CBG 014/2562
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เรื่ อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรื อ “CBG”) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย (“บริษัทฯ”) สาหรับงวด 3 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปี ก่อนหน้ า
ดังต่อไปนี ้
ผลการดาเนินงานรวมของบริษัทฯ สาหรับงวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
1. รายได้ จากการขาย
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายรวม 3,361 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 20 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 0.6 จาแนกออกเป็ นธุรกิจในประเทศและ
ต่างประเทศที่อตั ราส่วนประมาณร้ อยละ 51:49 โดยในจานวนนี ้เป็ นรายได้ จากการขายเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง 2,923 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 100 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 3.5 จาแนกออกเป็ นธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่อตั ราส่วนประมาณร้ อยละ 43:57
รายได้ จากการขาย จาแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

งวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม

การเปลี่ยนแปลง

หน่ วย: ล้ านบาท

2561

2562

จานวน

ร้ อยละ

ดำเนินกำรผลิต ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำของตนเอง 1/
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รับจ้ ำงจัดจำหน่ำยให้ แก่บคุ คลภำยนอก

269
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8.0

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในประเทศ

1,787

1,702

(85)

(4.7)

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ต่างประเทศ

1,541

1,654
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อืน่ ๆ

13

4

(9)

(67.9)

รวม

3,341

3,361

20

0.6

ว่ำจ้ ำงบุคคลภำยนอกดำเนินกำรผลิตภำยใต้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำคำรำบำว 2/

หมายเหตุ: 1/ เครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มเกลือแร่
2/ น ้าดื่ม กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสาเร็จพร้ อมดื่ม

รายได้ จากการขายในประเทศ 1,702 ล้ านบาท ลดลง 85 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 4.7 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของ
รายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ ว่าจ้ างบุคคลภายนอกดาเนินการผลิต 97 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 40.9 และรายได้ จาก
การขายผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ ดาเนินการผลิตภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของตนเองลดลง 10 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 0.8 โดย
รายได้ จากการรับจ้ างจัดจาหน่ายให้ แก่บคุ คลภายนอกเพิ่มขึ ้น 22 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 8.0 ซึง่ เป็ นการขยายตัวต่อเนื่องทุก
ไตรมาสในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาจากความหลากหลายและคุณภาพในตัวผลิตภัณฑ์ ประกอบกับประสิทธิภาพของการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ผา่ นหน่วยรถเงินสด (Cash Van) ครอบคลุมพื ้นที่การค้ าสาคัญทัว่ ประเทศ
หน้า 1 ของ 7

