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CBG 023/2563 

วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ส าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกนัปีก่อนหน้า ดงัต่อไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดอืนและ 6 เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้าสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 

1. รายได้จากการขาย 

ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 4,508 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 754 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.1 
โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกัจากปริมาณค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ของการส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงัตลาดต่างประเทศ และการ
เติบโตของรายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายสินค้าให้บคุคลภายนอก 

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

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองจ านวน 3,713 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 446 
ล้านบาทหรือร้อยละ 13.6 ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนร้อยละ 40:60 รายได้จากการขาย
ในต่างประเทศมีอตัราการเติบโตร้อยละ 27.0 ช่วยชดเชยธุรกิจในประเทศทีล่ดลงร้อยละ 1.7  

ธุรกิจในประเทศลดลงเล็กน้อย มีสาเหตุจากความต้องการซือ้เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศได้รับผลกระทบจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่หยดุชะงกัชัว่คราวและมาตรการเคอร์ฟิวในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงมิถนุายนเนื่องจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ถกูชดเชยด้วยรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้ซี+ ล็อค รสเลมอนที่บริษัท

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2562 % 2563 % จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 3,268 87% 3,713 82% 446 13.6

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
149 4% 87 2% (62) (41.6)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 315 8% 598 13% 282 89.6

อ่ืนๆ 21 1% 109 2% 88 414.0

รวม 3,754 100% 4,508 100% 754 20.1

งวด 3 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย. การเปล่ียนแปลง
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ฯ ได้เร่ิมผลิต และจดัจ าหน่ายครัง้แรกในเดือนมีนาคม 2563 ภายใต้การด าเนินงานของบริษัทร่วมทุน บริษัท เอ วู้ดดี ้ดริงค์ 
จ ากัด (“AWD”) นอกจากนี ้ในเดือน มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้วางจ าหน่ายเคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้ซี+ ล็อค รสส้ม ใน
ประเทศไทย อีกทัง้ยงัได้เร่ิมส่งออก วู้ดดี ้ซี+ ล็อค ไปบางประเทศในกลุ่ม CLMV ซึง่ยงัไม่ได้มีสดัส่วนที่เป็นสาระส าคญั 

ในไตรมาส 2/2563 ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังในประเทศเชิงปริมาณหดตวัลงร้อยละ 13.4 และเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังแบบ
บรรจุขวดภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดง ยงัรักษาส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณที่ร้อยละ 21.4 เป็นอนัดบั 2 ของ
ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศ ขณะที่ตลาดเคร่ืองดื่มวิตามินซียงัเติบโตในระดบัสงู และเคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้ซี+ 
ล็อค มส่ีวนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณ ณ เดือนมิถนุายนท่ีร้อยละ 6.4 เป็นอนัดบั 4 อ้างอิงจากข้อมลูปริมาณขายทอดสดุท้าย
ไปสู่ผู้บริโภคของ Nielsen 

รายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในตลาดต่างประเทศ 2,219 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 472 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.0 โดยใน
จ านวนนีป้ระกอบไปด้วยรายได้ส่งออกไปยงักลุ่มประเทศ CLMV ในสดัส่วนร้อยละ 81 ประเทศจีน ในสดัส่วนร้อยละ 7 และที่
เหลือร้อยละ 12 เป็นประเทศอื่น ซึง่เป็นค าสัง่ซือ้ของประเทศเยเมนและอฟักานิสถานเป็นหลกั  

กลุ่มประเทศ CLMV คือตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกขายไป
ยงักลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ 524 ล้านบาทหรือร้อยละ 41.0 มีปัจจยัเชิงบวกจากปริมาณค าสัง่ซือ้ของทุกประเทศในกลุ่ม 
CLMV ที่เพิ่มขึน้ โดยประเทศเมียนมาร์ยงัสามารถท าสถิติสงูสดุใหม่ในไตรมาสนี ้ 

รายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอก 598 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 282 ล้านบาทหรือร้อยละ 89.6 ยงัคงขยายตวั
ต่อเนื่องทุกไตรมาสในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยเชิงบวกจากความหลากหลายและคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ 
ประกอบกับอาศัยผลส าเร็จของประสิทธิภาพการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสดซึ่งในปัจจุบันสามารถเข้าถึงร้านค้าปลีกได้
มากกว่า 180,000 ร้านค้าทัว่ประเทศ  

