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CBG 010/2564 

           วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบรษิัทฯ 
และบรษิัทย่อย (“บริษัทฯ”) ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงัต่อไปนี ้

ภาพรวมและเหตุการณส์ าคัญทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 1 ปี 2564 จนถึงปัจจุบนั 

1. การระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 เริ่มตน้ขึน้กลางเดือนธันวาคม 2563 และตามมาดว้ยการล็อกดาวนใ์นพืน้ที่เส่ียงอย่าง
จงัหวดัสมทุรสาครจนถึงปลายเดือนมกราคม 2564 โดยการระบาดของโควิด-19 ในระยะนีไ้ม่ไดส่้งผลกระทบต่อยอดขายใน
ประเทศของทางบริษัทฯ อย่างมีสาระส าคญั สะทอ้นใหเ้ห็นจากยอดขายในประเทศยงัสามารถเติบโตเมื่อเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน; 

2. รฐัประหารในประเทศเมียนมา เริ่มเมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2564 ท าใหเ้กิดความไม่สงบขึน้ภายในประเทศ โดยเฉพาะในเมือง
หลกั ส่งผลใหป้รมิาณค าสั่งซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัลดลงในระยะแรก อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ และบรษิัทคู่คา้ปรบัใชก้ลยทุธล์ง
ไปท าการตลาดในเมืองรองเพิ่มขึน้ท าใหป้รมิาณค าสั่งซือ้กลบัมาดีขึน้; 

3. การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 เริ่มตน้ขึน้กลางเดือนเมษายน 2564 หลังวันสงกรานต ์รฐับาลได้ประกาศพืน้ที่ควบคุม
สงูสดุหลายจงัหวดั แต่ไม่ไดม้ีการประกาศปิดศนูยก์ารคา้ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มีมาตรการจ ากดัความเส่ียงโดยใหพ้นกังาน
ในส านกังานใหญ่ท างานจากที่บา้นทัง้หมด ส่วนฝ่ังโรงงานมีมาตรการที่รดักมุและเขม้งวดเพื่อป้องกนัความเส่ียงการติดโควดิ
ของพนกังาน; 

4. ซือ้และรบัโอนหุน้บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (“ACM”) เพิ่มเป็นรอ้ยละ 100 เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บรษิัทฯ 
เข้าซือ้หุ้นสามัญของ ACM ในสัดส่วนรอ้ยละ 26 ของหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้วของ ACM จาก SHOWA DENKO 
Group ทั้งนี ้รายการซือ้หุ้นดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ACM เพิ่มขึน้มาอยู่ที่รอ้ยละ 100 โดยฝ่าย
บรหิารคาดว่าก าไรสทุธิในส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทฯ จะเพิ่มขึน้ประมาณ 60-70 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัปี 2563; 

5. บริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิง้ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด (“APM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตฟิลม์ กล่องกระดาษ และ
ฉลากไดต้ิดตัง้เครื่องจกัรเสรจ็เรียบรอ้ยเมื่อเดือนมีนาคม 2564 และจะทดลองเริ่มผลิตเชิงพาณิชยภ์ายในไตรมาส 2 ปี 2564 
ซึ่งชา้กว่าที่ก าหนดสืบเนื่องจากสถานการณโ์ควิด; 

6. เปิดตวัวู๊ดดี ้ซี+ล็อค คอลลาเจน มิกซเ์บอรร์ี่ เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 นวตักรรมครัง้แรกในเมืองไทยกับส่วนผสมคอลลา
เจนมากถึง 2,000 มิลลิกรมั บวกวิตามินซีสงู 200% หลงัจากที่เปิดตวัวู๊ดดี ้ซี+ล็อค ครัง้แรกเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ดว้ยรสเล
มอน และตามมาดว้ยรสสม้ในเดือนมิถนุายน 2563 โดยบรษิัทฯ คาดว่าการเปิดตวัรสใหม่นีจ้ะช่วยดงึกลุ่มฐานลกูคา้ใหม่เขา้
มามากขึน้โดยเฉพาะกลุ่มคนรกัสวยรกังามและกลุ่มรกัสขุภาพ; 
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7. เมียนมาห้ามน าเข้าสินคา้เครื่องดื่ม 5 รายการผ่านทางบก เริ่มเมื่อวันที่  1 พ.ค.2564 ได้แก่ เครื่องดื่มทุกประเภท เช่น 
น า้อดัลม เครื่องดื่มชกู าลงั เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาแฟและชา กาแฟส าเรจ็รูป นมขน้หวานและนมขน้จืด เป็นตน้ ส่งผล
ใหท้างบริษัทฯ ตอ้งเปล่ียนมาขนส่งทางเรือแทน ระยะเวลาขนส่งในระยะแรกจึงนานขึน้จากเดิมไม่เกิน 1 สัปดาห ์เป็น 2 
สปัดาห ์อย่างไรก็ตาม บรษิัทคู่คา้ในประเทศเมียนมาตื่นตวัมากขึน้ จึงเรง่สั่งซือ้เขา้มาในเดือนเมษายน 2564 ก่อนที่จะไม่ให้
น าเขา้ผ่านทางบก เนื่องจากอปุสงคใ์นประเทศเริ่มกลบัมาหลงัสถานการณโ์ควิดดีขึน้และผ่านช่วงรฐัประหารมาได ้3 เดือน 