ตลาดเครื่ องดื่มบารุ งกาลังในประเทศมีอตั ราการเติบโตที่ร้อยละ 5.3 ในช่วงไตรมาส 1/2562 อ้ างอิงข้ อมูลปริ มาณขายทอด
สุดท้ ายไปสูผ่ ้ บู ริ โภคของ Nielsen อย่างไรก็ตาม รายได้ จากการขายเครื่ องดื่มบารุ งกาลังแบบบรรจุขวดภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ าคาราบาวแดงลดลงร้ อยละ 1.4 เนื่องจากบริ ษัทฯ อยูใ่ นช่วงพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงานขายและกิจกรรมการตลาด
ใหม่ เป็ นผลให้ ปฏิบตั ิการภาคสนาม โฆษณาประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายหลายกิจกรรมถูกเลื่อนออกไปยังช่วงเวลา
อื่นของปี สะท้ อนให้ เห็นได้ จากค่าใช้ จ่ายการตลาดและส่งเสริ มการขายในส่วนที่ดาเนินการภายใต้ CBD ที่ลดลงในช่วงไตร
มาส 1/2562
บริ ษัทฯ ได้ ทดลองวางจาหน่ายคาราบาวกลิ่นกรี นแอปเปิ ล้ แบบบรรจุกระป๋ องประเภทอัดก๊ าซในประเทศ ในขนาดบรรจุ 180
มล. ซึ่งเป็ นขนาดที่เล็กลงจากเดิมที่ 330 มล. ผ่านช่องทางหน่วยรถเงินสด (cash van) เป็ นครัง้ แรกในเดือนมีนาคม 2562
และมีผลตอบรับอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมาก ด้ วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่ยอมรับ ในราคาขายปลีกที่จงู ใจต่อการบริ โภค จึงมีแผน
ที่จะนาผลิตภัณฑ์คาราบาวกลิ่นกรี นแอปเปิ ล้ ในขนาดบรรจุ 180 มล. ดังกล่าวมาทดแทนขนาดขนาดบรรจุเดิม และขยาย
การวางจาหน่ายให้ ครอบคลุมทุกช่องทางทังในร้
้ านค้ าดังเดิ
้ มและร้ านค้ าสมัยใหม่ จากเดิมที่ออกวางจาหน่ายในเครื อข่าย
ร้ านค้ าของคูค่ ้ าเพียงรายเดียว ทังนี
้ ้ การวางจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุงกาลังใหม่ดงั กล่าวไม่เพียงขยายฐานลูกค้ าไปสูก่ ลุม่ คนรุ่น
ใหม่ แต่เป็ นปั จจัยบวกต่อการยกระดับภาพลักษณ์ เครื่ องหมายการค้ าคาราบาวในประเทศให้ ดูทันสมัยภายใต้ วิสยั ทัศน์
สินค้ าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก
รายได้ จากการขายต่างประเทศ 1,654 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 113 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 7.3 โดยในจานวนนีป้ ระกอบไปด้ วย
รายได้ สง่ ออกเครื่ องดื่มบารุ งกาลังไปยังกลุม่ ประเทศ CLMV รวมกัน 1,444 ล้ านบาท ประเทศจีน 52 ล้ านบาท นอกจากนัน้
ยังมีรายได้ จากการขายในประเทศอังกฤษภายใต้ การดาเนินงานของ Intercarabao Limited (“ICUK”) จานวน 15 ล้ านบาท
และที่เหลือเป็ นประเทศอื่นๆ รวมกันจานวน 144 ล้ านบาท
กลุ่มประเทศ CLMV คือ ตลาดส่งออกเดิมที่เป็ นฐานธุรกิจต่างประเทศขนาดใหญ่และแสดงให้ เห็นศักยภาพการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 1/2562 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการส่งออกขายไปยังกลุม่ ประเทศ CLMV เพิ่มขึ ้น 167 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 13.1 แรงสนับสนุนหลักจากประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามที่ เพิ่มขึ ้น 217 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 21.1 และ
เพิ่มขึ ้น 6 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 8.1 ตามลาดับ ต่อยอดจากฐานเครื อข่ายร้ านค้ าที่ครอบคลุมและฐานผู้บริ โภคที่กว้ างขึน้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญในการต่อยอดความสาเร็ จของเครื่ องดืม่ บารุงกาลังภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าคาราบาว
ในประเทศอื่น รวมถึงการขยายฐานธุรกิจต่างประเทศให้ มีขนาดใหญ่ ขึ ้นจากตลาดส่งออกใหม่ เช่น ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (United Arab Emirates)
ICUK ยังมีพฒ
ั นาการเชิงบวกในการขยายจุดวางจาหน่ายใน Grocery Chain Store ในประเทศอังกฤษ ทังกั
้ บ ASDA ซึ่งได้
ตกลงให้ วางจาหน่ายสินค้ าใน 300 สาขาในไตรมาส 1/2562 อีกทัง้ ALDI ซึ่งเป็ น เครื อข่ายร้ านค้ าปลีกที่มี ส่วนแบ่งทาง
การตลาดขนาดใหญ่ ติดอันดับหนึ่งในห้ าของ Grocery Chain และมีจานวนสาขากว่า 700 แห่งในประเทศอังกฤษ และ
Sainsbury’s ก็ได้ ตอบรับการวางจาหน่ายในสาขาเพิ่มเติมในไตรมาส 2/2562
2. กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
กาไรขันต้
้ น 1,189 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 195 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 19.6 คิดเป็ นอัตรากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 35.4 เพิ่มขึ ้นจากอัตรา
กาไรขันต้
้ นร้ อยละ 29.8 ผลักดันโดยอัตรากาไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้นของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ การดาเนินงานผลิตของบริ ษัท คารา
บาวตะวันแดง จากัด (“CBD”) เป็ นหลัก
หน้า 2 ของ 7

