บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

16.

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

16.1

การปรั บโครงสร้ างธุรกิจ

บริ ษัท ฯ จดทะเบี ยนก่ อตั ้งเป็ นบริ ษัทจ ากัดเมื่อวัน ที่ 28 สิง หาคม 2556 และต่อ มาได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษั ท
มหาชนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริ ษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมี
นัยสาคัญเป็ นของตนเอง (Holding Company)
บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้ างของกลุม่ บริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานและเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าจด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ เริ่ ม ปรั บ โครงสร้ างของกลุ่ม บริ ษัท ฯ ตัง้ แต่ เดื อ นธั น วาคม ปี 2556 โดย
ดาเนิ นการซื ้อหุ้น สามัญในบริ ษัท ย่อ ยจากกลุ่ม ผู้ถือหุ้น เดิ มจนแล้ ว เสร็ จ ในเดือ นกรกฎาคม ปี 2557 ภายหลัง การปรั บ
โครงสร้ างกลุม่ บริษัทฯ บริษัทฯ มีสดั ส่วนการถือหุ้นสามัญในบริ ษัทย่อยร้ อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระ
แล้ วทั ้งหมด ธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ สามารถจาแนกได้ เป็ น 3 ธุรกิจย่อย ดังนี ้
1. ธุรกิจผลิต ทาการตลาด และจาหน่ายเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง และเครื่ องดื่มเกลือแร่ และรวมทั ้งเครื่ องดื่มอื่นๆ ที่
กลุ่มบริ ษัทฯ มีแผนที่จะจาหน่ายในอนาคต ธุรกิจดังกล่าวดาเนินงานโดย CBD ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ฯ
ปั จจุบนั ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลังภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าคาราบาวแดง และเครื่ องดื่มเกลือแร่
ภายใต้ เครื่องหมายการค้ าสตาร์ ท พลัส และเครื่ องดื่มอื่นๆ ด้ วยเทคโนโลยีทันสมัย ปั จจุบัน CBD ผลิตเครื่ องดื่ม
2 ชนิด ได้ แก่ คาราบาวแดง และเครื่องดื่มเกลือแร่แบบขวดภายใต้ เครื่องหมายการค้ าสตาร์ ท พลัส
2. ธุรกิจ บริ หารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภั ณฑ์ ดาเนิ นงานโดย DCM ซึ่ง เป็ นบริ ษัท ย่อยของบริ ษัท ฯ ประกอบ
ธุรกิจบริหารจัดการการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ให้ แก่ช่องทางการค้ าภายในประเทศผ่านร้ านค้ า
แบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) และร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ทั ้งนี ้ ปั จจุบัน DCM บริ หารจัดการ
การจัดจาหน่ายให้ เฉพาะกลุม่ บริษัทฯ อย่างไรก็ดี หากมีโอกาสทางธุรกิจ DCM มีความพร้ อมที่จะให้ บริ การให้ แก่
บุคคลภายนอกด้ วย
3. ธุรกิจจัดหาและผลิตขวดแก้ ว ดาเนินงานโดย APG ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาขวดแก้ ว
เพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรับการผลิตเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง และและเครื่ องดื่มอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่ผ่านมาปั จจุบัน
APG จัดซื ้อขวดแก้ วสีชาและขวดแก้ วสีใสจากคู่ค้าภายนอกเพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรับการผลิตเครื่ องดื่มบารุ งกาลัง
และเครื่ องดื่มเกลือแร่ จากคู่ค้าภายนอก นอกจากนี ้ ต่อมา APG อยู่ระหว่างการได้ ลงทุนเพื่อสร้ างโรงงานผลิต
ขวดแก้ วสีชาเพื่อทดแทนการซื ้อขวดแก้ วสีชาจากบุคคลภายนอกบางส่วน โดยโรงงานดังกล่าวคาดว่าจะสามารถ
ได้ เปิ ดดาเนินการเชิ งพาณิชย์ ได้ ในไตรมาส 4เดือนสิงหาคม ปี 2557 ทั ้งนี ้ ปั จจุบัน APG จาหน่ายขวดแก้ ว ที่
จัดซื ้อและที่จะผลิตได้ ทั ้งหมดให้ แก่ CBD
ทั ้งนี ้ รายละเอียดการปรับโครงสร้ างธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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เดือนธันวาคม ปี 2556

เดือนกรกฎาคม ปี 2557

16.2

บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อหุ้น สามัญของบริ ษัทย่อยจากกลุ่มผู้ถือหุ้น เดิมของบริ ษัทย่ อยดังกล่า ว
ได้ แก่
- หุ้นสามัญร้ อยละ 70.0 ใน CBD
- หุ้นสามัญร้ อยละ 100.0 ใน DCM
- หุ้นสามัญร้ อยละ 100.0 ใน APG
บริ ษัทฯ ได้ เ ข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ CBD เพิ่มอีกร้ อ ยละ 30.0 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ CBD
ดังนั ้น ปั จจุบนั บริษัทฯ จึงถือหุ้นสามัญใน CBD รวมเป็ นร้ อยละ 100.0

แนวทางการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ

การวิเ คราะห์ ผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ ผ่านมา จะอ้ างอิงจากงบการเงิ น
เฉพาะของกิจการของ CBD สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบการเงินรวมเสมือนของบริ ษัทฯ สาหรับปี
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่ได้ จัดทางบการเงินรวมเสมือนสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ เนื่องจากในปี
ดังกล่าว APG ยังมิได้ มีการประกอบธุรกิจ ในขณะที่ DCM ยังมิได้ มีการจัดตั ้งแต่อย่ างใด ดังนั ้น การวิเคราะห์ ผลการ
ดาเนินงานและฐานะทางการเงินสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 จึงอ้ างอิงจากงบการเงินเฉพาะของกิจการ
ของ CBD ซึง่ จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ ซึ่งสอดคล้ องกับ
สถานะของบริษัท ณ ขณะนั ้น
สาหรับการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ ในไตรมาสล่าสุด จะอ้ างอิง จากงบการเงิน
รวมระหว่างกาลของบริ ษัทฯ สาหรับ งวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2557 เทียบกับรายงานและ
ข้ อมูลทางการเงินรวมของบริษัทฯ สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556
16.3

ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

ปั จจุบัน กลุ่มบริ ษัท ฯ ผลิต ท าการตลาด จ าหน่าย และบริ ห ารจัดการการจัดจาหน่า ยผลิตภั ณฑ์ 2 ประเภท ได้ แก่ (1)
เครื่องดื่มบารุงกาลังภายใต้ เครื่องหมายการค้ า “คาราบาวแดง” ซึง่ จาหน่ายทั ้งในประเทศและต่างประเทศ และจาหน่ายทั ้ง
ในรู ปแบบขวดและกระป๋ องและ (2) เครื่ อ งดื่มเกลือแร่ ภ ายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “สตาร์ ท พลัส” ซึ่งจาหน่ายเฉพาะใน
ประเทศ โดยกลุม่ บริษัทฯ ได้ เริ่มจาหน่ายผลิตภัณฑ์สตาร์ ท พลัสเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2557
สาหรั บปี บัญชี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธั นวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุ่มบริ ษั ท ฯ มีรายได้ รวมเท่ ากับ 4,309.2 ล้ า นบาท
5,008.7 ล้ านบาท และ 6,929.4 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 699.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.2 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น
1,920.7 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 38.3 ในปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้
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1. สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จ ากการขายคาราบาวแดงในประเทศ
เท่ากับ 3,256.0 ล้ านบาท 3,785.4 ล้ านบาท และ 5,310.9 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 529.4 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 16.3 ในปี 2555 และเพิ่ มขึ ้น 1,525.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 40.3 ในปี 2556 โดยปั จ จัยสาคัญที่ทาให้
รายได้ ดังกล่าวเพิ่มขึ ้นมาจากการดาเนินกลยุทธ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ในการกระจายผลิตภัณฑ์ อย่างทั่วถึง (Push
Strategy) และการสร้ างความต้ องการผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy) จึงส่งผลให้ ปริมาณการขายสินค้ าเพิ่มขึ ้น
2. สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศ
เท่ากับ 1,019.91,019.8 ล้ านบาท 1,177.81,177.7 ล้ านบาท และ 1,552.0 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 157.9
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 15.5 ในปี 2555 และเพิ่ม ขึ ้น 374.2374.3 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 31.8 ในปี 2556 โดย
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รายได้ ดังกล่าวเพิ่มขึ ้นมาจากการเติบโตของปริ มาณการขายสินค้ าในต่างประเทศซึ่งเป็ น
ฐานการส่งออกเดิมของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม ซึ่ง
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของกลุม่ บริษัทฯ ที่จะขยายการส่งออกไปยังกลุม่ ประเทศ CLMV
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ รวม 3,225.51,512.5
ล้ านบาท และ 3,743.71,757.8 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 518.2245.3 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 16.116.2 โดยมีสาเหตุ
หลักดังนี ้
1. สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายคาราบาวแดง
ในประเทศ เท่ า กั บ 2,547.61,164.1 ล้ า นบาท และ 2,517.51,226.3 ล้ า นบาท ตามล าดั บ ลดลงเพิ่ ม ขึ น้
30.162.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.25.3 ในปี 2557 โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รายได้ ดังกล่าวเพิ่มขึ ้นมาจากการ
ดาเนินกลยุท ธ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ในการกระจายผลิตภัณฑ์ อย่ างทั่วถึง (Push Strategy) และการสร้ างความ
ต้ องการผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy) จึงส่งผลให้ ปริ มาณสินค้ าขายเพิ่มขึ ้นการลดลงของรายได้ จากการขายคารา
บาวแดงในประเทศส่ว นใหญ่ เ ป็ นผลมาจากการลดลงของปริ ม าณการขายผ่ า นช่ อ งทางร้ านค้ าแบบดั่ง เดิ ม
(Traditional Trade) เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้บริ โภคมีการชะลอการใช้ จ่ายจากความไม่มั่นคงทางการ
เมือง อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั สถานการณ์ ทางการเมืองได้ เริ่ มคลี่คลาย โดยกลุ่มบริ ษัทฯ คาดว่าภาวะอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มบารุงกาลังจะปรับตัวดีขึ ้นในครึ่งหลังของปี 2557
2. สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายคาราบาวแดง
ในต่า งประเทศ เท่ ากับ 658.5331.8 ล้ านบาท และ 1,096.2490.7 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่ มขึน้ 437.7158.9
ล้ านบาท หรือร้ อยละ 66.547.9 ในปี 2557 โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รายได้ ดังกล่าวเพิ่มขึ ้นมาจากการเติบโตของ
ปริมาณสินค้ าขายในต่างประเทศซึง่ เป็ นฐานการส่งออกเดิมของกลุม่ บริษัทฯ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ประเทศ
เมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม ซึ่งสอดคล้ องกับกลยุท ธ์ ข องกลุ่ม บริ ษั ทฯ ที่จ ะขยายการส่ง ออกไปยัง กลุ่ม
ประเทศ CLMV
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3. สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายได้ จากการขายสตาร์ ท พลัส เท่ากับ 61.9 ล้ านบาท โดย
สตาร์ ท พลัสเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ของกลุม่ บริษัทฯ ซึง่ เริ่ มจาหน่ายในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม
2557
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ มี กาไรขั ้นต้ นเท่ ากับ 1,383.4 ล้ านบาท
1,460.91,461.0 ล้ านบาท และ 2,069.8 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 77.577.6 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 5.6 ในปี 2555 และ
เพิ่มขึ ้น 608.8 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 41.7 ในปี 2556 ทั ้งนี ้ คิดเป็ นอัตรากาไรขั ้นต้ นเท่ากับร้ อยละ 32.4 ร้ อยละ 29.4 และ
ร้ อยละ 30.2 ตามลาดับ รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรขั ้นต้ นเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของ
อัตรากาไรขั ้นต้ นของกลุม่ บริษัทฯ มีสาเหตุหลักดังนี ้
-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตรา
กาไรขั ้นต้ นลดลงจากร้ อยละ 32.4 เป็ นร้ อยละ 29.4 เนื่องจาก
 สาหรับการจาหน่ายคาราบาวแดงในประเทศ กลุ่มบริ ษัทฯ ให้ ส่วนลดค่ากระจายสินค้ าสาหรับตัวแทน
จาหน่ายเพิ่มขึ ้นในปี 2555 เพื่อช่วยให้ DCM ซึ่งเริ่ มดาเนินธุรกิจบริ หารจัดการการจัดจาหน่ายให้ แก่
กลุ่มบริ ษัทฯ ในเดือนตุลาคม ปี 2555 สามารถสร้ างฐานการกระจายผลิตภั ณฑ์ ผ่านช่องทางร้ านค้ า
แบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) ได้ เป็ นของตนเอง
 สาหรั บ การจ าหน่ า ยคาราบาวแดงในต่ า งประเทศ ราคาขายสุท ธิ เ ฉลี่ยต่ อ กระป๋ องลดลงจากการ
เปลีย่ นแปลงของสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ขายไปในแต่ละให้ แก่ผ้ นู าเข้ า ตัวแทน
จาหน่า ย และ/หรื อผู้จัดจาหน่ ายในต่า งประเทศ (Sales Mix) โดยราคาขายในแต่ ละประเทศอาจ
แตกต่างกันตามภาวะอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขัน ปริ มาณสินค้ าขาย ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง และ
ปั จจัยอื่นๆ
 ต้ นทุนค่าขวดแก้ ว (ต้ นทุนเฉลีย่ ต่อขวด) ปรับตัวสูงขึ ้น
 ค่าใช้ จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ ้นจาก (1) ค่าเสือ่ มราคาจากการลงทุนในสายการผลิตเพิ่ม (2) ค่าใช้ จ่ายใน
การซ่อมแซมและบารุงรักษาสายการผลิตเดิม และ (3) ค่าเชื ้อเพลิงและค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ ้น
 ต้ นทุนแรงงานทางตรงเพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มขึ ้นของปริมาณการขาย และการปรับขึ ้นค่าแรงขั ้นต่าเพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล

