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CBG 027/2563 

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกนัปีก่อนหน้า ดงัต่อไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้าสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

1. รายได้จากการขาย 

ส าหรับไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจ านวน 4,405 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 543 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.1 
จากการเติบโตของรายได้ในทกุกลุ่มผลิตภณัฑ์ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกัจากการเติบโตของยอดส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั
ไปยงัตลาดต่างประเทศและการเติบโตของรายได้รับจ้างจดัจ าหน่ายสินค้าให้บคุคลภายนอกในประเทศ 

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

1.1) รายได้จากผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองจ านวน 3,617 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
246 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.3 ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนร้อยละ 43:57 รายได้จากการ
ขายต่างประเทศมีอัตราการเติบโตร้อยละ 15.1 ในขณะที่รายได้จากการขายในประเทศลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน แต่มีแนวโน้มดีขึน้เติบโตร้อยละ 5.0 (QoQ) เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563 หลงัจากที่ประเทศไทยมี
การผ่อนคลายมาตรการป้องกนัโควิด-19 โดยยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวมีผลตัง้แต่วนัท่ี 15 มิถนุายน 2563 

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2562 % 2563 % จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 3,371 87% 3,617 82% 246 7.3

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
122 3% 135 3% 13 10.9

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 351 9% 613 14% 262 74.4

อ่ืนๆ 18 0% 40 1% 22 126.4

รวม 3,862 100% 4,405 100% 543 14.1

งวด 3 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 ก.ย. การเปล่ียนแปลง
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(1.1.1) รายได้จากการขายในประเทศจ านวน 1,569 ล้านบาท ลดลง 22 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.4 เนื่องจากเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ชะลอตวั ประกอบกบัอตัราการว่างงานคงอยู่ในระดบัสงูเมื่อเทียบกบัปีก่อน (อ้างอิงข้อมลูการจ้างงาน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย)  

ส าหรับไตรมาส 3/2563 ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศเชิงปริมาณหดตวัในอตัราร้อยละ 7.0 และเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั
แบบบรรจุขวดภายใต้เคร่ืองหมายการค้าคาราบาวแดงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณที่ร้อยละ 21 เป็นอนัดบั 2 ของ
ตลาด ในขณะที่ตลาดเคร่ืองดื่มวิตามินซีเติบโตในอัตราสูง และเคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้ซี+ ล็อค มีส่วนแบ่งการตลาดเชิง
ปริมาณที่ร้อยละ 9 ขยบัขึน้มาเป็นเคร่ืองดื่มวิตามินซีอนัดบั 3 ของตลาดตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 (อ้างอิงข้อมลูปริมาณ
ขายทอดสุดท้ายไปสู่ผู้บริโภคของ Nielsen) จากการที่บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย ควบคู่ไปกับ
กิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายเคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้ซี+ ล็อค รสเลมอนและรสส้มอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึน้ของ
ส่วนแบ่งการตลาดเคร่ืองดื่มวติามินซีสะท้อนให้เห็นกระแสตอบรับท่ีดีจากกลุ่มลกูค้าเป้าหมายและสร้างโอกาสการขยายฐาน
ธุรกิจในประเทศของบริษัทฯ 

(1.1.2) รายได้จากการขายเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในตลาดต่างประเทศจ านวน 2,048 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 269 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 15.1 โดยยอดส่งออกหลกักว่าร้อยละ 81 มาจากกลุ่มประเทศ CLMV ร้อยละ 6 มาจากประเทศจีนและร้อยละ 18 มาจาก
ประเทศอื่น ซึง่เป็นค าสัง่ซือ้ของประเทศเยเมนและอฟักานิสถานเป็นหลกั  

กลุ่มประเทศ CLMV คือตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่และยงัมีศกัยภาพที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกขายไปยงักลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ 184 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.5 ปัจจยัหนุนหลกั
จากปริมาณค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ของประเทศเมียนมาร์ ทัง้นี ้เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2/2563 อ่อนตวัลงร้อยละ 8.0  