กาไรขัน้ ต้ น จาแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์
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รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในประเทศ
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รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ต่างประเทศ
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3
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รวม
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ว่ำจ้ ำงบุคคลภำยนอกดำเนินกำรผลิตภำยใต้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำคำรำบำว 2/

หมายเหตุ: 1/ เครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มเกลือแร่
2/ น ้าดื่ม กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสาเร็จพร้ อมดื่ม

ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ ดาเนินการผลิตภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของตนเองมีแนวโน้ มการสร้ างอัตรากาไรขันต้
้ นที่ดีขึ ้นต่อเนื่อง
ซึ่งเป็ นผลของวัตถุดิบและหีบห่อรายการที่สาคัญมีต้นทุนลดลง อีกทังยั
้ งเกิดจากโรงงานแห่งใหม่ที่มี พฒ
ั นาการในด้ านการ
บริ หารจัดการลดต้ นทุนการผลิต บริ ษัทฯ ดาเนินการลงทุนขยายกาลังผลิตเชิงบูรณาการแนวดิ่งหลายโครงการตามวงจรธุรกิจ
ที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งการเติบโต ประกอบไปด้ วยโครงการขยายกาลังผลิตโรงบรรจุกระป๋ อง โรงผลิตขวดแก้ วสีชา โรงบรรจุขวด
และโรงผลิตกระป๋ องอลูมิเนียม โดยโรงงานแห่งใหม่เหล่านี ้ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและทยอยเข้ าสูก่ ารประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ทงั ้
หมดแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อนึง่ อัตรากาไรขันต้
้ นจากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ ดาเนินการผลิตภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของตนเองสาหรับตลาดในประเทศ
ประมาณร้ อยละ 37.9 ในไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึ ้นจากประมาณร้ อยละ 34.8 ในไตรมาส 1/2561 โดยในจานวนนี ้ส่วนใหญ่
เกิดจากเครื่ องดื่มบารุงกาลังแบบบรรจุขวดภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าคาราบาวแดง
อัตรากาไรขันต้
้ นจากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ ว่าจ้ างบุคคลภายนอกดาเนินการผลิตร้ อยละ 12.9 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 9.0 มีสาเหตุ
หลักเกิดจากกาแฟปรุงสาเร็ จพร้ อมดื่มที่มีรายได้ คิดเป็ นส่วนใหญ่หรื ออยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์กลุม่ นี ้ มีต้นทุน
ผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ ้นในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับภาษี สรรพสามิตฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 กันยายน 2560 อย่างไรก็
ดี บริ ษัทฯ มิได้ ปรับราคาขายเพื่อสะท้ อนต้ นทุนผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปในทันที แต่เป็ นการทยอยปรับในแต่ละช่องทางการจัด
จาหน่าย โดยคานึงถึงสภาพการแข่งขัน กลยุทธ์งานขายและการตลาด ควบคูก่ บั ปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์
อัตรากาไรขันต้
้ นจากผลิตภัณฑ์รับจ้ างจัดจาหน่ายให้ แก่บคุ คลภายนอกร้ อยละ 9.2 ลดลงจากร้ อยละ 10.9 ทังนี
้ ้ อัตรากาไร
ขันต้
้ นจากผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในกลุม่ นี ้แตกต่างกันไป เกิดขึ ้นเป็ นปกติของการประกอบธุรกิจซื ้อมาขายไปตามราคาตลาด
ของผลิตภัณฑ์ นัน้ ๆ การเปลี่ยนแปลงของอัต ราก าไรขัน้ ต้ น จึงเป็ น ผลของการเปลี่ย นแปลงส่ว นผสมการขายผลิต ภัณ ฑ์
(Product Mix) เป็ นสาคัญ
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อัตรากาไรขัน้ ต้ น จาแนกรายกลุ่มผลิตภัณฑ์

