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CBG 009/2559       
 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 
 
เรื่อง ชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากงวดเดียวกันของปี

ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และ 2557 และฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 7,753 ล้านบาท และ 7,448 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 และ ก าไรสุทธิเท่ากับ 1,256 ล้านบาท และ 1,012 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 244 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.1 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

1. รายได้จากการขาย 

บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 7,753 ล้านบาท และ 7,448 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.1 การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายที่ส าคัญมีดังนี้ 

1.1. รายได้จากการขายในประเทศ 

ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้จากการขายในประเทศ เท่ากับ 5,477 ล้าน
บาท และ 5,358 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 โดยรายได้จากการขายในประเทศ
ประกอบด้วยรายได้จากการขายคาราบาวแดง สตาร์ทพลัส และ รายได้จากการรับจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ทั้งนี้
รายได้จากการขายคาราบาวแดงในประเทศเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายคาราบาวแดงในประเทศ เท่ากับ 5,379 ล้านบาท และ 5,276 ล้านบาท 
ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 และร้อยละ 71 ของรายได้จากการขายรวม ตามล าดับ เพิ่มขึ้น  103 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 1.9 และรายได้จากการขายสตาร์ท พลัสในประเทศเท่ากับ 97 ล้านบาท และ 82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้าน
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บาท หรือร้อยละ18.1 นอกจากนี้บริษัทฯ เริ่มรับบริหารจัดการการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นของบุคคลภายนอก ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีรายได้ 2 ล้านบาท 

ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดในประเทศ
ได้จ านวน 732 ล้านขวด และ 717 ล้านขวด ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 15 ล้านขวด หรือร้อยละ 2.1 และจ าหน่ายสตาร์ท 
พลัสในประเทศได้จ านวน 13.3 ล้านขวด และ 12.4 ล้านขวด ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 0.9 ล้านขวด หรือร้อยละ 7 การ
เพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าขายเป็นผลมาจากกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความส าคัญต่อการกระจาย
ผลิตภัณฑ์อย่างทั่วถึง (Push Strategy) โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยรถเงินสด และศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจาย
สินค้าให้ครอบคลุม โดยเริ่มในไตรมาส 2 และทยอยเปิดเรื่อยมาจน ณ สิ้นปี 2558 เปิดไปแล้วทั้งหมด 9 ศูนย์ ใน
หลายๆ จังหวัด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายของร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 
ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สตาร์ทพลัสที่มียอดเพิ่มขึ้นหลักๆ จากช่องทางหน่วยรถเงินสด 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อการสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายต่างๆ อาทิ  กิจกรรม สะสมฝา B12 แลกของรางวัล รวยเงินล้านกับบาวแดง มหานครแฟมิลี่ แท็กซี่บาวแดง 

ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดใน
ประเทศในราคาขายสุทธิต่อขวดเท่ากับ 7.35 บาท และ 7.36 บาท ตามล าดับ ลดลง 0.01 บาท และจ าหน่าย
สตาร์ทพลัสในประเทศในราคาขายสุทธิต่อขวด 7.28 บาท และ 6.59 บาท เพิ่มขึ้น 0.69 บาท หรือร้อยละ 10.5  
บริษัทฯ มีราคาจ าหน่ายสตาร์ทพลัสที่สูงขึ้นจากการขายผ่านช่องทางหน่วยรถเงินสดที่จ าหน่ายให้กับร้านค้าปลีก
โดยตรง 

1.2. รายได้จากการขายในต่างประเทศ 

ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้จากการขายในต่างประเทศเท่ากับ 2,276 
ล้านบาท และ 2,091 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.9 ทั้งนี้ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้จากการขายในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 และ ร้อยละ 28 ของรายได้จาก
การขายรวมตามล าดับ 

ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบกระป๋องใน
ต่างประเทศได้จ านวน 271 ล้านกระป๋อง และ 248 ล้านกระป๋อง ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 23 ล้านกระป๋อง หรือร้อยละ 9.2 
และจ าหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดในต่างประเทศได้จ านวน 15.8 ล้านขวด และ 16.1 ล้านขวด ตามล าดับ ลดลง 0.3 
ล้านขวด หรือร้อยละ 1.7 นอกจากนี้ ในปี  2558 บริษัทฯ เริ่มจ าหน่ายเครื่องดื่มคาราบาวแดงแบบอัดแก๊ส ใน
ต่างประเทศตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ได้จ านวน 11.4 ล้านกระป๋อง ทั้งนี้รายได้จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศ
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ของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นเป็นผลมาจากปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของ
ยอดขายจากประเทศกัมพูชา ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1,006 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 1,547 ล้านบาท ในปี 2558 อย่างไรก็
ตามยอดขายบางส่วนลดลงมาจากยอดขายจากประเทศอัฟกานิสถาน  และเยเมนลดลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ตกต่ าจากภาวะสงครามและภาวะการเมืองไม่สงบ นอกจากนี้ในไตรมาส 4 ปี 2558 บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายราย
ใหม่ในอังกฤษเพื่อกระจายสินค้าไปในประเทศอังกฤษและอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลภายในไตรมาส 2 ของปี 2559 

ส าหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบกระป๋องใน
ต่างประเทศในราคาขายสุทธิต่อกระป๋องเท่ากับ 7.72 บาท และ 8.05 บาท ตามล าดับ ลดลง 0.33 บาท หรือร้อยละ 
4.1 จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดในต่างประเทศในราคาขายสุทธิต่อขวดเท่ากับ 5.47 บาท และ 5.61 บาท 
ตามล าดับ ลดลง 0.14 บาท หรือร้อยละ 2.5 และปี 2558 บริษัทฯ จ าหน่ายคาราบาวแดงแบบอัดแก๊สในต่างประเทศ
ในราคาขายสุทธิต่อกระป๋องเท่ากับ 8.32 บาท สาเหตุหลักที่บริษัทฯ มีราคาขายสุทธิเฉลี่ยต่อกระป๋องเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปในแต่ละประเทศ (Sales Mix) โดยราคาขายใน
แต่ละประเทศอาจแตกต่างกันตามภาวะอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขัน ปริมาณสินค้าขาย 

2. ต้นทุนขาย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 4,893 ล้านบาท และ 4,939  ล้าน
บาท ตามล าดับ ลดลง 46 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 แบ่งได้เป็นต้นทุนขายในประเทศของบริษัทฯ เท่ากับ 3,353 ล้าน
บาท และ 3,572 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 219 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 และต้นทุนขายต่างประเทศของบริษัทฯ 
เท่ากับ 1,539 ล้านบาท และ 1,367 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 173 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 

องค์ประกอบหลักของต้นทุนขายของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต้นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อของบริษัทฯ 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 85 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ซึ่งแบ่งออกเป็น 
1.1. วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มคาราบาวแดงและสตาร์ทพลัส คือ น้ าตาลทราย ขวดแก้ว ฝา

ขวด (ซึ่งรวมภาษีสรรพสามิต) กระป๋องและฝากระป๋อง และ วัตถุดิบอื่น  
1.2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวดแก้ว คือ เศษแก้ว ทรายแก้ว โซดาแอช และวัตถุดิบอื่น 

2. ต้นทุนแปลงสภาพ ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรง ค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าซ่อมบ ารุงรักษา และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต้นทุนแปลงสภาพของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
10 ถึงร้อยละ15 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 
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3. ก าไรข้ันต้นและอัตราก าไรขั้นต้น 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 2,860 ล้านบาท และ 2,510  ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 350 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.0 ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 36.9 และร้อยละ 
33.7 ตามล าดับ ก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

