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CBG 011/2564 

           วนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ดงัต่อไปนี ้

ภาพรวมและเหตุการณ์ส าคัญที่เกดิขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2564 จนถึงปัจจุบนั 

1. การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 เร่ิมต้นขึน้กลางเดือนเมษายน 2564 หลังวันสงกรานต์ รัฐบาลได้ประกาศพืน้ที่ควบคุม
สงูสดุหลายจงัหวดั แต่ไม่ได้มีการประกาศปิดศนูย์การค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการจ ากดัความเส่ียงโดยให้พนกังาน
ในส านกังานใหญ่ท างานจากที่บ้านทัง้หมด ส่วนฝ่ังโรงงานมีมาตรการท่ีรัดกมุและเข้มงวดเพื่อป้องกนัความเส่ียงการติดโควดิ
ของพนกังาน; 

2. เปิดตวัวู๊ดดี ้ซี+ล็อค คอลลาเจน มิกซ์เบอร์ร่ี เมื่อวนัที่ 19 เมษายน 2564 นวตักรรมครัง้แรกในเมืองไทยกับส่วนผสมคอลลา
เจนมากถึง 2,000 มิลลิกรัม บวกวิตามินซีสงู 200% หลงัจากที่เปิดตวัวู๊ดดี ้ซี+ล็อค ครัง้แรกเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ด้วยรสเล
มอน และตามมาด้วยรสส้มในเดือนมิถนุายน 2563 โดยบริษัทฯ คาดว่าการเปิดตวัรสใหม่นีจ้ะช่วยดงึกลุ่มฐานลูกค้าใหม่เข้า
มามากขึน้โดยเฉพาะกลุ่มคนรักสวยรักงามและกลุ่มรักสขุภาพ; 

3. เมียนมาห้ามน าเข้าสินค้าเคร่ืองดื่ม 5 รายการผ่านทางบก เร่ิมเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2564 ได้แก่ เคร่ืองดื่มทุกประเภท เช่น 
น า้อดัลม เคร่ืองดื่มชกู าลงั เคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของกาแฟและชา กาแฟส าเร็จรูป นมข้นหวานและนมข้นจืด เป็นต้น ส่งผล
ให้ทางบริษัทฯ ต้องเปล่ียนมาขนส่งทางเรือแทน ระยะเวลาขนส่งในระยะแรกจึงนานขึน้จากเดิมไม่เกิน 1 สัปดาห์ เป็น 2 
สปัดาห์ อย่างไรก็ตาม บริษัทคู่ค้าในประเทศเมียนมาตื่นตวัมากขึน้ จึงเร่งสัง่ซือ้เข้ามาในเดือนเมษายน 2564 ก่อนที่จะไม่ให้
น าเข้าผ่านทางบก เนื่องจากอปุสงค์ในประเทศเร่ิมกลบัมาหลงัสถานการณ์โควิดดีขึน้และผ่านช่วงรัฐประหารมาได้ 3 เดือน; 

4. บริษัท เอเชีย แพ็คเกจจิง้ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด (“APM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตฟิล์ม กล่องกระดาษ และ
ฉลากได้เร่ิมผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถนุายน 2564; 

5. ออกหุ้นกู้มลูค่า 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี  ทางบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มลูค่า 1,500 ล้านบาท เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม อายุ 2 
ปี ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 1.27 ต่อปี โดยจะช าระดอกเบีย้ทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้  ซึ่ง
วตัถปุระสงค์หลกัคือน าเงินไปช าระเงินกู้ระยะสัน้ที่ใช้เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ เดิมที่ครบก าหนดช าระไปในเดือนมิถุนายน และใช้เพื่อ
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

6. การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ในไทยเร่ิมต้นขึน้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ท าให้รัฐบาลมีประกาศมาตรการ
ควบคุมเข้มงวดขึน้ ในขณะที่กัมพูชา และเมียนมาก็มีจ านวนผู้ติดเชือ้ในประเทศเพิ่มขึน้เช่นเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ; 
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7. ตลาดเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศเชิงปริมาณส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 เพิ่มขึน้ 3.8% จากไตรมาส 2 ปี 2563 และเรา
ยงัคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณได้ที่ร้อยละ 21.0 คิดเป็นอนัดบั 2 ของตลาด; และ 

8. ตลาดเคร่ืองดื่ม Healthy shot (ตลาดใหญ่ของ Functional drink) เชิงปริมาณส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 ขยายตวั 6.5% จาก
ไตรมาส 2 ปี 2563 และเรามีส่วนแบ่งการตลาดเชิงปริมาณอยู่ที่ร้อยละ 9.1 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 9.0 ในไตรมาส 1 ปี 2021 คิด
เป็นอนัดบั 2 ของตลาด 

ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
ระยะเวลาเดียวกนัปีก่อนหน้าสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาส 2 ปี 2564 รวมอยู่ที่ 4,995 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.8% จากไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมี
สาเหตจุากปริมาณค าสัง่ซือ้ที่เพิ่มขึน้ในทกุกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

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

 
1.1) รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองในไตรมาส 2 ปี 2564 อยู่ที่ 

3,939 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.1% จากไตรมาส 2 ปี 2563 ในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและตา่งประเทศที่อตัราส่วน
ร้อยละ 36:64 คิดเป็น 

(1.1.1) รายได้จากการขายในประเทศจ านวน 1,417 ล้านบาท ลดลง 5.1% จากไตรมาส 2 ปี 2563 มีสาเหตจุาก
ยอดขายจากเคร่ืองดื่มคาราบาวแดงลดลง 2.3% และยอดขายเคร่ืองดื่มวิตามินซี วู้ดดี ้ซี+ ล็อคลดลง 
33.9% จากไตรมาส 2 ปี 2563 อย่างไรก็ตามเคร่ืองดื่มทัง้สองชนิดฟืน้ตวัได้ดีจากไตรมาส 1 ปี 2564 

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 3,713 82% 3,150 78% 3,939 79% 6.1% 25.0%

วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอกผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำคำรำบำว 2/ 87 2% 111 3% 139 3% 58.8% 25.3%

รับจ้ำงจดัจ ำหน่ำยให้แก่บุคคลภำยนอก 598 13% 706 18% 799 16% 33.7% 13.2%

อ่ืนๆ 109 2% 63 2% 118 2% 8.3% 87.4%

รวม 4,508 100% 4,030 100% 4,995 100% 10.8% 23.9%

%YoY %QoQ
% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 2

 ปี 2021

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 2

 ปี 2020

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 1

 ปี 2021

รายได้จากการขาย จ าแนกตามภูมิศาสตร์

หน่วย: ล้านบาท

ในประเทศ 2,288 51% 2,223 55% 2,473 50% 8.1% 11.3%

ตำ่งประเทศ 2,219 49% 1,808 45% 2,522 50% 13.6% 39.5%

กลุม่ประเทศ CLMV 1,800 40% 1,484 37% 1,942 39% 7.9% 30.8%

ประเทศจีน 157 3% 210 5% 488 10% 210.3% 132.2%

ICUK 5 0% 24 1% 38 1% 691.8% 58.0%

อ่ืนๆ 257 6% 89 2% 54 1% -79.0% -39.7%

รวม 4,508 100% 4,030 100% 4,995 100% 10.8% 23.9%

% ของ

ยอดรวม
%YoY %QoQ

ไตรมาส 1

 ปี 2021

ไตรมาส 2

 ปี 2020

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 2

 ปี 2021

% ของ

ยอดรวม
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(1.1.2) รายได้จากการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศจ านวน 2,522 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13.6% จากไตรมาส 2 ปี 
2563 โดยยอดส่งออกหลกัมาจากกลุ่มประเทศ CLMV คิดเป็น 39% ของรายได้รวม ประเทศจีนคิดเป็น 
10% ของรายได้รวม และประเทศอื่นอีก 2% ของรายได้รวม  

กลุ่มประเทศ CLMV คือตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่และยงัมีศกัยภาพท่ีจะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากการส่งออกไปกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ 7.9% จากไตรมาส 2 ปี 
2563 เนื่องจากมีฐานที่ต ่าในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งขณะนัน้มีเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศเมียนมา
ตัง้แต่ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ อีกทัง้ยงัมีการล็อกดาวน์ในหลายเมืองของประเทศกมัพชูาจากการระบาดของ
โควิด-19 ท าให้มีค าสัง่ซือ้กลบัเข้ามาในไตรมาส 2 ปี 2564 ประกอบกับประเทศเวียดนามมีปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึน้ต่อเนื่องจากแบรนด์คาราบาวเป็นท่ียอมรับมากขึน้  

ประเทศจีนเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพเติบโตได้สูง เนื่องจากมีจ านวนประชากรสูงสุดเป็นอันดับ 1 
ของโลก และยงัเป็นประเทศแรกๆ ที่ควบคมุการระบาดของโควิด-19 ได้ดี ท าให้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 
ทางบริษัทมีรายได้จากการส่งออกไปประเทศจีนเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง เติบโตถึง 210% จากไตรมาส 2 ปี 2563 
เนื่องจากแบรนด์คาราบาวเป็นท่ียอมรับมากขึน้  

อย่างไรก็ดี สถานการณ์โควิด-19 กลบัแย่ลงในหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยจากการระบาดของสาย
พนัธุ์ใหม่ตัง้แต่ปลายเดือนมิถุนายน อาจส่งผลกระทบต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศและการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

