ่ดัก๊าซภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว อนึง่ ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2562 บริษัทฯ สามารถประหยดัต้นทนุ
ในสว่นนีไ้ด้มากกวา่ 0.50 บาทตอ่ทกุๆ กระป๋องโดยเฉลีย่ที่ ACM ผลติและจ าหนา่ยให้แก่ CBD 

  

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 722 ล้านบาท ลดลง 171 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.2 คิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 
19.2 ลดลงจากสดัสว่นร้อยละ 24.7 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลงอย่างมีสาระส าคญัของ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและประชาสมัพันธ์ภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการควบคุม
คา่ใช้จ่าย เพื่อบริหารอตัราผลตอบแทนจากการขายให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

ค่าใช้จ่ายขาย 531 ล้านบาท ลดลง 170 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.3 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 14.1 ลดลงจาก
สดัสว่นร้อยละ 19.4 โดยมีรายละเอียดคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัดงันี:้ 

(1) คา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแขง่ขนัฟตุบอลตา่งประเทศ:  
คา่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายรับรู้เป็นเส้นตรงตามเง่ือนไขการช าระเงิน ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงได้รับอนัเป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาฉบบัปัจจุบนั ประกอบไปด้วย Chelsea Football Club 
Limited (CFC) English Football League (EFL) และ Reading Football Club (RFC) จ านวน 148 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 6.9 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากการออ่นคา่ลงของอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงินปอนด์สเตอริงองักฤษเมื่อเปรียบเทียบกบัสกลุเงินบาท  
ทัง้นี ้เพื่อสนบัสนนุภาพลกัษณ์การเป็นผลิตภณัฑ์ระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก และสานตอ่ความส าเร็จในการขยายการรับรู้ผลิตภณัฑ์แบ
รนด์คาราบาวให้เป็นที่รู้จกัในระดบัสากล ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ตกลงขยายสญัญาการเป็นผู้สนบัสนุนการแข่งขนั EFL เพิ่มเติมอีก 2 ปี 
จากเดิมที่สญัญาจะหมดในเดือนพฤษภาคมปี 2563 จะถกูขยายไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายคงที่ในอตัราเฉลีย่ตอ่ปี
เทา่เดิม  
อยา่งไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนุนสโมสรและการแขง่ขนัฟุตบอลตา่งประเทศที่ทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผา่นงบการเงินในภาพรวมจะ
ลดลงตัง้แต่ไตรมาส 3/2562 เนื่องจากค่าธรรมเนียมในส่วนของ CFC ที่ลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสามสอดคล้องกับการปรับสถานะ
ผู้สนบัสนนุจาก Principal partner เป็น Global partner โดยสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุสโมสร CFC จะสิน้สดุในเดือนมิถนุายน 2564 

(2) คา่การตลาดและสง่เสริมการขายในสว่นที่ด าเนินการภายใต้ CBD ส าหรับธุรกิจในประเทศและในสว่นที่ด าเนินการภายใต้ ICUK ส าหรับ
ตลาดในประเทศองักฤษ: 
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a. คา่การตลาดและสง่เสริมการขายที่อยูภ่ายใต้การด าเนินงานของ CBD ส าหรับธุรกิจในประเทศ 139 ล้านบาท ลดลง 48 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 25.5 แบง่ออกเป็นคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัคือ (1) คา่ใช้จ่ายปฏิบตัิการภาคสนามของทีมงานสาวบาวแดงในพืน้ท่ีการค้าส าคญั 58 ล้านบาท 
ลดลง 4 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.1 (2) ค่าสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบ 42 ล้านบาท ลดลง 26 ล้านบาทหรือร้อยละ 
38.0 และ (3) ค่าใช้จ่ายสว่นที่เหลือ 39 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท ใช้ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการเติบโตของรายได้
จากการขายผลติภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ  

b. ค่าการตลาดและสง่เสริมการขายในสว่นที่เป็นของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศองักฤษ 30 ล้านบาท ลดลง 124 ล้านบาทหรือร้อยละ 
80.4 โดยคา่ใช้จ่ายที่ลดลงอยา่งมีสาระส าคญัเกิดจาก (1) คา่ด าเนินการสนบัสนนุการกระจายผลติภณัฑ์เข้าถึงจดุขายตามร้านค้าโดยตรง
ลดลง 19 ล้านบาท จากการเปลีย่นกลยทุธ์จากการวา่จ้างบคุคลภายนอก (outsourced field sales) เป็นการร่วมมือกบัร้านค้าโดยตรงให้
ช่วยสนบัสนนุการกระจายผลิตภณัฑ์ และ (2) ค่าใช้จ่ายสว่นท่ีเหลือ 18 ล้านบาท ลดลง 110 ล้านบาท ใช้ไปกบัสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์
รูปแบบต่างๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามจุดขายเพื่อสร้างการรับรู้ ประสบการณ์และความต้องการในตวัผลิตภณัฑ์ โดย
มุง่เน้นการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มฟตุบอล และมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ เช่ือวา่จะน ามาซึง่อตัราการขายที่ดีขึน้ในระยะยาว  ขณะที่ 
(3) มีการรับรู้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าร้านค้าสมยัใหมจ่ านวน 12 ล้านบาท จากความส าเร็จในการบรรลขุ้อตกลงการวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ใหมก่บัร้าน SPAR และการเพิ่มพืน้ท่ีกระจายสนิค้ากบัเครือขา่ยร้านค้าเดิม เช่น Sainsbury’s   