งวด 3 เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม

หน่ วย: %

2561

2562

ดำเนินกำรผลิต ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำของตนเอง 1/

34.8

37.9

9.0

12.9

รับจ้ ำงจัดจำหน่ำยให้ แก่บคุ คลภำยนอก

10.9

9.2

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในประเทศ

27.8

31.0

รวม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ต่างประเทศ

32.1

39.9

อืน่ ๆ

22.4

44.0

รวม

29.8

35.4

ว่ำจ้ ำงบุคคลภำยนอกดำเนินกำรผลิตภำยใต้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำคำรำบำว 2/

หมายเหตุ: 1/ เครื่องดื่มบารุงกาลังและเครื่องดื่มเกลือแร่
2/ น ้าดื่ม กาแฟปรุงสาเร็จชนิดผงและกาแฟปรุงสาเร็จพร้ อมดื่ม

อัตรากาไรขันต้
้ นจากผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ ดาเนินการผลิตภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของตนเองผ่านการดาเนินงานของ CBD
สาหรับตลาดต่างประเทศอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 40.3 ในไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึ ้นจากประมาณร้ อยละ 36.4 และร้ อยละ 33.6
ในไตรมาส 4/2561 และไตรมาส 1/2561 ตามลาดับ โดยในจานวนนี ส้ ่ว นใหญ่ เกิ ด จากเครื่ อ งดื่ ม บ ารุ งก าลังแบบบรรจุ
กระป๋ องประเภทไม่อดั ก๊ าซภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าคาราบาว
เครื่ องจักร อุปกรณ์และระบบสนับสนุนที่ใช้ เทคโนโลยีทนั สมัย รวมถึงทาเลที่ตงเดี
ั ้ ยวกันในลักษณะกลุม่ อุตสาหกรรมต่อเนื่อ ง
เอื ้ออานวยต่อการบริ หารจัดการลดต้ นทุนการผลิตและประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดตังแต่
้ กิจกรรมต้ นน ้าจากโรงผลิต
ขวดแก้ วสีชาและกระป๋ องอลูมิเนียมไปจนถึงโรงบรรจุขวดและกระป๋ องสินค้ าสาเร็ จรู ป ทังนี
้ ้ บริ ษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอ
ริ่ ง จ ากัด (“ACM”) ซึ่งเป็ น บริ ษั ท ร่ วมทุน ระหว่างบริ ษั ท ฯ และ SHOWA DENKO ได้ เข้ าสู่การผลิตจริ งเชิ งพาณิ ชย์ เป็ น ที่
เรี ยบร้ อยในเดือนพฤศจิกายน 2561 ภายใต้ ความเชี่ยวชาญและการบริ หารจัดการของทีมงานชาวญี่ปนุ่ โดย ACM มีผลผลิต
ประมาณ 127 ล้ านกระป๋ องหรื อเทียบเท่าอัตราการใช้ กาลังผลิตที่ประมาณ 50% เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ ลดต้ นทุนเครื่ องดื่มบารุ ง
กาลังแบบบรรจุกระป๋ องประเภทไม่อดั ก๊ าซภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าคาราบาวได้ มากกว่า 0.50 บาทต่อทุกๆ กระป๋ องที่
ACM จาหน่ายให้ แก่ CBD ในช่วงไตรมาส 1/2562 ซึ่งการประหยัดต้ นทุนดังกล่าวได้ ส่งผลให้ อตั รากาไรขัน้ ต้ น ของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายในต่างประเทศในภาพรวมปรับตัวสูงขึ ้นดังที่กล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ การทยอยเพิ่มอัตราการใช้ กาลังการผลิต
ของเครื่ องจักร ACM จะเป็ นปั จจัยหนุนให้ เกิดการประหยัดต้ นทุนของเครื่ องดื่มบารุ งกาลังที่ใช้ กระป๋ องอลูมิเนียมเป็ นบรรจุ
ภัณฑ์เพิ่มขึ ้นได้ ในช่วงที่เหลือของปี
3. ค่ าใช้ จ่ายขายและบริหาร
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายขายและบริ หาร 675 ล้ านบาท ลดลง 138 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 17.0 คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จากการ
ขายรวมร้ อยละ 20.1 ลดลงจากสัดส่วนร้ อยละ 24.3 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันปี ก่อนหน้ า สาเหตุหลักเกิดจากการ
ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ ของค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายและประชาสัมพันธ์ ภายใต้ การดาเนินงานของ ICUK ในประเทศ