8. ล็อกดาวนใ์นกมัพูชาจากโควิด หลงัน า้ท่วมครัง้ใหญ่ในกมัพูชาช่วงเดือนตลุาคม 2563 ปริมาณค าสั่งซือ้ก็กลบัมาดีขึน้เรื่อยๆ 
อย่างไรก็ตาม มีการระบาดของโควิดรอบ 3 ในกัมพูชาช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 จึงมีประกาศล็อกดาวนใ์นหลายเมืองหลกั 
และเพิ่งจะผ่อนคลายมาตรการมากขึน้ช่วงตน้เดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งคาดจะท าใหก้ าลงัซือ้ในกมัพชูากลบัมาได;้ และ 

9. ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศเชิงปรมิาณส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 หดตวั 5.6% จากไตรมาส 1 ปี 2563 แต่เรายงัคง
รกัษาส่วนแบ่งการตลาดเชิงปรมิาณไดท้ี่รอ้ยละ 21 คิดเป็นอนัดบั 2 ของตลาด 

10. ตลาดเครื่องดื่มเครื่องดื่มฟังกช์ันนัลดริงก์เชิงปริมาณส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 หดตัว 7.8% จากไตรมาส 1 ปี 2563 และ
ส่วนแบ่งการตลาดเชิงปรมิาณอยู่ที่รอ้ยละ 9 เพิ่มขึน้จาก 8.1% ในไตรมาส 4 ปี 2020 คิดเป็นอนัดบั 2 ของตลาด 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สุดวนัที ่ 31 มนีาคม 2564 เม่ือเปรียบเทยีบกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้าสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายในไตรมาส 1 ปี 2564 รวมอยู่ที่ 4,030 ลา้นบาท ลดลง 0.7% จากไตรมาส 1 ปี 2563 โดยมี
สาเหตหุลกัจากปรมิาณค าสั่งซือ้ที่ลดลงของการส่งออกเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัไปยงัตลาดต่างประเทศ 

 
หมายเหต:ุ 1/ เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั เครื่องดื่มเกลือแร ่และเครื่องดื่มฟังกช์นันลัดริงค ์
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเรจ็ชนิดผงและกาแฟปรุงส าเรจ็พรอ้มดื่ม 

 

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท

ด ำเนินกำรผลติ ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของตนเอง 1/ 3,414 84% 3,338 78% 3,150 78% -7.7% -5.6%

วำ่จำ้งบคุคลภำยนอกผลติภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้คำรำบำว 2/ 119 3% 102 2% 111 3% -6.8% 9.0%

รบัจำ้งจดัจ ำหนำ่ยใหแ้ก่บคุคลภำยนอก 475 12% 727 17% 706 18% 48.6% -2.9%

อ่ืนๆ 53 1% 90 2% 63 2% 18.8% -29.4%

รวม 4,061 100% 4,257 100% 4,030 100% -0.7% -5.3%

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 1

 ปี 2020

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 4

 ปี 2020

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 1

 ปี 2021
%YoY %QoQ

รายได้จากการขาย จ าแนกตามภูมิศาสตร์

หน่วย: ล้านบาท

ในประเทศ 1,905 47% 2,583 61% 2,223 55% 16.7% -13.9%

ตำ่งประเทศ 2,156 53% 1,674 39% 1,808 45% -16.2% 8.0%

กลุ่มประเทศ CLMV 1,969 48% 1,450 34% 1,484 37% -24.6% 2.4%

ประเทศจีน 66 2% 29 1% 210 5% 220.3% 616.7%

ICUK 32 1% 21 0% 22 1% -29.8% 7.3%

อ่ืนๆ 90 2% 175 4% 91 2% 2.0% -47.7%

รวม 4,061 100% 4,257 100% 4,030 100% -0.7% -5.3%

% ของ

ยอดรวม
%YoY %QoQ

ไตรมาส 1

 ปี 2020

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 4

 ปี 2020

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 1

 ปี 2021
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1.1) รายไดจ้ากผลิตภัณฑท์ี่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเองในไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ 
3,150 ลา้นบาท ลดลง 7.7% จากไตรมาส 1 ปี 2563 ในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วน
รอ้ยละ 43:57 