3.1. ตลาดในประเทศ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นส าหรับตลาดในประเทศเท่ากับ 2,120 
ล้านบาท และ 1,786 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 334 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 ทั้งนี้ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับ
ร้อยละ 38.8 และร้อยละ 33.3 ตามล าดับ การเพิ่มขึ้นของก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรขั้นต้นดังกล่าว มีสาเหตุหลักมา
จากต้นทุนขวดแก้วสีชา ซึ่งเป็นวัสดุหีบห่อหลักลดลงอย่างมีสาระส าคัญจากการที่บริษัทฯ ได้เริ่มมีโรงงานผลิตขวด
แก้วสีชาเองท าให้ต้นทุนขวดลดลงอย่างมาก 

3.2. ตลาดต่างประเทศ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นส าหรับตลาดต่างประเทศเท่ากับ 736 
ล้านบาท และ 724 ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 ทั้งนี้มีอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 32.4 และ
ร้อยละ 34.6 ตามล าดับ การลดลงของก าไรขั้นต้นเกิดจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงในขณะที่ต้นทุนขายไม่ได้มีการ
เปลี่ยนจากงวดเดียวกันของปีก่อนอย่างมีสาระส าคัญ  ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเกิดจากยอดขายที่ลดลงจากประเทศ
อัฟกานิสถานและเยเมนซึ่งเป็นประเทศที่มีราคาขายเฉลี่ยสูงกว่าประเทศอื่นๆ 

4. รายได้อ่ืน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้อื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 121 ล้านบาทและ 126 ล้านบาท
ตามล าดับ ลดลง 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9  รายได้อ่ืนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.6 และ ร้อยละ 1.7 ของรายได้รวมตามล าดับ การ
เปลี่ยนแปลงของรายได้อ่ืนที่ส าคัญมีดังนี้ 

1. รายได้ดอกเบี้ยรับ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้ดอกเบี้ยรับของบริษัทฯ เท่ากับ 35 ล้าน
บาท และ 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27  ล้านบาท ตามล าดับ หรือร้อยละ 322.0 โดยมีสาเหตุหลักจากในปี 2558 บริษัทฯ มี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 เนื่องจากมีเงินสดคงเหลือจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557  

2. รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ 
บริษัทฯ เท่ากับ 51 ล้านบาท และ 41 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.6 รายได้ค่าเช่าและ
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ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากในปี 2557 มีผู้เช่ารายใหม่เข้ามาในระหว่างปีท าให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการในปี 
2557 ส าหรับผู้เช่าบางรายไม่เต็มปี 

3. ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ 
เท่ากับ 0 ล้านบาทและ 22 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 22 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มี
เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอะไหล่จากต่างประเทศ ซึ่งในปี 2558 เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าจึงท าให้บริษัทฯ มีขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ในขณะที่ปี 2557 เงินบาทแข็งค่าขึ้น บริษัทฯ จึงมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

4. ก าไรจากสัญญาอนุพันธ์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ก าไรจากสัญญาอนุพันธ์ ของบริษัทฯ 
เท่ากับ 0 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 10 ล้านบาทหรือร้อยละ 100.0 มีสาเหตุหลักมาจากปี 2558 
บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และเกิดขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี้ยสุทธิในปีจ านวน 30 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรจากสัญญาแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น 

5. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ เท่ากับ 1,120 ล้านบาท และ 973 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 147  ล้านบาท หรือร้อยละ 15.1 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นร้อยละ 14.4 และ 13.1 ตามล าดับ 
ค่าใช้จ่ายการขายที่ส าคัญของบริษัทฯ มีดังนี้ 

5.1. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ 
บริษัทฯ เท่ากับ 493 ล้านบาท และ 442 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 51 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
ขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น 
สะสมฝา B12 แลกของรางวัล รวยเงินล้านกับบาวแดง 