อังกฤษ ซึง่ เป็ นไปตามมาตรการควบคุมค่าใช้ จ่าย เพื่อบริ หารอัตราผลตอบแทนจากการขายให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ค่าใช้ จ่ายขาย 480 ล้ านบาท ลดลง 138 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 22.3 คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จากการขายรวมร้ อยละ 14.3
ลดลงจากสัดส่วนร้ อยละ 18.5 โดยมีรายละเอียดค่าใช้ จ่ายที่สาคัญดังนี ้:
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(1) ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ:
ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศเป็ นค่าใช้ จ่ายรับรู้ เป็ นเส้ นตรงตามเงื่อนไขการชาระ
เงิ น ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ และรอบระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท ฯ พึ งได้ รับ อัน เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขของสัญ ญาฉบับ ปั จ จุบัน
ประกอบไปด้ ว ย Chelsea Football Club Limited (CFC) English Football League (EFL) และ Reading Football
Club (RFC) จานวน 151 ล้ านบาท ลดลง 8 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 5.2 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการอ่อนค่าลงของอัตรา
แลกเปลีย่ นสกุลเงินปอนด์สเตอริ งอังกฤษเมื่อเปรี ยบเทียบกับสกุลเงินบาท
ทังนี
้ ้ เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์การเป็ นผลิตภัณฑ์ระดับโลก แบรนด์ระดับโลก และสานต่อความสาเร็ จในการขยายการ
รับรู้ผลิตภัณฑ์แบรนด์คาราบาวให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในระดับสากล บริ ษัทฯ ได้ ตกลงขยายสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนการแข่งขัน
EFL เพิ่มเติมอีก 2 ปี จากเดิมที่สญ
ั ญาจะหมดในเดือนพฤษภาคมปี 2563 จะถูกขยายไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี 2565
โดยมีคา่ ใช้ จ่ายคงที่ในอัตราเฉลีย่ ต่อปี เท่าเดิม
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมผู้สนับสนุนสโมสรและการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศที่ทยอยรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายผ่านงบ
การเงินในภาพรวมจะลดลงตังแต่
้ ไตรมาส 3/2562 เนื่องจากค่าธรรมเนียมในส่วนของ CFC ที่ลดลงเหลือเพียงหนึ่งใน
สามสอดคล้ องกับการปรับสถานะผู้สนับสนุนจาก Principal partner เป็ น Global partner
(2) ค่าการตลาดและส่งเสริ มการขายในส่วนที่ดาเนินการภายใต้ CBD สาหรับธุรกิ จในประเทศและในส่วนที่ดาเนินการ
ภายใต้ ICUK สาหรับตลาดในประเทศอังกฤษ:
a. ค่าการตลาดและส่งเสริ มการขายที่อยู่ภายใต้ การดาเนินงานของ CBD สาหรับธุรกิจในประเทศ 105 ล้ านบาท
ลดลง 43 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 29.1 แบ่งออกเป็ นค่าใช้ จ่ายที่สาคัญคือ (1) ค่าใช้ จ่ายปฏิบตั ิการภาคสนาม
ของทีมงานสาวบาวแดงในพืน้ ที่การค้ าสาคัญ 56 ล้ านบาท ลดลง 6 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 10.2 (2) ค่าสื่อ
โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ในหลากหลายรู ป แบบ 18 ล้ า นบาท ลดลง 2 ล้ า นบาทหรื อ ร้ อยละ 8.9 และ (3)
ค่าใช้ จ่ายส่วนที่เหลือ 32 ล้ านบาท ลดลง 35 ล้ านบาท ใช้ ไปกับกิจกรรมส่งเสริ มการขายเพื่อกระตุ้นการเติบโต
ของรายได้ จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ
b. ค่าการตลาดและส่งเสริ มการขายในส่วนที่เป็ นของ ICUK สาหรับตลาดในประเทศอังกฤษ 27 ล้ านบาท ลดลง 88
ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 76.4 โดยค่าใช้ จ่ายที่ลดลงอย่างมีสาระสาคัญเกิดจาก (1) ค่าดาเนินการสนับสนุนการ
กระจายผลิตภัณฑ์เข้ าถึงจุดขายตามร้ านค้ าโดยตรงมีจานวน 2 ล้ านบาท ลดลง 19 ล้ านบาท จากการเปลีย่ น
กลยุทธ์ จากการว่าจ้ างบุคคลภายนอก (outsourced field sales) เป็ นการร่ วมมือกับร้ านค้ าโดยตรงให้ ช่วย