(1.1.1) คิดเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศจ านวน 1,343 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6.8% จากไตรมาส 1 ปี 2563 เป็น
ผลจากยอดขายเครื่องดื่มวิตามินซี วูด้ดี ้ซี+ ล็อค ประกอบกับรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครื่องดื่มคารา
บาวแดงปรบัตวัขึน้ 4.1%% จากไตรมาส 1 ปี 2563; และ 

(1.1.2) รายไดจ้ากการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศจ านวน 1,808 ลา้นบาท ลดลง 16.2% จากไตรมาส 1 ปี 
2563 โดยยอดส่งออกหลกัมาจากกลุ่มประเทศ CLMV คิดเป็น 37% ของรายไดร้วม ประเทศจีนคิดเป็น 
5% ของรายได้รวม และประเทศอื่นอีก 3% ของรายได้รวม ซึ่งเป็นค าสั่งซือ้ของประเทศเยเมนและ
อฟักานิสถานเป็นหลกั 

กลุ่มประเทศ CLMV คือตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่และยงัมีศกัยภาพท่ีจะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายไดจ้ากการส่งออกไปกลุ่มประเทศ CLMV ลดลง 24.6% จากไตรมาส 1 ปี 
2563 เนื่องจากมีเหตกุารณร์ฐัประหารในประเทศเมียนมาตัง้แต่ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ อีกทัง้ยงัมีการล็อก
ดาวนใ์นหลายเมืองของประเทศกัมพูชาจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลใหป้ริมาณการขายเฉล่ียต่อ
เดือนปรบัตวัลดลง อย่างไรก็ดีประเทศเวียดนามมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้เกือบเท่าตวัเนื่องจากมีการ
ควบคมุการระบาดของโควิด-19 ไดด้ี และแบรนดค์าราบาวเป็นท่ียอมรบัมากขึน้ 

ประเทศจีนเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไดส้งู เนื่องจากมีจ านวนประชากรสงูสดุเป็นอนัดบั 1 
ของโลก และยงัเป็นประเทศแรกๆ ที่ควบคมุการระบาดของโควิด-19 ไดด้ี ท าใหใ้นช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 
ทางบรษิัทมีรายไดจ้ากการส่งออกไปประเทศจีนเพิ่มขึน้ถึง 220% จากไตรมาส 1 ปี 2563  

รายไดส่้งออกไปประเทศแถบยุโรปโดยการขายของบริษัทย่อย Intercarabao Company Limited (“ICUK”) 
ลดลง 19.8% จากไตรมาส 1 ปี 2563 เนื่องจากมีการท าโปรโมชั่นการขายเพื่อสรา้งการรับรูใ้นแบรนด์
สินคา้ 

1.2) รายไดจ้ากการรบัจา้งจดัจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกในไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ 706 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 48.6% 
จากไตรมาส 1 ปี 2563 ยงัคงขยายตวัต่อเนื่องทุกไตรมาสในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจยัเชิงบวกจากความ
หลากหลายและคุณภาพในตวัผลิตภณัฑ์ ประกอบกับอาศยัผลส าเร็จของประสิทธิภาพการกระจายผ่านหน่วยรถ
เงินสดซึ่งในปัจจบุนัสามารถเขา้ถึงรา้นคา้ปลีกไดม้ากกว่า 180,000 รา้นคา้ทั่วประเทศ;  

1.3) รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทฯ ว่าจา้งบคุคลภายนอกด าเนินการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ 111 ลา้น
บาท ลดลง 6.8% จากไตรมาส 1 ปี 2563 จากรายไดสิ้นคา้กาแฟปรุงส าเร็จพรอ้มดื่มและกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผง 
ทรีอินวนัลดลง สอดคลอ้งกบัภาวะการบรโิภคและสภาะวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงจากสถานการณโ์ควิด-19; และ 