1.2) รายได้จากการรับจ้างจดัจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกในไตรมาส 2 ปี 2564 อยู่ที่ 799 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 33.7% 
จากไตรมาส 2 ปี 2563 ยงัคงขยายตวัต่อเนื่องทุกไตรมาสในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจยัเชิงบวกจากความ
หลากหลาย ปริมาณและคุณภาพในตวัผลิตภณัฑ์ ประกอบกับอาศยัผลส าเร็จของประสิทธิภาพการกระจายผ่าน
หน่วยรถเงินสดซึง่ในปัจจบุนัสามารถเข้าถึงร้านค้าปลีกได้มากกว่า 180,000 ร้านค้าทัว่ประเทศ;  

1.3) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ว่าจ้างบคุคลภายนอกด าเนินการผลิตในไตรมาส 2 ปี 2564 อยู่ที่ 139 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 58.8% จากไตรมาส 2 ปี 2563 จากรายได้สินค้าน า้เปล่า กาแฟปรุงส าเร็จพร้อมดื่ม และกาแฟปรุง
ส าเร็จชนิดผง ทรีอินวนั ปรับตวัเพิ่มขึน้ 

1.4) รายได้อื่นจ านวน 118 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.3% จากไตรมาส 2 ปี 2563 โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการผลิตและขาย
ขวดแก้วให้แก่บุคคลภายนอกภายใต้การด าเนินงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด (“APG”) ซึ่งไม่เพียงแต่
สร้างรายได้ส่วนเพิ่ม ยงัช่วยลดต้นทนุของการผลิตขวดที่ใช้บรรจเุคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงัและเคร่ืองดื่มวิตามินซีของบริษัท
ฯ จากการประหยดัต่อขนาด 

2. ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 1,901 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.7% จากไตรมาส 2 ปี 2563 คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นที่ 
38.1% ลดลงจาก 40.7% ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีสาเหตุหลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตด้วยตนเอง ซึ่ง
เป็นธุรกิจหลกัที่มีสดัส่วนรายได้คิดเป็นสดัส่วน 79% ของรายได้จากการขายรวม มีอตัราก าไรท่ีลดลง 
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กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของตนเองมีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ี 45.1% ลดลงจาก 46.7% 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 มีสาเหตจุากอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีลดลงของกลุ่มสินค้าที่ขายในประเทศ และส่งออกไปขายในต่างประเทศ 

เนื่องจากวตัถดุิบอย่างราคาน า้ตาลกบัราคาอลมูิเนียมปรับตวัเพิ่มขึน้ 

3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 769 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 0.5% จากไตรมาส 2 ปี 2563 หรือ

คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมที่ 15.4% ลดลงจาก 17.0% ในไตรมาส 2 ปี 2563 เนื่องจากรายได้ปรับตวัเพิ่มขึน้

มาก  

 

ค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 485 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.0%  จากไตรมาส 2 ปี 2563 หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขาย

รวมที่ 9.7% ลดลงจากสดัส่วน 10.4% ในไตรมาส 2 ปี 2563 โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วย  

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

English Football League (EFL) จ านวนรวม 63 ล้านบาท ลดลง 32.3% จากไตรมาส 2 ปี 2563 มีปัจจยัหนนุหลกัจาก

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเป็นผู้สนับสนุนจาก EFL เป็นกรณีพิเศษส าหรับฤดูกาลแข่งขันรอบปี 2563/64 จ านวน 1.1 

ล้านปอนด์ ที่ได้เร่ิมรับรู้ในไตรมาส 4/2563 เป็นครัง้แรก และได้ทยอยรับรู้จนจบฤดูการแข่งขนัของรอบดงักล่าวในช่วง

ไตรมาส 2 ปี 2564 สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้ไม่สามารถจดัการแข่งขันฟุตบอลได้ตามรูปแบบ

ปกติ  

(2) ค่าใช้จ่ายในการขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ) จ านวน 422 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.7% 

จากไตรมาส 2 ปี 2563 หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้จากการขายรวมที่ 8.4% เท่ากบัไตรมาส 2 ปี 2563  

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวรับรู้เป็นเส้นตรงตามเงื่อนไขการช าระเงิน ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงได้รับอนัเป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาฉบบัปัจจบุนั ซึ่งสญัญาผู้สนบัสนุนสโมสร 

ก าไรขัน้ต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเอง 1/ 1,733 46.7% 1,473 46.7% 1,777 45.1% 2.5% 20.7%

วำ่จ้ำงบุคคลภำยนอกผลิตภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำคำรำบำว 2/ 16 17.9% 15 13.8% 21 14.9% 32.1% 35.0%