สนับสนุนการกระจายผลิตภัณฑ์ (2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าร้ านค้ าสมัยใหม่จานวน 2 ล้ านบาท ลดลง 9 ล้ าน
บาท และ (3) ค่าใช้ จ่ายส่วนที่ เหลือ 24 ล้ านบาท ลดลง 60 ล้ านบาท ใช้ ไปกับ สื่อโฆษณาประชาสัม พัน ธ์
รู ปแบบต่างๆ และการจัดกิ จกรรมส่งเสริ ม การขายตามจุดขายเพื่อสร้ างการรับรู้ ประสบการณ์ และความ
ต้ องการในตัวผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้ นการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์ มฟุตบอล และมุง่ เน้ นเฉพาะกิจกรรมที่บริ ษัทฯ
เชื่อว่าจะนามาซึง่ อัตราการขายที่ดีขึ ้นในระยะยาว
(3) ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับงานขาย ซึง่ มีสว่ นผสมของค่าใช้ จ่ายคงที่และค่าใช้ จ่ายผันแปรตามรายได้ จากการขายที่เกี่ยวข้ อง
ตามแผนธุรกิจ โดยค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับงานขายดังกล่าว 197 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 0.9 เกิ ดจาก
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานในส่วนของศูนย์กระจายสินค้ าและหน่วยรถเงินสดเป็ นหลัก
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ค่าใช้ จ่ายบริ หาร 195 ล้ านบาท ทรงตัวจากช่วงระยะเวลาเดียวกันปี ก่อนหน้ า โดยมี ค่าใช้ จ่ายที่สาคัญ คือ (1) ค่าใช้ จ่าย
พนักงาน 132 ล้ านบาท ลดลง 1 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 0.5 จากการลดลงของจานวนพนักงานภายใต้ การดาเนินงานของ
ICUK จานวน 7 ล้ านบาท ช่วยชดเชยการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายพนักงานภายใต้ การดาเนินงานเดิม ที่เพิ่มขึ ้นจานวน 6 ล้ าน
บาท ซึง่ สอดคล้ องกับจานวนพนักงานตามแผนกาลังคนและการปรับฐานเงินเดือนในแต่ละคราวตามนโยบายบริ หารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและ (2) ค่าใช้ จ่ายบริ หารอื่น ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายสานักงาน ค่าเดินทาง ค่าบริ การ ค่าที่ปรึกษาและอื่นๆ 63 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 1 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 1.2
4. ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน 35 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10 ล้ านบาท โดยในจานวนนี ้ประกอบไปด้ วยดอกเบี ้ยจ่ายที่ ACM รับรู้ ผ่านงบ
กาไรขาดทุนหลังจากที่เริ่ มประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 12 ล้ านบาท ดอกเบี ้ยหุ้นกู้ประมาณ 16 ล้ านบาท จานวนที่เหลือส่วน
ใหญ่เป็ นดอกเบี ้ยในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการสภาพคล่อง
5. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจานวน 101 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 22 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 27.8 คิดเป็ นอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ที่แท้ จริ งร้ อยละ 20.2 ลดลงจากร้ อยละ 37.8 เนื่องจากบริ ษัทย่อยในประเทศมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเพิ่มขึ ้นตามผล
กาไรจากการดาเนินงานที่ดีขึ ้น ขณะที่บริ ษัทย่อยต่างประเทศมีผลขาดทุนจากการดาเนินงานเป็ นจานวนลดลง
ทังนี
้ ้ หากนับเฉพาะผลประกอบการรวมของบริ ษัทย่อยในประเทศ อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่แท้ จริ งเป็ นร้ อยละ 15.2 ลดลง
จากร้ อยละ 15.9 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
6. กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ 399 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 268 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 205.9 คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จากการขายรวมร้ อยละ 11.9
เพิ่มขึ ้นจากสัดส่วนร้ อยละ 3.9 การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวสอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของอัตรากาไรขันต้
