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CBG 022/2562 

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกนัปีก่อนหน้า ดงัต่อไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้าสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

1. รายได้จากการขาย 

ส าหรับไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 3,862 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 235 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.5 โดยมีปัจจยั
สนบัสนุนหลกัจากปริมาณค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ของการส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงัตลาดต่างประเทศ และการเติบโตของ
รายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายสินค้าให้บคุคลภายนอก 

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

รายได้จากผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต ภายใต้เคร่ืองการค้าของตนเอง จ านวน 3,371 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 176 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 5.5 ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนร้อยละ 47:53 โดยรายได้จากการขาย
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังในต่างประเทศมีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.6 ขณะที่ธุรกิจในประเทศลดลงร้อยละ 0.5 อย่างไรก็ตาม 
ธุรกิจในประเทศในภาพรวมยงัมีทิศทางฟืน้ตวัต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 4.7 จากไตรมาส 
2/2562 

รายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังในต่างประเทศ 1,780 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 184 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.6 โดยใน
จ านวนนีป้ระกอบไปด้วยรายได้ส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงักลุ่มประเทศ CLMV รวมกัน 1,473 ล้านบาท ประเทศจีน 
170 ล้านบาท นอกจากนี ้ยังมีรายได้จากการขายในประเทศอังกฤษภายใต้การด าเนินงานของ  Intercarabao Limited 

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

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

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 3,195 3,371 176 5.5 9,156 9,565 409 4.5

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
175 122 (53) (30.5) 640 411 (229) (35.8)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 234 351 118 50.4 749 957 208 27.8

อ่ืนๆ 23 18 (5) (21.8) 38 43 5 14.3

รวม 3,627 3,862 235 6.5 10,582 10,976 394 3.7

งวด 3 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. การเปล่ียนแปลง งวด 9 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. การเปล่ียนแปลง
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(“ICUK”) จ านวน 11 ล้านบาท และที่เหลือเป็นประเทศอื่นในทวีปเอเชียและนอกทวีปเอเชียรวมกนั 126 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 39 
ล้านบาทหรือร้อยละ 44.8 จากค าสัง่ซือ้ของประเทศเยเมนและอฟักานิสถานเป็นหลกั 

กลุ่มประเทศ CLMV คือ ตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่ โดยในไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีรายได้
จากการส่งออกขายไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ 118 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.7 มีปัจจัยเชิงบวกจากปริมาณค าสัง่ซือ้
จากประเทศเมียนมาร์ที่ท าสถิติสงูสดุในไตรมาสดงักล่าว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัในการต่อยอดความส าเร็จ
ของเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวไปสู่ตลาดส่งออกใหม่ ซึง่ประเทศใหม่ในไตรมาส 3/2562  ได้แก่ 
ประเทศแกมเบีย ประเทศตองก้า  

ICUK ยงัคงด าเนินการตามนโยบายควบคมุค่าใช้จ่าย ควบคู่กับการมุ่งเน้นสร้างฐานลกูค้าและยอดขายผ่านช่องทางร้านค้า
สมยัใหม่เฉพาะที่ให้ผลตอบแทนจากการขายในอตัราที่เหมาะสม โดยในไตรมาส 3/2562 หากนบัเฉพาะยอดขายในสหราช
อาณาจักร ICUK มีสัดส่วนการขายมาจากช่องทาง Grocery ประมาณ 60% และที่เหลืออีก 40% เป็นช่องทางอื่นๆ เช่น 
เครือข่ายร้านค้าประเภท Cash & Carry 

รายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอก 351 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 118 ล้านบาทหรือร้อยละ 50.4 ยงัคงขยายตวั
ต่อเนื่องทกุไตรมาสในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยมีปัจจยัเชิงบวกจากความหลากหลายและคณุภาพในตวัผลิตภณัฑ์ ประกอบกับ
อาศัยผลส าเร็จของประสิทธิภาพการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสดซึ่งในปัจจุบันสามารถเข้าถึงร้านค้าปลีกได้มากกว่า 
180,000 ร้านค้าทั่วประเทศ อนึ่ง รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตลดลง 53 
ล้านบาทหรือร้อยละ 30.5 เนื่องจากกลุ่มผลิตภณัฑ์เหล่านีม้ิได้เป็นธุรกจิหลกั แต่เป็นช่องทางในการขยายการรับรู้แบรนดข์อง
บริษัทฯ 

การวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้ในขนาดบรรจุ 180 มล. (“คาราบาวกลิ่นกรีนแอปเป้ิล”)  
เป็นการต่อยอดองค์ความรู้หลงัจากที่บริษัทฯ ได้ทดลองวางจ าหน่ายคาราบาวกล่ินกรีนแอปเปิล้ ขนาดบรรจุ 330 มล.ในปี 
2561 และทดลองวางจ าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้ในขนาดบรรจุ 180 มล. ผ่านช่องทางหน่วยรถเงินสด (Cash van) 
ในเดือนมีนาคม 2562 ด้วยคุณภาพผลิตภณัฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ และราคาขายปลีกที่จูงใจต่อการบริโภค ส่งผลให้คาราบาวก
ล่ินกรีนแอปเปิล้ในขนาดบรรจใุหม่นีไ้ด้รับผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อีกทัง้ช่วยขยายฐานลกูค้าไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ และ
ยังเป็นปัจจยับวกต่อการยกระดบัภาพลักษณ์เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวในประเทศให้ดูทันสมยัภายใต้วิสยัทัศน์ สินค้า
ระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก นอกจากนี ้ยงัมีอตัราก าไรท่ีสงูกว่าเมื่อเทียบกบัเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัดัง้เดิม 

ส าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 (9M/2562) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 10,976 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 394 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3.7 โดยรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต ภายใต้เคร่ืองการค้าของตนเอง จ านวน 9,565 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 409 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.5 จ าแนกออกเป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนร้อยละ 46:54 มี
ปัจจัยสนบัสนุนจากรายได้จากเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังในต่างประเทศ 5,182 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 407 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.5 
ประกอบไปด้วยรายได้ส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงักลุ่มประเทศ CLMV รวมกัน 4,192 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 248 ล้านบาท
หรือร้อยละ 6.3 ประเทศจีน จ านวน 409 ล้านบาท รายได้จากการขายในประเทศองักฤษภายใต้การด าเนินงานของ ICUK 
จ านวน 39 ล้านบาท นอกจากนี ้ยงัมีรายได้ส่งออกไปยงัประเทศอื่นรวมกนั 541 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 331 ล้านบาทหรือร้อยละ 
157.4 ปัจจยัหนนุจากค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้จากประเทศอฟักานิสถาน เยเมน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเป็นผลจากความส าเร็จ
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ในการขยายตลาดส่งออกใหม่ ขณะที่รายได้จากธุรกิจในประเทศ 4,384 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.05 มี
ปัจจยัหนนุหลกัจากผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้ 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตลดลง 229 ล้านบาทหรือร้อยละ 35.8 ชดเชย
ด้วยรายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอกเพิ่มขึน้ 208 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.8  

 2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น 1,594 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 397 ล้านบาทหรือร้อยละ 33.2 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 41.3 เพิ่มขึน้จากอตัรา
ก าไรขัน้ต้นร้อยละ 33.0 ผลกัดนัโดยอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ทีบ่ริษัท ฯ ด าเนินการผลิตด้วยตนเองเป็น
หลกั 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัทัง้แบบบรรจุ
ขวดและกระป๋อง มีแนวโน้มการสร้างอตัราก าไรขัน้ต้นที่ดีขึน้ต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับทัง้ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
หน้าและในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลของวัตถุดิบและหีบห่อรายการส าคัญมีต้นทุนลดลง ประกอบกับประสิทธิภาพ
สายการผลิตที่มีเทคโนโลยีทนัสมยัตัง้แต่โรงผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลมูิเนียมไปจนถงึโรงบรรจสิุนค้าส าเร็จรูป เอือ้หนนุต่อ
ประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารคาดว่าจะเกิดการประหยดัต้นทนุการผลิตส่วนเพิ่มในช่วงที่เหลือของปี 

