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วนัที� 7 สิงหาคม 2558 
 
เรื�อง ชี �แจงผลการดําเนินงาน สําหรับงวด 6 เดือน 2558 

เรียน กรรมการ และผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี �แจงผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ �นสดุ
วนัที� 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 และฐานะการเงิน ณ 30 มิถนุายน 2558 ดงันี � 

ผลการดาํเนินงานรวมสําหรับงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558 

กลุ่มบริษัท มีรายได้รวมสําหรับงวดหกเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 เท่ากบั 3,791.8 ล้านบาท 
และ 3,743.7 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ �น 48.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 โดยมีสาเหตหุลกัดงันี � 

1. รายได้จากการขายในประเทศเท่ากับ 2,590.0 ล้านบาท และ 2,579.4 ล้านบาท ตามลําดับ 
เพิ�มขึ �น 10.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 เนื�องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศไทยยงัไม่ฟื�นตวั
ทําให้ประชาชนยังคงชลอการใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่ง
การตลาดไว้ได้ โดยจํานวนขายและราคาขายเฉลี�ยมิได้มีการเปลี�ยนแปลงมากนกั 

2. รายได้จากการขายต่างประเทศเท่ากับ 1,141.7 ล้านบาท และ 1,096.2 ล้านบาท ตามลําดับ 
เพิ�มขึ �น 45.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 โดยปัจจัยสําคญัที�ทําให้รายได้ดงักล่าวเพิ�มขึ �นมาจาก
การเติบโตของตลาด CLMV ซึ�งสอดคล้องกบักลยทุธ์ของกลุม่บริษัท ที�จะมุง่เน้นขยายการสง่ออก
ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ซึ�งมียอดขายคิดเป็นร้อยละ 60.4 ของ
ยอดขายต่างประเทศทั �งหมด มีอตัราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 39.1 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 
รวมถึงเวียดนามที�มีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ  60.9 จากงวดเดียวกนัปีก่อน นอกจากนี �ประเทศ
จีน ซึ�งกลุ่มบริษัทเพิ�งเริ�มเข้าไปทําตลาดก็มียอดขายเพิ�มขึ �นอย่างมีสาระสําคัญเช่นกัน โดยมี
ยอดขายคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของยอดขายต่างประเทศทั �งหมด ส่วนยอดขายจากประเทศ
อฟักานิสถานนั �นตกลงไปอย่างมีนยัยะสําคญั เนื�องจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศและฤดู
หนาวที�ยาวนาวกวา่ปกติ 



3. รายได้อื�นมียอดลดลงจากปีก่อน 8.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 โดยมียอดเท่ากบั 60.1 ล้านบาท 
และ 68.1 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งรายได้อื�นที�ลดลงส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ขาดทุนจากการ
ปรับปรุงมลูค่าของสญัญาแลกเปลี�ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี �ยเป็นมลูค่ายุติธรรม ซึ�งเกิดจาก
กลุ่มบริษัท ป้องกันความเสี�ยงจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐและอตัราดอกเบี �ยของเงินกู้ ระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน โดยเข้าทําสญัญาแลกเปลี�ยนสกุลเงินและอตัราดอกเบี �ย (Cross Currency 
and Interest Rate Swap Contract) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ�ง และ (2) ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี�ยน  

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 กลุม่บริษัท มีกําไรขั �นต้นเท่ากบั 1,376.0 ล้านบาท 
และ 1,216.6  ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ �น 159.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.1 ทั �งนี � คิดเป็นอตัรากําไรขั �นต้นเท่ากบั
ร้อยละ 36.9 และร้อยละ 33.1 ตามลําดบั กําไรขั �นต้นที�เพิ�มขึ �นเกิดจากสาเหต ุดงันี � 

1) ตลาดในประเทศ – กลุ่มบริษัท มีกําไรขั �นต้นสําหรับตลาดในประเทศเท่ากับ 1,005.8 ล้านบาท 
และ 837.3 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ �น 168.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.1 ทั �งนี � คิดเป็นอตัรากําไร
ขั �นต้นเท่ากบัร้อยละ 38.8 และร้อยละ 32.5 ตามลําดบั การเพิ�มขึ �นของกําไรขั �นต้น และอตัรากําไร
ขั �นต้นดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนขวดแก้วสีชา ซึ�งเป็นวัสดุหีบห่อหลักลดลงอย่างมี
สาระสําคัญจากการที�บริษัทมีโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาเองทําให้ต้นทุนขวดลดลงอย่างมาก 
นอกจากนี �ราคาขายเฉลี�ยก็ดีขึ �นเลก็น้อยเมื�อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

