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CBG 013/2564 

           วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 

เรื่อง ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินรวมของบรษิัทฯ 
และบรษิัทย่อย (“บริษัทฯ”) ส าหรบังวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ดงัต่อไปนี ้

ภาพรวมและเหตุการณส์ าคัญทีเ่กดิขึน้ในไตรมาส 3 ปี 2564 จนถึงปัจจุบนั 

1. ตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศเชิงปริมาณส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 หดตวั 15.2% เมื่อเทียบกบัปีก่อน และส่วนแบ่ง
การตลาดเชิงปรมิาณของเครื่องดื่มคาราบาวแดงอยู่ที่รอ้ยละ 20.7 ลดลงเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 21.0 ในไตรมาสที่แลว้ แต่ยงัคง
คิดเป็นอนัดบั 2 ของตลาด (อา้งอิงขอ้มลูปรมิาณขายทอดสดุทา้ยไปสู่ผูบ้รโิภคของ Nielsen) 

2. ตลาดเครื่องดื่มเครื่องดื่มเฮลทต์ี ้ช็อตเชิงปริมาณส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 หดตวั 8.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และส่วนแบ่ง
การตลาดเชิงปรมิาณของเครื่องดื่มวิตามินซี วูด้ดี ้ซี+ ล็อค อยู่ที่รอ้ยละ 9.0 ลดลงเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 9.1 ในไตรมาสที่แลว้ 
แต่ยงัคงคิดเป็นอนัดบั 2 ของตลาด (อา้งอิงขอ้มลูปรมิาณขายทอดสดุทา้ยไปสู่ผูบ้รโิภคของ Nielsen) 

3. การแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 สายพนัธุเ์ดลตา้ในประเทศเพื่อนบา้นและไทย ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 การแพรร่ะบาด
ของไวรสั Covid-19 กลบัมารุนแรงมากขึน้ในประเทศไทย รฐับาลจึงออกมาตรการล็อกดาวนเ์ขม้ขน้เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน 
ส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง และดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคโดยรวมในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 2564 อยู่ที่ 36.7 – 42.1 
ต ่ากว่าช่วงเวลาเดือนกันในปีก่อนและไตรมาสที่แลว้  ซึ่งประเทศเพื่อนบา้นแถบ CLMV ก็เกิดเหตุการณก์ารแพร่ระบาด
เช่นเดียวกนั และมีการล็อกดาวนใ์นหลายเมือง 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมของบริษทัฯ ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 

1. รายได้จากการขาย 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายอยู่ที่ 3,957 ลา้นบาท ลดลง 448 ลา้นบาท หรือ 10.2% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน เกิดจากสาเหตดุงัต่อไปนี ้

 
หมายเหต:ุ 1/ เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั เครื่องดื่มเกลือแร ่และเครื่องดื่มฟังกช์นันลัดริงค ์
  2/ น า้ดื่ม กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงส าเร็จพรอ้มดื่ม 

รายได้จากการขาย จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของตนเอง 1/ 3,617 82% 3,939 79% 2,690 68% -25.6% -31.7%

วำ่จำ้งบุคคลภำยนอกผลิตภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้คำรำบำว 2/ 135 3% 139 3% 116 3% -14.3% -16.5%

รบัจำ้งจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอก 613 14% 799 16% 897 23% 46.3% 12.3%

อ่ืนๆ 40 1% 118 2% 255 6% 535.3% 115.1%

รวม 4,405 100% 4,995 100% 3,957 100% -10.2% -20.8%

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 3

 ปี 2020

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 2

 ปี 2021

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 3

 ปี 2021
%YoY %QoQ
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1.1) รายไดจ้ากผลิตภัณฑท์ี่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเอง จ านวน 2,690 ลา้นบาท 
ลดลง 927 ลา้นบาท หรือ 25.6% เมื่อเทียบกบัปีก่อน ในจ านวนนีเ้ป็นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตัราส่วน
รอ้ยละ 52:48 คิดเป็น 

(1.1.1) รายไดจ้ากการขายในประเทศจ านวน 1,393 ลา้นบาท ลดลง 176 ลา้นบาท หรือ 11.2% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน เป็นผลจากรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครื่องดื่มคาราบาวแดงปรบัตวัลดลง 10.5% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
และยอดขายเครื่องดื่มวิตามินซี วูด้ดี ้ซี+ ล็อค ลดลง 23.8% เมื่อเทียบกบัปีก่อน ซึ่งสอดคลอ้งกบัสภาวะ
เศรษฐกิจที่หดตวัลง ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ที่ยงัคงมีความรุนแรง 

