CBG 034/2560
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
เรื่อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CBG”) ขอชี้แจงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 3 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินกลยุทธ์การตลาดด้วยการประยุกต์ใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้ง
แบบวงกว้างและเฉพาะเจาะจง ควบคู่ไปกับการกระจายผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายที่สาคัญเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไปสู่จุดขายและผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒ นาและออกวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาว
เพิ่มเติมจานวน 3 รายการในปี 2559 ได้แก่ น้าดื่ม กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสาเร็จพร้อมดื่มจากการนาจุดแข็ง เครื่องหมาย
การค้าคาราบาวอันเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขยายขนาดธุรกิจ ตลาดในประเทศของกลุ่มบริษัทฯ
นอกจากนี้ กลยุทธ์หน่วยรถเงินสด (Cash van Strategy) ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนในเดือนตุลาคม 2559 ส่งให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
กระจายผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงจุดขายตามร้านค้าโดยตรงประมาณ 320,000 แห่งทั่วประเทศในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างแหล่งรายได้ส่วน
เพิ่มจากผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจาหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจานวน 31 แห่งและหน่วยรถเงินสด
จานวน 338 คัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยมีรายได้จากการขายผ่านช่องทางหน่วยรถเงินสดจานวน 474 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้จากการขายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 26.3 ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวจานวน 329 ล้านบาท
และผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจาหน่ายจานวน 145 ล้านบาท
ปฐมบทใหม่แห่งการนาเครื่องดื่มบารุงกาลังภายใต้เครื่องหมายการค้า คาราบาวไปสู่ระดับสากลอย่างเต็มตัวเริ่มขึ้น ตั้งแต่
การเข้าทาสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อเป็นผู้สนับสนุนหลักให้แก่ Chelsea Football Club Limited เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล การ
ลงทุนโดยการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนใน Intercarabao Limited (“ICUK”) ในเดือนตุลาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจ
การตลาด ขายและจัดจาหน่ายเครื่องดื่มบารุงกาลังภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวในประเทศอังกฤษ ตลอดจนการเข้าทาสัญญาใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้แก่ English Football League เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล กลุ่มบริษัทฯ
ตระหนักว่าการเป็นคู่สัญญาผู้สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลและการร่วมลงทุนโดยการถือหุ้นในกิจการต่างประเทศดังกล่ าวอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้คือ
หน้า 1 ของ 6

การลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในปัจจัยพื้นฐานที่ดีเพื่อการขับเคลื่อนให้ธุรกิจ ตลาดต่างประเทศมีขนาดใหญ่และเติบโตตามโอกาสทางธุรกิจ
ต่อไปในระยะยาว การร่วมลงทุนโดยการถือหุ้นใน ICUK ตามที่กล่าวข้างต้น เป็นผลให้ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ ICUK
สะท้อนอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 4/2559 เป็นต้นไป
1.

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายรวมจานวน 2,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 586 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้งรายได้จากการ
ขายในประเทศและต่างประเทศ
งวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่
รายได้จากการขาย
หน่วย: ล้านบาท
31 มี.ค. 59
31 มี.ค. 60
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่ดาเนินการผลิตด้วย
1,364
1,436
ตนเอง (Branded products by our own manufacture) 1/
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่าจ้างบุคคลภายนอก
19
202
ดาเนินการผลิต (Branded products by 3rd party manufacture) 2/
รับจ้างจัดจาหน่าย (3rd party products for distribution)
3
145
อื่นๆ
18
รวม รายได้จากการขายในประเทศ
1,386
1,801
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ
716
881
อื่นๆ
6
รวม รายได้จากการขายต่างประเทศ
716
887
รวม รายได้จากการขาย
2,102
2,688
หมายเหตุ:
1/ เครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มเกลือแร่
2/ น้าดื่ม กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสาเร็จพร้อมดื่ม