2) ตลาดต่างประเทศ – กลุ่มบริษัท มีกําไรขั �นต้นสําหรับตลาดต่างประเทศเท่ากับ 370.2 ล้านบาท 
และ 379.3 ตามลําดบั ลดลง 9.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 ทั �งนี �มีอตัรากําไรขั �นต้นเท่ากบัร้อยละ 
32.4 และร้อยละ 34.6 ตามลําดับ การลดลงของกําไรขั �นต้นเกิดจากราคาขายเฉลี�ยที�ลดลงใน
ขณะที�ต้นทนุขายไม่ได้มีการเปลี�ยนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนอย่างมีสาระสําคญั ราคาขายเฉลี�ย
ที�ลดลงเกิดจากยอดขายที�ลดลงจากประเทศอฟักานิสถานซึ�งเป็นประเทศที�มีราคาขายเฉลี�ยสงูกว่า
ประเทศอื�นๆ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 มิถนุายน 2558 และ 2557 กลุม่บริษัท มีกําไรสทุธิเท่ากบั 667.7 ล้านบาท 
และ 495.2 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ�มขึ �น 172.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.8 ทั �งนี � คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ
เท่ากบัร้อยละ 17.9 และร้อยละ 13.5 ตามลําดบั กําไรสทุธิของกลุ่มบริษัท มีการเติบโตอย่างมีนยัสําคญั
ในงวดหกเดือนสิ �นสุดวันที� 30 มิถุนายน 2558 เมื�อเทียบกับปีก่อนในงวดเดียวกัน เนื�องจาก (1) กําไร
ขั �นต้น และอตัรากําไรขั �นต้นที�เพิ�มขึ �นจากการประหยดัต้นทนุขวดแก้วสีชาที�กลุ่มบริษัทได้เริ�มผลิตเอง (2) 
ไมมี่ต้นทนุทางการเงิน เนื�องจากกลุม่บริษัทได้จ่ายชําระหนี �สินจากกสถาบนัการเงินหมดแล้วในเดือน ธค. 
ปี 2557  (3) เนื�องจากกลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ BOI จากการผลิตขวดแก้วสีชา ส่งผล



ให้ครึ�งปีแรกของปี 2558 อตัราภาษีที�แท้จริงจากงบการเงินรวมลดลงเหลือประมาณร้อยละ 15 จากอตัรา
ปกติ คือ ร้อยละ 20 

ฐานะทางการเงนิรวม ณ วันที� 30 มิถุนายน 2558 

กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์รวมสทุธิ ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2558 เท่ากบั 6,096.4 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากวนัที� 
31 ธนัวาคม 2557 จํานวน 67.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 โดยมีรายการเพิ�ม/ลดจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี � 

1) สินทรัพย์รวม เพิ�มขึ �น 107.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5 สาเหตหุลกัคือ 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ �น 126.3 ล้านบาท เนื�องจากเงินลงทุนชั�วคราวครบ
กําหนดไถ่ถอน สง่ผลให้เงินลงทนุชั�วคราวก็ลดลงเช่นกนั 

• ลกูหนี �การค้าและลกูหนี �อื�น เพิ�มขึ �นสทุธิ 210.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ�มขึ �นในส่วนของลกูหนี �การค้า
เนื�องจากในช่วงเดือนมิถุนายนกลุ่มบริษัทมีการให้เครดิตเทอมชั�วคราวพิเศษกับลูกค้าแบบ
ดั �งเดิม ซึ�งโดยปกติจะขายเป็นเงินสด เพื�อเป็นการกระตุ้นยอดขายในประเทศ อย่างไรก็ตาม
การให้เครดิตเทอมดังกล่าวเป็นเพียงระยะสั �น คือ ประมาณ 10 วัน และได้รับชําระเงินค่า
สินค้าทั �งหมดในเดือนกรกฎาคม 2558 แล้วทั �งจํานวน 

2) หนี �สินรวม เพิ�มขึ �นสทุธิ 39.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าหนี �การค้าที�เพิ�มขึ �นประมาณ 40.8 ล้านบาท 
ซึ�งสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนี �คา่วตัถดิุบและวสัดหีุบห่อที�อยใูนช่วงยงัไมถ่งึกําหนดชําระเงิน 

3) ส่วนของผู้ ถือหุ้น เพิ�มขึ �นสุทธิ 67.8 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากกําไรจากการดําเนินงานเพิ�มขึ �นจํานวน 
667.7 ล้านบาท และการลดลงด้วยเงินปันผลจ่ายจากงวดบญัชีปี 2557 จํานวน 600.0 ล้านบาท 

จงึเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

( นายวรัญชยั เจนศิริวณิชย์ ) 
ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมาย/เลขานกุารบริษัท 

 
         


