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CBG 006/2564 

วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า 
ดงัต่อไปนี ้

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลา
เดียวกันปีก่อนหน้าสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

1. รายได้จากการขาย 

ในปี 2563 บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการขายท าสถิติสงูสดุใหม่จ านวน 17,231 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,298 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 15.4 จากการเติบโตของรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองและ
การเติบโตของรายได้รับจ้างจดัจ าหน่ายสินค้าให้บคุคลภายนอกในประเทศ โดยมีปัจจยัสนบัสนนุหลกัจากทัง้การเติบโตของ
ยอดส่งออกเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัไปยงัตลาดต่างประเทศ และการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ในประเทศอย่างเคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้
ซี+ ล็อค ซึง่เร่ิมจ าหน่ายครัง้แรกในเดือนมีนาคม 2563  

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

1.1) รายได้จากผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองจ านวน 14,082 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
1,202 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.3 ในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วนร้อยละ 42:58 ซึ่งมีอตัราการ
เติบโตร้อยละ 2.8 และร้อยละ 14.7 ตามล าดบั  

(1.1.1) รายได้จากการขายในประเทศจ านวน 5,985 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 162 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.8 เป็นผลจากการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้ซี+ ล็อค มีสัดส่วนรายได้เป็นร้อยละ 4.2 ของจ านวนดงักล่าว ซึ่งช่วยกระจาย

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท 2562 % 2563 % จ านวน ร้อยละ

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 12,881 86% 14,082 82% 1,202 9.3

วำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกด ำเนินกำรผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำคำรำบำว 2/
532 4% 443 3% (89) (16.7)

รับจ้ำงจดัจ ำหนำ่ยให้แก่บคุคลภำยนอก 1,409 9% 2,413 14% 1,004 71.3

อ่ืนๆ 111 1% 292 2% 181 162.2

รวม 14,933 100% 17,231 100% 2,298 15.4

การเปล่ียนแปลงส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค.
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ความเส่ียงธุรกิจและชดเชยรายได้จากการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มคาราบาวแดงทีอ่่อนตวัลงร้อยละ 1.0 ในขณะที่ตลาดเคร่ืองดื่ม
บ ารุงก าลังในประเทศเชิงปริมาณหดตัวในอัตราร้อยละ 6.8 และเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลังแบบบรรจุขวดภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าคาราบาวแดงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณที่ร้อยละ 21 เป็นอนัดบั 2  

ในปี 2563 ตลาดเคร่ืองดื่มวิตามินซีช็อตเติบโตในอัตราร้อยละ 28.0 และเคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ ดดี ้ซี+ ล็อค มีส่วนแบ่ง
การตลาดเชิงปริมาณที่ร้อยละ 10 ขยบัขึน้มาเป็นเคร่ืองดืม่วิตามนิซีอนัดบั 2 ของตลาดในเดือนธันวาคม 2563 ท่ามกลางการ
แข่งขันที่สูงขึน้จากสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (อ้างอิงข้อมูลปริมาณขายทอดสุดท้ายไปสู่ผู้บริโภคของ Nielsen)  การ
เพิ่มขึน้ของส่วนแบ่งการตลาดเคร่ืองดื่มวิตามินซีสะท้อนให้เห็นกระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่มลกูค้าเป้าหมายและสร้างโอกาส
การขยายฐานธุรกิจในประเทศของบริษัทฯ อีกทัง้ ในเดือนธันวาคม 2563 เคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้ซี+ ล็อค ทัง้รสเลมอนและ
รสส้มได้รับการจัดอันดับจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ให้เป็นเคร่ืองดื่มที่พบปริมาณวิตามินซีในขวดสูงสุดเป็นสองอันดับแรก
ตามล าดบั จากการทดสอบเคร่ืองดื่มผสมวิตามินซีจ านวน  47 ตวัอย่างในตลาด สะท้อนให้เห็นกระบวนการผลิตที่ใส่ใจใน
คุณภาพสินค้า และตอกย า้จุดเด่นของเคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้ซี+ ล็อค ที่บรรจุในขวดแก้วสีเขียว อดัก๊าซไนโตรเจน และใช้
ฝาเกลียวล็อคชนิดพิเศษเพือ่ป้องกันแสงและอากาศจากภายนอกเข้าไปท าลายคุณภาพวิตามินซี โดยบริษัทฯ ยงัคงเดินหน้า
จดักิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขายเคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้ซี+ ล็อค รสเลมอนและรสส้มอย่างต่อเนื่อง 