-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตรา
กาไรขั ้นต้ นเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 29.4 เป็ นร้ อยละ 30.2 เนื่องจาก
 สาหรับการจาหน่ายคาราบาวแดงในประเทศ ราคาขายสุทธิ เ ฉลี่ยต่อ ขวดใน 2556 ได้ ปรับ ตัวสูงขึน้
ใกล้ เคียงกับราคาขายสุทธิเฉลีย่ ต่อขวดในปี 2554
 สาหรับ การจ าหน่ า ยคาราบาวแดงในต่ า งประเทศ ราคาขายสุท ธิ เฉลี่ยต่อ กระป๋ องเพิ่ มขึน้ จากการ
เปลีย่ นแปลงของสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ไปในแต่ละขายให้ แก่ผ้ นู าเข้ า ตัวแทน
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จาหน่ าย และ/หรื อ ผู้จัดจ าหน่ ายในต่างประเทศ (Sales Mix) ในขณะที่ต้นทุนค่า วัตถุดิบส่ว นใหญ่
ปรับตัวลดลง
 ต้ นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบส่วนใหญ่ (ยกเว้ นต้ นทุนค่าขวดแก้ ว) ได้ ปรับตัวลดลง
อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสีย่ งด้ านต้ นทุนค่าขวดแก้ ว กลุม่ บริษัทฯ จึงได้ ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจผลิตขวด
แก้ วสีชาผ่าน APG ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย APG จะเป็ นผู้ผลิตขวดแก้ วสีชาเพื่อจาหน่ายให้ แก่ CBD เพื่อใช้ เป็ น
บรรจุภัณฑ์สาหรับคาราบาวแดงทดแทนการสัง่ ซื ้อขวดแก้ วสีชาจากบริษัทภายนอกบางส่วน ทั ้งนี ้ โรงงานขวดแก้ วสีชาของ
APG ได้ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม ปี 2557 ปั จจุบนั APG จาหน่ายขวดแก้ วที่จัดซื ้อและที่ผลิตได้ ทั ้งหมด
ให้ แก่ CBDทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ คาดว่าโรงงานผลิตขวดแก้ ว สีชาภายใต้ การดาเนินงานโดย APG จะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและ
เริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ ในไตรมาส 4 ปี 2557
สาหรั บ งวดหกสามเดื อ นสิ ้นสุดวั น ที่ 30 มิ ถุน ายน31 มี น าคม 2556 และ 2557 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี กาไรขั น้ ต้ น เท่ า กั บ
877.2399.8 ล้ านบาท และ 1,216.6574.2 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 339.4174.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 38.743.6 ในปี
2557 ทั ้งนี ้ คิดเป็ นอัตรากาไรขั ้นต้ นเท่ากับร้ อยละ 27.426.7 และร้ อยละ 33.133.4 ตามลาดับ รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นส่งผลให้
กลุม่ บริษัทฯ มีกาไรขั ้นต้ นเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ยังมีอัตรากาไรขั ้นต้ นเพิ่มขึ ้น เนื่องจาก (1) ราคาขายสุทธิ เฉลี่ย
ต่อขวดที่เพิ่มขึ ้น และ (2) ต้ นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 204.5 ล้ านบาท 187.8
ล้ านบาท และ 626.4 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง 16.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.2 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 438.7 ล้ านบาท
หรือร้ อยละ 233.6 ในปี 2556 ทั ้งนี ้ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 4.7 ร้ อยละ 3.7 และร้ อยละ 9.0 ตามลาดับ การ
เปลีย่ นแปลงของอัตรากาไรสุทธิของกลุม่ บริษัทฯ มีสาเหตุหลักดังนี ้
-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตรา
กาไรสุทธิ ลดลงจากร้ อยละ 4.7 เป็ นร้ อยละ 3.7 เนื่องจาก (1) ราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อขวดลดลง (2) ต้ นทุนขาย
ปรับตัวสูงขึ ้น และ (3) ค่าใช้ จ่ายพนักงาน (ทั ้งในค่าใช้ จ่ายในการขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร) เพิ่มขึ ้นเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ

-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตรา
กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 3.7 เป็ นร้ อยละ 9.0 เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ สามารถขายสินค้ าได้ ในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น
ซึ่งเป็ นผลมาจากประสิทธิ ภาพในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมการส่งเสริ มการขายของกลุ่ม
บริษัทฯ รวมถึงการเติบโตของการส่งออกเครื่องดื่มบารุงกาลังคาราบาวแดงของกลุ่มบริษัทฯ ในต่างประเทศ

สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 196.364.0
ล้ านบาท และ 495.2240.0 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 298.9176.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 152.3275.0 ทั ้งนี ้ คิดเป็ น
อัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้ อยละ 6.14.2 และร้ อยละ 13.213.7 ตามลาดับ ในปี 2557 กาไรสุทธิ ของกลุ่มบริ ษัทฯ มีการเติบโต
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อย่ างมีนัยสาคัญ เนื่ องจากปริ มาณการส่ง ออกคาราบาวแดงเพิ่ม ขึน้ ในขณะที่ต้น ทุน วัตถุดิบ และวัสดุหี บห่ อ ไม่ มีการ
เปลีย่ นแปลงมากนัก
16.4

การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน

สาหรับ ปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 2555 และ 2556 กลุ่มบริ ษั ทฯ มีรายได้ รวมเท่า กับ 4,309.2 ล้ านบาท
5,008.7 ล้ านบาท และ 6,929.4 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 699.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.2 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น
1,920.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 38.3 ในปี 2556 ทั ้งนี ้ รายได้ ส่วนใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ มาจากรายได้ จากการขาย ซึ่งมี
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 99.0 ถึงร้ อยละ 99.2 ของรายได้ รวม ในขณะที่รายได้ ส่วนที่เหลือเป็ นรายได้ อื่น เช่น ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ จากการขายเศษวัสดุ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ เป็ นต้ น
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,225.51,512.5
ล้ านบาท และ 3,743.71,757.8 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 518.2245.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.116.2 ทั ้งนี ้ รายได้
ส่วนใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ มาจากรายได้ จากการขาย ซึ่งมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 98.297.7 ถึงร้ อยละ 99.498.9 ของ
รายได้ รวม ในขณะที่รายได้ สว่ นที่เหลือเป็ นรายได้ อื่น เช่น รายได้ ค่าเช่าและค่าบริการ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกาไร
จากการปรับปรุงมูลค่าของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี ้ยเป็ นมูลค่ายุติธรรม รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ
กาไรจากการขายสินทรัพย์ เป็ นต้ น
16.4.1 รายได้ จากการขาย
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จากการขายของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 4,275.8 ล้ าน
บาท 4,963.2 ล้ านบาท และ 6,862.9 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 687.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.1 ในปี 2555 และ
เพิ่มขึ ้น 1,899.7 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 38.3 ในปี 2556 รายได้ จากการขายของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยรายได้ จากการ
ขายผลิตภัณฑ์คาราบาวแดงในประเทศและต่างประเทศ
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้ จากการขายเท่ากับ
3,206.11,495.9 ล้ านบาท และ 3,675.61,717.0 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 469.5221.1 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 14.68
โดยกลุม่ บริษัทฯ เริ่มจาหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ภายใต้ เครื่องหมายการค้ าสตาร์ ท พลัส ตั ้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2557
ตารางต่อไปนี ้แสดงรายได้ จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ จาแนกตามตลาดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย
รายได้ จากการขาย

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
กิจการของ CBD
เสมือน
เสมือน
1
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
31 มีนาคม
2556
2557
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
เสมือน
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1

ส่วนที่ 2.4 หน้ าที่ 20

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
คาราบาวแดง
ในประเทศ
คาราบาวแดงแบบขวด

3,256.0

76.1

3,785.4

76.3

5,310.9

29.2 29.8

0.7

77.5

1.6

72.9

23.2

1,100.2

22.2

1,479.1

23.9

1,177.8
1,177.7

23.7

1,552.0

-

-

-

-

-

4,275.8

100.0

4,963.2

100.0

6,862.9

77.4

2,547.6
79.577.8
1,164.1

2,517.5
68.571.4
1,226.3

ต่ างประเทศ
คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม

990.7
990.1
1,019.9
1,019.8

35.9
56.4
1.11.1
1.51.0
15.8
16.7
622.7
1,039.8
21.6
19.421.1
28.327.6
316.0
474.0
658.5331
1,096.24
22.6
20.522.2
29.828.6
.8
90.7
1.1

สตารท์ พลัส
ในประเทศ
สตารท์ พลัส
รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ:

1

-

3,206.11,
100.0
495.9

-

61.9
3,675.61,
100.0
717.0

1.7
100.0

ร้ อยละของรายได้ จากการขายรวม

16.4.1.1 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จ ากการขายคาราบาวแดงในประเทศเท่ ากับ
3,256.0 ล้ านบาท 3,785.4 ล้ านบาท และ 5,310.9 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 529.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.3 ในปี
2555 และเพิ่มขึ ้น 1,525.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 40.3 ในปี 2556 ทั ้งนี ้ รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศเป็ น
รายได้ สว่ นใหญ่ของกลุม่ บริษัทฯ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จากการขายคารา
บาวแดงในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 76.1 ร้ อยละ 76.3 และร้ อยละ 77.4 ของรายได้ จากการขายรวม ตามลาดับ
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเท
ของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 2,547.61,164.1 ล้ านบาท และ 2,517.51,226.3 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง 30.1เพิ่มขึ ้น 62.2
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.25.3 ทั ้งนี ้ สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 รายได้
จากการขายคาราบาวแดงในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 79.577.8 และร้ อยละ 68.571.4 ของรายได้ จากการขายรวม
ตามลาดับ
ตารางต่อไปนี ้แสดงรายได้ ปริมาณขาย และราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อหน่วย ของการจาหน่ายคาราบาวแดงในประเทศของ
กลุม่ บริษัทฯ

ส่วนที่ 2.4 หน้ าที่ 21
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รายละเอียดการจาหน่ าย
คาราบาวแดงในประเทศ

รายได้ (ล้ านบาท)

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

งวดสามหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม30 มิถุนายน
2556
2557
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
เสมือน
2,547.6 1,164.1 2,517.5 1,226.3

2554
งบการเงินเฉพาะ
กิจการของ CBD
3,256.0

2555
งบการเงินรวม
เสมือน
3,785.4

2556
งบการเงินรวม
เสมือน
5,310.9

450.6

536.8

741.7
741.3

365.4
168.6

343.4
167.5

7.23

7.05

7.16

6.976.90

7.337.32

ปริ มาณขาย (ล้ านขวด)
ราคาขายสุทธิ เฉลี่ย (บาทต่อขวด)

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุม่ บริษัทฯ จาหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดในประเทศได้
จานวน 450.6 ล้ านขวด 536.8 ล้ านขวด และ 741.7741.3 ล้ านขวด ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 86.2 ล้ านขวด หรื อร้ อยละ 19.1
ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 204.9204.5 ล้ านขวด หรื อ ร้ อยละ 38.238.1 ในปี 2556 ปริ มาณสินค้ าขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ทาให้ รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศของกลุ่มบริษัทฯ มีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
การเพิ่มขึ ้นของปริมาณสินค้ าขายเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่ให้ ความสาคัญต่อการกระจาย
ผลิตภัณฑ์ อ ย่างทั่วถึง (Push Strategy) สาหรับ ช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) โดยกลุ่มบริ ษัทฯ ได้
เปลี่ยนกลยุทธ์ การดาเนิน ธุรกิจ มาบริ หารจัดการการจัดจ าหน่า ยผลิตภัณฑ์ เ องโดยผ่ าน DCM ซึ่ง เป็ นบริ ษั ทย่ อยของ
บริษัทฯ ส่งผลให้ กลุม่ บริษัทฯ สามารถเข้ าถึงช่องทางการจัดจาหน่ายของร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) ได้ อย่าง
ทั่วถึงมากยิ่ง ขึ ้น นอกจากนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ยังให้ ค วามสาคัญต่ อการสร้ างความต้ องการผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy) โดย
ทีมงานสาวบาวแดงของกลุม่ บริษัทฯ มีหน้ าที่ทาการตลาดผลิตภัณฑ์ให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย รวมทั ้งการสื่อสารถึงความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์จากคู่แข่ง
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่ายคาราบาวแดงแบบ
ขวดในประเทศได้ จานวน 365.4168.6 ล้ านขวด และ 343.4167.5 ล้ านขวด ตามลาดับ ลดลง 22.01.1 ล้ านขวด หรื อร้ อย
ละ 6.00.6 การลดลงของปริ มาณการขายดังกล่าวเป็ นผลมาจากการลดลงของปริ มาณการขายผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบ
ดั ้งเดิม (Traditional Trade) เป็ นหลัก สาเหตุหลักที่กลุม่ บริษัทฯ มีปริมาณสินค้ าขายลดลง เนื่องจาก ในช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้บ ริ โ ภคมี การชะลอการใช้ จ่ า ยจากสภาพความไม่ มั่น คงทางการเมื อ งในประเทศส่ง ผลให้ เ กิ ดความไม่ แ น่ น อนทาง
เศรษฐกิจและผู้บริโภคมีการใช้ จ่ายลดลง อย่างไรก็ดี ปั จจุบัน สถานการณ์ ทางการเมืองได้ เริ่ มคลี่คลาย โดยกลุ่มบริ ษัทฯ
คาดว่าภาวะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มบารุงกาลังจะปรับตัวดีขึ ้นในครึ่งหลังของปี 2557
ตารางต่อไปนี ้แสดงโครงสร้ างราคาขายคาราบาวแดงในประเทศต่อขวดของกลุ่มบริษัทฯ
ราคาขายปลีกคาราบาวแดง (Retail Price)
หัก ภาษี มลู ค่าเพิ่ม (VAT)
หัก กาไรสาหรับร้ านค้ าปลีก (Retail Margin)
หัก กาไรสาหรับตัวแทนจาหน่ายในระดับต่างๆ (Agent, and Sub-agent, Sub-sub-agent Margin)
หัก ส่วนลดค่ากระจายสินค้ าสาหรับตัวแทนจาหน่ายระดับต่างๆ (Rebate to Agent and, Sub-agent, and Sub-sub-agent)
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บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ราคาขายคาราบาวแดงเฉลี่ยสุทธิท่ กี ลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่ ายให้ แก่ บุคคลภายนอก