รับจ้ำงจดัจ ำหน่ำยให้แก่บุคคลภำยนอก 43 7.2% 42 6.0% 60 7.5% 40.3% 41.7%

อ่ืนๆ 42 38.5% 25 39.1% 43 36.5% 3.0% 75.1%

รวม 1,834 40.7% 1,555 38.6% 1,901 38.1% 3.7% 22.2%

%YoY %QoQ
ไตรมาส 2

 ปี 2021

อัตรา

ก าไร

ไตรมาส 2

 ปี 2020

อัตรา

ก าไร

ไตรมาส 1

 ปี 2021

อัตรา

ก าไร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หน่วย: ล้านบาท

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 470 10.4% 474 11.8% 485 9.7% 3.0% 2.3%

คำ่ธรรมเนียมกำรเป็นผู้สนับสนนุกีฬำฟตุบอล 93 2.1% 72 1.8% 63 1.3% -32.3% -12.7%

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยทีไ่ม่รวมคำ่ธรรมเนียมกำรเป็นผู้สนับสนนุ 377 8.4% 402 10.0% 422 8.4% 11.7% 5.0%

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 294 6.5% 252 6.3% 284 5.7% -3.5% 12.6%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 765 17.0% 726 18.0% 769 15.4% 0.5% 5.9%

ไตรมาส 2

 ปี 2021

% ต่อ

ยอดขาย
%YoY %QoQ

ไตรมาส 2

 ปี 2020

% ต่อ

ยอดขาย

ไตรมาส 1

 ปี 2021

% ต่อ

ยอดขาย
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CFC ได้สิน้สดุในเดือนมิถุนายน 2564 และเมื่อเดือนมิถุนายนบริษัทฯ ได้ต่อสญัญาผู้สนบัสนุนการแข่งขนั EFL อีก 2 ปีใน

อตัราค่าธรรมเนียมต่อปีเท่าเดิม ซึง่สิน้สดุในเดือนพฤษภาคม 2567 

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจ านวน 21 ล้านบาท ลดลง 33.5% จากการไถ่ถอนคืนหุ้นกู้มลูค่า 1,700 ล้านบาทเนื่องจากครบก าหนด
ช าระในเดือนมิถนุายน 2563 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคลจ านวน 198 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11% จากไตรมาส 2 ปี 2563 คิดเป็นอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ที่แท้จริงที่ 17.2% เพิ่มขึน้จาก 16.7% ในไตรมาส 2 ปี 2563 ค่าใช้จ่ายภาษีที่เพิ่มขึน้เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบคุคลเพิ่มขึน้ตามผลก าไรจากการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึน้  

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
ก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯในไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 967 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.7% จากไตรมาส 2 ปี 2563 
หรือคิดเป็นอตัราก าไรที่ 19.4% ใกล้เคียงกบั 19.6% ในไตรมาส 2 ปี 2563  
หากไม่รวมก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน และรายการพิเศษ ก าไรสุทธิจะอยู่ที่ 955 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.4% จากไตรมาส 2 ปี 
2563 นบัว่าเป็นก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปกติที่สงูที่สดุตัง้แต่บริษัทฯ ก่อตัง้มา โดยปัจจยัหลกัของก าไรที่เพิ่มขึน้มาจาก
การเพิ่มขึน้ของกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ ส่งออกไปขายยงัต่างประเทศจนท าให้สัดส่วนรายได้จากการส่งออกขึน้มาอยู่ที่ระดบั 
50%  
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ฐานะการเงนิรวมของบริษทัฯ สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อเทียบกับสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 18,220 ล้านบาทและ 17,087 ล้านบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึน้ 1,134 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 698 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ปรับตวัเพิ่มขึน้ และ
จากที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 379 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซือ้ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างมาเมื่อเดือนมิถนุายน 

หนีส้ิน 

บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 8,412 ล้านบาทและ 6,929 ล้านบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ 1,482 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสิ้นหมุนเวียนจ านวน 7,074 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,419 ล้านบาท และหนีสิ้นไม่
หมนุเวียนจ านวน 1,338 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 64 ล้านบาท สาเหตุหลกัที่หนีสิ้นเพิ่มขึน้มาจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้ 2,345 
ล้านบาท ในขณะท่ีหุ้นกู้ครบก าหนดช าระจึงลดลงไป 1,090 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 9,809 ล้านบาทและ 10,157 ล้านบาท ตามล าดบั 
ลดลง 349 ล้านบาท เนื่องจากทางบริษัทฯ มีจ่ายปันผลรวมมลูค่า 1,500 ล้านบาทให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในขณะท่ีบริษัท
มีก าไรสทุธิในส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ี 967 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2564 
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