(1.1.2) รายได้จากการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศจ านวน 8,098 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,040 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.7 โดย
ยอดส่งออกหลักในสัดส่วนร้อยละ 85 มาจากกลุ่มประเทศ CLMV ร้อยละ 5 มาจากประเทศจีนและร้อยละ 10 มาจาก
ประเทศอื่น ซึ่งเป็นค าสัง่ซือ้ของประเทศเยเมนและอฟักานิสถานเป็นหลกั โดยปริมาณค าสัง่ซือ้ของประเทศเยเมนยงัคงท า
สถิติสงูสดุใหม่ส าหรับปี 2563 

กลุ่มประเทศ CLMV คือตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่และยงัมีศกัยภาพที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการส่งออกขายไปยงักลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ 974 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.5 ปัจจยัหนุนหลกั
จากปริมาณค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ของประเทศเมียนมาร์  

ตลาดอังกฤษ (UK) ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทย่อย Intercarabao Company Limited (“ICUK”) มีทิศทางการขายที่ดี
ขึน้ เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์ที่เน้นการเพิ่มอตัราการขายในช่องทางเครือข่ายร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และเพิ่มช่องทางการขาย
ออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณขายเฉล่ียต่อเดือนปรับตวัเพิ่มขึน้ตลอดทัง้ปี จากค่าเฉล่ียที่ประมาณ 
240,000 กระป๋องต่อเดือนในไตรมาส 1/2563 มาอยู่ที่ค่าเฉล่ียประมาณ 550,000 กระป๋องต่อเดือนในไตรมาส 4/2563 สะท้อน
ฐานความนิยมในแบรนด์คาราบาวที่ปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างสม ่าเสมอ 

หากพิจารณาเฉพาะไตรมาส 4/2563 รายได้จากผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเอง
จ านวน 3,338 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 23 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.7 โดยมีปัจจยัหนุนจากยอดขายในประเทศจ านวน 1,664 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 225 ล้านบาทหรือร้อยละ 15.6 ฟืน้ตวัแรงจากความส าเร็จในการจดักิจกรรมทางการตลาดและการส่ือสารกบั
ผู้บริโภคของเคร่ืองดื่มคาราบาวแดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาวะตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัที่หดตวัอตัราร้อยละ 
7.7 ซึง่ช่วยหกัล้างการชะลอตวัของยอดขายในต่างประเทศจ านวน 1,674 ล้านบาท ลดลง 202 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.8 

โดยไตรมาส 4/2563 รายได้จากการขายไปยงักลุ่มประเทศ CLMV อ่อนตวัลงร้อยละ 15.2 จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้า 
และอ่อนตัวลงร้อยละ 12.5 จากไตรมาส 3/2563 มีสาเหตุหลักมาจากค าสั่งซือ้ของประเทศกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจาก
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สถานการณ์น า้ท่วมอนัเนื่องมาจากฝนตกหนกัทัว่ประเทศในช่วงเดือนตลุาคม 2563 ขณะที่ประเทศเมียนมาร์ยงัคงท ารายได้
สถิติสงูสดุใหม่ในช่วงเวลาดงักล่าว 

1.2) รายได้จากการรับจ้างจัดจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกจ านวน 2,413 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,004 ล้านบาทหรือร้อยละ 
71.3 ยงัคงขยายตวัตอ่เนื่องทกุไตรมาสในช่วงกวา่ 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจยัเชิงบวกจากความหลากหลายและคณุภาพในตวั
ผลิตภณัฑ์ ประกอบกบัอาศยัผลส าเร็จของประสิทธิภาพการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสดซึง่ในปัจจบุนัสามารถเข้าถึงร้านค้า
ปลีกได้มากกว่า 180,000 ร้านค้าทัว่ประเทศ  