ส าหรับช่วง 9M/2562 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 4,193 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 859 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.8 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้น
ร้อยละ 38.2 เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 31.5 การเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ต้นมีปัจจยัผลกัดนัจากทัง้อตัราการเติบโตของ
รายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นที่สงูขึน้ตามที่กล่าวข้างต้น 

อัตราก าไรขัน้ต้นที่ปรับตัวดีขึน้เป็นผลจากวัตถุดิบและหีบห่อรายการส าคัญมีต้นทุนลดลง ประกอบกับประสิทธิภาพ
สายการผลิตที่มีเทคโนโลยีทนัสมยั เอือ้หนุนต่อประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาดตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี ้โรงผลิต
กระป๋องอลมูิเนียมแห่งใหม่ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด (“ACM”) มีผลผลิตประมาณ 
215 ล้านกระป๋องหรือเทียบเท่าอตัราการใช้ก าลงัผลิตที่ประมาณร้อยละ 86 ในไตรมาส 3/2562 เพิ่มขึน้จากอตัราการใช้ก าลงั
ผลิตที่ประมาณร้อยละ 68 และร้อยละ 50 ในไตรมาส 2/2562 และไตรมาส 1/2562 ตามล าดบั คาดว่าอตัราการใช้ก าลงัผลิต
ดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึน้และจะน าไปสู่การประหยัดต้นทุนเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีส าหรับเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังแบบ
บรรจกุระป๋องประเภทไม่อดัก๊าซภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว  

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 669 ล้านบาท ลดลง 223 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.0 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการ
ขายรวมร้อยละ 17.3 ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัเกิดจากการ
ลดลงอย่างมีสาระส าคัญของค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ในประเทศ
องักฤษ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อบริหารอตัราผลตอบแทนจากการขายให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และ 
ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรฟตุบอลต่างประเทศที่ปรับลดลงตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับท่ีระบใุนสญัญา 

ค่าใช้จ่ายขาย 488 ล้านบาท ลดลง 204 ล้านบาทหรือร้อยละ 29.5 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 12.6 
ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 19.1 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ส าคญัดงันี:้ 
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(1) ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศ:  
ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายรับรู้เป็นเส้นตรงตามเงื่อนไขการช าระ
เงิน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงได้รับอันเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับปัจจุบัน 
ประกอบไปด้วย Chelsea Football Club Limited (CFC) และ English Football League (EFL) จ านวน 85 ล้านบาท 
ลดลง 74 ล้านบาทหรือร้อยละ 46.6 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากค่าธรรมเนียมในส่วนของ CFC ที่ลดลงเหลือเพียงหน่ึงใน
สามสอดคล้องกบัการปรับสถานะผู้สนบัสนนุจาก Principal partner เป็น Global partner อีกทัง้ มีปัจจยัหนนุจากอตัรา
แลกเปล่ียนสกลุเงินปอนด์สเตอริงองักฤษเมื่อเปรียบเทียบกบัสกลุเงินบาททีอ่่อนค่า 
ทัง้นี ้สัญญาการเป็นผู้ สนับสนุนสโมสร CFC จะสิน้สุดในเดือนมิถุนายน 2564 และสัญญาการเป็นผู้ สนับสนุนการ
แข่งขนั EFL จะสิน้สดุในเดือนพฤษภาคมปี 2565 เพื่อสนบัสนุนภาพลกัษณ์การเป็นผลิตภณัฑ์ระดบัโลก แบรนด์ระดบั
โลก และสานต่อความส าเร็จในการขยายการรับรู้ผลิตภณัฑ์แบรนด์คาราบาวให้เป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล  