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุม่ บริษัทฯ จาหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดในประเทศใน
ราคาขายสุทธิเฉลีย่ ต่อขวดเท่ากับ 7.23 บาท 7.05 บาท และ 7.16 บาท ตามลาดับ ลดลง 0.17 บาท หรื อร้ อยละ 2.4 ในปี
2555 และเพิ่มขึ ้น 0.11 บาท หรือร้ อยละ 1.51.6 ในปี 2556 สาเหตุหลักที่กลุ่มบริ ษัทฯ มี ราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อขวดลดลง
ในปี 2555 เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ ให้ สว่ นลดค่ากระจายสินค้ าสาหรับตัวแทนจาหน่ายระดับต่างๆ (Rebate to Agent and,
Sub-agent, and Sub-sub-agent) เพิ่มขึ ้น เพื่อจูงใจตัวแทนจาหน่ายดังกล่าว และช่วยให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถสร้ างฐาน
การกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) ได้ ด้วยตนเอง ซึ่งการบริ หารจัดการการจัด
จาหน่ายคาราบาวแดงในประเทศของกลุม่ บริษัทฯ ดาเนินงานโดย DCM ซึง่ เริ่ มดาเนินธุรกิจบริ หารจัดการการจัดจาหน่าย
ให้ แก่กลุม่ บริษัทฯ ในเดือนตุลาคม ปี 2555 อย่างไรก็ตาม ราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อขวดในปี 2556 ได้ ปรับเพิ่มขึ ้นใกล้ เคียง
กับราคาขายสุทธิเฉลีย่ ต่อขวดในปี 2554
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่ายคาราบาวแดงแบบ
ขวดในประเทศในราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อขวดเท่ากับ 6.976.90 บาท และ 7.337.32 บาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 0.360.42
บาท หรื อร้ อยละ 5.26.6.0 สาเหตุหลักที่ ราคาขายเฉลี่ยสุทธิ ต่อ ขวดในงวดหกสามเดือ นสิ ้นสุดวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน31
มีนาคม 2556 เท่ากับ 7.336.90 บาทนั ้น เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ ให้ ส่วนลดค่ากระจายสินค้ า
สาหรับตัวแทนจาหน่ายระดับต่างๆ (Rebate to Agent, Sub-agent, and Sub-sub-agent) เพิ่มขึ ้น เพื่อจูงใจตัวแทน
จาหน่ ายดัง กล่า ว และช่ว ยให้ กลุ่ม บริ ษั ท ฯ สามารถสร้ า งฐานการกระจายผลิตภั ณฑ์ ผ่า นช่ องทางร้ านค้ า แบบดัง้ เดิ ม
(Traditional Trade) ได้ ด้วยตนเอง ส่ว นลดพิ เศษดัง กล่าวเป็ นเพี ยงนโยบายระยะสั ้น โดยกลุ่ม บริ ษั ทฯ ได้ ทยอยปรั บ
ส่วนลดดังกล่าวเข้ าสู่สภาวะปกติแล้ ว ตั ้งแต่ ไตรมาส 2 เดือนมีนาคมปี 2556 เป็ นต้ นมา สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2557 ราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อ ขวดได้ มีการปรับเพิ่มขึ ้นแล้ ว โดยกลุ่ม บริ ษัทฯ คาดว่า หาก
สภาวะตลาดหรือปั จจัยที่เกี่ยวข้ องไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ราคาขายสุทธิเฉลี่ยต่อขวดจะเริ่ มทรงตัวในระดับ
เดียวกันกับราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อขวดสาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557ซึ่งราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อขวด
ดังกล่าวเป็ นราคาขายสุทธิที่สะท้ อนการดาเนินงานปกติของกลุม่ บริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทฯ อาจพิจารณาปรับราคา
ดังกล่าวได้ ในอนาคตซึ่งการปรับราคาดังกล่าวขึ ้นอยู่กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาะตลาด สภาวะการแข่งขัน และต้ นทุน
การผลิต เป็ นต้ น
16.4.1.2 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่ างประเทศ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศเท่ากับ
1,019.91,019.8 ล้ านบาท 1,177.81,177.7 ล้ านบาท และ 1,552.0 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 157.9 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 15.5 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 374.2374.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 31.8 ในปี 2556 ทั ้งนี ้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.9 ร้ อยละ
23.7 และร้ อยละ 22.6 ของรายได้ จากการขายรวม ตามลาดับ
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สาหรั บ งวดหกสามเดื อ นสิ ้นสุดวันที่ 30 มิ ถุน ายน31 มี น าคม 2556 และ 2557 รายได้ จ ากการขายคาราบาวแดงใน
ต่างประเทศเท่ากับ 658.5331.8 ล้ านบาท และ 1,096.2490.7 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 437.7158.9 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 66.547.9 ทั ้งนี ้ สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 รายได้ จากการขาย
คาราบาวแดงในต่ า งประเทศคิ ดเป็ นสัดส่ว นร้ อยละ 20.522.2 และร้ อยละ 29.828.6 ของรายได้ จ ากการขายรวม
ตามลาดับ
ตารางต่อไปนี ้แสดงรายได้ ปริมาณขาย และราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อหน่วย ของการจาหน่ายคาราบาวแดงในต่างประเทศ
ของกลุม่ บริษัทฯ
รายละเอียดการจาหน่ าย
คาราบาวแดงในต่ างประเทศ

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
งบการเงินเฉพาะ
กิจการของ CBD

2555
งบการเงินรวม
เสมือน

2556
งบการเงินรวม
เสมือน

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน31 มีนาคม
2556
2557
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
เสมือน

รายได้ (ล้ านบาท)
คาราบาวแดงแบบขวด

29.2 29.8

77.5

72.9

35.9 15.8

56.4 16.7

990.7990.1

1,100.2

1,479.1

622.7 316.0

1,039.8 474.0

1,019.9 1,019.8

1,177.81,177.7

1,552.0

658.6 331.8

1,096.2 490.7

4.75.4

13.313.4

12.7

118.3 118.0

137.3

คาราบาวแดงแบบขวด

6.275.56

คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง

8.378.39

คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม
ปริ มาณขาย (ล้ านหน่ วย)
คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง

6.3

2.8

10.0 3.0

182.5182.7

79.8 41.0

128.6 57.2

5.855.77

5.72

5.735.73

5.625.65

8.028.01

8.118.10

7.80 7.70

8.088.29

ราคาขายสุทธิเฉลี่ย (บาทต่ อหน่ วย)

สาหรั บปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่ ายคาราบาวแดงแบบกระป๋ องใน
ต่างประเทศได้ จานวน 118.3118.0 ล้ านกระป๋ อง 137.3 ล้ านกระป๋ อง และ 182.5182.7 ล้ านกระป๋ อง ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น
18.919.3 ล้ านกระป๋ อง หรือร้ อยละ 16.016.3 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 45.245.4 ล้ านกระป๋ อง หรื อร้ อยละ 32.933.1 ในปี
2556 สาหรับคาราบาวแดงแบบขวดในต่างประเทศสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุ่ม
บริษัทฯ จาหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดในต่างประเทศได้ จานวน 4.75.4 ล้ านขวด 13.313.4 ล้ านขวด และ 12.7 ล้ านขวด
ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 8.68.1 ล้ านขวด หรื อร้ อยละ 184.6151.1 ในปี 2555 และลดลง 0.50.7 ล้ านขวด หรื อร้ อยละ 3.85.1
ในปี 2556 ทั ้งนี ้ รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่เติ บโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นผลมาจาก
ปริมาณสินค้ าขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศของกลุ่มบริ ษัทฯ มี
แนวโน้ มการเติบโตดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการขายในประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์
และประเทศเวียดนาม ซึง่ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะขยายการส่งออกไปยังกลุม่ ประเทศ CLMV
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่ายคาราบาวแดงแบบ
กระป๋ องในต่างประเทศได้ จานวน 79.841.0 ล้ านกระป๋ อง และ 128.657.2 ล้ า นกระป๋ อง ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 48.816.2
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ล้ านกระป๋ อง หรือร้ อยละ 61.239.4 สาหรับคาราบาวแดงแบบขวดในต่างประเทศสาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุม่ บริษัทฯ จาหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดในต่างประเทศได้ จานวน 6.32.8 ล้ าน
ขวด และ 10.03.0 ล้ านขวด ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 3.80.2 ล้ านขวด หรื อร้ อยละ 60.47.1 ทั ้งนี ้ ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ รายได้
ดังกล่าวเพิ่มขึ ้นมีสาเหตุเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้ างต้ น
สาหรั บปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่ ายคาราบาวแดงแบบกระป๋ องใน
ต่างประเทศในราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อ กระป๋ องเท่า กับ 8.378.39 บาท 8.028.01 บาท และ 8.118.10 บาท ตามลาดับ
ลดลง 0.360.37 บาท หรื อร้ อยละ 4.24.5 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 0.090.08 บาท หรื อร้ อยละ 1.11.0 ในปี 2556 สาเหตุ
หลักที่กลุ่มบริ ษัทฯ มีราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อ กระป๋ องลดลงในปี 2555 ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สัดส่วนการขายส่งออกผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ไปในยังให้ แก่ผ้ นู าเข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อผู้จัดจาหน่ายในแต่ละ
ประเทศ (Sales Mix) โดยราคาขายในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน ตามภาวะอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขัน ปริ มาณ
สินค้ าขาย ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง และปั จจัยอื่นๆ
สาหรับคาราบาวแดงแบบขวด กลุม่ บริษัทฯ ส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ เป็ นหลัก สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 2555 และ 2556 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จ าหน่ า ยคาราบาวแดงแบบขวดในต่ างประเทศในราคาขายสุท ธิ เฉลี่ยต่อ ขวด
6.275.56 บาท 5.855.77 บาท และ 5.72 บาท ตามลาดับ ลดลง 0.42เพิ่มขึ ้น 0.21 บาท หรื อร้ อยละ 6.73.7 ในปี 2555
และลดลง 0.130.05 บาท หรื อร้ อยละ 2.30.9 ในปี 2556 สาเหตุห ลักที่กลุ่ม บริ ษัท ฯ มี ราคาขายสุท ธิ เ ฉลี่ยต่ อ ขวดที่
เปลีย่ นแปลงไป เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ ให้ สว่ นลดแก่ผ้ นู าเข้ าเพื่อส่งเสริ มการขายในประเทศเมียนมาร์ จานวนไม่เท่ากันใน
แต่ละปี
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่ายคาราบาวแดงแบบ
กระป๋ องในต่างประเทศในราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อ กระป๋ องเท่ากับ 7.807.70 บาท และ 8.088.29 บาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น
0.280.59 บาท หรื อร้ อยละ 3.67.6 สาเหตุหลักที่กลุ่ม บริ ษัท ฯ มี ราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อ กระป๋ องเพิ่ม ขึ ้น เนื่อ งจากการ
เปลีย่ นแปลงของสัดส่วนการส่งออกขายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ไปในยังให้ แก่ผ้ นู าเข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อผู้จัด
จาหน่ายในแต่ละประเทศ (Sales Mix) เช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้ างต้ น สาหรับคาราบาวแดงแบบขวดในต่างประเทศสาหรับ
งวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่ายคาราบาวแดงแบบขวดใน
ต่างประเทศในราคาขายสุทธิเฉลีย่ ต่อขวด 5.735.73 บาท และ 5.625.65 บาท ตามลาดับ ลดลง 0.120.08 บาท หรื อร้ อย
ละ 2.11.3 โดยราคาขายสุทธิเฉลีย่ ต่อขวดสาหรับคาราบาวแดงแบบขวดในต่างประเทศไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
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ตารางต่อไปนี ้แสดงรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศของกลุ่มบริ ษัทฯ โดยจาแนกตามประเทศที่มีรายได้
สูงสุด 5 ลาดับแรก
รายได้ จากการขาย
คาราบาวแดงใน
ต่ างประเทศจาแนกตาม
ประเทศที่มีรายได้ สูงสุด 5
ลาดับแรก

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
31 มีนาคม
2556
2557
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
เสมือน
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
กิจการของ CBD
เสมือน
เสมือน
1
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1

กัมพูชา
คาราบาวแดงแบบขวด

0.1

0.0

0.5 0.1

0.0

0.3

0.0

0.3 0.1

0.00.0

คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง

201.4

19.7

384.1

32.6

590.3

38.0

รวม

201.5

19.8

384.6
32.732.6
384.2

590.6

38.1

-

-

-

-

-

-

คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง

629.7

61.7

471.1

40.0

491.5

31.7

รวม

629.7

61.7

471.1

40.0

491.5

31.7

-

-

-

-

-

-

คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง

126.0

12.4

166.0

14.1

243.5

15.7

รวม

126.0

12.4

166.0

14.1

243.5

15.7

20.2

2.0

60.1

5.1

55.2

3.6

27.0
12.2

4.13.7

2.6

0.3

31.8

2.7

70.8

4.6 25.1 2.8

3.80.9

22.7

2.2

91.9

7.8

126.0

8.1

52.1
15.1

7.94.5

คาราบาวแดงแบบขวด

-

-

-

-

-

-

-

-

คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง

-

-

2.7

0.2

43.7

2.8

รวม

-

-

2.7

0.2

43.7

0.9 16.9 17.3

1.41.5

17.4

289.4
43.944.8
148.8
289.6
44.044.9
148.9

0.1 0.1

0.00.0

495.8
45.243.6
214.1
495.9
45.243.7
214.2

อัฟกานิสถาน
คาราบาวแดงแบบขวด

-

-

217.9
33.131.2
103.6
217.9
33.131.2
103.6

-

-

335.6
30.641.0
201.4
335.6
30.641.0
201.4

เยเมน
คาราบาวแดงแบบขวด

65.2
51.9
65.2
51.9

-

-

-

9.915.7

48.3 -

4.4 -

9.915.7

48.3 -

4.4 -

เมียนมาร์
คาราบาวแดงแบบขวด
คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง
รวม

45.1
10.8
99.9
33.8
145.0
44.6

4.12.2
9.16.9
13.29.1

เวียดนาม
-

-

8.1 2.9

1.20.9 34.6 6.9

3.21.4

2.8

8.1 2.9

1.20.9 34.6 6.9

3.21.4

1.1

8.6 3.5

1.31.1 11.2 5.7

1.01.2

ประเทศอื่นๆ
คาราบาวแดงแบบขวด

8.9 9.5
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รายได้ จากการขาย
คาราบาวแดงใน
ต่ างประเทศจาแนกตาม
ประเทศที่มีรายได้ สูงสุด 5
ลาดับแรก