(3) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบังานขาย ซึ่งมีส่วนผสมของค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผนัแปรตามรายได้จากการขายที่เก่ียวข้องตามแผน
ธุรกิจ โดยคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบังานขายดงักลา่ว 214 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.3 มีสาเหตหุลกัจากคา่ขนสง่สนิค้าใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่ออกเพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายบริหาร 191 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.5 โดยมีค่าใช้จ่ายที่ส าคัญคือ (1) ค่าใช้จ่ายพนักงาน 136 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 1 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.7 จากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนกังานภายใต้การด าเนินงานของ ICUK จ านวน 6 ล้านบาท ช่วยชดเชย
การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายพนกังานภายใต้การด าเนินงานเดิม ที่เพิ่มขึน้จ านวน  7 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนพนักงานตามแผน
ก าลงัคนและการปรับฐานเงินเดือนในแตล่ะคราวตามนโยบายบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลและ (2) คา่ใช้จ่ายบริหารอื่น ได้แก่ คา่ใช้จ่าย
ส านกังาน คา่เดินทาง คา่บริการ คา่ที่ปรึกษาและอื่นๆ 56 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.4 

ส าหรับช่วง 1H/2562 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายขายและบริหาร 1,398 ล้านบาท ลดลง 309 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.1 คิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้
จากการขายรวมร้อยละ 19.6 ลดลงจากสดัสว่นร้อยละ 24.5 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า โดยประกอบไปด้วยคา่ใช้จ่าย
ที่ส าคญัดงันี;้ 

คา่ใช้จ่ายขายรวม 1,011 ล้านบาท ลดลง 308 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.4 คิดเป็นสดัสว่นตอ่รายได้จากการขายรวมร้อยละ 14.2 ลดลงจาก
สดัสว่นร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า โดยประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่ส าคญัดงันี  ้คา่การตลาดและสง่เสริม
การขายในสว่นท่ีเป็นของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศองักฤษจ านวน 58 ล้านบาท ลดลง 212 ล้านบาทหรือร้อยละ 78.7 ซึง่เป็นไปตาม
มาตรการควบคมุค่าใช้จ่าย เพื่อบริหารอตัราผลตอบแทนจากการขายให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม ค่าการตลาดและสง่เสริมการขายที่อยู่
ภายใต้การด าเนินงานของ CBD ส าหรับธุรกิจในประเทศจ านวน 188 ล้านบาท ลดลง 85 ล้านบาทหรือร้อยละ 31.0 ค่าธรรมเนียม
ผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศจ านวน 299 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.1 สอดคล้องกบัทิศทางการ
ออ่นคา่ของอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงินปอนด์สเตอริงองักฤษเมื่อเปรียบเทียบกบัสกลุเงินบาท 
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ค่าใช้จ่ายบริหารรวม 386 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.3 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 5.4 ลดลงจาก
สดัสว่นร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 33 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7 ล้านบาท โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วยดอกเบีย้จ่ายที่ ACM รับรู้ผ่านงบก าไรขาดทุน
หลงัจากที่เร่ิมประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 12 ล้านบาท ดอกเบีย้หุ้นกู้ประมาณ 16 ล้านบาท จ านวนท่ีเหลอืสว่นใหญ่เป็นดอกเบีย้ในสว่น
ที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการสภาพคลอ่ง  

ส าหรับช่วง 1H/2562 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 68 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17 ล้านบาท โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วยดอกเบีย้จ่ายที่ ACM รับรู้
ผา่นงบก าไรขาดทนุหลงัจากที่เร่ิมประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 24 ล้านบาท ดอกเบีย้หุ้นกู้ประมาณ 32 ล้านบาท จ านวนท่ีเหลอืสว่นใหญ่
เป็นดอกเบีย้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการสภาพคลอ่ง  