ตลาดอังกฤษ (UK) ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทย่อย Intercarabao Company Limited (“ICUK”) มีทิศทางการขายที่ดี
ขึน้ เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์ที่เน้นการเพิ่มอตัราการขายในช่องทางเครือข่ายร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และเพิ่มช่องทางการขาย
ออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีปริมาณขายเฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 560,000 กระป๋อง เพิ่มขึน้กว่าเท่าตวั
จากปริมาณขายเฉล่ียในช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 

1.2) รายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกจ านวน 613 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 262 ล้านบาทหรือร้อยละ 74.4 
ยังคงขยายตัวต่อเนื่องทุกไตรมาสในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยเชิงบวกจากความหลากหลายและคุณภาพในตวั
ผลิตภณัฑ์ ประกอบกบัอาศยัผลส าเร็จของประสิทธิภาพการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสดซึง่ในปัจจบุนัสามารถเข้าถึงร้านค้า
ปลีกได้มากกว่า 180,000 ร้านค้าทัว่ประเทศ  

1.3) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิต 135 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 10.9 เนื่องจากรายได้จากการขายกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม เพิ่มขึน้ 15 ล้านบาทหรือร้อยละ18.0 ซึ่งเป็นผลจากการ
ปรับใช้กลยทุธ์ราคา (pricing strategy) ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2563 

1.4) รายได้อื่นจ านวน 40 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22 ล้านบาทหรือร้อยละ 126.4 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการผลิตขวดให้แก่
บคุคลภายนอกภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (“APG”) ซึง่ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม ยงัช่วย
ลดต้นทนุของการผลิตขวดที่ใช้บรรจเุคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มวิตามินซีของบริษัทฯ จากการประหยดัต่อขนาด 
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หมายเหต:ุ 1/ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั เคร่ืองดื่มเกลือแร่ และเคร่ืองดื่มฟังก์ชนันลัดริงค์ 
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม 

ส าหรับช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 (9M2563) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมจ านวน 12,974 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,998 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 18.2 มีปัจจัยหนุนหลักจากปริมาณค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้ของการส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังไปยังตลาด
ต่างประเทศ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้ซี+ ล็อค ครัง้แรกในเดือนมีนาคม 2563 อีกทัง้ มีรายได้
เพิ่มขึน้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายสินค้าให้บคุคลภายนอกและรายได้อื่นจากการผลิตขวดให้แก่บคุคลภายนอก  

รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองจ านวน 10,744 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,179 
ล้านบาทหรือร้อยละ 12.3 ซึ่งในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนร้อยละ 40:60 รายได้จากการขายใน
ต่างประเทศมีอตัราการเติบโตร้อยละ 24.0 ผลกัดนัจากปริมาณค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มประเทศ CLMV เป็นหลกั  

2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นจ านวน 1,831 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 237 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.9 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 41.6 เพิ่มขึน้จาก
อัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 41.3 มีปัจจัยหนุนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ฯ ด าเนินการผลิตด้วยตนเอง ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัที่มี
สดัส่วนรายได้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 82 ของรายได้จากการขายรวม มีรายได้เติบโตและอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้   

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 าหรับช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 (9M2563) ก าไรขัน้ต้นจ านวน 5,386 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,193 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.5 คิด

เป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 41.5 เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 38.2 อตัราก าไรขัน้ต้นในภาพรวมที่สงูขึน้มีสาเหตหุลกั

จากกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัท ฯ ด าเนินการผลิตด้วยตนเองซึง่เป็นธุรกิจหลกัที่มีสดัส่วนรายได้คิดสดัส่วนร้อยละ 83 ของรายได้

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2562 % 2563 % จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 9,565 87% 10,744 83% 1,179 12.3

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
411 4% 341 3% (69) (16.9)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 957 9% 1,686 13% 729 76.1

