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CBG 006/2563 

วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า 
ดงัต่อไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเปรียบเทยีบกับช่วงเวลาเดียวกนัปี
ก่อนหน้าสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 14,933 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 511 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลกั
จากปริมาณค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ของการส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงัตลาดต่างประเทศ และการเติบโตของรายได้จากการ
รับจ้างจดัจ าหน่ายสินค้าให้บคุคลภายนอก 

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

รายได้จากผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง จ านวน 12,881 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 343 
ล้านบาทหรือร้อยละ 2.7 ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนร้อยละ 45:55 รายได้จากการขาย
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังในต่างประเทศมีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.0 ช่วยชดเชยธุรกิจในประเทศที่ลดลงร้อยละ 4.0 โดย
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัแบบบรรจุขวดภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดง มีส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณที่ร้อยละ 22.6 
เป็นอนัดบั 2 ของตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศ อ้างอิงจากข้อมลูปริมาณขายทอดสดุท้ายไปสู่ผู้บริโภคของ Nielsen  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตเป็นแบรนด์สินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึงในประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้การใช้จ่ายในส่วนของส่ือโฆษณาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2561 % 2562 % จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 12,538 87% 12,881 86% 343 2.7

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
806 6% 532 4% (275) (34.1)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 1,020 7% 1,409 9% 389 38.2

อ่ืนๆ 59 0% 111 1% 53 90.0

รวม 14,422 100% 14,933 100% 511 3.5

การเปล่ียนแปลงส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค.
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ตลอดจนพฒันาแนวทางการใช้ข้อมลูมาบริหารจดัการและติดตามผลส าหรับหน่วยปฏิบตัิการภาคสนามและหน่วยรถเงินสด
ที่มีบุคลากรรวมกันกว่า 1 ,500 คน เพื่อน ามาปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัเครือข่ายร้านค้าปลีก สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภค สร้างผู้ดื่มใหม่ ตลอดจนพฒันาเป็นเคร่ืองมือที่
พร้อมรองรับการวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ในอนาคต 

รายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในต่างประเทศ 7,058 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 584 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.0 โดยในจ านวน
นีป้ระกอบไปด้วยรายได้ส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงักลุ่มประเทศ CLMV รวมกนั 5,901 ล้านบาท ประเทศจีน 494 ล้าน
บาท นอกจากนี ้ยังมีรายได้จากการขายในประเทศอังกฤษภายใต้การด าเนินงานของ  Intercarabao Limited (“ICUK”) 
จ านวน 30 ล้านบาท และที่เหลือเป็นประเทศอื่นในทวีปเอเชียและนอกทวีปเอเชียรวมกัน 633 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 318 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 101.3 โดยมีปัจจยัหนนุจากค าสัง่ซือ้ของประเทศเยเมนและอฟักานิสถานเป็นหลกั และส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
ความส าเร็จในการเพิ่มตลาดส่งออกใหม่ 

กลุ่มประเทศ CLMV คือ ตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกขายไป
ยงักลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ 403 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.3 มีปัจจยัเชิงบวกจากปริมาณค าสัง่ซือ้จากประเทศกมัพชูาและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยยอดขายไปประเทศเมียนมาร์และประเทศกัมพูชายงัสามารถท าสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 3/2562 
และไตรมาส 4/2562 ตามล าดับ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ต่อยอดความได้เปรียบในฐานะผู้น าตลาดในประเทศกัมพูชา จึงเร่ิมวาง
จ าหน่ายคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้ในขนาดบรรจ ุ250 มล. 

รายได้จากการรับจ้างจัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก 1,409 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 389 ล้านบาทหรือร้อยละ 38.2 ยังคง
ขยายตัวต่อเนื่องทุกไตรมาสในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยมีปัจจัยเชิงบวกจากความหลากหลายและคุณภาพในตัวผลิตภณัฑ์ 
ประกอบกับอาศัยผลส าเร็จของประสิทธิภาพการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสดซึ่งในปัจจุบันสามารถเข้าถึงร้านค้าปลีกได้
มากกว่า 180,000 ร้านค้าทั่วประเทศ อนึ่ง รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิต
ลดลง 275 ล้านบาทหรือร้อยละ 34.1 เนื่องจากกลุ่มผลิตภณัฑ์เหล่านีย้งัมิได้เป็นธุรกิจหลกั แต่เป็นช่องทางในการขยายการ
รับรู้แบรนด์ของบริษัทฯ 

การวางจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างคาราบาวกลิ่นกรีนแอปเปิล้ในขนาดบรรจุ 180 มล. (“คาราบาวกลิ่นกรีนแอปเป้ิล”)  
เมื่อเดือนมีนาคม 2562 เป็นการต่อยอดองค์ความรู้หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทดลองวางจ าหน่ายคาราบาวกล่ินกรีนแอปเปิล้ 
ขนาดบรรจุ 330 มล.ในปี 2561 และทดลองวางจ าหน่ายคาราบาวกล่ินกรีนแอปเปิล้ในขนาดบรรจุ 180 มล. ผ่านช่องทาง
หน่วยรถเงินสด (Cash van) ในเดือนมีนาคม 2562 ด้วยคณุภาพผลิตภณัฑ์ที่เป็นท่ียอมรับ และราคาขายปลีกที่จงูใจต่อการ
บริโภค ส่งผลให้คาราบาว กล่ินกรีนแอปเปิล้ในขนาดบรรจใุหม่นีไ้ด้รับผลตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อีกทัง้ช่วยขยายฐานลกูค้า
ไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ และยงัเป็นปัจจยับวกต่อการยกระดบัภาพลกัษณ์เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวในประเทศให้ดูทนัสมยั
ภายใต้วิสยัทศัน์ สินค้าระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก   

รายได้อื่นจ านวน 111 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53 ล้านบาทหรือร้อยละ 90.0 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการผลิตขวดให้แก่
บคุคลภายนอกภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (“APG”) ซึง่ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม ยงัช่วย
ลดต้นทนุของการผลิตขวดที่ใช้บรรจเุคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัของบริษัทฯ อีกด้วย 
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2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น 5,810 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,202 ล้านบาทหรือร้อยละ 26.1 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 38.9 เพิ่มขึน้จากอตัรา
ก าไรขัน้ต้นร้อยละ 32.0 ผลกัดนัโดยอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ทีบ่ริษัท ฯ ด าเนินการผลิตด้วยตนเองเป็น
หลกั 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัทัง้แบบบรรจุ

ขวดและกระป๋อง มีการสร้างอตัราก าไรขัน้ต้นที่ดีขึน้ต่อเนื่องทุกไตรมาส ซึ่งเป็นผลของวตัถุดิบและหีบห่อรายการส าคญัมี

ต้นทุนลดลง ประกอบกับประสิทธิภาพสายการผลิตที่มีเทคโนโลยีทันสมยัตัง้แต่โรงผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลมูิเนียมไป

จนถึงโรงบรรจสิุนค้าส าเร็จรูป เอือ้หนนุต่อประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด นอกจากนี ้โรงผลิตกระป๋องอลมูิเนียมแห่งใหม่

ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด (“ACM”) มีอตัราการใช้ก าลงัผลิตที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องทุก

ไตรมาสจากประมาณร้อยละ 50, ร้อยละ 68, ร้อยละ 86 และร้อยละ 100 ในไตรมาส 1/2562 ถึงช่วงไตรมาส 4/2562 

ตามล าดับ น าไปสู่การประหยัดต้นทุนเพิ่มเติมส าหรับเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังแบบบรรจุกระป๋องประเภทไม่อัดก๊าซภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว อันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ ก าลังอยู่ใน

ขัน้ตอนพิจารณาลงทุนพฒันาธุรกิจผลิตหีบห่อและบรรจุภณัฑ์บางรายการด้วยตนเอง ก าลงัการผลิตส่วนใหญ่ส ารองไว้เพื่อ

น าหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ดงักล่าวที่ผลิตได้มาใช้ส าหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์ของบริษัท ก าลงัผลิตส่วนเกิน (ถ้ามี) จะน ามาใช้ให้

เกิดประโยชน์สงูสดุเชิงพาณิชย์ต่อไป ส่งผลให้เกิดการประหยดัต้นทุนผลิตภณัฑ์ภาพรวมในระยะยาว และสร้างรายได้ส่วน

เพิ่มจากการจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจผลิตหีบห่อและบรรจุภณัจะสามารถเร่ิมด าเนินการได้