เปลี่ยนแปลง
จานวน
(%)
72

5.3%

183

n/m

142
18
415
165
6
171
586

n/m
n/m
29.9%
23.1%
n/m
23.9%
27.9%

รายได้จากการขายในประเทศจานวน 1,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 415 ล้านบาทหรือร้อยละ 29.9 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากทุ ก กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กล่ าวคื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได้ จ ากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภายใต้ เครื่อ งหมายการค้ า คาราบาวที่ ก ลุ่ ม บริษั ท ฯ
ดาเนินการผลิตด้วยตนเองจานวน 72 ล้านบาทมีสาเหตุเกิดจากเครื่องดื่มบารุงกาลังที่เพิ่มขึ้นจานวน 102 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวที่กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการผลิตจานวน 183 ล้านบาทมี
สาเหตุเกิดจากกาแฟปรุงสาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสาเร็จพร้อมดื่มที่ ออกวางจาหน่ายในช่วงครึ่งหลังปี 2559 ซึ่งมีรายได้จากการขาย
สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 รวมกันเป็นจานวน 176 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์รับจ้างจัด
จาหน่ายจานวน 160 ล้านบาท สอดคล้องกับจานวนผลิตภัณฑ์รับจ้างจัดจาหน่ายทีเ่ พิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 1 รายการ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559
มาอยู่ที่ 14 รายการ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560
สาหรับธุรกิจตลาดต่างประเทศ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ จานวน 881 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจานวน 171 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.9 โดยมีสาเหตุเกิดจากการเติบโตของปริมาณความต้องการเครื่องดื่มบารุงกาลังทั้งแบบ
ขวดและแบบกระป๋องในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราการใช้งานเครื่องจักรสายการผลิตโรงบรรจุกระป๋องไม่เต็ม
ศักยภาพและไม่เพียงพอต่อคาสั่งซื้อที่รับเข้ามาจากบริษัทคู่ค้า เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ดาเนินการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สาหรับเครื่องดื่มบารุง
หน้า 2 ของ 6

กาลังโดยใช้ฝาและตัวกระป๋องรูปแบบใหม่ ที่ทาให้ต้นทุนแปรผันต่อหน่วยปรับตัวลดลงในระยะยาว กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จาเป็นต้องปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อรองรับฝาและตัวกระป๋องรูปแบบใหม่ ซึ่งใช้เวลาวางแผนและดาเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
เครื่องจักรสายการผลิตที่กลุ่มบริษัทฯ ลงทุนติดตั้งใหม่ ทั้ง 2 สายการผลิตและเริ่มทยอยเข้าสู่การทดลองผลิตเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2560 คือปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถดาเนินการผลิตในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ปริมาณความต้องการเครื่องดืม่ บารุงกาลังแบบกระป๋องในกลุ่มประเทศ CLMV ประเทศอัฟกานิสถานและประเทศเยเมน และประเทศจีนซึง่
เป็นตลาดต่างประเทศใหม่ที่มีขนาดใหญ่และศักยภาพการเติบโตสูงในอนาคต
2.

กาไรขั้นต้นและอัตรากาไรขั้นต้น

กาไรขั้นต้นรวมจานวน 883 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 99 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.6 โดยคิดเป็นอัตรากาไรขั้นต้นที่ร้อยละ
32.9 ลดลงจากอัตรากาไรขั้นต้นที่ร้อยละ 37.3 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า การลดลงของอัตรากาไรขั้นต้นมีสาเหตุหลักเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของส่วนผสมการขายผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ประกอบกับการปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนการผลิต
งวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่
กาไรขั้นต้น
หน่วย: ล้านบาท
31 มี.ค. 59
31 มี.ค. 60
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่ดาเนินการผลิตด้วย
539
554
ตนเอง (Branded products by our own manufacture) 1/
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่าจ้างบุคคลภายนอก
2
26
ดาเนินการผลิต (Branded products by 3rd party manufacture) 2/
รับจ้างจัดจาหน่าย (3rd party products for distribution)
1
21
อื่นๆ
0.1
รวม กาไรขั้นต้นของตลาดในประเทศ
542
601
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ
242
281
อื่นๆ
1
รวม กาไรขั้นต้นของตลาดต่างประเทศ
242
282
รวม กาไรขั้นต้น
784
883
หมายเหตุ:
1/ เครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มเกลือแร่
2/ น้าดื่ม กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสาเร็จพร้อมดื่ม