5.2. ค่าขนส่ง 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าขนส่งของบริษัทฯ เท่ากับ 166 ล้านบาท และ 172 ล้านบาท 
ตามล าดับ ลดลง 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.3 ค่าขนส่งของบริษัทฯ ที่ลดลงแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุมาจากราคา
น้ ามันที่ลดลงส่งผลให้อัตราค่าขนส่งลดลง ประกอบกับ การส่งออกไปยังประเทศอัฟกานิสถานและเยเมนซึ่งมีค่าขนส่งสูง
ลดลง 
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5.3. ค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายพนักงานปฏิบัติการตลาดและการขายของบริษัทฯ 
เท่ากับ 273 ล้านบาท และ 211 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.1 ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมา
จากการจัดตั้งหน่วยรถเงินสดและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อกระจายสินค้าให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  และรองรับ
การบริหารจัดการจ าหน่ายสินค้าอื่นๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 

5.4. ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น  ๆ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น  ๆของบริษัทฯ เท่ากับ 188 ล้านบาท และ 
148 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.0 ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น  ๆของบริษัทฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย
เดินทางของพนักงานปฏิบัติการตลาดและพนักงานขายเป็นหลัก ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการจัดตั้งหน่วยรถเงินสดและศูนย์
กระจายสินค้าเพื่อกระจายสินค้าให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เท่ากับ 359 ล้านบาท และ 302 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.3 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

6.1. ค่าใช้จ่ายผู้บริหารและพนักงาน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เท่ากับ 247 ล้านบาท 
และ 194 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.7 ค่าใช้จ่ายผู้บริหารและพนักงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการ
ปรับฐานเงินเดือนประจ าปี และการเพิ่มจ านวนบุคลากรเพิ่มรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

6.2. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของบริษัทฯ เท่ากับ 27 ล้านบาท
และ 23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจาก
ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงและตกแต่งอาคารส านักงาน และซื้ออุปกรณ์ส านักงานเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น 
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7. ค่าใช้จ่ายอื่น 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ เท่ากับ 35 ล้านบาท และ 0 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

7.1. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ เท่ากับ 5 ล้านบาทและ 0 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรและอะไหล่จากต่างประเทศ ซึ่งในปี 
2558 เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าจึงท าให้บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ในขณะที่ปี 2557 เงินบาทมีแนวโน้ม
แข็งค่าบริษัทฯ จึงมีก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

7.2. ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ ของบริษัทฯ เท่ากับ 30 ล้านบาท และ 
0 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากปี 2558 บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบี้ย และเกิดขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยสุทธิในปี 30 ล้านบาท ซึ่งการยกเลิกสัญญาดังกล่าว
ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันอีกในอนาคต ในขณะที่ในปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตรา
ดอกเบี้ย เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น 

8. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 2 ล้านบาท และ 112 
ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 110 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 98.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจาก
บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งเงินทุนดังกล่าวน าไปช าระคืนเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ย 

9. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ เท่ากับ 209 ล้านบาท และ 238   
ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 29 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 12.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจาก ในเดือนสิงหาคม 
2557 บริษัทฯ เปิดโรงงานผลิตขวดแก้วสีชาซึ่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งผลให้อัตราภาษีที่
แท้จริงของบริษัทฯ ลดลง เหลือประมาณร้อยละ 14 จากอัตราปกติคือร้อยละ 20 
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10. ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,256 ล้านบาท และ 1,012 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 244 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.1 ทั้งนี้คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.2 และ 13.6 ตามล าดับ การ
เปลี่ยนแปลงอัตราก าไรสุทธิของบริษัทฯ มีสาเหตหุลักมาจาก ต้นทุนขายที่ลดลงจากการผลิตขวดแก้วเอง ทั้งนี้ค่าส่งเสริมการขาย
และโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นยอดขาย และค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางการกระจาย
สินค้าและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ  

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จ านวน 1 ล้านบาท และ 0 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 132.7 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นเป็นขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานสุทธิจากภาษีเงินได้ หลังจากหักขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นคงเหลือเป็น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปี 2558 จ านวน 1,255 ล้านบาท และ 1,011 ล้านบาท ตามล าดับ 

 

ฐานะทางการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 7,361 ล้านบาท และ 7,064 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 298 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 
1,851 ล้านบาท และ 1,428 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 423 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ
เงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้นจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นหลักจ านวน 1,620 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งถูกน าไปจ่ายเงิน
ปันผลจ านวน 950 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์จ านวน 199 ล้านบาท และรายจ่ายอื่น  ๆอีก 48 ล้านบาท 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ มี
สัดส่วนค่อนข้างสูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.1 และร้อยละ 20.2 ของสินทรัพย์รวม ส่วนใหญ่เป็นเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นส่วนที่มีไว้ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และ ขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตามจากสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์แวดล้อมที่ยังไม่เหมาะสมในปีที่
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ผ่านมาบริษัทฯ จึงชะลอการลงทุนไว้ก่อน โดยน าเงินดังกล่าวไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาการลงทุนในเวลาที่เหมาะสมเพื่อขยายธุรกิจต่อไป 

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 425 ล้านบาทและ 308 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 117 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้
การค้าบางกลุ่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอตัว บริษัทฯ จึงพิจารณาให้เครดิตระยะสั้นเป็นบางช่วง
กับกลุ่มร้านค้าดังกล่าวที่มีความเสี่ยงต่ าเพื่อกระตุ้นยอดขาย 

3. สินค้าคงเหลือ 

บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 249 ล้านบาท และ 318 ล้านบาท ตามล าดับ 
ลดลง 69 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.7 สินค้าคงเหลือลดลงมีสาเหตุหลักมาจากที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 

4. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 108 ล้านบาท และ 136 
ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลดลง มีสาเหตุหลักมาจากการโอน
เปลี่ยนประเภทสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้
อาคารส านักงานบางส่วนจากการให้เช่ามาเป็นเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการเอง นอกจากนี้การลดลงยังเป็นผลมาจาก
ค่าเสื่อมราคาประจ าปี จ านวน 4 ล้านบาท 

5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 4,667 ล้านบาท และ 4,754 ล้าน
บาท ตามล าดับ ลดลง 87 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง มีสาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา
ประจ าปี 228 ล้านบาท และตัดจ าหน่าย 3 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างงวด บริษัทฯ มีการซื้อสินทรัพย์จ านวน 
120 ล้านบาท และรับโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ านวน 24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ 
เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้อาคารส านักงานบางส่วนจากการให้เช่ามาเป็นเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการเอง 
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บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 1,028 ล้านบาท และ 1,035 ล้านบาท 
ตามล าดับ ลดลง 7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 

1. เจา้หน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

บริษัทฯ มี เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 801 ล้านบาท และ 797 ล้าน
บาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน อย่างไรก็ตามมี
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญดังนี้ 

1. เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้า เท่ากับ 563 ล้านบาท และ 494 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.8 เป็นผลมาจากการซื้อสินค้าเข้ามาผลิตและจ าหน่ายที่มากขึ้นเพื่อ
รองรับยอดขายที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปี 

2. เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
เท่ากับ 214 ล้านบาท และ 250 ล้านบาท ตามล าดับ ลดลง 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.4 มีสาเหตุหลักมาจากการจ่าย
ช าระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

3. รายได้รับล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้รับล่วงหน้าจ านวน 25 ล้านบาท และ 53  ล้าน
บาท ตามล าดับ ลดลงจ านวน 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.9 ซึ่งรายได้รับล่วงหน้าส่วนใหญ่เป็นรายได้รับล่วงหน้าจาก
ลูกค้าต่างประเทศ โดยในช่วงปลายปี 2558 บริษัทฯ ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าแล้ว ส่งผลให้รายได้รับล่วงหน้าบางส่วนถูก
รับรู้เป็นรายได้แล้ว 