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
กิจการของ CBD
เสมือน
เสมือน
1
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
31 มีนาคม
2556
2557
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
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ร้ อยละของรายได้ จากการขายในต่างประเทศรวม

ปั จ จุบันสาหรั บปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธั น วาคม 25565 ประเทศที่ มี ยอดขายคาราบาวแดงสูง สุด 5 ลาดับ แรก ได้ แ ก่
ประเทศกัมพูชา ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศเยเมน ประเทศเมียนมาร์ และประเทศเวียดนาม
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556
และ 2557 ยอดขายรวมของห้ าประเทศดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 96.1 ร้ อยละ 94.8 ร้ อยละ 96.3 ร้ อยละ 96.197.2
และร้ อยละ 96.695.2 ของรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ ตามลาดับ
สาหรั บ ประเทศกัม พูช า ในปี บัญชี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดื อ นสิ ้นสุดวัน ที่ 30
มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศกัมพูชาของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 201.5
ล้ านบาท 384.6384.2 ล้ านบาท 590.6 ล้ านบาท 289.6148.9 ล้ านบาท และ 495.9214.2 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น
183.1182.6 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 90.990.6 ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 205.9206.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 53.553.7 ในปี 2556
และเพิ่มขึ ้น 206.365.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 71.243.9 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2557
ทั ้งนี ้ กลุ่ม บริ ษั ทฯ เชื่ อว่ า การเพิ่ มขึน้ ของรายได้ ดัง กล่าวเป็ นผลมาจากปริ ม าณสินค้ า ขายที่ กลุ่ม บริ ษั ทฯ ส่ง ออกไปยัง
ประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ ้น จากการที่ ตัวแทนจาหน่าย (Agent) ในประเทศกัมพูชาได้ ทากิจกรรมการตลาดและการส่งเสริ ม
การขายร่วมกับกลุม่ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดคอนเสิร์ตสัญจร การโฆษณาทางสือ่ ต่างๆ รวมถึง การที่เครื่ องหมาย
การค้ า คาราบาวแดงเริ่ มเป็ นที่ร้ ู จักอย่างกว้ างขวาง และตัวแทนจาหน่ ายดัง กล่าวมีการกระจายสิน ค้ าที่ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ ้น
สาหรับประเทศอัฟกานิสถาน ในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จากการขายคาราบาวแดง
ในประเทศอัฟกานิสถานเท่ากับ 629.7 ล้ านบาท 471.1 ล้ านบาท และ 491.5 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง 158.6 ล้ านบาท
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หรื อ ร้ อยละ 25.2 ในปี 2555 และเพิ่ ม ขึ น้ 20.4 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 4.3 ในปี 2556 ทั ง้ นี ้ รายได้ ดัง กล่า วมี การ
เปลีย่ นแปลงเนื่องจากในปี 2554 ผู้นาเข้ าเริ่มมีการสต็อกสินค้ าจานวนมากกว่าปกติ ซึง่ เป็ นผลมาจากความไม่แน่นอนของ
สภาพอากาศซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่อ การขนส่งสินค้ า ไปยังประเทศอัฟ กานิสถาน ทั ้งนี ้ ภายหลังจากปี บัญชี สิ ้นสุดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2554 ผู้นาเข้ ายังคงรักษาระดับสต็อกสินค้ าดังกล่าวอยู่ และจะสัง่ สินค้ าเฉพาะในปริ มาณที่เพียงพอสาหรับการ
จาหน่ายในแต่ละปี เท่านั ้น ส่งผลให้ รายได้ จากการขายคาราบาวแดงสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2556 มีการเปลีย่ นแปลงไป
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศ
อัฟกานิสถานเท่ากับ 217.9103.6 ล้ านบาท และ 335.6201.4 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 117.797.7 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 54.094.3 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ผ้ นู าเข้ า ประเมินว่า เศรษฐกิจในประเทศอัฟกานิสถานมีแนวโน้ มปรับตัวดีขึน้
ส่งผลให้ ผ้ นู าเข้ ามีการสต็อกสินค้ ามากขึ ้น
สาหรับประเทศเยเมน ในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงใน
ประเทศเยเมนเท่ากับ 126.0 ล้ านบาท 166.0 ล้ านบาท และ 243.5 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 40.0 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 31.7 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 77.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 46.7 ในปี 2556 ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อว่า การเพิ่มขึ ้นของ
รายได้ ดงั กล่าวเป็ นผลมาจาก (1) ปริมาณสินค้ าขายที่กลุ่มบริ ษัทฯ ส่งออกไปยังประเทศเยเมนเพิ่มขึ ้น จากการที่ผ้ นู าเข้ า
ในประเทศเยเมนขยายพื ้นที่การกระจายผลิตภัณฑ์ และ (2) ราคาขายให้ แก่ผ้ นู าเข้ าในประเทศเยเมนสูงขึ ้น จากการที่
ผลิตภั ณฑ์ ของกลุ่ม บริ ษัท ฯ ได้ รับการยอมรับในตลาดมากขึ ้น ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษั ทฯ สามารถปรั บเพิ่ม ราคาขายให้ แก่ ผ้ ู
นาเข้ าในประเทศเยเมนได้
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศ
เยเมนเท่ากับ 65.251.9 ล้ านบาท และ 48.30.0 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง 16.951.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 25.9100.0
โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ผ้ นู าเข้ ายังไม่มีการสัง่ ซื ้อในงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เนื่องจากผู้นาเข้ าใน
ประเทศเยเมนจะดาเนินการทยอยสั่งซื ้อผลิตภั ณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ในครึ่ง หลังของปี 2557อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษัท ฯ
คาดว่าผู้นาเข้ าในประเทศเยเมนจะทยอยสัง่ ซื ้อสินค้ า ในช่วงที่เหลือของปี 2557
สาหรับประเทศเมียนมาร์ ในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวัน ที่ 30
มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศเมียนมาร์ เท่ากับ 22.7 ล้ านบาท 91.9
ล้ านบาท 126.0 ล้ านบาท 52.115.1 ล้ านบาท และ 145.044.6 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 69.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
304.3 ในปี 2555 เพิ่ ม ขึน้ 34.0 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 37.0 ในปี 2556 และเพิ่ ม ขึน้ 92.829.5 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ
178.0196.0 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2557 ทั ้งนี ้ กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้
ดังกล่าวเป็ นผลมาจากปริ มาณสินค้ าขายที่กลุ่มบริ ษัทฯ ส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ เพิ่มขึ ้น จากการที่เศรษฐกิจของ
ประเทศเมียนมาร์ มีการพัฒนาอย่างก้ าวกระโดด ประกอบกับผู้นาเข้ าของกลุม่ บริษัทฯ ได้ เริ่ มทากิจกรรมการตลาดและการ
ส่งเสริ มการขายเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดคอนเสิร์ตสัญจร การโฆษณาทางสื่อต่างๆ รวมถึง การที่เครื่ องหมาย
การค้ าคาราบาวแดงเริ่ มเป็ นที่ร้ ู จักอย่างกว้ างขวาง อีกทั ้ง ผู้นาเข้ าดังกล่าวยังมีการกระจายผลิตภัณฑ์ ที่ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ ้น ดังนั ้น ปริมาณสินค้ าขายที่กลุม่ บริษัทฯ ส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ จงึ เพิ่มขึ ้นเป็ นอย่างมาก
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สาหรับ ประเทศเวี ยดนาม ในปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธั นวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดื อนสิ ้นสุดวัน ที่ 30
มิถุนายน31 มี นาคม 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศเวียดนามเท่ ากับ 0.0 ล้ านบาท 2.7
ล้ านบาท 43.7 ล้ านบาท 8.12.9 ล้ านบาท และ 34.66.9 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในปี 2555
แต่ มี การปรั บ ตัว เพิ่ มขึน้ 41.0 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 1,539.1 ในปี 2556 และเพิ่ ม ขึน้ 26.64.0 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ
329.5135.4 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2557 ทั ้งนี ้ กลุม่ บริษัทฯ เชื่อว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้
ดัง กล่า วเป็ นผลมาจากปริ ม าณสินค้ า ขายที่ กลุ่ม บริ ษั ทฯ ส่ง ออกไปยัง ประเทศเวี ยดนามเพิ่ มขึน้ จากการที่ผ้ ูน าเข้ า ใน
ประเทศเวียดนามได้ ทากิจกรรมการตลาดและการส่งเสริ มการขายเป็ นอย่างมาก รวมถึง การที่เครื่ องหมายการค้ า คารา
บาวแดงเริ่มเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างกว้ างขวาง และผู้นาเข้ าดังกล่าวมีการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น ดังนั ้น ปริ มาณ
สินค้ าขายที่กลุม่ บริษัทฯ ส่งออกไปยังประเทศเวียดนามจึงเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญ
สาหรับตลาดต่างประเทศอื่น สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 รายได้ จากการขายคาราบาวแดงในตลาดต่างประเทศอื่นเท่ากับ 39.9 ล้ านบาท
61.461.7 ล้ านบาท 56.7 ล้ านบาท 25.59.3 ล้ านบาท และ 36.823.6 ล้ า นบาท ตามลาดับ เพิ่มขึน้ 21.521.9 ล้ านบาท
หรือร้ อยละ 53.954.9 ในปี 2555 ลดลง 4.75.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7.68.2 ในปี 2556 และเพิ่มขึ ้น 11.214.2 ล้ านบาท
หรือร้ อยละ 44.0152.3 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2557 ทั ้งนี ้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 สัดส่วนรายได้ จาก
กลุม่ ประเทศอื่นเท่ากับร้ อยละ 3.9 ร้ อยละ 5.2 ร้ อยละ 3.7 ร้ อยละ 3.92.8 และร้ อยละ 3.44.8 ของรายได้ จากการขายคารา
บาวแดงในต่างประเทศของกลุม่ บริษัทฯ ตามลาดับ ซึง่ ไม่มีนยั สาคัญ
สาหรับการเติบโตในต่างประเทศข้ างต้ น กลุม่ บริษัทฯ มุ่งเน้ นที่จะสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ งกับตัวแทนจาหน่ายที่
มีจดุ แข็งและความชานาญในการกระจายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการทาการตลาดของกลุ่ม
บริษัทฯ
16.4.1.3 รายได้ จากการขายสตาร์ ท พลัส
สตาร์ ท พลัสเป็ นผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มเกลือแร่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งเริ่ มจาหน่า ยในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2557
ดังนั ้น สาหรับ ปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ จึงยังไม่มี รายได้ จากการขายสตาร์ ท พลัส
อย่างไรก็ตาม สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายได้ จากการขายสตาร์ ท พลัสเท่ากับ 61.9 ล้ านบาท
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.7 ของรายได้ จากการขายรวม
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16.4.2 ต้ นทุนขาย
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ต้ นทุนขายของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 2,892.4 ล้ านบาท
3,502.2 ล้ านบาท และ 4,793.1 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 609.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21.1 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น
1,290.9 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 36.9 ในปี 2556
สาหรั บ งวดหกสามเดื อ นสิ ้นสุดวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน31 มี น าคม 2556 และ 2557 ต้ น ทุน ขายของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ เท่ า กับ
2,329.01,096.1 ล้ านบาท และ 2,459.01,142.8 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 130.146.7 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 5.64.3

ตารางต่อไปนี ้แสดงต้ นทุนขายของกลุ่มบริษัทฯ จาแนกตามตลาดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จาหน่าย
ต้ นทุนขาย

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน31
มีนาคม
2556
2557
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
เสมือน
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
กิจการของ CBD
เสมือน
เสมือน
1
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1

คาราบาวแดง
ในประเทศ
คาราบาวแดงแบบขวด

2,281.0

78.9

2,714.6

77.5

3,781.1

78.9

14.2

0.5

45.1

1.3

41.3

คาราบาวแดงแบบ
กระป๋ อง

597.3

20.6

742.6

21.2

970.7

20.3

รวม

611.4

21.1

787.7

22.5

1,012.0

21.1

-

-

-

-

-

-

2,892.4

100.0

3,502.2

100.0

4,793.1

100.0

1,883.1
80.978.0
855.1

1,692.2
68.871.5
817.2

ต่ างประเทศ
คาราบาวแดงแบบขวด

0.9 21.8 7.1

0.90.6

424.1
18.221.3
233.9
445.9
19.122.0
241.0

34.6
1.41.1
12.3
682.4
27.727.4
313.3
716.9
29.228.5
325.6

สตารท์ พลัส
ในประเทศ
สตารท์ พลัส
รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ:

