
 
   

หนา้ 1 ของ 5 
 

CBG 013/2563 

วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563   

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 
ดงัต่อไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันปีก่อนหน้าสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 4,061 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 700 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.8 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลกั
จากปริมาณค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ของการส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงัตลาดต่างประเทศ และการเติบโตของรายได้จากการ
รับจ้างจดัจ าหน่ายสินค้าให้บคุคลภายนอก 

  
หมายเหต:ุ 1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั เคร่ืองดื่มเกลือแร่ และเคร่ืองดื่มฟังก์ชนันลัดริงค์ 
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 

รายได้จากผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง จ านวน 3,414 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 487 
ล้านบาทหรือร้อยละ 16.6 ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนร้อยละ 37:63 รายได้จากการขาย
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในต่างประเทศมีอตัราการเติบโตร้อยละ 30.0 ช่วยชดเชยธุรกิจในประเทศทีล่ดลงร้อยละ 1.0 โดยตลาด
เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังในประเทศมีอัตราการเติบโตเชิงปริมาณที่ร้อยละ 0.7 และเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังแบบบรรจุขวดภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดง มีส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณที่ร้อยละ 21.4 เป็นอนัดบั 2 ของตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั
ในประเทศ อ้างอิงจากข้อมลูปริมาณขายทอดสดุท้ายไปสู่ผู้บริโภคของ Nielsen  

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2562 % 2563 % จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 2,927 87% 3,414 84% 487 16.6

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
139 4% 119 3% (21) (14.8)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 290 9% 475 12% 185 63.5

อ่ืนๆ 4 0% 53 1% 49 1,189.7

รวม 3,361 100% 4,061 100% 700 20.8

การเปล่ียนแปลงงวด 3 เดอืนสิน้สุดวันที่ 31 มี.ค.
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บริษัทฯ ได้เร่ิมผลิต ขายและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ในกลุ่มเคร่ืองดื่มฟังก์ชนันลัดริงค ์กล่าวคือ เคร่ืองดื่มวิตามินซี ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า วู้ดดี ้ซี+ ล็อคในขวดแก้วสีเขียวขนาดบรรจ ุ140 มล. (“วู้ดดี ้ซี ล็อค”) ในเดือนมีนาคม 2563 ภายใต้การ
ด าเนินงานของบริษัท เอ วู้ดดี ้ดริงค์ จ ากัด (“AWD”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ  และคุณวุฒิธร มิลินทจินดา ใน
อัตราส่วนการถือหุ้นร้อยละ 85 และ 15 ตามล าดับ ทัง้นี ้คุณวุฒิธร มิลินทจินดาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียง รวมถึงเป็น
เจ้าของคอนเทนต์ที่มีจุดแข็งในด้านส่ือออนไลน์ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าวู้ดดี ้ซี ล็อค ไม่เพียงเป็นเคร่ืองดื่มที่มีศกัยภาพในการ
เติบโตท่ามกลางภาวะที่ผู้บริโภคหนัมาให้ความส าคญักบัสขุภาพ เป็นการเพิ่มอตัราการใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตเดิมทีม่ี
อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยงัสะท้อนแนวทางการต่อยอดผลส าเร็จของเครือข่ายกระจายสินค้าของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าถึง
ร้านค้าปลีกได้กว่า 180,000 แห่ง ทัว่ประเทศ  

รายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในตลาดต่างประเทศ 2,156 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 502 ล้านบาทหรือร้อยละ 30.3 โดยใน
จ านวนนีป้ระกอบไปด้วยรายได้ส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ CLMV รวมกัน 1,969 ล้านบาท ประเทศจีน 66 ล้านบาท และที่
เหลือเป็นประเทศอื่น ซึง่เป็นค าสัง่ซือ้ของประเทศเยเมนและอฟักานิสถานเป็นหลกั  

กลุ่มประเทศ CLMV คือ ตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกขายไป
ยงักลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ 526 ล้านบาทหรือร้อยละ 36.4 มีปัจจยัเชิงบวกจากปริมาณค าสัง่ซือ้จากประเทศกมัพชูาและ
ประเทศเมียนมาร์ โดยยอดขายไปประเทศเมียนมาร์และประเทศกมัพชูายงัสามารถท าสถิติสงูสดุใหม่ในไตรมาสนี ้ 

รายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอก 475 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 185 ล้านบาทหรือร้อยละ 63.5 ยงัคงขยายตวั
ต่อเนื่องทกุไตรมาสในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยมีปัจจยัเชิงบวกจากความหลากหลายและคณุภาพในตวัผลิตภณัฑ์ ประกอบกับ
อาศัยผลส าเร็จของประสิทธิภาพการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสดซึ่งในปัจจุบันสามารถเข้าถึงร้านค้าปลีกได้มากกว่า 
180,000 ร้านค้าทั่วประเทศ อนึ่ง รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตลดลง 21 
ล้านบาทหรือร้อยละ 14.8 เนื่องจากกลุ่มผลิตภณัฑ์เหล่านีย้งัมิได้เป็นธุรกิจหลกั แต่เป็นช่องทางในการขยายการรับรู้แบรนด์
ของบริษัทฯ 

รายได้อื่นจ านวน 53 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 49 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการผลิตขวดให้แก่บุคคลภายนอกภายใต้การ
ด าเนินงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (“APG”) ซึง่ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม ยงัช่วยลดต้นทนุของการผลิตขวด
ที่ใช้บรรจเุคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัของบริษัทฯ จากการประหยดัต่อขนาดอีกด้วย 

2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น 1,722 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 532 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.8 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 42.4 เพิ่มขึน้จากอตัรา
ก าไรขัน้ต้นร้อยละ 35.4 ผลกัดนัโดยอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ทีบ่ริษัท ฯ ด าเนินการผลิตด้วยตนเองเป็น
หลกั 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัทัง้แบบบรรจุ

ขวดและกระป๋องมีการสร้างอตัราก าไรขัน้ต้นที่ดีขึน้ต่อเนื่องทุกไตรมาส ซึ่งเป็นผลของวตัถุดิบและหีบห่อรายการส าคญัมี

ต้นทุนลดลง ประกอบกับประสิทธิภาพสายการผลิตที่มีเทคโนโลยีทันสมยัตัง้แต่โรงผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลมูิเนียมไป

จนถึงโรงบรรจสิุนค้าส าเร็จรูป เอือ้หนุนต่อประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด นอกจากนี ้โรงผลิตกระป๋องอลมูิเนียมภายใต้

การด าเนินงานของบริษัท เอเชีย แคน แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั (“ACM”) มีอตัราการใช้ก าลงัผลิตร้อยละ 100 ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 



 
   

หนา้ 3 ของ 5 
 

4/2562 หลังจากเร่ิมด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 น าไปสู่การประหยัดต้นทุนเพิ่มเติมส าหรับ

เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังแบบบรรจุกระป๋องประเภทไม่อัดก๊าซภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว อันเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างเป็นระบบ  

ปริมาณค าสั่งซือ้เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังจากลูกค้าในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องทุกไตรมาสตลอดทัง้ปี 2562 จนถึง

ปัจจุบัน ประกอบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต ขายและจัดจ าหน่ายมีความหลากหลายมากขึน้ ส่งผลให้

เกิดช้อจ ากัดและไม่สามารถรองรับปริมาณความต้องการจากลกูค้า บริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นควรลงทุนติดตัง้เคร่ืองจกัร

สายการบรรจุขวดและกระป๋องใหม่ รวมถึงอุปกรณ์และงานระบบสนับสนุนที่เก่ียวข้อง เมื่อแล้วเสร็จจะท าให้โรงบรรจุ

เคร่ืองดื่มที่อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรามีก าลงัผลิตเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ประมาณ 4.2 ล้านขวดต่อวนัหรือประมาณร้อยละ 

40 และเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ประมาณ 5.7 ล้านกระป๋องต่อวนัหรือประมาณร้อยละ 30 โดยคาดว่าก าลงัผลิตส่วนเพิ่มดงักล่าวจะ

เร่ิมเข้าสู่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ชว่งไตรมาส 4/2563 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละส่วนงานท่ีส าคญัอกี

หลายโครงการตัง้แต่ ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาธุรกิจผลิตหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท  เอเชีย 

แพ็คเกจจิง้ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด (“APM”) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและลดต้นทนุ

การประกอบธุรกิจในระยะยาว 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 727 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 52 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.6 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขาย
รวมร้อยละ 17.9 ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุ
หลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึน้ อนึ่ง จากค่าใช้จ่ายขายที่เพิ่มขึน้ตามแผนการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับธุรกจิ
ในประเทศ ขณะที่ค่าใช้จ่ายขายภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศอังกฤษยังคงด าเนินการตาม
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด เพื่อบริหารอัตราผลตอบแทนจากการขายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และ
ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรฟตุบอลต่างประเทศที่ปรับลดลงตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับท่ีระบใุนสญัญา 

ค่าใช้จ่ายขาย 499 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 19 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.9 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 12.3 
ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 14.3 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ส าคญัดงันี:้ 