2. หน้ีสินตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 0 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท 
ตามล าดับ ลดลง 30 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0 หนี้สินตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยลดลงมีสาเหตุหลักมา
จากระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย ท าให้หนี้สินและภาระผูกพันต่าง  ๆตามสัญญา
ดังกล่าวหมดไป อย่างไรก็ตามใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้าบางส่วน เพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับการสนับสนุนเป็นพันธมิตรหลักของทีมฟุตบอลเชลซี 

3. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

บริษัทฯ มีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 66 ล้านบาท และ 
53 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.9 ส ารองผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก ต้นทุน
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บริการและต้นทุนดอกเบี้ยในงวดปัจจุบันจ านวน 9 ล้านบาทและ 3 ล้านบาท ตามล าดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จ านวน   1 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 6,333 ล้านบาท และ 6,029 
ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากก าไรสะสมที่
เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ มีก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 938 ล้านบาท และ 633 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.1 ก าไรสะสมเพิ่มขึ้นจากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี จ านวน 
1,255 ล้านบาท โดยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีเงินปันผลจ่าย จ านวน 950 ล้านบาท นอกจากนี้
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจ านวน 43 ล้านบาท จาก 51 
ล้านบาทเป็น 94 ล้านบาทอีกด้วย 
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อัตราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 2.7 เท่า และ 2.2 เท่า ตามล าดับ 
เพิ่มขึ้น 0.5 เท่า แสดงถึงความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นได้ดี มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวค่อนข้างสูง และเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมด าเนินงาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง
พิจารณาน าสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ 

2. วงจรเงินสด 

วงจรเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ -2.4 วัน และ -10.4 วัน ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 8.0 
วัน แสดงความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่ไมต่้องเสียเงินทุนไปกับเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตามวงจร
เงินสดเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่นานขึ้น 3.2 วัน เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาให้เครดิตระยะสั้น
ชั่วคราวกับร้านค้าบางรายที่มีความเสี่ยงต่ าเพื่อกระตุ้นยอดขาย ระยะเวลาการขายสินค้าที่นานขึ้น 1.8 วัน เนื่องจาก
สินค้าคงเหลือเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ต้องมีสินค้าคงเหลือส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น 
สตาร์ทพลัส คาราบาวแบบอัดแก๊ส อีกทั้งการจัดตั้งโรงงานผลิตขวดแก้วและการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าส่งผลให้มี
สินค้าคงเหลือที่ต้องส ารองในแต่ละที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อป้องกันการขาดสินค้าและวัตถุดิบ ส่วนระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยที่
เร็วขึ้น 3.0 วัน เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ยที่ลดลง จากการที่บริษัทฯ เปลี่ยนจากการซื้อขวดแก้วสีชาจากภายนอกมา
เป็นการผลิตขวดแก้วสีชาเอง ท าให้เจ้าหนี้การค้าค่าขวดแก้วสีชาซึ่งมีเครดิตเทอมค่อนข้างนานลดลง ส่งผลให้
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเร็วขึ้น 

3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับร้อยละ 20.3 และร้อยละ 28.2 
ตามล าดับ  ลดลงร้อยละ 7.9 มีสาเหตุหลักมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มทุนในเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 ส่งผล
ให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาก 

4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับร้อยละ 17.4 และร้อยละ 
16.4 ตามล าดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 แสดงถึงบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในโรงงานผลิตขวดแก้วสีชา ซึ่งในปี 2557 โรงงานดังกล่าวเพิ่งก่อสร้างเสร็จ และยังไม่ก่อให้เกิด
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ผลผลิตอย่างเต็มที่ แต่มีการลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่แล้ว ต่อมาในปี 2558 โรงงานดังกล่าวด าเนินการผลิตได้ตามความ
คาดหมาย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายลดลงอย่างมีสาระส าคัญ  

5. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เท่ากับ 0.2 เท่า และ 0.2 เท่า ไม่
เปลี่ยนแปลง แสดงถึงบริษัทฯ มีหนี้สินอยู่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินในปี 2558 สะท้อนถึงความแข็งแรงของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท 

 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ) 
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน 

 