1

2,329.0
1,096.1

100.0

49.9
2,459.0
1,142.8

ร้ อยละของต้ นทุนขายรวม

16.4.2.1 ต้ นทุนขายคาราบาวแดงในประเทศ
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สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ต้ นทุนขายคาราบาวแดงในประเทศของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ
2,281.0 ล้ านบาท 2,714.6 ล้ านบาท และ 3,781.1 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 433.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 19.0 ในปี
2555 และเพิ่มขึ ้น 1,066.5 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 39.3 ในปี 2556 ทั ้งนี ้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555
และ 2556 ต้ นทุนขายคาราบาวแดงในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 78.9 ร้ อยละ 77.5 และร้ อยละ 78.9 ของต้ นทุนขาย
รวม ตามลาดับ
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ต้ นทุนขายคาราบาวแดงในประเทศของ
กลุม่ บริ ษัทฯ เท่ากับ 1,883.1855.1 ล้ านบาท และ 1,692.2817.2 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง 190.937.9 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 10.14.4 ทั ้งนี ้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2557 ต้ นทุนขายคาราบาวแดงในประเทศคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 78.0 และร้ อยละ 71.5 ของต้ นทุนขายรวม ตามลาดับ
องค์ประกอบหลักของต้ นทุนขายคาราบาวแดงในประเทศของกลุม่ บริษัทฯ แบ่งได้ ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้ แก่ ฝาขวด (ซึ่งรวมและภาษี สรรพสามิต) ขวดแก้ ว
น ้าตาลทราย และสารปรุ งแต่งรส สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสาม
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ต้ นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ สาหรับการจาหน่าย
คาราบาวแดงในประเทศของกลุม่ บริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 93 ถึงร้ อยละ 94 ของต้ นทุนการผลิต
ทั ้งหมด
2. ค่าใช้ จ่ายในการผลิต ซึง่ ประกอบด้ วยค่าเชื ้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ค่าซ่อมบารุ งรักษา และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31
มีนาคม 2556 และ 2557 ค่าใช้ จ่ายในการผลิตสาหรับการจาหน่ายคาราบาวแดงในประเทศของกลุ่มบริ ษัทฯ คิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 4 ของต้ นทุนการผลิตทั ้งหมด
3. ต้ นทุนแรงงานทางตรง สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ต้ นทุนแรงงานทางตรงในการผลิตคาราบาวแดงเพื่อจาหน่ายใน
ประเทศของกลุม่ บริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2 ของต้ นทุนการผลิตทั ้งหมด
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16.4.2.2 ต้ นทุนขายคาราบาวแดงในต่ างประเทศ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ต้ นทุนขายคาราบาวแดงในต่างประเทศของกลุ่มบริ ษัทฯ
เท่ากับ 611.4 ล้ านบาท 787.7 ล้ านบาท และ 1,012.0 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 176.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 28.8 ใน
ปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 224.4 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 28.5 ในปี 2556 ทั ้งนี ้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555
และ 2556 ต้ นทุนขายคาราบาวแดงในต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 21.1 ร้ อยละ 22.5 และร้ อยละ 21.1 ของต้ นทุน
ขายรวม ตามลาดับ
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ต้ นทุนขายคาราบาวแดงในต่างประเทศของ
กลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 445.9241.0 ล้ านบาท และ 716.9325.6 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 271.084.6 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 60.835.1 ทั ้งนี ้ สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2557 ต้ นทุนขายคาราบาวแดงในต่างประเทศ
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 22.0 และร้ อยละ 28.5 ของต้ นทุนขายรวม ตามลาดับ
องค์ประกอบหลักของต้ นทุนขายคาราบาวแดงในต่างประเทศของกลุม่ บริษัทฯ แบ่งได้ ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้ แก่ กระป๋ อง ฝากระป๋ อง น ้าตาลทราย และสารปรุ ง
แต่งรส สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
31 มีนาคม 2556 และ 2557 ต้ นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อสาหรับการจาหน่ายคาราบาวแดงในต่างประเทศ
ของกลุม่ บริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 89 ถึงร้ อยละ 91 ของต้ นทุนการผลิตทั ้งหมด
2. ค่าใช้ จ่ายในการผลิต ซึง่ ประกอบด้ วยค่าเชื ้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ค่าซ่อมบารุ งรักษา และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31
มีนาคม 2556 และ 2557 ค่าใช้ จ่ายในการผลิตสาหรับการจาหน่ายคาราบาวแดงในต่างประเทศของกลุ่มบริ ษัทฯ
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 6 ถึงร้ อยละ 7 ของต้ นทุนการผลิตทั ้งหมด
3. ต้ นทุนแรงงานทางตรง สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ต้ นทุนแรงงานทางตรงในการผลิตคาราบาวแดงเพื่อจาหน่ายใน
ต่างประเทศของกลุม่ บริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 3 ถึงร้ อยละ 4 ของต้ นทุนการผลิตทั ้งหมด
16.4.2.3 ต้ นทุนขายสตาร์ ท พลัส
สตาร์ ท พลัสเป็ นผลิตภัณฑ์ เครื่ องดื่มเกลือแร่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งเริ่ มจาหน่า ยในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2557
ดังนั ้น สาหรับ ปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ จึงยังไม่มี ต้นทุนจากการขายสตาร์ ท พลัส
อย่างไรก็ตาม สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ต้ นทุนจากการขายสตาร์ ท พลัสเท่ากับ 49.9 ล้ านบาท
องค์ประกอบหลักของต้ นทุนขายสตาร์ ท พลัสของกลุม่ บริษัทฯ แบ่งได้ ออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
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1. วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทหลัก ได้ แก่ ฝาขวด (ซึง่ รวมภาษี สรรพสามิต) ขวดแก้ ว น ้าตาล
ทราย และสารปรุ งแต่งรส สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ต้ นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ
สาหรับการจาหน่ายสตาร์ ท พลัสของกลุม่ บริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 93 ของต้ นทุนการผลิตทั ้งหมด
2. ค่าใช้ จ่ายในการผลิต ซึง่ ประกอบด้ วยค่าเชื ้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ค่าซ่อมบารุ งรักษา และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ค่าใช้ จ่ายในการผลิตสาหรับการจาหน่ายสตาร์ ท พลัสของ
กลุม่ บริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5 ของต้ นทุนการผลิตทั ้งหมด
3. ต้ นทุนแรงงานทางตรง สาหรั บงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ต้ นทุนแรงงานทางตรงในการผลิต
สตาร์ ท พลัสของกลุม่ บริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2 ของต้ นทุนการผลิตทั ้งหมด

16.4.3 กาไรขัน้ ต้ นและอัตรากาไรขัน้ ต้ น
ตารางต่ อ ไปนี แ้ สดงกาไรขัน้ ต้ น และอัตรากาไรขัน้ ต้ น ของกลุ่ม บริ ษั ทฯ จ าแนกตามตลาดและรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่
จาหน่าย
กาไรขัน้ ต้ นและอัตรา
กาไรขัน้ ต้ น

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
255731 มีนาคม
2556
2557
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
เสมือน
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
กิจการของ CBD
เสมือน
เสมือน
1
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1

ในประเทศ
คาราบาวแดงแบบขวด

975.0

29.9

1,070.8

15.015.6 51.552.5

32.4

28.3

1,529.8

28.8

664.5
26.126.5
309.0

825.3
32.833.4
409.1

ต่ างประเทศ2
คาราบาวแดงแบบขวด

41.8 31.531.6

43.3 14.1 8.7 39.355.0 21.8 4.4 38.726.4

คาราบาวแดงแบบกระป๋ อง

393.4
392.8

39.7

357.7

32.5

508.4

34.4

รวม

408.4

40.0

390.1

33.1

539.9
540.0

34.8

-

-

-

-

-

-

198.5
31.926.0
82.1
212.6
32.327.4
90.8

357.5
34.433.9
160.7
379.3
34.633.6
165.1

สตารท์ พลัส
ในประเทศ
สตารท์ พลัส

-

-

12.0
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กาไรขัน้ ต้ นและอัตรา
กาไรขัน้ ต้ น

รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ:

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
255731 มีนาคม
2554
2555
2556
2556
2557
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
กิจการของ CBD
เสมือน
เสมือน
เสมือน
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
1,460.9
877.2
1,216.6
1,383.4
32.4
29.4 2,069.8
30.2
27.426.7
33.133.4
1,461.0
399.8
574.2
ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

1

ร้ อยละของรายได้ จากการขาย (อัตรากาไรขั ้นต้ น)

2

โดยทั่วไป อัตรากาไรขั ้นต้ นจากผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายไปต่างประเทศจะสูงกว่าอัตรากาไรขั ้นต้ นจากผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายในประเทศไทย

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 2556
และ 2557 กลุม่ บริษัทฯ มีกาไรขั ้นต้ นเท่ากับ 1,383.4 ล้ านบาท 1,460.91,461.0 ล้ านบาท 2,069.8 ล้ านบาท 877.2399.8
ล้ านบาท และ 1,216.6574.2 ล้ านบาท ตามลาดับ ทั ้งนี ้ คิดเป็ นอัตรากาไรขั ้นต้ นเท่ากับร้ อยละ 32.4 ร้ อยละ 29.4 ร้ อยละ
30.2 ร้ อยละ 27.426.7 และร้ อยละ 33.133.4 ตามลาดับ โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้
1. สาหรั บปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31
มีนาคม 2556 และ 2557 กาไรขั ้นต้ นจากการจาหน่ายคาราบาวแดงในประเทศเท่ากับ 975.0 ล้ านบาท 1,070.8
ล้ านบาท 1,529.8 ล้ านบาท 664.5309.0 ล้ านบาท และ 825.3409.1 ล้ านบาท ตามลาดับ ทั ้งนี ้ คิดเป็ นอัตรา
กาไรขั ้นต้ นเท่ากับร้ อยละ 29.9 ร้ อยละ 28.3 ร้ อยละ 28.8 ร้ อยละ 26.126.5 และร้ อยละ 32.833.4 ตามลาดับ
การเปลีย่ นแปลงของอัตรากาไรขั ้นต้ นเป็ นผลมาจาก
-

สาหรับ ปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 เที ยบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่ม
บริษัทฯ มีอตั รากาไรขั ้นต้ นลดลงจากร้ อยละ 29.9 เป็ นร้ อยละ 28.3 เนื่องจาก
(1) ราคาขายสุท ธิ เ ฉลี่ย ต่ อ ขวดลดลงจากการที่ ก ลุ่ม บริ ษั ท ฯ ให้ ส่ว นลดค่ า กระจายสิน ค้ า
สาหรับตัวแทนจาหน่ายระดับต่างๆ เพิ่มขึ ้น เพื่อช่วยให้ กลุ่มบริ ษัทฯ สามารถสร้ างฐานการ
กระจายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) ได้ เป็ นของตนเอง
(2) ต้ นทุนค่าขวดแก้ ว (ต้ นทุนเฉลีย่ ต่อขวด) ปรับตัวสูงขึ ้น
(3) ค่าใช้ จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ ้นจากการที่ (i) กลุ่มบริ ษัทฯ มีการลงทุนในสายการผลิตเพิ่มขึ ้น
ส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายในการผลิตต้ องได้ รับการปั นส่วนค่าเสือ่ มราคาจากสายการผลิตดังกล่าว
เพิ่มขึ ้น (ii) กลุ่ม บริ ษัทฯ มีการซ่อ มแซมและบารุ งรั กษาสายการผลิตเดิม ส่ง ผลให้ กลุ่ม
บริ ษัทฯ ต้ องรับรู้ ค่าใช้ จ่ายค่าอะไหล่และซ่อมบารุ ง เพิ่มขึ ้น และ (iii) ค่าเชื ้อเพลิงและค่ า
ไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ ้น
(4) ต้ นทุนแรงงานทางตรงเพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการขาย และการปรับขึ ้นค่าแรง
ขั ้นต่าเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ส่วนที่ 2.4 หน้ าที่ 34

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

-

สาหรับ ปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่ม
บริษัทฯ มีอตั รากาไรขั ้นต้ นเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากร้ อยละ 28.3 เป็ นร้ อยละ 28.8 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ ได้
มีการปรับราคาขายสุทธิเฉลีย่ ต่อขวดสูงขึ ้น ส่งผลให้ กลุม่ บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายคาราบาวแดงใน
ประเทศเพิ่ มสูง ขึ ้น อย่ างไรก็ ดี ในช่ ว งเวลาดังกล่า ว กลุ่มบริ ษัท ฯ ต้ องรั บภาระต้ น ทุนค่ า ขวดแก้ ว ที่
ปรับตัวสูงขึ ้นด้ วยเช่นกัน ในขณะที่ต้นทุนค่าวัตถุดิบอื่นส่วนใหญ่ได้ ปรับตัวลดลง

-

สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2557 เทียบกับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 กลุม่ บริษัทฯ มีอตั รากาไรขั ้นต้ นเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 26.126.5 และ
ร้ อยละ 32.833.4 เนื่องจากราคาขายสุทธิเฉลีย่ ต่อขวดที่เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ต้นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบ
ห่อไม่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงมากนัก

2. สาหรับปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31
มีนาคม 2556 และ 2557 กาไรขั ้นต้ นจากการจาหน่า ยคาราบาวแดงในต่ างประเทศเท่ากับ 408.4 ล้ านบาท
390.1 ล้ านบาท 539.9540.0 ล้ านบาท 212.690.8 ล้ า นบาท และ 379.3165.1 ล้ า นบาท ตามลาดับ ทั ้งนี ้ คิ ด
เป็ นอัตรากาไรขั ้นต้ นเท่ากับร้ อยละ 40.0 ร้ อยละ 33.1 ร้ อยละ 34.8 ร้ อยละ 32.327.4 และร้ อยละ 34.633.6
ตามลาดับ การเปลีย่ นแปลงของอัตรากาไรขั ้นต้ นเป็ นผลมาจาก
-

สาหรับ ปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 เที ยบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่ม
บริษัทฯ มีอตั รากาไรขั ้นต้ นลดลงจากร้ อยละ 40.0 เป็ นร้ อยละ 33.1 เนื่องจาก
(1) ราคาขายสุท ธิ เ ฉลี่ ย ต่ อ กระป๋ องลดลงจากการเปลี่ ย นแปลงของสัด ส่ ว นการส่ ง ออก
ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ไปในแต่ละขายให้ แก่ผ้ นู าเข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อผู้จัด
จาหน่ายในต่างประเทศ (Sales Mix) โดยราคาขายในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันตาม
ภาวะอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขัน ปริมาณสินค้ าขาย ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง และปั จจัย
อื่นๆ
(2) ต้ นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะต้ น ทุนค่าขวดต่อหน่วยมี การปรับตัว
สูงขึ ้น และกลุม่ บริษัทฯ มีสดั ส่วนยอดขายคาราบาวแดงแบบขวดในต่างประเทศเพิ่มขึ ้น

-

สาหรับ ปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่ม
บริ ษัทฯ มีอัตรากาไรขั ้นต้ น เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 33.1 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 34.8 เนื่องจากราคาขาย
สุทธิเฉลีย่ ต่อกระป๋ องเพิ่มขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ
ไปในแต่ละขายให้ แ ก่ผ้ นู าเข้ า ตัวแทนจ าหน่าย และ/หรื อผู้จัดจาหน่ายในต่างประเทศ (Sales Mix)
ในขณะที่ต้นทุนค่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง

-

สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2557 เทียบกับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 กลุม่ บริษัทฯ มีอตั รากาไรขั ้นต้ นเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 32.327.4 ในปี
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2556 เป็ นร้ อยละ 34.633.6 เนื่องจากราคาขายสุทธิเฉลี่ยต่อกระป๋ องเพิ่มขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทฯ ไปในแต่ละขายให้ แก่ผ้ นู าเข้ า ตัวแทนจาหน่าย และ/หรื อ
ผู้จดั จาหน่ายในต่างประเทศ (Sales Mix)
3. สตาร์ ท พลัสเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ของกลุม่ บริษัทฯ ซึง่ เริ่ มจาหน่ายในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม
2557 ดังนั ้น สาหรับ ปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ จึงยังไม่มี กาไรขั ้นต้ นจาก
การจาหน่ายสตาร์ ท พลัส อย่างไรก็ตาม สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กาไรขั ้นต้ นจากการ
จาหน่ายสตาร์ ท พลัสเท่ากับ 12.0 ล้ านบาท หรือคิดอัตรากาไรขั ้นต้ นเท่ากับร้ อยละ 19.4
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ราคาขายเฉลีย่ สุทธิต่อขวดของคาราบาวแดงในประเทศและอัตรากาไร
ขั ้นต้ นปรับเพิ่มขึ ้นและได้ สะท้ อนถึง การดาเนินงานปกติของกลุ่มบริ ษั ทฯ ภายหลังจากการที่กลุ่มบริ ษัท ฯ ได้ ดาเนินการ
บริหารจัดการการจัดจาหน่ายด้ วยตนเองผ่าน DCM
ทั ้งนี ้ ภายหลังจากที่กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ จัดตั ้ง DCM และดาเนินการบริ หารจัดการการจัดจาหน่ายด้ วยตนเองซึ่ง ได้ ส่งผลให้
ราคาขายเฉลีย่ สุทธิของคาราบาวแดงในประเทศปรับเพิ่มขึ ้น กลุ่มบริ ษัทฯ คาดว่าหากสภาวะตลาดหรื อปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ไม่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ อัตรากาไรขั ้นต้ นจะเริ่มทรงตัวในระดับเดียวกันกับอัตรากาไรขั ้นต้ น ของกลุ่มบริ ษัทฯ
สาหรับงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ได้ สะท้ อนถึงการดาเนินงานของ DCM แล้ ว
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16.4.4 รายได้ อ่ นื
ตารางต่อไปนี ้แสดงรายได้ อื่นของกลุ่มบริ ษัทฯ จ าแนกตามประเภทของรายการสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 2555 และ 2556
รายได้ อ่ ืนสาหรั บปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 2555 และ 2556

ดอกเบี ้ยรับ

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
งบการเงินเฉพาะกิจการของ
CBD
ล้ านบาท
ร้ อยละ1

2555

2556

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวมเสมือน

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ร้ อยละ1

7.6

22.7

8.8

19.3

16.3

24.5

12.7

38.0

14.8

32.6

14.8

22.2

-

-

-

-

16.4

24.7

อื่นๆ

13.112.0

39.239.2

21.87.5

48.16.5

19.014.1

28.621.2

รวม

33.4

100.0

45.4

100.0

66.5

100.0

รายได้ จากการขายเศษวัสดุสิ ้นเปลือง
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ

ที่มา:

อ้ างอิงข้ อมูลที่เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะของกิจการของ CBD สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงิน
รวมเสมือนของบริ ษัทฯ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และงบการเงินรวมสอบทานของบริ ษัทฯ สาหรั บ งวดสาม
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เทียบกับรายงานและข้ อมูลทางการเงินรวมของบริ ษัทฯ สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

หมายเหตุ:

1

ร้ อยละของรายได้ อื่นรวม

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ อื่นของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 33.4 ล้ านบาท 45.4
ล้ านบาท และ 66.5 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 12.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 36.1 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 21.1 ล้ านบาท
หรือร้ อยละ 46.4 ในปี 2556 ทั ้งนี ้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ อื่นคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 0.8 ร้ อยละ 0.9 และร้ อยละ 1.0 ของรายได้ รวมทั ้งหมดของกลุ่มบริ ษัทฯ ตามลาดับ รายได้ อื่นที่สาคัญของกลุ่ม
บริษัทฯ มีดงั นี ้
1. รายได้ ดอกเบี ้ยรับ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ ดอกเบี ้ยรับ ของกลุ่ม
บริษัทฯ เท่ากับ 7.6 ล้ านบาท 8.8 ล้ านบาท และ 16.3 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 1.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
15.5 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 7.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 85.9 ในปี 2556 รายได้ ดอกเบี ้ยรับส่วนใหญ่ เป็ นรายได้
ดอกเบี ้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน นอกจากนี ้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ มี
รายได้ ดอกเบี ้ยรับเพิ่มขึ ้นจากดอกเบี ้ยรับของเงินให้ ก้ ยู ืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยปั จจุบัน บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
กันดังกล่าวได้ ชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั ้งหมดแล้ ว
2. รายได้ จ ากการขายเศษวัส ดุ สิ ้นเปลือ ง รายได้ จ ากการขายเศษวัสดุ สิ ้นเปลือ ง คื อ รายได้ จ ากการขายวัส ดุ
สิ ้นเปลืองที่เป็ นภาชนะหรือวัสดุหีบห่อของวัตถุดิบที่กลุม่ บริษัทฯ ใช้ ในการผลิต ได้ แก่ เศษไม้ กล่อง และภาชนะ
บรรจุวัตถุดิบ เป็ นต้ น โดยกลุ่ม บริ ษั ทฯ ขายวัสดุสิ ้นเปลืองดัง กล่า วให้ แ ก่ผ้ ูซื อ้ ที่ กลุ่มบริ ษัท ฯ ได้ คัดเลือ กจาก
กระบวนการประมูล

ส่วนที่ 2.4 หน้ าที่ 37

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ จากการขายเศษวัสดุสิ ้นเปลืองของกลุ่ม
บริษัทฯ เท่ากับ 12.7 ล้ านบาท 14.8 ล้ านบาท และ 14.8 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 2.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
16.8 ในปี 2555 และลดลง 0.04 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 0.3 ในปี 2556 โดยที่ผ่านมา ไม่ได้ มีจานวนเปลี่ยนแปลง
มากนัก
2.3. รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 รายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริการของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 0.0 ล้ านบาท 0.0 ล้ านบาท และ 16.4 ล้ านบาท ตามลาดับ รายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริการที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากการให้ เช่าพื ้นที่สานักงานภายในอาคารสานักงานใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดินและอาคารดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2555 และได้ เริ่ มเปิ ดให้ บริ การให้ เช่าพื ้นที่สานักงานเมื่อ
เดือนสิงหาคม ปี 2556
ตารางต่ อ ไปนี แ้ สดงรายได้ อื่ น ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ จ าแนกตามประเภทของรายการสาหรั บ งวดหกเดื อ นสิ ้นสุดวัน ที่ 30
มิถนุ ายน 2556 และ 2557
รายได้ อ่ ืนสาหรั บงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556 และ 2557

งวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556

2557

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวม

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ

-

-

17.1

25.1

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

0.7

3.4

12.2

17.9

กาไรจากการปรับปรุงมูลค่าของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ
อัตราดอกเบี ้ยเป็ นมูลค่ายุติธรรม

0.4

2.0

10.6

15.5

อื่นๆ

18.3

94.6

28.3

41.5

รวม

19.4

100.0

68.1

100.0

หมายเหตุ:

1

ร้ อยละของรายได้ อื่นรวม

สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีรายได้ อื่นเท่ากับ 19.416.6
ล้ านบาท และ 68.140.8 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 48.724.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 251.4145.8 ทั ้งนี ้ สาหรับงวดหก
สามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557รายได้ อื่นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.61.1 และร้ อยละ 1.82.3
ของรายได้ รวมทั ้งหมดของกลุม่ บริษัทฯ รายได้ อื่นที่สาคัญของกลุม่ บริษัทฯ มีดงั นี ้
1. รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557 รายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริการของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 0.0 ล้ านบาท และ 17.1 ล้ านบาท ตามลาดับ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การที่
เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากการให้ เช่าพื ้นที่สานักงานภายในอาคารสานักงานใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ซื ้อ
ที่ดินและอาคารดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2555 และได้ เริ่ มเปิ ดให้ บริ การให้ เช่าพื ้นที่สานักงานเมื่อเดือนสิงหาคม
ปี 2556
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2. กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับ งวดหกเดือ นสิ ้นสุดวัน ที่ 30 มิ ถุนายน 2556 และ 2557 กาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 0.7 ล้ านบาท และ 12.2 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 11.5 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 1,745.2 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่ เป็ นผลจากที่กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ทยอยปรับเงินกู้ ยืม
สกุลเงินต่างประเทศ เช่น สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา สกุลเงินยูโร สกุลเงินปอนด์ เป็ นต้ น ให้ เป็ นเงินกู้ยืมสกุล
เงินบาทตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็ นทรัสต์ รีซีท ซึ่งใช้ สาหรับการซื ้ออุปกรณ์ และ
เครื่ องจักรของ APG จากต่างประเทศ การปรับเงินกู้ยืมดังกล่าวส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ต้ องรับรู้ กาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ น ซึง่ ในต้ นปี 2557 นั ้น สกุลเงินบาทได้ ปรับตัวแข็งค่าขึ ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริกา
3. กาไรจากการปรับปรุงมูลค่าของสัญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบี ้ยเป็ นมูลค่ายุติธรรม สาหรับงวดหก
สามเดื อ นสิ ้นสุดวัน ที่ 30 มิ ถุน ายน31 มี น าคม 2556 และ 2557 กาไรจากการปรั บ ปรุ ง มูลค่ า ของสัญญา
แลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบี ้ยเป็ นมูลค่ายุติธรรมของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 0.41.1 ล้ านบาท และ 10.69.1
ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 10.28.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2,654.2722.4 รายการดังกล่าวเป็ นผลจากการที่
กลุ่มบริ ษั ท ฯ มีเ งิ นกู้ระยะยาวจากสถาบัน การเงิน เป็ นสกุลเงิ นเหรี ยญสหรั ฐ อเมริ กาจ านวนหนึ่ง โดยมี อัตรา
ดอกเบี ้ยแบบลอยตัว ดังนั ้น เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
และอัตราดอกเบี ้ย กลุ่มบริ ษัทฯ จึงได้ เข้ าทาสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี ้ย (Cross Currency
Interest Rate Swap Contract) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีกาหนดระยะเวลาสิ ้นสุด ในเดือนธันวาคม ปี
2559
1.4. รายได้ อื่นๆ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557 รายได้ อื่นๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ
18.3 ล้ านบาท และ 28.3 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 9.9 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 54.2 ทั ้งนี ้ สาหรับงวดหกเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายได้ อื่นๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย (1) กาไรจากการขายสินทรัพย์ 7.4
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผลจากการที่กลุม่ บริษัทฯ ขายอุปกรณ์ และสินทรัพย์ อื่นที่ไม่ได้ ใช้ งานแล้ วให้ แก่บุคคลภายนอก
(2) รายได้ จากการขายเศษวัสดุ 7.2 ล้ านบาท (3) ดอกเบี ้ยรับ 3.5 ล้ านบาท และ (4) รายได้ อื่นๆ 10.1 ล้ านบาท
ซึ่งหากเทียบกับงวดหกเดื อนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 รายได้ อื่นๆ ของกลุ่ม บริ ษัทฯ ประกอบด้ วย (1)
รายได้ จากการขายเศษวัสดุ 6.5 ล้ านบาท (2) ดอกเบี ้ยรับ 4.2 ล้ านบาท (3) รายได้ จากการขายและแลกซื ้อของ
รางวัล 2.4 ล้ านบาท และ (4) รายได้ อื่นๆ 5.3 ล้ านบาท

2. รายได้ ค่าเช่า และค่า บริ การ สาหรั บงวดสามเดือ นสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2557 รายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การของกลุ่ม บริ ษัท ฯ เท่ ากับ 0.0 ล้ านบาท และ 8.1 ล้ านบาท ตามลาดับ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การที่
เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากการให้ เช่าพื ้นที่สานักงานภายในอาคารสานักงานใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ซื ้อ
ที่ดินและอาคารดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2555 และได้ เริ่ มเปิ ดให้ บริ การให้ เช่าพื ้นที่สานักงานเมื่อเดือนสิงหาคม
ปี 2556
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3. กาไรจากการขายสินทรัพย์ สาหรั บงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2557 กาไรจากการขาย
สินทรัพย์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 0.0 ล้ านบาท และ 7.4 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 7.4 ล้ านบาท รายการ
ดังกล่าวเป็ นผลจากการที่กลุม่ บริษัทฯ ขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ งานออกไป
16.4.5 ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ตารางต่อไปนี ้แสดงค่าใช้ จ่ายในการขายของกลุม่ บริษัทฯ จาแนกตามประเภทของรายการ
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
กิจการของ CBD
เสมือน
เสมือน
1
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1

ค่าใช้ จ่ายส่งเสริมการขายและ
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าขนส่ง
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย

730.8

76.8

715.8

68.8

472.5

49.4

73.4

7.7

92.9

8.9

180.9

18.9

113.5
11.914.5
138.1

151.9

14.6

168.4

17.6

-

-

23.3

2.2

22.7

2.4

อื่นๆ

34.2 9.5

3.61.0

55.9

5.4

111.2

11.6

รวม

951.9

100.0

1,039.8

100.0

955.8

100.0

หมายเหตุ:

1

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
31 มีนาคม
2556
2557
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
เสมือน
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
241.0
50.450.1
126.5
90.1
18.918.6
46.9
72.1
15.116.1
40.8
1.8 5.8

205.1
43.342.4
92.5
93.0
19.618.9
41.2
102.8
21.723.2
50.7

0.42.3 10.2 5.3

72.7
15.212.9
32.6
477.7
100.0
252.6

2.22.4

62.1
13.113.0
28.5
473.1
100.0
218.2

ร้ อยละของค่าใช้ จ่ายในการขายรวม

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556
และ 2557 ค่าใช้ จ่ายในการขายของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 951.9 ล้ านบาท 1,039.8 ล้ านบาท 955.8 ล้ านบาท 477.7252.6
ล้ านบาท และ 473.1218.2 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 87.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 9.2 ในปี 2555 ลดลง 84.0 ล้ านบาท
หรือร้ อยละ 8.1 ในปี 2556 และลดลง 4.534.4 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 1.013.6 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
31 มีนาคม 2557 ทั ้งนี ้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ค่าใช้ จ่ายในการขายคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 22.1 ร้ อยละ 20.8 ร้ อยละ 13.8 ร้ อยละ
14.816.7 และร้ อยละ 12.612.4 ของรายได้ รวมของกลุม่ บริษัทฯ ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายในการขายที่สาคัญของกลุ่มบริ ษัทฯ
มีดงั นี ้
1. ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555
2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายและ
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ค่ า โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ข องกลุ่ม บริ ษั ท ฯ เท่ า กับ 730.8 ล้ า นบาท 715.8 ล้ า นบาท 472.5 ล้ า นบาท
241.0126.5 ล้ านบาท และ 205.192.5 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง 15.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.1 ในปี 2555
ลดลง 243.3 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 34.0 ในปี 2556 และลดลง 35.934.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14.926.9 ในงวด
หกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2557 ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
ของกลุ่มบริ ษั ทฯ ประกอบด้ วยค่าซื ้อและผลิตสื่อ ค่ าใช้ จ่ายส่ง เสริ มการขายโดยการแจกของรางวัล ค่าใช้ จ่า ย
ส่ง เสริ มการขายให้ แ ก่ช่ องทางร้ า นค้ า ทัง้ แบบดัง้ เดิม และแบบสมัยใหม่ และค่า ใช้ จ่ ายส่งเสริ ม การขายอื่ น ๆ
ค่าใช้ จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของกลุม่ บริษัทฯ ที่ลดลงมีสาเหตุสาคัญดังนี ้
-