ในช่วงไตรมาส 4/2563 หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาส 1/2564 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 2,753 ล้านบาท ลดลง 540 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.4 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการ
ขายรวมร้อยละ 18.4 ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า สาเหตุหลกัเกิดจากการ
ลดลงอย่างมีสาระส าคญัของค่าใช้จ่ายขายภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศองักฤษ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อบริหารอัตราผลตอบแทนจากการขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  และค่าธรรมเนียม
ผู้สนบัสนนุสโมสรฟตุบอลต่างประเทศที่ปรับลดลงตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับท่ีระบใุนสญัญา 

ค่าใช้จ่ายขาย 1,968 ล้านบาท ลดลง 552 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.9 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 13.2 
ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 17.5 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ส าคญัดงันี:้ 

(1) ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศ:  
ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายรับรู้เป็นเส้นตรงตามเงื่อนไขการช าระ
เงิน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงได้รับอันเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับปัจจุบัน 
ประกอบไปด้วย Chelsea Football Club Limited (CFC) และ English Football League (EFL) จ านวน 471 ล้านบาท 
ลดลง 162 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.6 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากค่าธรรมเนียมในส่วนของ CFC ที่ลดลงเหลือเพียงหน่ึงใน
สามสอดคล้องกับการปรับสถานะผู้สนบัสนุนจาก Principal partner เป็น Global partner ตัง้แต่เดือนกรกฏาคม 2562 
อีกทัง้ มีปัจจยัหนนุจากอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินปอนด์สเตอริงองักฤษเมื่อเปรียบเทียบกบัสกลุเงินบาททีอ่่อนค่า 
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ทัง้นี ้สัญญาการเป็นผู้ สนับสนุนสโมสร CFC จะสิน้สุดในเดือนมิถุนายน 2564 และสัญญาการเป็นผู้ สนับสนุนการ
แข่งขนั EFL จะสิน้สดุในเดือนพฤษภาคมปี 2565 โดยมีสิทธิที่จะขยายสญัญาอีก 2 ปีในอตัราค่าธรรมเนียมต่อปีที่เท่า
เดิม เพื่อสนบัสนุนภาพลกัษณ์การเป็นผลิตภณัฑ์ระดบัโลก แบรนด์ระดบัโลก และสานต่อความส าเร็จในการขยายการ
รับรู้ผลิตภณัฑ์แบรนด์คาราบาวให้เป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล  

(2) ค่าใช้จ่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) จ านวน 1,497 ล้านบาท ลดลง 390 ล้านบาท
หรือร้อยละ 20.7 ในส่วนที่ด าเนินการภายใต้บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากัด (“CBD”) ส าหรับธุรกิจในประเทศและใน
ส่วนท่ีด าเนินการภายใต้ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศองักฤษ: 

a. ค่าใช้จ่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนนุกีฬาฟตุบอลต่างประเทศ) ที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานของ CBD 
ส าหรับธุรกิจในประเทศ 1,390 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.3 สอดคล้องกับแผนงานการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละช่วงเวลา  

b. ค่าใช้จ่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนนุกีฬาฟตุบอลต่างประเทศ) ในส่วนท่ีเป็นของ ICUK ส าหรับตลาด
ในประเทศอังกฤษ 108 ล้านบาท ลดลง 422 ล้านบาทหรือร้อยละ 79.7 จากนโยบายควบคุมค่าใช้จ่าย โดย
มุ่งเน้นการส่ือสารผ่านแพลตฟอร์มฟุตบอล และมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะน ามาซึ่งอตัราการ
ขายที่ดีขึน้ในระยะยาว   

ค่าใช้จ่ายบริหาร 785 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.6 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 5.3 
ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 5.4 ในปีก่อนหน้า  

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 133 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.2 โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วยดอกเบีย้จ่ายที่ 
ACM รับรู้ผ่านงบก าไรขาดทนุหลงัจากที่เร่ิมประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 49 ล้านบาท ดอกเบีย้หุ้นกู้ประมาณ 64 ล้านบาท 
จ านวนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการสภาพคล่อง  

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 564 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 196 ล้านบาทหรือร้อยละ 53.1 คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลที่แท้จริงร้อยละ 18.6 ลดลงจากร้อยละ 27.7 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึน้
ตามผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะที่บริษัทย่อยต่างประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนลดลง  