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิตลดลง 62 ล้านบาทหรือร้อยละ 41.6 เนื่องจาก
กลุ่มผลิตภณัฑ์เหล่านีย้งัมิได้เป็นธุรกิจหลกั แต่เป็นช่องทางในการขยายการรับรู้แบรนด์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
ได้วางแผนที่จะใช้กลยทุธ์ทางด้านราคา (pricing strategy) เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์กาแฟพร้อมดื่มคารา
บาวตัง้แต่คร่ึงหลงัของปี ซึง่มีสดัส่วนกว่าร้อยละ 60 ของรายได้ในกลุ่มดงักล่าว 

รายได้อื่นจ านวน 109 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 88 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการผลิตขวดให้แก่บคุคลภายนอกภายใต้การ
ด าเนินงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (“APG”) ซึง่ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม ยงัช่วยลดต้นทนุของการผลิตขวด
ที่ใช้บรรจเุคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัของบริษัทฯ จากการประหยดัต่อขนาดอีกด้วย 
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ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 (1H/2563) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 8,568 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,454 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 20.4 มีปัจจยัหนนุหลกัจากปริมาณค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ของการส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงัตลาดต่างประเทศ การ
เติบโตของรายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายสินค้าให้บุคคลภายนอก และการเติบโตของรายได้อื่น ซึ่งได้แก่ รายได้จากการ
ผลิตขวดให้แก่บคุคลภายนอก  

รายได้จากผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง จ านวน 7,127 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 933 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 15.1 ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อัตราส่วนร้อยละ 39:61 รายได้จากการขายใน
ต่างประเทศมีอัตราการเติบโตร้อยละ 28.6 ผลักดันจากปริมาณค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มประเทศ CLMV เป็นหลัก ทัง้นีช้่วย
ชดเชยธุรกิจในประเทศที่ลดลงร้อยละ 1.5 

2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้น 1,834 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 424 ล้านบาทหรือร้อยละ 30.1 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 40.7 เพิ่มขึน้จากอตัรา
ก าไรขัน้ต้นร้อยละ 37.6 ผลกัดนัโดยอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ทีบ่ริษัท ฯ ด าเนินการผลิตด้วยตนเองเป็น
หลกั  

กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัทัง้แบบบรรจุ

ขวดและกระป๋องมีการสร้างอัตราก าไรขัน้ต้นที่ดีขึน้จากปีก่อนหน้า เป็นผลของวัตถุดิบและหีบห่อรายการส าคัญมีต้นทุน

ลดลง ประกอบกบัประสิทธิภาพสายการผลิตที่มีเทคโนโลยีทนัสมยัตัง้แต่โรงผลิตขวดแก้วและกระป๋องอลมูิเนียมไปจนถึงโรง

บรรจุสินค้าส าเร็จรูป เอือ้หนุนต่อประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด นอกจากนี ้โรงผลิตกระป๋องอลูมิเนียมภายใต้การ

ด าเนินงานของบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด (“ACM”) มีอัตราการใช้ก าลังผลิตร้อยละ 100 ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 

4/2562 หลังจากเร่ิมด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2561 น าไปสู่การประหยัดต้นทุนเพิ่มเติมส าหรับ

เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังแบบบรรจุกระป๋องประเภทไม่อัดก๊าซภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาว อันเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างเป็นระบบ  

ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 (1H/2563) ก าไรขัน้ต้น 3,556 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 956 ล้านบาทหรือร้อยละ 36.8 คิดเป็นอตัราก าไร

ขัน้ต้นร้อยละ 41.5 เพิ่มขึน้จากอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 36.5 ผลักดันโดยอัตราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่

บริษัท ฯ ด าเนินการผลิตด้วยตนเองเป็นหลกั ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีกล่าวข้างต้น 

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2562 % 2563 % จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 6,194 87% 7,127 83% 933 15.1

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
289 4% 206 2% (83) (28.6)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 606 9% 1,073 13% 467 77.1