สาหรับ ปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 เที ยบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่ม
บริ ษั ท ฯ มี ค่า ใช้ จ่ า ยส่ง เสริ ม การขายที่ สูง ซึ่ ง เป็ นรายการพิ เ ศษ ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ง เสริ ม การขายที่ ลดลง
เนื่องจากในปี 2554 เนื่องจากการที่กลุม่ บริษัทฯ ได้ สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตวงคาราบาวครบรอบ 30
ปี สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม่ บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายส่งเสริมการขายซึ่งเป็ นรายการ
พิเศษ เพื่อ เตรี ยมความพร้ อ มสาหรับการดาเนิน ธุรกิจ บริ ห ารจัดการการจัดจาหน่า ยผลิตภั ณฑ์ ด้ว ย
ตนเองผ่า น DCM ซึ่งเป็ นบริ ษั ทย่อยของบริ ษัทฯ แทนผู้กระจายสินค้ า ในประเทศรายเดิ ม ซึ่งจะหมด
สัญญาตัวแทนจาหน่ายให้ แก่กลุม่ บริษัทฯ ในปี 2555

-

อย่ างไรก็ ตาม สาหรั บ ปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2554 และ 2555 กลุ่มบริ ษั ท ฯ มี ค่า ใช้ จ่ า ย
ส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ค่อนข้ างสูง เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการ
ปรับกลยุทธ์ ในการดาเนิน ธุรกิจโดยการท ากิจกรรมทางการตลาดและบริ ห ารจัดการการจัดจาหน่า ย
ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองผ่าน DCM ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แทนผู้กระจายสินค้ าในประเทศรายเดิม
ทั ้งนี ้ ตั ้งแต่สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุม่ บริษัทฯ มิได้ มีค่าใช้ จ่ายสนับสนุน รายการ
ดังกล่าวแล้ ว

-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ภายหลังจากที่กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ปรับกลยุทธ์ ในการดาเนิน
ธุรกิจแล้ ว โดยได้ เริ่ มการท ากิจกรรมทางการตลาดและบริ หารจัดการการจัดจาหน่า ยผลิตภัณฑ์ ด้ว ย
ตนเองผ่าน DCM ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั ้น ในช่วงปี ดังกล่าว กลุ่มบริ ษัทฯ จึงมีการยกเลิก
การทากิจกรรมส่งเสริมการขายกับผู้กระจายสินค้ าในประเทศรายเดิม อีกทั ้ง ยังมีการเทียบกับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่ลดลงเป็ นผลจากการที่กลุ่มบริ ษัทฯ ลดการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดแบบตั ้งเวทีในระดับท้ องถิ่น กลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อว่าและยกเลิกการทากิจกรรม
ส่งเสริ มการขายกับผู้กระจายสินค้ าในประเทศรายเดิม เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ จัดตั ้ง DCM ขึ ้นการ
ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ ดงั กล่าว ส่งผลให้ กลุม่ บริษัทฯ สามารถบริ หารจัดการและการทากิจกรรมการตลาด
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น จึงส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของ
กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ปรั บตัว ลดลง อย่ า งไรก็ ดี ในขณะเดียวกัน ส่งผลให้ ส่ว นแบ่ ง ทางการตลาดของคารา
บาวแดงเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 17.5 ในปี 2555 เป็ นร้ อยละ 21.1 ในปี 2556 ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ ม
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การขายและค่าโฆษณาประชาสัม พันธ์ กลุ่ม บริ ษั ทฯ มิได้ มีการปรั บตัวเพิ่ มขึ ้น อย่ างมี นัยสาคัญ เพื่ อ
บริหารจัดการการจัดหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้วยตนเอง
-

สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2557 เทียบกับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขายที่ลดลงเป็ นผลจากการที่กลุ่มบริ ษัทฯ
ชะลอการใช้ จ่า ยการจัดกิจ กรรมส่งเสริ ม การขายในประเทศ เนื่ องจากความไม่แ น่ นอนของสภาวะ
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย

2. ค่ า ขนส่ง สาหรั บ ปี บัญชี สิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดื อ นสิ ้นสุดวัน ที่ 30
มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ค่าขนส่งของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 73.4 ล้ านบาท 92.9 ล้ านบาท 180.9
ล้ านบาท 90.146.9 ล้ านบาท และ 93.041.2 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 19.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 26.6 ในปี
2555 เพิ่ ม ขึน้ 88.0 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 94.6 ในปี 2556 และเพิ่ ม ขึน้ ลดลง 2.85.8 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ
12.3.212.3 ในงวดหกสามเดื อ นสิ ้นสุดวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน31 มี น าคม 2557 ค่ า ขนส่ง ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ที่
เปลีย่ นแปลงมีสาเหตุสาคัญดังนี ้
-

สาหรั บปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เที ยบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าขนส่งที่
เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากการที่กลุม่ บริษัทฯ ได้ จดั ตั ้ง DCM ขึ ้นเพื่อบริ หารจัดการการจัดหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้วย
ตนเอง โดยกลุม่ บริษัทฯ ต้ องดาเนินการว่าจ้ างบริ ษัทขนส่งเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ไป
ยังตัว แทนจ าหน่า ยในระดับต่ างๆ โดยตรง ทัง้ นี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ เชื่อ ว่าการบริ ห ารจัดการการจัดหน่า ย
ผลิตภัณฑ์ ด้วยตนเองนั ้น จะช่วยให้ การกระจายผลิตภัณฑ์ มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ ้น และกลุ่มบริ ษัท ฯ
สามารถให้ บริการแก่ตวั แทนจาหน่ายในระดับต่างๆ ได้ ดีกว่าการว่าจ้ างผู้จดั จาหน่ายจากภายนอก

-

สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2557 เทียบกับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากปริมาณการขายสินค้ ารายได้ จากการ
ขายคาราบาวในต่างประเทศที่ลดลงที่เพิ่มขึ ้น

3. ค่าใช้ จ่ายพนักงาน สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน31 มี นาคม 2556 และ 2557 ค่าใช้ จ่ายพนักงานปฏิ บัติการตลาดและการขายของกลุ่มบริ ษัท ฯ
เท่ากับ 113.5138.1 ล้ านบาท 151.9 ล้ านบาท 168.4 ล้ านบาท 72.140.8 ล้ านบาท และ 102.850.7 ล้ านบาท
ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 38.413.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 33.910.0 ในปี 2555 เพิ่ มขึ ้น 16.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
10.9 ในปี 2556 และเพิ่ ม ขึน้ 30.710.0 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 42.624.4 ในงวดหกสามเดื อ นสิ ้นสุดวัน ที่ 30
มิถนุ ายน31 มีนาคม 2557 ค่าใช้ จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากการขยายตัวของทีมงานขายภายใต้ DCM ซึ่ง
จัดตั ้งขึ ้นในปี 2555 รวมถึงการขยายจานวนพนักงานปฏิ บัติการตลาดหรื อทีมงานสาวบาวแดงเพื่อรองรับการ
เติบโตของธุรกิจ
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3.4. ค่าใช้ จ่ายในการขายอื่นๆ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน 2556 และ 2557 ค่าใช้ จ่ายในการขายอื่นๆ ของกลุม่ บริ ษัทฯ เท่ากับ 34.2 ล้ านบาท 55.9 ล้ านบาท
111.2 ล้ านบาท 72.7 ล้ านบาท และ 62.1 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 21.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 63.6 ในปี
2555 เพิ่มขึ ้น 55.3 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 99.0 ในปี 2556 และลดลง 10.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14.6 ในงวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั ้งนี ้ ค่าใช้ จ่ายในการขายอื่นๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการเดินทางของพนักงานปฏิบตั ิการตลาดและการขายเป็ นหลัก อาทิ ค่าที่พัก ค่าน ้ามันยานพาหนะ
และค่าสึกหรอยานพาหนะ เป็ นต้ น สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2557 กลุม่ บริษัทฯ ได้ เพิ่มจานวนทีมปฏิบตั ิการทางตลาดหรือทีมงานสาวบาวแดง และทีมงานขายเพื่อ
รองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงส่งผลให้ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ ยวข้ องกับการเดินทางของพนักงานปฏิ บัติการทางตลาด
และทีมงานขายปรับเพิ่มขึ ้น
16.4.6 ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ตารางด้ านล่างแสดงค่าใช้ จ่ายในการบริหารของกลุม่ บริษัทฯ จาแนกตามประเภทของรายการ
ค่ าใช้ จ่ายในการ
บริ หาร

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
งบการเงินเฉพาะ
กิจการของ CBD
ล้ านบาท ร้ อยละ1

ค่าใช้ จ่ายผู้บริหาร
และพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่า
ตัดจาหน่าย

2555
งบการเงินรวม
เสมือน
ล้ านบาท ร้ อยละ1

2556
งบการเงินรวม
เสมือน
ล้ านบาท ร้ อยละ1

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน31
มีนาคม
2556
2557
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
เสมือน
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1

93.7

58.0

120.3

65.8

155.9

69.0

78.5
39.1

27.9

17.3

10.0

5.5

18.3

8.1

7.6 2.6

อื่นๆ2

40.0

24.7

52.4

28.7

51.8

22.9

รวม

161.6

100.0

182.8

100.0

226.0

100.0

18.2 9.7
104.3
51.5

หมายเหตุ:

75.376.0 91.6 47.0
7.35.1

67.970.7

10.3 4.8

7.67.3

17.518.9 33.0 14.7
134.8
100.0
66.5

24.422.1
100.0

1

ร้ อยละของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารรวม

2

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่นๆ ได้ แก่ ภาษี ค่าบริ การที่ปรึกษา และค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายที่ทาการ (อาทิ ค่านา้ ค่าไฟฟ้า ค่าใช้ จ่ายในการ
ประชุม และค่ารักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น) และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556
และ 2557 ค่าใช้ จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 161.6 ล้ านบาท 182.8 ล้ านบาท 226.0 ล้ านบาท 104.351.5
ล้ านบาท และ 134.866.5 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 21.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13.1 ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 43.3 ล้ าน
บาท หรือร้ อยละ 23.7 ในปี 2556 และเพิ่มขึ ้น 30.515.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 29.329.2 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2557 ทั ้งนี ้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.7 ร้ อยละ 3.6 ร้ อยละ 3.3
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ร้ อยละ 3.23.4 และร้ อยละ 3.63.8 ของรายได้ รวมทั ้งหมดของกลุ่มบริ ษัทฯ ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ ้นมี
สาเหตุสาคัญจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายผู้บริหารและพนักงาน
1. ค่าใช้ จ่ายผู้บริหารและพนักงาน สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ค่าใช้ จ่ายผู้บริ หารและพนักงานของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ
93.7 ล้ านบาท 120.3 ล้ า นบาท 155.9 ล้ านบาท 78.539.1 ล้ านบาท และ 91.647.0 ล้ านบาท ตามลาดับ
เพิ่มขึ ้น 26.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 28.4 ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 35.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 29.6 ในปี 2556 และ
เพิ่มขึ ้น 13.17.9 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 16.720.1 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2557
ค่าใช้ จ่ายผู้บริหารและพนักงานที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากการปรับฐานเงินเดือนประจาปี และการเพิ่มจานวนบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
2. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสาม
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายของกลุ่มบริ ษัทฯ
เท่ากับ 27.9 ล้ านบาท 10.0 ล้ านบาท 18.3 ล้ านบาท 7.62.6 ล้ านบาท และ 10.34.8 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง
17.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 64.1 ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 8.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 82.4 ในปี 2556 และเพิ่มขึ ้น
2.72.2 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 35.285.3 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2557
-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ค่าเสื่อม
ราคาและค่ า ตัดจ าหน่ า ยที่ ลดลงเป็ นผลจากการปรั บ ปรุ ง รายการบัญชี โดยกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ได้ มี การ
ปรับปรุงค่าเสือ่ มราคายานพาหนะของทีมงานสาวบาวแดงจานวน 23.3 ล้ านบาท จากค่าใช้ จ่ายในการ
บริ ห ารเป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในการขาย อย่า งไรก็ ดี หากพิ จ ารณาจากภาพรวม ค่ า เสื่อ มราคาและค่ า ตัด
จาหน่ายของกลุม่ บริษัทฯ (ทั ้งในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร) ได้ เพิ่มขึ ้น
ในปี 2555 เนื่องจากการลงทุนในอาคารสานักงานใหญ่ของกลุม่ บริษัทฯ

-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงวด
หกสามเดื อนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุน ายน31 มีน าคม 2557 เที ยบกับ งวดหกสามเดือ นสิ ้นสุดวัน ที่ 30
มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลจากการที่กลุ่มบริ ษัทฯ มี
การลงทุนในอาคารสานักงานใหญ่ของกลุม่ บริษัทฯ

16.4.7 ค่ าใช้ จ่ายอื่น
ตารางด้ านล่างแสดงค่าใช้ จ่ายอื่นของกลุ่มบริษัทฯ จาแนกตามประเภทของรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอื่น

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554
งบการเงินเฉพาะ
กิจการของ CBD

2555
งบการเงินรวม
เสมือน

2556
งบการเงินรวม
เสมือน

งวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556
งบการเงินรวม
เสมือน

2557
งบการเงินรวม
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ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่า
ของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี ้ยเป็ นมูลค่า
ยุติธรรม