้ นในภาพรวม การลดลงของ
ค่าใช้ จ่ายขายและบริ หาร ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได้ ที่เพิ่มสูงขึ ้นตามที่กล่าวข้ างต้ น นอกจากนี ้
บริ ษัทฯ ได้ รับรู้ ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นผลจากการเพิ่มอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้ างเป็ น 400 วัน จากเดิมที่ 300 วัน สาหรับ
ลูกจ้ างซึง่ ทางานครบ 20 ปี ขึ ้นไป ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ อีกจานวน 9 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2562
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ 419 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 239 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 132.4 คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้ จาก
การขายรวมร้ อยละ 12.5 เพิ่มขึ ้นจากสัดส่วนร้ อยละ 5.4 มีปัจจัยหนุนหลักจากอัตรากาไรขันต้
้ นในภาพรวมที่ปรับตัวดีขึ ้น
และการรับรู้ผลขาดทุนจากการดาเนินงานของ ICUK ที่ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ
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ฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เมื่อเทียบกับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
กลุม่ บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 14,463 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 143 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 1.0 จาก 14,320 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่ มขึ ้นของเงินสดจานวน 241 ล้ านบาทสอดคล้ องกับกระแสเงินสดจากการ
ดาเนินงานสุทธิกบั กิจกรรมการลงทุน และการจัดหาเงินที่ปรับตัวดีขึ ้น และการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือจานวน 81 ล้ านบาท
เพื่อรองรับยอดขายตามแผนธุรกิจ ขณะทีล่ กู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นลดลงจานวน 100 ล้ านบาท สอดคล้ องกับการลดลงของ
รายได้ ในประเทศ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจานวน 72 ล้ านบาท เนื่องจากโครงการขยายกาลังการผลิตได้ เสร็ จสิ ้น
แล้ ว ขณะที่รับรู้คา่ เสือ่ มราคาเพิ่มขึ ้นในรอบบัญชีดงั กล่าว
หนีส้ ิน
กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจานวน 6,676 ล้ านบาท ลดลงจานวน 279 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 4.0 จาก 6,955 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 จากการลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจานวน 272 ล้ านบาท สอดคล้ องกับวัตถุดิบหลายรายการ
ที่มีราคาลดลง และที่สาคัญคือการเริ่ มใช้ กระป๋ องอลูมิเนียมที่ผลิตเองผ่านการดาเนินงานของ ACM และลดปริ มาณการ
จัดซื ้อจากบุคคลภายนอก และการชาระคืนเจ้ าหนี ้ค่าเครื่ องจักร อีกทัง้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีการชาระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินไป
จานวนหนึ่ง ส่งผลให้ กลุม่ บริ ษัทฯ มีหนี ้สินที่ก่อให้ เกิดภาระดอกเบี ้ยจ่ายรวมทังสิ
้ ้น 4,630 ล้ านบาท ลดลงจานวน 110 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วนหนี ้สินที่ก่อให้ เกิดภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 0.59 ลดลงจากร้ อยละ 0.64
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในขณะที่อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.86 ลดลงจากร้ อยละ 0.94 ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พงศานติ์ คล่องวัฒนกิ จ
(พงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ)
ประธานผู้บริ หารฝ่ ายการเงิน
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