อ่ืนๆ 25 0% 163 2% 137 540.0

รวม 7,114 100% 8,568 100% 1,454 20.4

การเปล่ียนแปลงงวด 6 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 มิ.ย.
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ปริมาณค าสั่งซือ้เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังจากลูกค้าในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องทุกไตรมาสตลอดทัง้ปี 2562 จนถึง

ปัจจุบนั ประกอบกับกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต ขายและจดัจ าหน่ายมีความหลากหลายมากขึน้ ส่งผลให้เกิด

ข้อจ ากดัและไม่สามารถรองรับปริมาณความต้องการจากลกูค้า บริษัทฯ อยู่ระหว่างลงทนุติดตัง้เคร่ืองจกัรสายการบรรจุขวด

และกระป๋องใหม่ รวมถึงอปุกรณ์และงานระบบสนบัสนุนท่ีเก่ียวข้อง เมื่อแล้วเสร็จจะท าให้โรงบรรจเุคร่ืองดื่มที่อ าเภอบางปะ

กง จงัหวดัฉะเชิงเทรามีก าลงัผลิตเพิ่มขึน้มาอยู่ที่ประมาณ 4.2 ล้านขวดต่อวนัหรือประมาณร้อยละ 40 และเพิ่มขึน้มาอยู่ที่

ประมาณ 5.7 ล้านกระป๋องต่อวันหรือประมาณร้อยละ 30 โดยคาดว่าก าลังผลิตส่วนเพิ่มดงักล่าวจะเร่ิมเข้าสู่กิจกรรมเชิง

พาณิชย์ช่วงไตรมาส 4/2563 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละส่วนงานท่ีส าคญัอีกหลายโครงการตัง้แต ่

ซึง่หมายรวมถึงการพฒันาธุรกิจผลิตหีบห่อและบรรจภุณัฑ์ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิง้ แมนแูฟคเจอ

ร่ิง จ ากดั (“APM”) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและลดต้นทนุการประกอบธุรกิจในระยะ

ยาว ซึง่คาดว่าจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 4/2563 เช่นกนั 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 765 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 42 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.9 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขาย
รวมร้อยละ 17.0 ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 19.2 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มีสาเหตุ
หลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายขายลดลงจากค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรฟตุบอลต่างประเทศ
ที่ปรับลดลงตามเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับท่ีระบใุนสญัญาเป็นหลกั 

ค่าใช้จ่ายขาย 470 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.4 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 10.4 
ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 14.1 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ส าคญัดงันี:้ 

(1) ค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสรและการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศ:  
เป็นค่าใช้จ่ายรับรู้เป็นเส้นตรงตามเงื่อนไขการช าระเงิน ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงได้รับอนั
เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับปัจจุบัน ประกอบไปด้วย Chelsea Football Club Limited (CFC) และ English 
Football League (EFL) จ านวน  92 ล้านบาท ลดลง 56 ล้านบาทหรือร้อยละ  37.6 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจาก
ค่าธรรมเนียมในส่วนของ CFC ที่ลดลงสอดคล้องกับการปรับสถานะผู้สนับสนุนจาก 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  

(2) ค่าใช้จ่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) จ านวน 378 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 1.3 ส่วนใหญ่จะผนัแปรตามแผนงานการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับธุรกิจในประเทศ ขณะที่ค่าใช้จ่าย
ภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ส าหรับตลาดในประเทศองักฤษ ยงัคงมีการควบคมุค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งเน้นการส่ือสารผ่านแพลตฟอร์มฟตุบอล และมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะน ามาซึง่อตัราการขายที่ดี
ขึน้ในระยะยาว 
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ค่าใช้จ่ายบริหาร 294 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 103 ล้านบาทหรือร้อยละ 53.9 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 6.5 
เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 5.1 ในปีก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัพนกังาน และค่าใช้จ่ายทีป่รึกษากฏหมายที่เพิ่มขึน้ 
และมีค่าใช้จ่ายพิเศษในไตรมาสดงักล่าว คือ เงินบริจาคแก่กองทนุชยัพฒันาสู้ภยัโควิด 19 จ านวน 50 ล้านบาท  

ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 (1H/2563) ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 1,492 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 94 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.7 คิดเป็น
สดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 17.4 ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า  

ค่าใช้จ่ายขาย 970 ล้านบาท ลดลง 42 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.1 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 11.3 ลดลง
จากสดัส่วนร้อยละ 14.2 จากค่าธรรมเนียมผู้สนบัสนนุสโมสร CFC เป็นหลกั 

ค่าใช้จ่ายบริหาร 522 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 136 ล้านบาทหรือร้อยละ 35.1 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 6.1 
ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 5.4 ในปีก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้ ทัง้ยงัมีรายการพิเศษ คือ เงินบริจาคแก่
กองทนุชยัพฒันาสู้ภยัโควิด 19 จ านวน 50 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 2/2563 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 32 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.5 เนื่องจากการทยอยคืนเงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงินของ 
ACM 

ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 (1H/2563) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 63 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.4 ด้วยเหตุผล
เดียวกนักบัท่ีกล่าวข้างต้น 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 179 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 44 ล้านบาทหรือร้อยละ 33.2 คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล
ที่แท้จริงร้อยละ 16.7 ลดลงจากร้อยละ 19.7 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้ตามผล
ก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะที่บริษัทย่อยต่างประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนลดลง  

ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 (1H/2563) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบคุคลจ านวน 345 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 109 ล้านบาทหรือร้อยละ 
46.5 คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริงร้อยละ 16.7 ลดลงจากร้อยละ 19.9 ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีกล่าวข้างต้น 

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิ 891 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 342 ล้านบาทหรือร้อยละ 62.5 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ  19.8 
เพิ่มขึน้จากสัดส่วนร้อยละ 14.6 การเพิ่มขึน้ดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวม 
ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุสโมสร CFC ซึง่ลดลงตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2562 และการบริหารค่าใช้จ่ายขายและบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มสงูขึน้  

ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 881 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 329 ล้านบาทหรือร้อยละ 59.6 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จาก
การขายรวมร้อยละ 19.6 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 14.7 ในปีก่อนหน้า มีปัจจยัหนนุหลกัจากรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นใน
ภาพรวมที่ปรับตวัดีขึน้ ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุสโมสร CFC ที่ลดลง และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด าเนินงานของ ICUK 
ที่ลดลงจากการควบคมุค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 (1H/2563) ก าไรสทุธิ 1,714 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 767 ล้านบาทหรือร้อยละ 81.0 คิดเป็นสดัส่วนต่อ
รายได้จากการขายรวมร้อยละ 20.0 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 13.3 ในปีก่อนหน้า ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีกล่าวข้างต้น 

ส าหรับคร่ึงแรกของปี 2563 (1H/2563) ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 1,682 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 711 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 73.1 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ  19.6 เพิ่มขึน้จากสัดส่วนร้อยละ 13.7 ในปีก่อนหน้า ด้วย
เหตผุลเดียวกนักบัท่ีกล่าวข้างต้น 

 

ฐานะการเงนิรวมของบริษทัฯ สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 15,363 ล้านบาทและ 14,780 ล้านบาท 
ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 583 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.9 โดยมีสาเหตุหลกัจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึน้ 248 ล้านบาท จากวตัถุดิบ
และบรรจุภณัฑ์ที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับยอดขาย และสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้ 274 ล้านบาท จากการปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 6,131 และ 6,062 ล้านบาท 
ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 70 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.2 จาก (1) เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 217 ล้านบาท (2) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึน้
จ านวน 352 ล้านบาท และ (3) หนีสิ้นตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ 275 ล้านบาท จากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ขณะที่หนีสิ้นที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่าย (ไม่รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่า) รวมทัง้สิน้ 
3,372 ล้านบาท ลดลงจ านวน 756 ล้านบาท จากหุ้นกู้บางส่วนที่ครบก าหนดไถ่ถอน ส่งผลให้อัตราส่วนหนีสิ้นที่ก่อให้เกิด
ภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.4 ลดลงจากร้อยละ 0.5 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ในขณะที่อตัราส่วน
หนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นทรงตวัอยู่ที่ร้อยละ 0.7. 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

พงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ 
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