(2) ค่าใช้จ่ายทางการตลาด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนุนกีฬาฟตุบอลต่างประเทศ) ในส่วนท่ีด าเนินการภายใต้บริษัท คา
ราบาวตะวนัแดง จ ากดั (“CBD”) ส าหรับธุรกิจในประเทศและในส่วนท่ีด าเนินการภายใต้ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศ
องักฤษ: 

a. ค่าใช้จ่ายทางการตลาด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) ที่อยู่ภายใต้การด าเนินงาน
ของ CBD ส าหรับธุรกิจในประเทศ 371 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.4 สอดคล้องกบัแผนงาน
การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา  

b. ค่าใช้จ่ายทางการตลาด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) ในส่วนที่เป็นของ ICUK 
ส าหรับตลาดในประเทศอังกฤษ 33 ล้านบาท ลดลง 149 ล้านบาทหรือร้อยละ 82.1 จากนโยบายควบคุม
ค่าใช้จ่าย โดยมุ่งเน้นการส่ือสารผ่านแพลตฟอร์มฟตุบอล และมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะน ามา
ซึง่อตัราการขายที่ดีขึน้ในระยะยาว   

ค่าใช้จ่ายบริหาร 181 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.5 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 4.7 
ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 5.5 เนื่องจากค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ (one-off item) ที่ลดลง 

ส าหรับช่วง 9M/2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 2,066 ล้านบาท ลดลง 532 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.5 คิดเป็น
สดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 18.8 ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า  

ค่าใช้จ่ายขายรวม 1,499 ล้านบาท ลดลง 512 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.5 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 
13.7 ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 19.0 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า โดยการลดลงมีสาเหตหุลกัจากค่าใช้จา่ย
ทางการตลาด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) ในส่วนที่เป็นของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศ
อังกฤษจ านวน 97 ล้านบาท ลดลง 373 ล้านบาทหรือร้อยละ 79.3 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อบริหาร
อัตราผลตอบแทนจากการขายให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม และค่าธรรมเนียมผู้ สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอล
ต่างประเทศจ านวน 383 ล้านบาท ลดลง 93 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.5 ซึ่งเป็นผลจากค่าธรรมเนียมการสนับสนุน CFC ที่
ปรับลดลงเหลือเพียงหน่ึงในสามสอดคล้องกับการปรับสถานะผู้สนบัสนุนจาก Principal partner เป็น Global partner และ
ทิศทางการอ่อนค่าของอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินปอนด์สเตอริงองักฤษเมื่อเปรียบเทียบกบัสกลุเงินบาท 
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ค่าใช้จ่ายบริหารรวม 567 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.4 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 5.2 
ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ (one-off item) ที่
ลดลง 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 34 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9 ล้านบาทหรือร้อยละ 37.3 โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วยดอกเบีย้จ่ายที่ ACM 
รับรู้ผ่านงบก าไรขาดทนุหลงัจากที่เร่ิมประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 13 ล้านบาท ดอกเบีย้หุ้นกู้ประมาณ 16 ล้านบาท จ านวน
ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการสภาพคล่อง  

ส าหรับช่วง 9M/2562 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 102 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26 ล้านบาทหรือร้อยละ 34.2 โดยในจ านวนนีป้ระกอบไป
ด้วยดอกเบีย้จ่ายที่ ACM รับรู้ผ่านงบก าไรขาดทุนหลังจากที่เร่ิมประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 37 ล้านบาท ดอกเบีย้หุ้นกู้
ประมาณ 49 ล้านบาท จ านวนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการสภาพคล่อง  

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 167 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 83 ล้านบาทหรือร้อยละ 99.0 คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล
ที่แท้จริงร้อยละ 18.7 ลดลงจากร้อยละ 29.1 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้ตามผล
ก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะที่บริษัทย่อยต่างประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนลดลง  

ทัง้นี ้หากนับเฉพาะผลประกอบการรวมของบริษัทย่อยในประเทศ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จ ริงเป็นร้อยละ 16.5 
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 14.6 ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