(1.1.2) รายไดจ้ากการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศจ านวน 1,297 ลา้นบาท ลดลง 752 ลา้นบาท หรือ 36.7% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยยอดส่งออกหลกัมาจากกลุ่มประเทศ CLMV คิดเป็น 28% ของรายไดร้วม กลุ่ม
ประเทศแถบยโุรปคิดเป็น 2% ของรายไดร้วม และประเทศอื่นอีก 3% ของรายไดร้วม ซึ่งเป็นค าสั่งซือ้ของ
ประเทศเยเมนเป็นหลกั 

กลุ่มประเทศ CLMV คือตลาดส่งออกเดิมที่เป็นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่และยงัมีศกัยภาพท่ีจะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามรายไดจ้ากการส่งออกไปกลุ่มประเทศ CLMV ลดลง 539 ลา้นบาท 
หรือ 32.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสั Covid-19 เช่นเดียวกับใน
ประเทศไทย จึงท าใหเ้กิดการล็อกดาวนใ์นหลายเมืองของแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม 
และกมัพชูา ประกอบกบับรษิัทคู่คา้ในประเทศเมียนมาเรง่สั่งซือ้สินคา้เขา้ไปจ านวนมากในไตรมาสที่แลว้ 
และปัจจัยเฉพาะตัวอย่างการปิดด่านชายแดน รวมทั้งมีความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
ภายในประเทศซึ่งกระทบอุปสงคภ์ายในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการขายเฉล่ียต่อเดือนของบริษัทฯ 
ปรบัตวัลดลง 

ประเทศจีนเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไดส้งู เนื่องจากมีจ านวนประชากรสงูสดุเป็นอนัดบั 1 
ของโลก อย่างไรก็ตามรายไดจ้ากการส่งออกไปจีนลดลง 113 ลา้นบาท หรือ 85.2% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
เนื่องจากบรษิัทคู่คา้เริ่งสั่งซือ้สินคา้เขา้ไปในไตรมาสที่แลว้เพื่อรองรบัยอดขายในอนาคตหลงัสถานการณ์
แพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ในประเทศจีนดีขึน้มากและเป็นช่วงไฮซีซั่น อย่างไรก็ตามการแพรร่ะบาด
ของไวรสั Covid-19 ระลอกใหม่เกิดขึน้ในเดือนสิงหาคม 2564 ถึงแมว้่าจ านวนผูต้ิดเชือ้จะไม่มาก แต่
รฐับาลมีมาตรการค่อนขา้งเขม้งวด ประกอบกบัมีน า้ท่วมและฝนตกหนกัในหลายพืน้ท่ี 

รายได้จากการขาย จ าแนกตามภูมิศาสตร์

หน่วย: ล้านบาท

ในประเทศ 2,357 54% 2,473 50% 2,660 67% 12.9% 7.6%

ตำ่งประเทศ 2,048 46% 2,522 50% 1,296 33% -36.7% -48.6%

กลุม่ประเทศ CLMV 1,657 38% 1,942 39% 1,117 28% -32.5% -42.4%

ประเทศจีน 133 3% 488 10% 19 0% -85.2% -96.0%

ICUK 30 1% 38 1% 60 2% 103.5% 58.9%

อ่ืนๆ 229 5% 54 1% 99 3% -56.7% 83.8%

รวม 4,405 100% 4,995 100% 3,957 100% -10.2% -20.8%

% ของ

ยอดรวม

ไตรมาส 3

 ปี 2021

ไตรมาส 2

 ปี 2021

ไตรมาส 3

 ปี 2020

% ของ

ยอดรวม

% ของ

ยอดรวม
%YoY %QoQ
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รายไดส่้งออกไปประเทศแถบยุโรปโดยการขายของบริษัทย่อย Intercarabao Company Limited (“ICUK”) 
เพิ่มขึน้ 31 ลา้นบาท หรือ 103.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสั Covid-
19 ดีขึน้ โดยเฉพาะในประเทศองักฤษที่ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ช่วงเดือน ก.ค.2564 และเรายงัมี
การท าโปรโมชั่นการขายเพื่อสรา้งการรบัรูใ้นแบรนดสิ์นคา้อย่างต่อเนื่อง 

1.2) รายไดจ้ากการรบัจา้งจดัจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอก จ านวน 897 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 284 ลา้นบาท หรือ 46.3% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน ยังคงขยายตัวต่อเนื่องทุกไตรมาสในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยเชิงบวกจากความ
หลากหลาย คุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ และการออกสินคา้ใหม่ของบริษัทคู่คา้ ประกอบกับอาศัยผลส าเร็จของ
ประสิทธิภาพการกระจายผ่านหน่วยรถเงินสดจ านวนมากกว่า 300 คนั ซึ่งในปัจจบุนัสามารถเขา้ถึงรา้นคา้ปลีกได้
มากกว่า 180,000 รา้นคา้ทั่วประเทศ  