1.3) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการผลิต 443 ล้านบาท ลดลง 89 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 16.7 จากรายได้สินค้ากาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่มและกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงทรีอินวนัรวมกนัลดลง 93 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 20.0 สอดคล้องกบัภาวะการบริโภคและสภาะวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงจากสถานการณ์ COVID-19 

1.4) รายได้อื่นจ านวน 292 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 181 ล้านบาทหรือร้อยละ 162.2 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการผลิตขวดให้แก่
บคุคลภายนอกภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากดั (“APG”) ซึง่ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม ยงัช่วย
ลดต้นทนุของการผลิตขวดที่ใช้บรรจเุคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มวิตามินซีของบริษัทฯ จากการประหยดัต่อขนาด 

2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นจ านวน 7,058 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,247 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.5 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 41.0 เพิ่มขึน้
จากอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 38.9 มีปัจจยัหนุนหลกัจากกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัท ฯ ด าเนินการผลิตด้วยตนเอง ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลกัทีม่ีสดัส่วนรายได้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 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  

หากพิจารณาเฉพาะไตรมาส 4/2563 ก าไรขัน้ต้นจ านวน 1,671 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 54 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.3 คิดเป็นอตัรา

ก าไรขัน้ต้นร้อยละ 39.3 ลดลงจากอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 40.9 ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และลดลงจากอัตราก าไร

ขัน้ต้นร้อยละ 41.6 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตหุลกัจากสดัส่วนรายได้ในแต่ละผลิตภณัฑ์ (sales mix) ที่เปล่ียนแปลง

ไป  โดยในไตรมาส 4/2563 มีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการท าก าไรขัน้ต้นสูงอยู่ที่ร้อยละ 78 ลดลงจาก

สดัส่วนรายได้ทีร้่อยละ 84 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า และลดลงจากสดัส่วนรายได้ที่ร้อยละ 82 ในไตรมาสก่อนหน้าด้วย

เหตผุลดงัที่กล่าวข้างต้น 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละส่วนงานท่ีส าคญัอีกหลายโครงการตัง้แต่โรงงานผลิตหีบห่อและบรรจุ

ภัณฑ์ภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิง้ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด (“APM”) ซึ่งอยู่ระหว่างทดสอบการผลิต 

และคาดว่าจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชย์ตัง้แต่ไตรมาส 2/2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้อัตราก าไรขัน้ต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่

บริษัทฯ ด าเนินการผลิตปรับตวัเพิ่มขึน้อีกเล็กน้อย รวมถึงการพัฒนาบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและลด

ต้นทนุการประกอบธุรกิจในระยะยาว 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารจ านวน 2,880 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 127 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.6 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้

จากการขายรวมร้อยละ 16.7 ลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า  ค่าใช้จ่ายที่

เพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึน้  

ค่าใช้จ่ายขายจ านวน 1,915 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.7 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 

11.1 ลดลงจากสดัส่วนร้อยละ 13.2 โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วย (1) ค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนบัสนุนสโมสร Chelsea 

Football Club Limited (CFC) และการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศ English Football League (EFL) จ านวนรวม 337 ล้าน

บาทลดลง 134 ล้านบาท มีปัจจัยหนุนหลักจากค่าธรรมเนียมในส่วนของ CFC ที่ลดลง สอดคล้องกับการปรับสถานะ

ผู้สนับสนุนจาก Principal partner เป็น Global partner ตัง้แต่เดือนกรกฏาคม 2562 อีกทัง้จากส่วนลดค่าธรรมเนียมการ

เป็นผู้สนับสนุนจาก EFL เป็นกรณีพิเศษส าหรับฤดูกาลแข่งขนัรอบปี 2563/64 จ านวน 1.5 ล้านปอนด์ ที่ได้เร่ิมรับรู้ในไตร

มาส 4/2563 เป็นครัง้แรก และจะทยอยรับรู้จนจบฤดูการแข่งขนัของรอบดังกล่าวในช่วงไตรมาส 2/2564 สืบเนื่องมาจาก

สถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลได้ตามรูปแบบปกติ  และ (2) ค่าใช้จ่ายขาย (ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมสนบัสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) จ านวน 488 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 55 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.6 ในจ านวนนี ้

ส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 60 เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่เก่ียวข้องกับการทีมกิจกรรมและการกระจายสินค้าภายในประเทศ 

และส่วนท่ีเหลือจะผนัแปรตามแผนงานการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับธุรกิจในประเทศ และส าหรับตลาดในประเทศ

องักฤษภายใต้การด าเนินงานของ ICUK ทัง้นี ้อตัราส่วนค่าใช้จ่ายขายต่อรายได้จากการขายรวมลดลงเกิดจากการท่ีบริษัทฯ 

มีค่าใช้จ่ายขายที่เก่ียวข้องกบัแผนงานขายและการตลาดต่างประเทศในอตัราส่วนท่ีค่อนข้างน้อย เป็นผลให้เมื่อยอดส่งออก

เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัปรับตวัเร่งขึน้ อตัราส่วนค่าใช้จ่ายขายต่อรายได้จากการขายรวมจะยิ่งปรับตวัลดลง 

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวรับรู้เป็นเส้นตรงตามเงื่อนไขการช าระเงิน ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงได้รับอนัเป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาฉบบัปัจจบุนั ซึ่งสญัญาผู้สนบัสนุนสโมสร 

CFC จะสิน้สดุในเดือนมิถนุายน 2564 และสญัญาผู้สนบัสนนุการแข่งขนั EFL จะสิน้สดุในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยบริษทั

ฯ มีสิทธิที่จะขยายสญัญากบั EFL อีก 2 ปีในอตัราค่าธรรมเนียมต่อปีที่เท่าเดิม  

ค่าใช้จ่ายบริหารจ านวน 965 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 180 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.0 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อย
ละ 5.6 เพิ่มขึน้จากสัดส่วนร้อยละ 5.3 ในปีก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับพนักงานเพิ่มขึน้สอดคล้องกับจ านวน
พนกังานท่ีเติบโตขึน้ตามแผนงานการพฒันาก าลงัคน และมีค่าใช้จ่ายพิเศษ คือ เงินบริจาคแก่กองทนุชยัพฒันาสู้ภยัโควดิ 19 
จ านวน 50 ล้านบาทในไตรมาส 2/2563  
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4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 107 ล้านบาท ลดลง 26 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.5 จากการไถ่ถอนคืนหุ้นกู้มลูค่า 1,700 ล้าน
บาทเนื่องจากครบก าหนดช าระในเดือนมิถนุายน 2563 และการทยอยคืนเงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงินของ ACM  

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 667 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 103 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.3 คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลที่แท้จริงร้อยละ 15.8 ลดลงจากร้อยละ 18.6 เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึน้
ตามผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ขณะที่บริษัทย่อยต่างประเทศมีผลขาดทนุจากการด าเนินงานเป็นจ านวนลดลง  
ในจ านวนดังกล่าวรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทย่อยในประเทศได้รับตามพระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับที่ 695) จาก
รายจ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินที่จ าเป็นต่อการขบัเคล่ือนการเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้สามารถประหยดั
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 48 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่ปี 2563-2567 ทัง้นี ้หากไม่รวมสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบบัท่ี 695) อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลที่แท้จริงในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 16.9  

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิท าสถิติสงูสดุใหม่จ านวน 3,559 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,091 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.2 คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จาก
การขายรวมร้อยละ 20.7 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 16.5 การเพิ่มขึน้ดงักล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการ
ขายและอตัราก าไรขัน้ต้นที่ปรับตวัดีขึน้ โดยเฉพาะจากกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
ของตนเอง การบริหารค่าใช้จ่ายขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 55 ล้าน
บาท ซึง่ช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มสงูขึน้  

ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ จ านวน 3,525 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,019 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.6 คิดเป็นสดัส่วนต่อ
รายได้จากการขายรวมร้อยละ 20.5 เพิ่มขึน้จากสดัส่วนร้อยละ 16.8 ในปีก่อนหน้า และคิดเป็นก าไรต่อหุ้นท่ี 3.53 บาทต่อหุ้น
เพิ่มขึน้จาก 2.51 บาทต่อหุ้นในปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหนุนหลักจากรายได้และอัตราก าไรขัน้ต้นที่ปรับตัวดีขึน้ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิต ขายและจดัจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสโมสร CFC ที่ลดลง และการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด าเนินงานของ ICUK ที่ลดลงจาก 12.6  ล้านปอนด์ในปี 2562 มาอยู่ที่ 3.7  ล้านปอนด์ในปี 2563 จากการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมและช่องทางการขายที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะน ามาซึ่งอตัรา
การขายที่ดีขึน้ในระยะยาว  

เหตกุารณ์ส าคัญภายหลังวันที่ 31 ธนัวาคม 2563  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

(“ACM”) ในสัดส่วนร้อยละ 26 ของหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้วของ ACM จาก Showa Denko Group โดยฝ่ายบริหาร

คาดว่าจะช าระเงินและรับโอนหุ้นแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2564 ทัง้นี ้รายการซือ้หุ้นดงักล่าวเป็นผลให้บริษัทฯ มีสดัส่วน

การถือหุ้นใน ACM เพิ่มขึน้มาอยู่ที่ร้อยละ 100 โดยฝ่ายบริหารคาดว่าก าไรสุทธิในส่วนของผู้ ถือหุ้ นบริษัทฯ  จะเพิ่มขึน้

ประมาณ 60-70 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปี 2563  



 
   

หนา้ 6 ของ 8 
 

ฐานะการเงนิรวมของบริษทัฯ สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เมื่อเทียบกับสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 17,087 ล้านบาทและ 14,780 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 2,307 
ล้านบาทหรือร้อยละ 15.6 โดยมีสาเหตหุลกัดงัต่อไปนี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 947 ล้านบาทและ 962 ล้านบาท 
ลดลง 15 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.6 โดยในระหว่างปีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,636 ล้านบาท  ขณะที่ใช้มี
กระแสเงินสดจ่ายไปกบักิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,670 ล้านบาท และกิจกรรมการลงทนุจ านวน 1,933 ล้านบาท เมื่อรวมกนัแล้วรับสทุธิ
เป็นจ านวน 33 ล้านบาท 

2. ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 1,420 ล้านบาทและ 1,140 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 280 ล้านบาท
หรือร้อยละ 24.6 จากทัง้ธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ 

3. สินค้าคงเหลือ 
สินค้าคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 1,489 ล้านบาทและ 992 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 498 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 50.2 เพื่อรองรับปริมาณการสัง่ซือ้จากลกูค้าที่เพิ่มสงูขึน้ 

4. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 12,032 ล้านบาทและ 10,872 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,160 ล้านบาท
หรือร้อยละ 10.7 โดยมีสาเหตุหลกัจากโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงาน APM และโครงการลงทุนขยายก าลงัการผลิตสายการ
บรรจขุวดและบรรจกุระป๋อง  

5. ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมเกิดจากผลต่างระหว่างมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรัพย์สทุธิที่ได้รับกบัต้นทนุการในการเข้าซือ้ ICUK ของ CVHLUX 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในปี 2560 ซึ่งถือเป็นค่าความนิยม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าความนิยมจ านวน 495 
ล้านบาทและ 481 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.8 การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีรายงาน 

 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 6,929 และ 6,062 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 868 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 14.3 ประกอบด้วยหนีสิ้นหมุนเวียนจ านวน 5,655 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,878 ล้านบาทหรือร้อยละ 49.7 และหนีสิ้นไม่
หมนุเวียนจ านวน 1,274 ล้านบาท ลดลง 1,010 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.2  
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1. เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 2,335 ล้านบาทและ 7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
2,328 ล้านบาท เป็นผลจากการบริหารโครงสร้างเงินทนุ โดยค านึงถึงภาวะของตลาดตราสารหนี ้ตลอดจนต้นทนุทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

2. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 1,573 ล้านบาทและ 1,447 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 126 
ล้านบาทหรือร้อยละ 8.7 เป็นผลจากเจ้าหนีค้่าซือ้สินทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัการก่อสร้างโรงงาน APM  

3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 1,063 ล้านบาทและ 1,334 ล้านบาท ลดลง 
271 ล้านบาทหรือร้อยละ 20.3 ประกอบไปด้วยส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี จ านวน 169 ล้านบาท ลดลง 122 ล้านบาท
หรือร้อยละ 41.9 และส่วนท่ีเหลือจ านวน 894 ล้านบาท ลดลง 149 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.3  จากการทยอยคืนเงินกู้ยมืของ
โครงการโรงงานผลิตกระป๋องจ านวนหน่ึง  

4. หุ้นกู้   

หุ้นกู้สทุธิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 1,090 ล้านบาทและ 2,788 ล้านบาท ลดลง 1,698 ล้านบาทหรือร้อยละ 
60.9 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่งครบก าหนดช าระในเดือนมิถุนายน 2563 และคงเหลือส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี จ านวน 1,090 ล้านบาท ซึง่จะครบก าหนดช าระในเดือนมิถนุายน 2564 ทัง้นี ้ในระหว่างปีหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับ
การปรับเพิ่มอนัดบัความน่าเชื่อถือ (credit rating) จาก A- เป็น A ในเดือนตลุาคม 2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 10,157 ล้านบาทและ 8,718 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,439 ล้านบาท
หรือร้อยละ 16.5 สะท้อนก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจ านวน 3,509 ล้านบาทและเงินปันผลจ่ายจ านวน 2,100 ล้านบาท  

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากบั 0.7 เท่า และ 0.8 เท่า ตามล าดบั ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของหนีสิ้น
หมนุเวียนมากกวา่การเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวยีน เป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิ่มขึน้ 2,328 ล้าน
บาท ด้วยเหตผุลเดียวกนักบัที่กล่าวข้างต้น 

2. วงจรเงนิสด 
วงจรเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากบั 19.9 วนั และ  6.9 วนั ตามล าดบั วงจรเงินสดมีระยะเวลานานขึน้มี
สาเหตุจากระยะเวลาการขายสินค้าที่ช้าลงเป็น 17.2 วันจาก 16.1 วัน และระยะเวลาการจ่ายช าระเจ้าหนีเ้ฉล่ียเร็วขึน้เป็น 
21.7 วัน จาก 31.2 วัน เนื่องจากปริมาณเจ้าหนีก้ารค้าที่ลดลงสอดคล้องกับวัตถุดิบหลายรายการที่มีราคาลดลง และที่
ส าคญัคือการเร่ิมใช้กระป๋องอลมูิเนียมที่ผลิตเองผ่านการด าเนินงานของ ACM และลดปริมาณการจดัซือ้จากบคุคลภายนอก 
ขณะทีร่ะยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียที่ช้าลงเป็น 24.3 วนั จาก 22.0 วนั  
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3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 37.7 และร้อยละ 30.7 ตามล าดบั สอดคล้อง
กบัความสามารถในการท าก าไรที่ปรับตวัดีขึน้ดงัที่กล่าวข้างต้น   

4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากับร้อยละ 22.3 และร้อยละ 11.0 ตามล าดับ 
สอดคล้องกบัผลประกอบการที่ปรับตวัดีขึน้ดงัที่กล่าวข้างต้น   

5. อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ทรงตวัที ่0.7 เท่า    

6. อัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
อัตราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เท่ากับ 0.4 เท่า และ 0.5 เท่าตามล าดบั 
ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จ านวน 1,439 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.5 สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึน้ในหนีสิ้นที่มีภาระ
ดอกเบีย้จ่าย ซึง่เพิ่มขึน้จ านวน 359 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.7 
 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

พงศานต์ิ คล่องวฒันกิจ 

(พงศานติ์ คล่องวฒันกิจ) 
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 

 