(1) ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศ:  
เป็นค่าใช้จ่ายรับรู้เป็นเส้นตรงตามเงื่อนไขการช าระเงิน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงได้รับอนั
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับปัจจุบัน ประกอบไปด้วย Chelsea Football Club Limited (CFC) และ English 
Football League (EFL) จ านวน  99 ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาทหรือร้อยละ  34.2 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจาก
ค่าธรรมเนียมในส่วนของ CFC ที่ลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสามสอดคล้องกับการปรับสถานะผู้สนบัสนุนจาก Principal 
partner เป็น Global partner ตัง้แต่เดือนกรกฏาคม 2562  
ทัง้นี ้สัญญาการเป็นผู้ สนับสนุนสโมสร CFC จะสิน้สุดในเดือนมิถุนายน 2564 และสัญญาการเป็นผู้ สนับสนุนการ
แข่งขัน EFL จะสิน้สุดในเดือนพฤษภาคมปี 2565 โดยบริษัทฯ มีสิทธิที่จะขยายสัญญากับ EFL อีก 2 ปีในอัตรา
ค่าธรรมเนียมต่อปีที่เท่าเดิม เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์การเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก แบรนด์ระดับโลก และสานต่อ
ความส าเร็จในการขยายการรับรู้ผลิตภณัฑ์แบรนด์คาราบาวให้เป็นท่ีรู้จกัในระดบัสากล  
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(2) ค่าใช้จ่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนนุกีฬาฟตุบอลต่างประเทศ) จ านวน 400 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 71 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 21.4 ส่วนใหญ่จะผันแปรตามแผนงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับธุรกิจในประเทศ ในส่วนที่
ด าเนินการภายใต้บริษัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั (“CBD”) ขณะที่ค่าใช้จ่ายภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ส าหรับ
ตลาดในประเทศองักฤษ ยงัคงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการส่ือสารผ่านแพลตฟอร์ม
ฟตุบอล และมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะน ามาซึง่อตัราการขายที่ดีขึน้ในระยะยาว 

ค่าใช้จ่ายบริหาร 228 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 33 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.8 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 5.6 
ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 5.8 ในปีก่อนหน้า  

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 31 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.3 เนื่องจากการทยอยคืนเงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงินของ 
ACM 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 166 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 65 ล้านบาทหรือร้อยละ 64.1 คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล
ที่แท้จริงร้อยละ 16.8 ลดลงจากร้อยละ 20.2 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้ตามผล
ก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะที่บริษัทย่อยต่างประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนลดลง  

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิ 823 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 425 ล้านบาทหรือร้อยละ 106.5 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 20.3 
เพิ่มขึน้จากสัดส่วนร้อยละ 11.9 การเพิ่มขึน้ดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวม 
การบริหารค่าใช้จ่ายขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มสงูขึน้
ตามที่กล่าวข้างต้น  

ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 801 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 382 ล้านบาทหรือร้อยละ 91.0 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จาก
การขายรวมร้อยละ 19.7 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 12.5 ในปีก่อนหน้า มีปัจจยัหนนุหลกัจากรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นใน
ภาพรวมที่ปรับตวัดีขึน้ และการรับรู้ผลขาดทนุจากการด าเนินงานของ ICUK ที่ลดลงอย่างมีสาระส าคญั  
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ฐานะการเงนิรวมของบริษทัฯ สิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2563 เมื่อเทียบกับสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 18,231 ล้านบาทและ 14,780 ล้านบาท 
ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 3,451 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.3 โดยมีสาเหตุหลกัจากเงินสดเพิ่มขึน้ 3,036 ล้านบาท สอดคล้องกับเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงานและกิจกรรมจดัหาเงินที่เพิ่มขึน้ และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้ 318 ล้านบาท จากการปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 9,867 และ 6,062 ล้านบาท 
ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 3,805 ล้านบาทหรือร้อยละ 62.8 จาก (1) เงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้ 1,993 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน (2) เงินปันผลค้างจ่ายจ านวน 1,200 ล้านบาทซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นแล้วในเดือน เมษายน 2563 และ (3) หนีสิ้น
ตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 319 ล้านบาท จากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า โดย
บริษัทฯ มีหนีสิ้นที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่าย (ไม่รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า) รวมทัง้สิน้ 6,050 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
1,921 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนหนีสิ้นที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ  0.7 เพิ่มขึน้จาก
ร้อยละ 0.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในขณะท่ีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.2 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 0.7 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

พงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ 

 
(พงศานติ์ คล่องวฒันกิจ) 
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 

 