1.3) รายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑท์ี่บริษัทฯ ว่าจา้งบุคคลภายนอกด าเนินการผลิต  จ านวน 116 ลา้นบาท ลดลง 19 
ลา้นบาท หรือ 14.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากรายไดสิ้นคา้กาแฟปรุงส าเร็จพรอ้มดื่ม (RTD) ลดลง สอดคลอ้งกบั
ภาวะการบริโภคและสภาะวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งมีมาตรการล็อกดาวนใ์น
หลายพืน้ท่ี ท าใหร้ะยะเวลาในการขายสินคา้ของแต่ละรา้นคา้ลดลง 

1.4) รายไดอ้ื่นจ านวน 255 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 535.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการผลิตและขาย
ขวดแกว้ใหแ้ก่บุคคลภายนอกภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จ ากัด (“APG”) ซึ่งที่ผ่านมาทาง
ยอดขายผลิตภณัฑเ์ดิมของบริษัทคู่คา้เติบโตกา้วกระโดด และยงัมีออกผลิตภณัฑใ์หม่ต่อเนื่อง จึงมีค  าสั่งซือ้ขวดแกว้
เขา้มาที่บรษิัทฯ เพิ่มขึน้อย่างเรื่อยๆ  

2. ก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ตน้ จ านวน 1,349 ลา้นบาท ลดลง 482 ลา้นบาท หรือ 26.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ที่ 34.1% ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 41.6%  มีสาเหตุหลกัจากสดัส่วนรายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทฯ 
ด าเนินการผลิตดว้ยตนเองซึง่เป็นธุรกิจหลกัที่มีอตัราก าไรสงูปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่ 68% ของรายไดจ้ากการขายรวม เมื่อเทียบ
กับปีก่อนซึ่งอยู่ที่สดัส่วน 82% ของรายไดจ้ากการขายรวม และรายไดจ้ากการรบัจา้งจดัจ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกซึ่งมี
อตัราก าไรต ่ากว่าปรบัตวัเพิ่มขึน้ อีกทัง้อตัราก าไรของกลุ่มสินคา้ที่ส่งออกไปขายในต่างประเทศปรบัตวัลดลง 

   

กลุ่มผลิตภณัฑท์ี่บรษิัทฯ ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเองมีอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ี 43.1% ลดลงจาก 48.4% 

ในปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากอัตราก าไรขั้นตน้ที่ลดลงของกลุ่มสินคา้ที่ส่งออกไปขายในต่างประเทศ เพราะวตัถุดิบอย่าง

ราคาน า้ตาลกับราคาอลมูิเนียมปรบัตวัเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามราคาอา้งอิงอลมูิเนียมในตลาดลอนดอนปรบัตวัลงมากตัง้แต่

ช่วงกลางเดือนตลุาคม 2564 

ก าไรขัน้ต้น จ าแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

หน่วย: ล้านบาท

ด ำเนินกำรผลิต ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ของตนเอง 1/ 1,752 48.4% 1,777 45.1% 1,159 43.1% -33.9% -34.8%

วำ่จำ้งบุคคลภำยนอกผลิตภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้คำรำบำว 2/ 22 16.2% 21 14.9% 18 15.3% -19.1% -14.1%

รบัจำ้งจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่บุคคลภำยนอก 40 6.6% 60 7.5% 65 7.3% 62.7% 8.7%

อ่ืนๆ 17 42.2% 43 36.5% 107 42.0% 532.1% 147.1%

รวม 1,831 41.6% 1,901 38.1% 1,349 34.1% -26.3% -29.1%
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3. ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายขายและบรหิาร จ านวน 739 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 20 ลา้นบาท หรือ 2.8% เมื่อเทียบ

กบัปีก่อน หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมที่ 18.7% เพิ่มขึน้จาก 16.3% ในปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากค่าใชจ้่าย

ในการบรหิารที่เพิ่มขึน้ 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายจ านวน 454 ลา้นบาท ลดลง 5.3%  เมื่อเทียบกบัปีก่อน หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมที่ 

11.5% เพิ่มขึน้จากสดัส่วน 10.9% ในปีก่อน โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปดว้ย  

(1) ค่าธรรมเนียมการแข่งขนัฟตุบอลต่างประเทศ จ านวนรวม 69 ลา้นบาท ลดลง 27.0% เมื่อเทียบกบัปีก่อน มีปัจจยัหนนุ

หลกัจากสญัญาการเป็นผูส้นบัสนุนสโมสร Chelsea Football Club Limited (CFC) สิน้สดุไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 

ในขณะที่สัญญากับ English Football League (EFL) กลับมาจ่ายในราคาปกติ หลังส่วนลดจากสถานการณ์ไวรัส 