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 134 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 52 ล้านบาทหรือร้อยละ 63.9 คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริงร้อย
ละ 19.7 ลดลงจากร้อยละ 34.1 เนื่องจากบริษัทยอ่ยในประเทศมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้ตามผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีดี
ขึน้ ขณะที่บริษัทยอ่ยตา่งประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนลดลง  

ทัง้นี ้หากนบัเฉพาะผลประกอบการรวมของบริษัทย่อยในประเทศ อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริงเป็นร้อยละ  16.0 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 
14.7 ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

ส าหรับช่วง 1H/2562 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม 235 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 74 ล้านบาทหรือร้อยละ 46.1 ด้วยเหตผุลเดียวกันกับที่
กล่าวข้างต้น ทัง้นี ้หากนับเฉพาะผลประกอบการรวมของบริษัทย่อยในประเทศ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริงเป็นร้อยละ  15.6 
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 15.3 ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิ 548 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 390 ล้านบาทหรือร้อยละ 247.0 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 14.6 เพิ่มขึน้จาก
สดัสว่นร้อยละ 4.4 การเพิ่มขึน้ดงักลา่วสอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวม การลดลงของคา่ใช้จ่ายขายและบริหาร 
ซึง่ช่วยชดเชยคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มสงูขึน้ตามที่กลา่วข้างต้น  

ส าหรับช่วง 1H/2562 ก าไรสทุธิ 947 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 659 ล้านบาทหรือร้อยละ 228.4 คิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 
13.3 เพิ่มขึน้จากสดัสว่นร้อยละ 4.1 ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีกลา่วข้างต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้รับรู้คา่ใช้จ่ายที่เป็นผลจากการเพิ่มอตัรา
คา่ชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลกิจ้างเป็น 400 วนั จากเดิมที่ 300 วนั ส าหรับลกูจ้างซึ่งท างานครบ 20 ปีขึน้ไป ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบบั
ใหม ่อีกจ านวน 9 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 552 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 342 ล้านบาทหรือร้อยละ 163.0 คิดเป็นสดัสว่นต่อรายได้จากการขายรวม
ร้อยละ 14.7 เพิ่มขึน้จากสดัสว่นร้อยละ 5.8 มีปัจจยัหนนุหลกัจากอตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวมที่ปรับตวัดีขึน้ และการรับรู้ผลขาดทนุจาก
การด าเนินงานของ ICUK ที่ลดลงอยา่งมีสาระส าคญั  
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ส าหรับช่วง 1H/2562 ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 972 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 581 ล้านบาทหรือร้อยละ 148.8 คิดเป็นสดัสว่นต่อ
รายได้จากการขายรวมร้อยละ 13.7 เพิ่มขึน้จากสดัสว่นร้อยละ 5.6 ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีกลา่วข้างต้น 

ฐานะการเงนิรวมของบริษัทฯ สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เมื่อเทียบกับสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์ 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ านวน 14,517 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 197 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.4 จาก 14,320 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดจ านวน 251 ล้านบาทสอดคล้องกบักระแสเงินสดจากการด าเนินงานสทุธิกบักิจกรรมการลงทนุ 
และการจัดหาเงินที่ปรับตวัดีขึน้ และการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือจ านวน 80 ล้านบาท เพื่อรองรับยอดขายตามแผนธุรกิจ ขณะที่ที่ดิน 
อาคาร และอปุกรณ์ลดลงจ านวน 135 ล้านบาท เนื่องจากโครงการขยายก าลงัการผลติได้เสร็จสิน้แล้ว ขณะที่รับรู้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้ใน
รอบบญัชีดงักลา่ว 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมจ านวน 6,821 ล้านบาท ลดลงจ านวน 134 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.9 จาก 6,955 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
จากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 91 ล้านบาท สอดคล้องกบัวตัถดุิบหลายรายการท่ีมีราคาลดลง และที่ส าคญัคือการ
เร่ิมใช้กระป๋องอลมูิเนียมที่ผลติเองผา่นการด าเนินงานของ ACM และลดปริมาณการจดัซือ้จากบคุคลภายนอก และการช าระคืนเจ้าหนีค้่า
เคร่ืองจกัร อีกทัง้ กลุม่บริษัทฯ มีการช าระคืนเงินกู้ยมืสถาบนัการเงินไปจ านวนหนึง่ สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้
จ่ายรวมทัง้สิน้ 4,737 ล้านบาท ลดลงจ านวน 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิท่ีก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอยู่
ที่ร้อยละ 0.62 ลดลงจากร้อยละ 0.64 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ในขณะที่อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.89 ลดลง
จากร้อยละ 0.94 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 
วรญัชยั เจนศิริวณิชย์ 
(วรัญชยั เจนศิริวณิชย์) 
เลขานกุารบริษัท 

 