เปลี่ยนแปลง
จานวน
(%)
15

2.8%

23

n/m

20
0.1
59
39
1
40
99

n/m
n/m
10.9%
16.0%
n/m
16.4%
12.6%

ราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่ดาเนินการผลิตด้วยตนเองสาหรับธุรกิจตลาดใน
ประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับรายได้จากการขายผ่านช่องทางหน่วยรถเงินสดที่มีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายในประเทศ
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคาราบาวที่ว่าจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการผลิตและผลิตภัณฑ์รับจ้างจัด
จาหน่ายมีความสามารถในการสร้างผลกาไรในอัตราที่ต่ากว่า การเพิ่มขึ้นอย่างมี สาระสาคัญ ของรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณ ฑ์
ดังกล่าวจึงส่งผลให้รายได้จากการขายในประเทศมี อัตรากาไรขั้นต้น ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 33.4 จากร้อยละ 39.1 ในช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มี ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของน้าตาล บรรจุภัณฑ์และพลังงาน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามกาลังคนและการปรับฐานเงินเดือนในแต่ละคราวตามนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กลุ่มบริษัทฯ
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อัตรากาไรขั้นต้น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่ดาเนินการผลิตด้วย
ตนเอง (Branded products by our own manufacture) 1/
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่าจ้างบุคคลภายนอก
ดาเนินการผลิต (Branded products by 3rd party manufacture) 2/
รับจ้างจัดจาหน่าย (3rd party products for distribution)
อื่นๆ
รวม อัตรากาไรขั้นต้นของตลาดในประเทศ
ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัทฯ
อื่นๆ
รวม อัตรากาไรขั้นต้นของตลาดต่างประเทศ
รวม อัตรากาไรขั้นต้น
หมายเหตุ:
1/ เครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มเกลือแร่
2/ น้าดื่ม กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสาเร็จพร้อมดื่ม

งวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่
31 มี.ค. 59
31 มี.ค. 60
39.5%

38.6%

13.2%

12.8%

22.7%
39.1%
33.8%
33.8%
37.3%

14.5%
0.8%
33.4%
31.9%
13.6%
31.7%
32.9%

รายได้จากการขายต่างประเทศมีอัตรากาไรขั้นต้นปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 31.7 จากร้อยละ 33.8 ในช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุเกิดจากการปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุน การผลิตและค่าใช้จ่ายจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับ
เครื่องดื่มบารุงกาลังแบบกระป๋องทั้งกระบวนการตามที่กล่ าวไว้ข้างต้น อีกทั้งยังเป็นผลของการว่าจ้างบุคคลภายนอกดาเนินการบรรจุ
เครื่องดื่มบารุงกาลังแบบกระป๋องให้ส่วนหนึ่ง ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการที่กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินการผลิต
ด้วยตนเอง
3

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวมจานวน 738 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 365 ล้านบาทหรือร้อยละ 97.7 โดยคิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายได้จากการขายรวมอยู่ที่ร้อยละ 27.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.8 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสาคัญ
ดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากการเริ่มรับรู้ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ ICUK ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส
4/2559 เป็นหลัก
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
หน่วย: ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายขายของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่นับรวม ICUK
ค่าใช้จ่ายขายของ ICUK
รวม ค่าใช้จ่ายขาย
รวม ค่าใช้จ่ายบริหาร
รวม ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร (SG&A)

งวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่
31 มี.ค. 59
31 มี.ค. 60
262
409
159
262
568
111
170
373
738

เปลี่ยนแปลง
จานวน
(%)
147
56.1%
159
n/m
306
116.5%
59
53.3%
365
97.7%

ค่าใช้จ่ายขายรวมจานวน 568 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 306 ล้านบาทหรือร้อยละ 116.5 โดยมีการปรับตัวสูงขึ้นของค่าใช้จ่ายที่สาคัญคือ
(1) ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเช่าจากการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและหน่วยรถเงินสดเพิ่มขึ้น (2) ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย
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ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟปรุงสาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสาเร็จพร้อมดื่ม เพื่อสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์และแรงกระจายผ่านช่องทางการจัด
จาหน่ ายที่ สาคั ญ ให้ค รอบคลุ ม ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่ วนของร้านค้ าสมั ย ใหม่ (Modern Trade) และ (3) ค่ าใช้ จ่า ยจากการเป็ น
ผู้สนับสนุนให้แก่ Chelsea Football Club Limited และกิจกรรมการเปิดตัว Carabao Cup ที่ประเทศอังกฤษ
ค่าใช้จ่ายบริหารรวมจานวน 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 59 ล้านบาทหรือร้อยละ 53.3 โดยมีสาเหตุเกิดจากการเริ่มรับรู้ผลการดาเนินงาน
และฐานะการเงินของ ICUK ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นผลของค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามกาลังคนและการปรับ
ฐานเงินเดือนในแต่ละคราวตามนโยบายบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ
หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงไตรมาสต่อไตรมาส (Quarter on Quarter basis) ค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวมเพิ่มขึ้นจานวน 3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.5 จาก 735 ล้านบาทในไตรมาส 4/2559 การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของค่าใช้จ่ายขายและบริหารไตรมาสต่อไตรมาส
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายขายและบริหารเริ่มเข้าสู่ระดับปกติ (Normalization) หลังจากที่ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ
ICUK ถูกรับรู้ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในภาพรวมที่กลุ่มบริษัทฯ นามาปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึง
การสร้างรายได้ที่เติบโตและความสามารถในการสร้างผลกาไรในระดับที่เหมาะสมตามขนาดธุรกิจตลาดในประเทศและต่างประเทศ
อนึ่ง หนึ่งปัจจัยที่สาคัญและอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในอนาคต คือการเริ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้แก่ English Football League ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา โดยกลุ่มบริษัทฯ จะ
เริ่มรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านงบกาไรขาดทุนรวมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 36 เดือน
4

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมจานวน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุเกิด
จากการทยอยเบิกใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการขยายกาลังการผลิตทีอ่ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
5

กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ

กาไรสุทธิรวมจานวน 123 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 4.5 ลดลงจากกาไรสุทธิรวมจานวน 376 ล้านบาท
หรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 17.6 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุเกิดจากอัตรากาไรขั้นต้นที่ลดลง
รวมถึงการปรับตัวสูงขึ้นของค่าใช้จ่ายขายและบริหารบนพื้นฐานของการเริ่มรับรู้ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของ ICUK ในงบ
การเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 4/2559 เป็นต้นมา
อนึ่ง กาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จานวน 221 ล้านบาท ลดลงจานวน 155 ล้านบาทหรือร้อยละ 41.1 โดยมีสาเหตุเดียวกับที่
กล่าวข้างต้น
ฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจานวน 10,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 620 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.3 จาก 9,778 ล้านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ตลอดจนสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายขนาดธุรกิจ นอกจากนี้ การ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมยังเป็นผลของการลงทุนในโครงการขยายกาลังการผลิตที่อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมจานวน 3,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 447 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.7 จาก 2,679 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 จากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นหลัก นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มเติมจานวน 250
ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,250 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่ก่อให้เกิด
ภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.17 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.14 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.43 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.38 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ
(พงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ)
ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน
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