อ่ืนๆ 43 0% 203 2% 160 370.0

รวม 10,976 100% 12,974 100% 1,998 18.2

การเปล่ียนแปลงงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันที่ 30 ก.ย.
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จากการขายรวม มีความสามารถในการท าก าไรดีขึน้ด้วยเหตุผลเดียวกับที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี ้ก าไรขัน้ต้นที่เติบโตยัง

เป็นผลจากการเติบโตของรายได้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัท ฯ ด าเนินการผลิตด้วยตนเอง กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ รับจ้างจดั

จ าหน่ายให้แก่บคุคลภายนอก และการผลิตขวดให้แก่บคุคลภายนอกที่มากขึน้  

ปริมาณค าสัง่ซือ้เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัจากลกูค้าในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องทุกไตรมาสตลอดทัง้ปี 2562 จนถึงปี

ปัจจุบนั ประกอบกับกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต ขายและจดัจ าหน่ายมีความหลากหลายมากขึน้ ส่งผลให้เกิด

ข้อจ ากดัและไม่สามารถรองรับปริมาณความต้องการจากลกูค้า บริษัทฯ อยู่ระหว่างลงทนุติดตัง้เคร่ืองจกัรสายการบรรจุขวด

และกระป๋องใหม่ รวมถึงอุปกรณ์และงานระบบสนับสนุนที่เก่ียวข้อง โดยคาดว่าก าลังผลิตส่วนเพิ่มดังกล่าวจะเร่ิมเข้าสู่

กิจกรรมเชิงพาณิชย์ช่วงไตรมาส 4/2563 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละส่วนงานที่ส าคญัอีกหลาย

โครงการตัง้แต่ ซึ่งหมายรวมถึงการพฒันาธุรกิจผลิตหีบห่อและบรรจภุณัฑ์ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอเชีย แพ็คเกจ

จิง้ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด (“APM”) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและลดต้นทุนการ

ประกอบธุรกิจในระยะยาว ซึง่คาดว่าจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 4/2563 เช่นกนั 

อนึ่ง หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องได้มีมติเห็นชอบออกกฎหมายสนองมาตรการการเงินการคลงัเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการลงทนุ

ในภาคเอกชน อีกทัง้ยงัช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึน้ในปี 2563 กล่าวคือ ผู้ประกอบการสามารถน า

รายจ่ายลงทุน (capital expenditure) ตามจ านวนที่จ่ายจริงมาค านวณก าไรสทุธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้กรอบ

เวลา หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด บริษัทฯ จึงอยู่ในขัน้ตอนการศกึษาและก าหนดแผนรายจ่ายลงทุน ซึง่ไม่เพียงเป็นการ

ตอบสนองนโยบายภาครัฐและได้มาซึง่สิทธิประโยชน์ทางภาษีส่วนเพิ่มดงักล่าวแล้ว แต่ยงัเชื่อว่าเป็นการลงทนุในสินทรัพย์ที่

จ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนการเติบโตตามแผนธุรกิจในอนาคตที่ส าคญัของบริษัทฯ ต่อไป 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารจ านวน 719 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 50 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.5 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จาก

การขายรวมร้อยละ 16.3 ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้มี

สาเหตหุลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึน้  

ค่าใช้จ่ายขายจ านวน 479 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.7 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 10.9 

ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 12.6 โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้ สนับสนุนสโมสร Chelsea 

Football Club Limited (CFC) และการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ English Football League (EFL) จ านวนรวม 95 ล้าน

บาท และ (2) ค่าใช้จ่ายขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนุนกีฬาฟตุบอลต่างประเทศ) จ านวน 385 ล้านบาท ลดลง 18 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 4.6 ในจ านวนนีส่้วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 60 เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ท่ีเก่ียวข้องกบัการทีมกิจกรรมและการ

กระจายสินค้าภายในประเทศ และส่วนที่เหลือจะผันแปรตามแผนงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับธุรกิจใน

ประเทศ และส าหรับตลาดในประเทศองักฤษภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ทัง้นี ้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายขายต่อรายได้จาก

การขายรวมลดลงเกิดจากการท่ีบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายที่เก่ียวข้องกบัแผนงานขายและการตลาดต่างประเทศในอตัราส่วนที่
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ค่อนข้างน้อย เป็นผลให้เมื่อยอดส่งออกเคร่ืองดืม่บ ารุงก าลงัปรับตวัเร่งขึน้ อตัราส่วนค่าใช้จ่ายขายต่อรายได้จากการขายรวม

จะยิ่งปรับตวัลดลง 

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวรับรู้เป็นเส้นตรงตามเงื่อนไขการช าระเงิน ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงได้รับอนัเป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาฉบบัปัจจบุนั ซึ่งสญัญาผู้สนบัสนุนสโมสร 

CFC จะสิน้สดุในเดือนมิถนุายน 2564 และสญัญาผู้สนบัสนนุการแข่งขนั EFL จะสิน้สดุในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยบริษทั

ฯ มีสิทธิที่จะขยายสัญญากับ EFL อีก 2 ปีในอัตราค่าธรรมเนียมต่อปีที่เท่าเดิม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รับส่วนลด

ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนบัสนนุเป็นกรณีพิเศษจาก EFL ส าหรับฤดกูาลแข่งขนัรอบปี 2563/64 จ านวน 1.5 ล้านปอนด์ สืบ

เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้ไม่สามารถจดัการแข่งขนัฟุตบอลได้ตามรูปแบบปกติ โดยบริษัทฯ จะเร่ิมทยอย

รับรู้ส่วนลดดงักล่าวตัง้แต่ไตรมาส 4/2563 จนจบฤดกูารแข่งขนัของรอบดงักล่าวในช่วงไตรมาส 2/2564  

ค่าใช้จ่ายบริหารจ านวน 239 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 58 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.2 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อย
ละ 5.4 เพิ่มขึน้จากสัดส่วนร้อยละ 4.7 ในปีก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับพนักงานเพิ่มขึน้สอดคล้องกับจ านวน
พนกังานที่เติบโตขึน้ตามแผนงานการพฒันาก าลงัคน หากเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2563 ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 55 ล้าน
บาท เนื่องจากในไตรมาส 2/2563 มีค่าใช้จ่ายพิเศษ คือ เงินบริจาคแก่กองทนุชยัพฒันาสู้ภยัโควิด 19 จ านวน 50 ล้านบาท  

ส าหรับ 9 เดือนแรกปี 2563 (9M2563) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารจ านวน 2,210 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 144 ล้านบาทหรือร้อยละ 
7.0 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 17.0 ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 18.8 เมื่อเทียบกบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนั
ปีก่อนหน้า  

ค่าใช้จ่ายขายจ านวน 1,449 ล้านบาท ลดลง 50 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.3 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 
11.2 ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 13.7 สาเหตุหลักเกิดจากค่าธรรมเนียมในส่วนของ CFC ที่ลดลง สอดคล้องกับการปรับ
สถานะผู้สนบัสนนุจาก Principal partner เป็น Global partner ตัง้แต่เดือนกรกฏาคม 2562 

ค่าใช้จ่ายบริหารจ านวน 761 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 194 ล้านบาทหรือร้อยละ 34.2 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อย
ละ 5.9 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 5.2 ในปีก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัพนกังานเพิ่มขึน้ และมีรายการพิเศษ คือ เงิน
บริจาคแก่กองทนุชยัพฒันาสู้ภยัโควิด 19 จ านวน 50 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 2/2563 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 21 ล้านบาท ลดลง 13 ล้านบาทหรือร้อยละ 37.7 จากการไถ่ถอนคืนหุ้นกู้มลูค่า 1,700 ล้าน
บาทเนื่องจากครบก าหนดช าระในเดือนมิถนุายน 2563 และการทยอยคืนเงินกู้ให้แก่สถาบนัการเงินของ ACM  