Covid-19 สิน้สดุลงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 

(2) ค่าใชจ้่ายในการขาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมสนบัสนุนกีฬาฟตุบอลต่างประเทศ) จ านวน 385 ลา้นบาท จ านวนใกลเ้คียง

กบัปีก่อน หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายรวมที่ 9.7% เพิ่มขึน้จาก 8.7% ในปีก่อน เนื่องจากบรษิัทฯ มีรายได้

จากการขายรวมในไตรมาสนีท้ี่ลดลง 

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวรับรูเ้ป็นเสน้ตรงตามเงื่อนไขการช าระเงิน ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจและรอบระยะเวลาที่บริษัทฯ พึงไดร้บัอันเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาฉบับปัจจุบัน ซึ่งสัญญาผูส้นับสนุนการ

แข่งขนั EFL จะสิน้สดุในเดือนพฤษภาคม 2567  

ค่าใชจ้่ายบรหิารจ านวน 285 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 19.0% เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานเพิ่มขึน้
สอดคลอ้งกบัจ านวนพนกังานท่ีเติบโตขึน้ตามแผนงานการพฒันาก าลงัคน  

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินจ านวน 23 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6.3% เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากหนีสิ้นเพิ่มขึน้จากการออกหุน้กูม้ลูค่า 
1,500 ลา้นบาท เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2564  

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจ านวน 82 ลา้นบาท ลดลง 57.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นอัตราภาษีเงินไดน้ิติบุคคลที่
แทจ้ริงที่ 12.1% ลดลงจาก 16.4% ในปีก่อน ค่าใชจ้่ายภาษีที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หน่วย: ล้านบาท

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 479 10.9% 485 9.7% 454 11.5% -5.3% -6.3%

คำ่ธรรมเนียมกำรเป็นผูส้นับสนนุกีฬำฟตุบอล 94 2.1% 63 1.3% 69 1.7% -27.0% 9.3%

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยทีไ่ม่รวมคำ่ธรรมเนียมกำรเป็นผูส้นับสนนุ 385 8.7% 422 8.4% 385 9.7% 0.1% -8.6%

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 239 5.4% 284 5.7% 285 7.2% 19.0% 0.3%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 719 16.3% 769 15.4% 739 18.7% 2.8% -3.8%
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ตามผลก าไรจากการด าเนินงานที่ลดลง ประกอบกับไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) ของบริษัท APG เพิ่มขึน้จาก
ยอดขายขวดที่เพิ่มขึน้ 

6. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทฯในไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 601 ลา้นบาท ลดลง 368 ลา้นบาท หรือ ลดลง 38.0% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน มาจากรายได้จากการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศลดลง โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV เนื่องจาก
สถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสั Covid-19 รุนแรงขึน้จนท าใหม้ีการล็อกดาวนใ์นหลายเมือง ส่งผลใหป้รมิาณการขายเฉล่ีย
ต่อเดือนปรบัตวัลดลง และส่งผลใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ลดลง 
ดา้นอัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ 15.2% ลดลงจาก 22.0% ในปีก่อน เนื่องจากวัตถุดิบหลักอย่างราคาน า้ตาลกับราคาอลูมิเนียม
ปรบัตวัเพิ่มขึน้ อีกทัง้รายไดป้รบัตวัลดลง 
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ฐานะการเงนิรวมของบริษทัฯ สิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 2564 เม่ือเทยีบกับสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพย ์

สินทรัพยร์วม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 18,768 ลา้นบาทและ 17,087 ลา้นบาท ตามล าดับ 
เพิ่มขึน้ 1,681 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ลกูหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้ 599 ลา้นบาท และ (2) สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ 472 
ลา้นบาทจากบรรจภุณัฑท์ี่ผลิตไวเ้พื่อรองรบัยอดขายในอนาคต 

หนีส้ิน 

บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 9,248 ลา้นบาทและ 6,929 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เพิ่มขึน้ 2,319 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี ้สินหมุนเวียนจ านวน 6,445 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 790 ล้านบาท และหนี ้สินไม่
หมุนเวียนจ านวน 2,803 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,529 ลา้นบาท สาเหตุหลักที่หนีสิ้นเพิ่มขึน้มาจากเงินกูย้ืมระยะสัน้ที่ เพิ่มขึน้ 
1,880 ลา้นบาท และหุน้กูเ้พิ่มขึน้ 1,498 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 9,519 ลา้นบาทและ 10,157 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ลดลง 638 ลา้นบาท เนื่องจากการจ่ายปันผลเพิ่มขึน้จากปี 2563 และสะทอ้นก าไรสทุธิในช่วง 9 เดือนปี 2564 ที่อ่อนตวัลง 
 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

พงศานติ ์คล่องวฒันกิจ 

(พงศานติ์ คล่องวฒันกิจ) 
ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงิน 

 