1.4) รายไดอ้ื่นจ านวน 63 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 18.8% จากไตรมาส 1 ปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการผลิตและขาย
ขวดแกว้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด (“APG”) ซึ่งไม่เพียงแต่
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สรา้งรายไดส่้วนเพิ่ม ยงัช่วยลดตน้ทนุของการผลิตขวดที่ใชบ้รรจเุครื่องดื่มบ ารุงก าลงัและเครื่องดื่มวิตามินซีของบริษัท
ฯ จากการประหยดัต่อขนาด 

2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

ก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 1,555 ลา้นบาท ลดลง 9.7% จากไตรมาส 1 ปี 2563 คิดเป็นอัตราก าไรขัน้ตน้ที่ 
38.6% ลดลงจาก 42.4% ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีสาเหตุหลักจากกลุ่มผลิตภัณฑท์ี่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตดว้ยตนเอง ซึ่ง
เป็นธุรกิจหลกัที่มีสดัส่วนรายไดค้ิดเป็นสดัส่วน 78% ของรายไดจ้ากการขายรวม มีรายไดล้ดลงและอตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง 

   

กลุ่มผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทฯ ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเองมีอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ี 46.7% ลดลงจาก 48.3% 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากอัตราก าไรขั้นตน้ที่ลดลงของกลุ่มสินคา้ที่ส่งออกไปขายในต่างประเทศ เพราะ

รายไดจ้ากการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศหดตวัลง 16.2 % จากไตรมาส 1 ปี 2563 และวัตถุดิบอย่างราคาน า้ตาลกับ

ราคาอลมูิเนียมปรบัขึน้บางส่วน 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 726 ลา้นบาท  ลดลง 0.1% จากไตรมาส 1 ปี 2563 หรือ

คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมที่ 18.0% ใกลเ้คียงกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 17.9%  

 

ค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 474 ลา้นบาท ลดลง 5.1%  จากไตรมาส 1 ปี 2563 หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย

รวมที่ 11.8% ลดลงจากสดัส่วน 12.3% ในไตรมาส 1 ปี 2020 โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปดว้ย  

(1) ค่าธรรมเนียมการเป็นผูส้นบัสนุนสโมสร Chelsea Football Club Limited (CFC) และการแข่งขนัฟุตบอลต่างประเทศ 

English Football League (EFL) จ านวนรวม 72 ลา้นบาท ลดลง 23.1% จากไตรมาส 1 ปี 2563 มีปัจจยัหนนุหลกัจาก

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเป็นผูส้นับสนุนจาก EFL เป็นกรณีพิเศษส าหรบัฤดูกาลแข่งขันรอบปี 2563/64 จ านวน 1.1 

ลา้นปอนด ์ท่ีไดเ้ริ่มรบัรูใ้นไตรมาส 4/2563 เป็นครัง้แรก และจะทยอยรบัรูจ้นจบฤดูการแข่งขนัของรอบดงักล่าวในช่วง

ก าไรขั้นต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท

ด ำเนินกำรผลติ ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของตนเอง 1/ 1,650 48.3% 1,578 47.3% 1,473 46.7% -10.7% -6.6%

วำ่จำ้งบคุคลภำยนอกผลติภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้คำรำบำว 2/ 15 12.7% 15 15.0% 15 13.8% 1.6% 0.5%

รบัจำ้งจดัจ ำหนำ่ยใหแ้ก่บคุคลภำยนอก 37 7.9% 45 6.2% 42 6.0% 13.3% -6.4%

อ่ืนๆ 19 36.5% 33 37.3% 25 39.1% 27.2% -26.0%

รวม 1,722 42.4% 1,671 39.3% 1,555 38.6% -9.7% -7.0%

%QoQ
ไตรมาส 1

 ปี 2020

อัตรา

ก าไร

ไตรมาส 4

 ปี 2020

ไตรมาส 1

 ปี 2021

อัตรา

ก าไร

อัตรา

ก าไร
%YoY

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หน่วย: ล้านบาท

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 499 12.3% 466 10.9% 474 11.8% -5.1% 1.8%

คำ่ธรรมเนียมกำรเป็นผูส้นบัสนนุกีฬำฟตุบอล 94 2.3% 51 1.2% 72 1.8% -23.1% 42.0%

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยที่ไม่รวมคำ่ธรรมเนียมกำรเป็นผูส้นบัสนนุ 406 10.0% 415 9.7% 402 10.0% -0.9% -3.2%

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 228 5.6% 204 4.8% 252 6.3% 10.7% 23.7%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 727 17.9% 670 15.7% 726 18.0% -0.1% 8.4%