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิ 2,468 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,508 ล้านบาทหรือร้อยละ 157.0 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 16.5 
เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 6.7 การเพิ่มขึน้ดงักล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวม การ
ลดลงของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร อนัเป็นผลจากนโยบายควบคมุค่าใช้จ่ายของบริษทัย่อยในต่างประเทศและค่าธรรมเนยีม
การสนบัสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศที่ลดลง  ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มสงูขึน้ตามที่กล่าว
ข้างต้น  
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ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 2,506 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,348 ล้านบาทหรือร้อยละ 116.3 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้
จากการขายรวมร้อยละ 16.8 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 8.0 ในปีก่อนหน้า มีปัจจยัหนนุหลกัจากรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้น
ในภาพรวมที่ปรับตวัดีขึน้ และการรับรู้ผลขาดทนุจากการด าเนินงานของ ICUK ที่ลดลงอย่างมีสาระส าคญั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ บันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยต่างประเทศจ านวน 1,499 ล้านบาทในไตรมาส 4/2562 

โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายใต้มาตรฐานรายงานทาง

การเงิน อย่างไรก็ตาม การด้อยค่าของสินทรัพย์ถือเป็นรายการท่ีมิใช่เงนิสด จึงไม่กระทบการบริหารกระแสเงินสดของบริษทัฯ 

และยังมิใช่เป็นการด้อยค่าของค่าความนิยม จึงไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ  โดยค่าเผ่ือการด้อยค่า

จ านวนดังกล่าวมีสาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนในอดีตของ ICUK ที่มีค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขายในประเทศ

องักฤษเป็นจ านวนมาก ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของ ICUK จึงมีนโยบายให้ ICUK 

เน้นสร้างรายได้จากการขายผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (grocery) และปรับใช้มาตรการควบคมุค่าใช้จ่ายการตลาด

และส่งเสริมการขายอย่างรัดกุม เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการขายในอัตราที่เหมาะสม กรอบแนวทางการด าเนินธุรกิจใน

ตลาดประเทศองักฤษข้างต้นสมัฤทธ์ิผลตัง้แต่ในปี 2562 (ผลขาดทนุของ ICUK ลดลงจาก 27.1 ล้านปอนด์ในปี 2561 มายู่ที่ 

12.6 ล้านปอนด์ในปี 2562) และถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและแผนธุรกิจในระยะ 5 ปีข้างหน้าที่สะท้อนอยู่ในการ

ประเมินมลูค่าเพื่อทดสอบการด้อยค่า  

 

ฐานะการเงนิรวมของบริษทัฯ สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เมื่อเทียบกับสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 14,780 ล้านบาทและ14,320 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 460 
ล้านบาทหรือร้อยละ 3.2 โดยมีสาเหตหุลกัดงัต่อไปนี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 962 ล้านบาทและ 138 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 824 ล้านบาทหรือร้อยละ 599.1 โดยในระหว่างปีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,957 ล้านบาท  
ขณะที่ใช้กระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,714 ล้านบาท และกิจกรรมการลงทุนจ านวน 432 ล้านบาท เมื่อ
รวมกนัแล้วจ่ายสทุธิเป็นจ านวน 2,147 ล้านบาท 

2. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 1,140 ล้านบาทและ 907 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 234 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 25.8 จากทัง้ธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ 

3. สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 992 ล้านบาทและ 887 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 104 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 11.8 เพื่อรองรับปริมาณการสัง่ซือ้จากลกูค้าที่เพิ่มสงูขึน้ 
 



 
   

หนา้ 6 ของ 7 
 

4. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 10,872 ล้านบาทและ 11,090 ล้านบาท ลดลง 218 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.0 โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากการรับรู้ค่าเส่ือมราคาที่เพิ่มขึน้  

5. ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมเกิดจากผลต่างระหว่างมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้รับกบัต้นทนุการในการเข้าซือ้ ICUK ของ CVHLUX 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในปี 2560 ซึ่งถือเป็นค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าความนิยมจ านวน 
481 ล้านบาทและ 500 ล้านบาท ลดลง 19 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.8 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นผลต่างจากอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 6,062 และ 6,955 ล้านบาท ลดลง 894 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 12.8 ประกอบด้วยหนีสิ้นหมนุเวียนจ านวน 3,777 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,013 ล้านบาทหรือร้อยละ 36.6 และหนีสิ้นไม่
หมนุเวียนจ านวน 2,284 ล้านบาท ลดลง 1,906 ล้านบาทหรือร้อยละ 45.5  

1. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 7 ล้านบาทและ 275 ล้านบาท ลดลง 268 
ล้านบาทหรือร้อยละ 97.5 เป็นผลจากการปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุน โดยค านึงถึงการบริหารสภาพคล่อง ความสมดุลของ
แหล่งที่มาและใช้ไปของแหล่งเงินทนุ ตลอดจนต้นทนุทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

2. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 1,447 ล้านบาทและ 1,810 ล้านบาท ลดลง 363 
ล้านบาทหรือร้อยละ 20.1 สอดคล้องกบัวตัถดุิบหลายรายการที่มีราคาลดลง และที่ส าคญัคือการเร่ิมใช้กระป๋องอลมูิเนียมที่
ผลิตเองผ่านการด าเนินงานของ ACM และลดปริมาณการจดัซือ้จากบคุคลภายนอก และการช าระคืนเจ้าหนีค้่าเคร่ืองจกัร 

3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 1,334 ล้านบาทและ 1,680 ล้านบาท 
ลดลง 346 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.6 ประกอบไปด้วยส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 291 ล้านบาท ลดลง 110 
ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ านวน 1,043 ล้านบาท ลดลง 236 ล้านบาท จากการคืนเงินกู้ยืมที่เก่ียวเนื่องกับโครงการขยาย
ก าลงัการผลิตของโรงงานบรรจขุวดทัง้จ านวนและการทยอยคืนเงินกู้ยืมของโครงการโรงงานผลิตกระป๋องจ านวนหน่ึง  

4. หุ้นกู้   

หุ้นกู้สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 2,788 ล้านบาทและ 2,786 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2 ล้านบาทหรือร้อยละ 
0.1 ประกอบไปด้วยส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 1,699 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจ านวน 1,089 ล้านบาท จะ
ครบก าหนดช าระภายในปี 2564 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 8,718 ล้านบาทและ 7,365 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,354 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 18.4 สะท้อนก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 2,454 ล้านบาทและเงินปันผลจ่ายจ านวน 1,100 ล้านบาท  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 0.8 เท่า และ 0.9 เท่า ตามล าดับ เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้น
หมุนเวียนมากกว่าการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียน โดยส่วนใหญ่มาจากมีหุ้นกู้ ส่วนหนึ่งที่จะถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีจ านวน 
1,699 ล้านบาท รายการดงักล่าวจึงถกูย้ายจากหนีสิ้นไม่หมนุเวียนเป็นหนีสิ้นหมนุเวียน  

2. วงจรเงนิสด 
วงจรเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากบั 6.9 วนั และ -3.3 วนั ตามล าดบั วงจรเงินสดมีระยะเวลานานขึน้
มีสาเหตุจากระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียที่ช้าลงจากเดิม 19.2 วนั เป็น 22.0 วนั ระยะเวลาการขายสินค้าที่ช้าลงจาก 13.5 วนัเป็น 16.1 
วนั และระยะเวลาการช าระหนีเ้ฉล่ียเร็วขึน้จาก 35.9 วนัเป็น 31.2 วนั    

3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 31.8 และร้อยละ 16.2 ตามล าดับ 
สอดคล้องกบัผลประกอบการที่ปรับตวัดีขึน้ดงัที่กล่าวข้างต้น   

4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 17.0 และร้อยละ 7.2 ตามล าดับ 
สอดคล้องกบัผลประกอบการที่ปรับตวัดีขึน้ดงัที่กล่าวข้างต้น   

5. อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เท่ากับ 0.7 เท่า และ 0.9 เท่า ตามล าดบั  เนื่องจากบริษัทฯ มี
ช าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ขณะที่มีก าไรสะสมเพิ่มขึน้ตามผลประกอบการที่ปรับตวัดีขึน้ดงัที่กล่าวข้างต้น   

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

พงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ 

 
(พงศานติ์ คล่องวฒันกิจ) 
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 

 