ส าหรับ 9 เดือนแรกปี 2563 (9M2563) ค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 84 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.6 ด้วย
เหตผุลเดียวกนักบัท่ีกล่าวข้างต้น 
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5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 191 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.0 คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล
ที่แท้จริงร้อยละ 16.4 ลดลงจากร้อยละ 18.7 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลเพิ่มขึน้ตามผล
ก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะที่บริษัทย่อยต่างประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนลดลง  

ส าหรับ 9 เดือนแรกปี 2563 (9M2563) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 535 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 133 ล้านบาทหรือร้อยละ 
33.0 คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริงร้อยละ 16.6 ลดลงจากร้อยละ 19.4 ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีกล่าวข้างต้น 

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสุทธิจ านวน 972 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 246 ล้านบาทหรือร้อยละ 33.9 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 
22.1 เพิ่มขึน้จากสัดส่วนร้อยละ 18.8 การเพิ่มขึน้ดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายในทุกกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์และอตัราก าไรขัน้ต้นที่ปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพาะจากกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าของตนเอง และการบริหารค่าใช้จ่ายขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่ม
สงูขึน้  

ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 970 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 238 ล้านบาทหรือร้อยละ 32.5 คิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายได้จากการขายรวมร้อยละ 22.0 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 19.0 ในปีก่อนหน้า มีปัจจยัหนุนหลกัจากรายได้และอัตรา
ก าไรขัน้ต้นที่ปรับตวัดีขึน้ของกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต ขายและจดัจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุสโมสร 
CFC ที่ลดลง และการรับรู้ผลขาดทนุจากการด าเนินงานของ ICUK ที่ลดลงจากการควบคมุค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะน ามาซึง่อตัราการขายที่ดีขึน้ในระยะยาว 

ส าหรับ 9 เดือนแรกปี 2563 (9M2563) ก าไรสุทธิจ านวน 2,686 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,013 ล้านบาทหรือร้อยละ 60.6 คิดเป็น
สดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 20.7 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 15.2 ในปีก่อนหน้า ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัท่ีกล่าว
ข้างต้น 

ส าหรับ 9 เดือนแรกปี 2563 (9M2563) ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 2,652 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 948 ล้านบาท
หรือร้อยละ 55.7 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 20.4 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 15.5 ในปีก่อนหน้า ด้วย
เหตผุลเดียวกนักบัท่ีกล่าวข้างต้น 

 
  



 
   

หนา้ 7 ของ 7 
 

ฐานะการเงนิรวมของบริษทัฯ สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 เมื่อเทียบกับสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 16,063 ล้านบาทและ 14,780 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 1,334 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.1 โดยมีสาเหตุหลักจาก (1) สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึน้ 381 ล้านบาท จาก
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับยอดขาย (2) สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน้ 271 ล้านบาท จากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า และ (3) เงินสดเพิ่มขึน้ 747 ล้านบาท เป็นผลจากกระแสเงินสด
สทุธิจากกิจกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมการลงทนุ และกิจกรรมการจดัหาเงิน 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 6,766 และ 6,062 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 704 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.6 จากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่ม 360 ล้านบาทตามขนาดธุรกิจที่
เติบโตขึน้ หนีสิ้นท่ีก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จา่ย (ไม่รวมหนีสิ้นตามสญัญาเช่า) รวมทัง้สิน้ 4,258 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 129 
ล้านบาทหรือร้อยละ 3.1 จากการกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินหมุนเวียน ส่งผลให้อัตราส่วนหนีสิ้นที่
ก่อให้เกิดภาระดอกเบีย้จ่ายต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นทรงตวัอยู่ที่ร้อยละ 0.5 และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นทรงตวัอยู่ที่
ร้อยละ 0.7 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

พงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ 

(พงศานติ์ คล่องวฒันกิจ) 
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 

 