% ต่อ

ยอดขาย
%YoY %QoQ

ไตรมาส 1

 ปี 2020

% ต่อ

ยอดขาย

ไตรมาส 4

 ปี 2020

% ต่อ

ยอดขาย

ไตรมาส 1

 ปี 2021
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ไตรมาส 2 ปี 2564 สืบเนื่องมาจากสถานการณโ์ควิด-19 ที่ส่งผลใหไ้ม่สามารถจดัการแข่งขันฟุตบอลไดต้ามรูปแบบ

ปกติ  

(2) ค่าใชจ้่ายในการขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนุนกีฬาฟตุบอลต่างประเทศ) จ านวน 402 ลา้นบาท ลดลง 0.9% จาก

ไตรมาส 1 ปี 2563 หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมที่ 10.0% เท่ากบัไตรมาส 1 ปี 2563  

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวรับรูเ้ป็นเสน้ตรงตามเงื่อนไขการช าระเงิน ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงไดร้บัอนัเป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาฉบบัปัจจบุนั ซึ่งสญัญาผูส้นบัสนุนสโมสร 

CFC จะสิน้สดุในเดือนมิถนุายน 2564 และสญัญาผูส้นบัสนนุการแข่งขนั EFL จะสิน้สดุในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยบรษิทั

ฯ มีสิทธิที่จะขยายสญัญากบั EFL อีก 2 ปีในอตัราค่าธรรมเนียมต่อปีที่เท่าเดิม  

ค่าใชจ้่ายบริหารจ านวน 252 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10.7% จากไตรมาส 1 ปี 2563 เนื่องจากค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับพนกังาน
เพิ่มขึน้สอดคลอ้งกบัจ านวนพนกังานท่ีเติบโตขึน้ตามแผนงานการพฒันาก าลงัคน  

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิจ านวน 21 ลา้นบาท ลดลง 31.3% จากการไถ่ถอนคืนหุน้กูม้ลูค่า 1,700 ลา้นบาทเนื่องจากครบก าหนด
ช าระในเดือนมิถนุายน 2563 และการทยอยคืนเงินกูใ้หแ้ก่สถาบนัการเงินของ ACM  

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลจ านวน 147 ลา้นบาท ลดลง 11.3% จากไตรมาส 1 ปี 2563 คิดเป็นอตัราภาษีเงินไดน้ิติบคุคล
ที่แทจ้ริงที่ 17.5% เพิ่มขึน้จาก 16.8% ในไตรมาส 1 ปี 2563 ค่าใชจ้่ายภาษีที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้
นิติบคุคลลดลงตามผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีลดลง  

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้บริษัทฯในไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 700 ลา้นบาท ลดลง 12.6% จากไตรมาส 1 ปี 2563 
หรือคิดเป็นอตัราก าไรที่ 19.1% ลดลงจาก 19.7% ในไตรมาส 1 ปี 2563 การลดลงดงักล่าวผลมาจากรายไดจ้ากการส่งออก
ไปยังตลาดต่างประเทศ ลดลง 16.2% จากไตรมาส 1 ปี 2563 โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV เนื่องจากมีปัจจัยเฉพาะตวัดา้น
การเมืองในเมียนมาในระยะแรก อีกทั้งยังมีการล็อกดาวนใ์นหลายเมืองของประเทศกัมพูชาจากการระบาดของโควิด -19 
ส่งผลใหป้รมิาณการขายเฉล่ียต่อเดือนปรบัตวัลดลง และส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง 
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ฐานะการเงนิรวมของบริษทัฯ สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2564 เม่ือเทยีบกับสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย ์

สินทรัพยร์วม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 17,044 ลา้นบาทและ 17,087 ลา้นบาท ตามล าดับ 
ลดลง 43 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดลดลงซึ่งสอดคลอ้งกับเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานที่ลดลงตามผล
ประกอบการ 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 6,708 ลา้นบาทและ 6,929 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ลดลง 222 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหนีสิ้นหมุนเวียนจ านวน 5,399 ลา้นบาท ลดลง 256 ลา้นบาท และหนีสิ้นไม่หมุนเวียน
จ านวน 1,308 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 34 ลา้นบาท สาเหตหุลกัที่หนีสิ้นลดลงมาจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ท่ีลดลง 475 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 10,336 ลา้นบาทและ 10,157 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ 179 ลา้นบาท สะทอ้นก าไรสทุธิในไตรมาส 1 ปี 2564 
 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

พงศานติ ์คล่องวฒันกิจ 

(พงศานติ์ คล่องวฒันกิจ) 
ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงิน 

 