ส าหรับช่วง 9M/2562 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลรวม 403 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 158 ล้านบาทหรือร้อยละ 64.3 คิดเป็นอตัรา
ภาษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริงร้อยละ 19.4 ลดลงจากร้อยละ 33.2 ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีกล่าวข้างต้น ทัง้นี ้หากนบัเฉพาะ
ผลประกอบการรวมของบริษัทย่อยในประเทศ อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริงเป็นร้อยละ  16.0 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 15.0 
ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิ 726 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 521 ล้านบาทหรือร้อยละ 253.9 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 18.8 
เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 5.7 การเพิ่มขึน้ดงักล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวม การ
ลดลงของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร อนัเป็นผลจากนโยบายควบคมุค่าใช้จ่ายของบริษทัย่อยในต่างประเทศและค่าธรรมเนยีม
การสนบัสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศที่ลดลง  ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มสงูขึน้ตามที่กล่าว
ข้างต้น  

ส าหรับช่วง 9M/2562 ก าไรสทุธิ 1,673 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,179 ล้านบาทหรือร้อยละ 239.0 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการ
ขายรวมร้อยละ 15.2 เพิ่มขึน้จากสัดส่วนร้อยละ 4.7 ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้รับรู้
ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลจากการเพิ่มอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้างเป็น 400 วนั จากเดิมที่ 300 วนั ส าหรับลกูจ้างซึง่ท างาน
ครบ 20 ปีขึน้ไป ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ อีกจ านวน 9 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 
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ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 732 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 447 ล้านบาทหรือร้อยละ 186.8 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จาก
การขายรวมร้อยละ 19.0 เพิ่มขึน้จากสัดส่วนร้อยละ 7.0 มีปัจจัยหนุนหลักจากรายได้และอัตราก าไรขัน้ต้นในภาพรวมที่
ปรับตวัดีขึน้ และการรับรู้ผลขาดทนุจากการด าเนินงานของ ICUK ที่ลดลงอย่างมีสาระส าคญั  

ส าหรับช่วง 9M/2562 ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 1,704 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,058 ล้านบาทหรือร้อยละ 163.8 คิด
เป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 15.5 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 6.1 ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีกล่าวข้างต้น 

ฐานะการเงนิรวมของบริษัทฯ สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เมื่อเทียบกับสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์ 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ านวน 14,729 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 409 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.9 จาก 14,320 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นท่ีเพิ่มขึน้ 506 ล้านบาทสอดคล้องกบัระยะเวลาการให้สินเชื่อ
ของลกูค้าแต่ละราย และการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือจ านวน 88 ล้านบาท เพื่อรองรับยอดขายตามแผนธุรกิจ ขณะที่ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจ านวน 199 ล้านบาท เนื่องจากโครงการขยายก าลงัการผลิตได้เสร็จสิน้แล้ว ขณะที่รับรู้ค่าเส่ือม
ราคาเพิ่มขึน้ในรอบบญัชีดงักล่าว 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวมจ านวน 6,801 ล้านบาท ลดลงจ านวน 154 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.2 จาก 6,955 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 จากการลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 213 ล้านบาท สอดคล้องกบัวตัถดุิบหลายรายการที่มี
ราคาลดลง และที่ส าคญัคือการเร่ิมใช้กระป๋องอลมูิเนียมที่ผลิตเองผ่านการด าเนินงานของ ACM และลดปริมาณการจดัซือ้
จากบคุคลภายนอก และการช าระคืนเจ้าหนีค้่าเคร่ืองจกัร โดยบริษัทฯ มีหนีสิ้นท่ีก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จา่ยรวมทัง้สิน้ 4,863 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 122 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนหนีสิ้นที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่
ร้อยละ 0.61 ลดลงจากร้อยละ 0.64 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในขณะที่อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 
0.86 ลดลงจากร้อยละ 0.94 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

พงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ 

 
(พงศานติ์ คล่องวฒันกิจ) 
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 

 