-

-

17.4

100.0

23.3

71.5

-

-

-

-

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยน

-

-

-

0.0

9.3

28.5

-

-

-

-

รวม

-

-

17.4

100.0

32.6

100.0

-

-

-

-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่นของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 0.0 ล้ านบาท 17.4 ล้ านบาท 32.6 ล้ านบาท 0.0 ล้ านบาท และ 0.0
ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 17.4 ล้ านบาทในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 15.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 87.4 ในปี 2556 และไม่
เปลีย่ นแปลงในงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ค่าใช้ จ่ายอื่นมีรายละเอียดดังนี ้
1. ขาดทุนจากการปรับปรุ งมูลค่าของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี ้ยเป็ นมูลค่ายุติธรรม สาหรับ ปี
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557
ขาดทุนจากการปรับปรุ งมูลค่าของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิ นและอัตราดอกเบี ้ยเป็ นมูลค่ายุติธรรมของกลุ่ม
บริ ษั ท ฯ เท่า กับ 0.0 ล้ านบาท 17.4 ล้ า นบาท 23.3 ล้ า นบาท 0.0 ล้ า นบาท และ 0.0 ล้ า นบาท ตามลาดับ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นผลจากการปรับปรุ งมูลค่าของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี ้ยเป็ นมูลค่ า
ยุติธรรม ซึง่ กลุ่มบริ ษัทฯ เข้ าทาสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี ย้ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เพื่อ
บริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
2. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2556 และ 2557 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 0.0 ล้ านบาท 0.0 ล้ านบาท 9.3 ล้ าน
บาท 0.0 ล้ านบาท และ 0.0 ล้ านบาท ตามลาดับ ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเกิดจากรณีที่ลกู ค้ าต่างประเทศของกลุ่ม
บริษัทฯ ชาระเงินค่าผลิตภัณฑ์ เป็ นเงิน สกุลต่างประเทศก่อนที่กลุ่มบริ ษัทฯ จะดาเนิ นการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และ
รับรู้ รายได้ อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเกิ ดรายการขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน อย่ างไรก็ ดี
ระยะเวลาระหว่างวันที่กลุม่ บริษัทฯ รับเงินจากลูกค้ า และวันที่ดาเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ นั ้น เป็ นช่วงระยะเวลา
สั ้นๆ เท่านั ้น
16.4.8 ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ค่าใช้ จ่ายทางการเงินของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 2.2 ล้ านบาท
16.7 ล้ านบาท และ 136.4 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 14.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 642.1 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 119.7
ล้ านบาท หรือร้ อยละ 717.6 ในปี 2556 ค่าใช้ จ่ายทางการเงินของกลุม่ บริษัทฯ เพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญในช่วงสามปี ที่ผ่าน
มา เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ ้นในปี 2555 เพื่อสนับสนุนการลงทุนในการซื ้อที่ดินและอาคาร ซึ่งปั จจุบัน
เป็ นอาคารสานักงานใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ และในปี 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ กู้ยืมเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนในการ
ก่อสร้ างโรงผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG
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สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ค่าใช้ จ่า ยทางการเงิน ของกลุ่มบริ ษัท ฯ
เท่ากับ 67.031.7 ล้ านบาท และ 57.330.2 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง 9.71.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14.54.7 ทั ้งนี ้
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินดังกล่าวไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ มีการขาระคืนเงินกู้ระยะยาวบางส่วน

16.4.98 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 96.6 ล้ าน
บาท 62.0 ล้ านบาท และ 159.1 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ต่อกาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้ นิติบุคคลเท่ากับร้ อยละ 32.1 ร้ อยละ 24.8 และร้ อยละ 20.3 ตามลาดับ อัตราภาษี ของกลุ่มบริ ษัทฯ ลดลงในช่ว ง
สามปี ที่ผ่านมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคลที่ได้ มีการประกาศพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยการ
ลดอัตราภาษี เงิน ได้ นิ ติบุคคล โดยอัตราภาษี เงิน ได้ นิ ติบุคคลได้ ลดลงจากร้ อยละ 30 ในปี 2554 เป็ นอัตราร้ อยละ 23
สาหรับปี 2555 และเป็ นอัตราร้ อยละ 20 สาหรับปี 2556
สาหรับ งวดหกสามเดื อนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุน ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 ค่า ใช้ จ่า ยภาษี เ งินได้ ข องกลุ่ม บริ ษัท ฯ
เท่ากับ 51.316.6 ล้ านบาท และ 124.360.1 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 73.043.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 142.4262.6
โดยคิดเป็ นสัดส่วนภาษี เงินได้ นิติบุคคลต่อกาไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบุคคลเท่ากับร้ อยละ 20.720.6 และร้ อยละ
20.120.0 ทั ้งนี ้ อัตราภาษี ดงั กล่าวไม่ได้ มีการเปลีย่ นแปลงมากนัก
16.4.109 กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 204.5 ล้ านบาท 187.8
ล้ านบาท และ 626.4 ล้ านบาท ตามลาดับ ลดลง 16.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.2 ในปี 2555 และเพิ่มขึ ้น 438.7 ล้ านบาท
หรือร้ อยละ 233.6 ในปี 2556 ทั ้งนี ้ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ เท่ากับร้ อยละ 4.7 ร้ อยละ 3.7 และร้ อยละ 9.0 ตามลาดับ การ
เปลีย่ นแปลงของอัตรากาไรสุทธิของกลุม่ บริษัทฯ มีสาเหตุหลักดังนี ้
-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตรา
กาไรสุทธิ ลดลงจากร้ อยละ 4.7 เป็ นร้ อยละ 3.7 เนื่องจาก (1) ราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อขวดลดลง (2) ต้ นทุนขาย
ปรับตัวสูงขึ ้น และ (3) ค่าใช้ จ่ายพนักงาน (ทั ้งในค่าใช้ จ่ายในการขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร) เพิ่มขึ ้นเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ

-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตรา
กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 3.7 เป็ นร้ อยละ 9.0 เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ สามารถขายสินค้ าได้ ในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น
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ซึ่งเป็ นผลมาจากประสิทธิ ภาพในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมการส่งเสริ มการขายของกลุ่ม
บริษัทฯ รวมถึงการเติบโตของการส่งออกเครื่องดื่มบารุงกาลังคาราบาวแดงของกลุ่มบริษัทฯ ในต่างประเทศ
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน31 มีนาคม 2556 และ 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 196.364.0
ล้ านบาท และ 495.2240.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 298.9176.0 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 152.3275.0 ทั ้งนี ้ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ
เท่ากับร้ อยละ 6.14.2 และร้ อยละ 13.213.7 ในปี 2557 กาไรสุทธิของกลุม่ บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจาก
ปริมาณการส่งออกคาราบาวแดงเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
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16.5

การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน

16.5.1 สินทรั พย์
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน131 มีนาคม
2557 สินทรัพย์รวมของกลุม่ บริ ษัทฯ เท่ากับ 1,377.0 ล้ านบาท 4,179.6 ล้ านบาท 5,309.7 ล้ านบาท และ 5,785.1671.7
ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 2,802.6 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 203.5 ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 1,130.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27.0
ในปี 2556 และเพิ่ม ขึ ้น 475.3362.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 69.06.8 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถุนายน1
มีน าคม2557 การเพิ่ม ขึน้ ของสินทรั พย์ รวมส่ว นใหญ่ เป็ นผลมาจากสินทรั พ ย์ ไ ม่ หมุน เวียน ซึ่ง ได้ แ ก่ ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เป็ นสาคัญ
ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ของกลุม่ บริษัทฯโดยจาแนกตามประเภทสินทรัพย์
สินทรั พย์
ปี 2554
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ของ CBD
ล้ านบาท
ร้ อยละ1
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า
เงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้ แก่บุคคลที่
เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดใน
การใช้
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรั พย์ภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชี
เงินประกันและเงินมัดจา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หมายเหตุ:

ปี 2555

ปี 2556

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน131 มีนาคม
ปี 2557

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวม

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

1

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ร้ อยละ1

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

233.2

16.9

500.2

12.0

485.6

9.1

302.1281.6

5.20

130.0
392.1

9.4
28.5

221.8

5.3

250.8

4.7

296.8390.1

5.16.9

-

-

-

-

329.0

6.2

-

-

97.6
19.7
872.8

7.1
1.4
63.4

274.6
42.0
1,038.6

6.6
1.0
24.9

205.6
43.9
1,314.8

3.9
0.8
24.8

-

-

-

-

7.4

0.1

493.3
9.4

35.8
0.7

3,116.4
12.8

74.6
0.3

139.0
3,798.7
11.3

2.6
71.5
0.2

-

-

9.5

0.2

33.5

0.6

1.5
504.3
1,377.0

0.1
36.6
100.0

2.3
3,141.0
4,179.6

0.1
75.1
100.0

5.0
3,994.9
5,309.7

0.1
75.2
100.0

234.1193.9
4.03.4
70.057.1
1.20
903.1922.7 15.6616.3
7.4

0.1

136.97137.9
2.4
4,701.4571.2 81.3080.6
12.6111.0
0.2
19.16.9

0.3

4.57
0.1
4,882.0749.0 84.4383.7
5,785.1671.7
100.0

ร้ อยละของสินทรัพย์รวม
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สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ รวมเพิ่มขึ ้น 2,802.5
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 203.5 สาเหตุหลักที่กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ รวมเพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่
เพิ่มขึ ้นจานวน 2,623.1ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 531.7 โดยเป็ นการลงทุนใน (1) ที่ดินและอาคารเพื่อใช้ เป็ นสานักงานใหญ่
ของกลุม่ บริษัทฯ และ (2) ที่ดินสาหรับการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์ รวมเพิ่มขึ ้น 1,130.2
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27.0 สาเหตุหลักที่กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ รวมเพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจาก (1) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ รับชาระเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ ว และ (2) การ
ลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและโรงงานระหว่างก่อสร้ าง
สาหรับ งวดหกสามเดื อนสิ ้นสุดวัน ที่ 30 มิ ถุนายน131 มีน าคม 2557 เที ยบกับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้น 475.3362.0 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 69.06.8 สาเหตุหลักที่กลุ่มบริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ รวมเพิ่มขึ ้นเป็ นผล
มาจากการเพิ่มขึ ้นของอาคาร และเครื่องจักรระหว่างก่อสร้ างของ APG เป็ นสาคัญ
16.5.1.1 สินทรั พย์ หมุนเวียน
(ก) ลูกหนีก้ ารค้ า
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน131 มีนาคม
2557 ลูกหนี ้การค้ าของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 371.8 ล้ านบาท 206.6 ล้ านบาท 219.1 ล้ านบาท และ 258.1338.0 ล้ านบาท
ตามลาดับ ลดลง 165.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 44.4 ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 12.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.1 ในปี 2556 และ
เพิ่มขึ ้น 39.0118.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 17.854.3 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 2557 ทั ้งนี ้
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน31 มีนาคม 2557 เท่ากับ 27.6 วัน 21.0 วัน 11.2 วัน และ 11.7414.6 วัน ตามลาดับ
ลูกหนี ้การค้ า ส่ว นใหญ่ ของกลุ่มบริ ษั ทฯ เป็ นลูกหนี ก้ ารค้ าจากการจาหน่ ายผลิตภั ณฑ์ ในประเทศ ประกอบด้ ว ยลูกหนี ้
การค้ าซึง่ เป็ นตัวแทนจาหน่ายสาหรับช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) และลูกหนี ้การค้ าจากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางร้ านค้ าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยที่ลกู หนี ้การค้ ากว่าร้ อยละ 90.0 ของลูกหนี ้การค้ ารวม
ของกลุม่ บริษัทฯ มีการชาระหนี ้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ทั ้งนี ้ กลุม่ บริษัทฯ มีนโยบายการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยการให้
ลูกค้ าชาระเงินล่วงหน้ าสาหรับช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) และการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปจาหน่ายใน
ต่างประเทศ
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ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดลูกหนี ้การค้ าของกลุม่ บริษัทฯ โดยจาแนกตามประเภทบุคคลและระยะเวลาเก็บหนี ้
ลูกหนีก้ ารค้ า

ปี 2555

ปี 2556

งวดหกสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน131 มีนาคม
ปี 2557

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวม

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
งบการเงินเฉพาะ
กิจการของ CBD
ล้ านบาท ร้ อยละ1
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ชาระภายในระยะเวลา
ค้ างชาระ
ไม่เกิน3 เดือน
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ชาระภายในระยะเวลา
ค้ างชาระ
ไม่เกิน3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ารค้ ารวม
หมายเหตุ:

1
2

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ร้ อยละ1

-

-

-

-

1.3

0.6

2.71.3

1.00.4

-

-

-

-

-

-

-0.3

-0.1

371.8

100.0

206.0

99.7

206.4

94.2 254.8332.4

98.73

371.8

100.0

0.6
206.6

0.3
100.0

11.1
0.3
219.1

5.1
0.53.8
0.1
0.32
(0.3)
100.0 258.1338.0

0.21.1
0.1
(0.1)
100.0

ร้ อยละของลูกหนี ้การค้ ารวม
กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ตั ้งสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 100 ของยอดลูกหนี ้ดังกล่าวแล้ วในงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลูกหนี ้การค้ าลดลง 165.2
ล้ านบาท หรื อร้ อ ยละ 44.4 เนื่องจากในปี 2554 กลุ่มบริ ษัทฯ มีการใช้ บริ การการกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านผู้จัดจาหน่า ย
ภายนอก ซึง่ มีระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อทางการค้ า (Credit Term) ประมาณ 30 วัน อย่างไรก็ดี ในปี 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ ได้
ดาเนินการบริหารจัดการการจัดหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้วยตนเองผ่าน DCM และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการชาระเงินเป็ น
การให้ ลกู ค้ าชาระเงินล่วงหน้ าสาหรับช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) ส่งผลให้ ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยของ
กลุม่ บริษัทฯ ลดลงจาก 27.6 วัน ในปี 2554 เป็ น 21.0 วัน ในปี 2555
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 12.5
ล้ านบาท หรือร้ อยละ 6.1 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการที่กลุม่ บริษัทฯ มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้น ทั ้งนี ้ ระยะเวลาเก็บ
หนี ้เฉลีย่ ของกลุม่ บริษัทฯ ลดลงจาก 21.0 วัน ในปี 2555 เป็ น 11.2 วัน ในปี 2556 เนื่องจากอย่างไรก็ตาม รายได้ จากการ
ขายของกลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่ า อัตราการเพิ่ มขึ ้นเติบโตของลูกหนี ้การค้ า ของกลุ่ม บริ ษัท ฯ จึงส่ง ผลให้
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ของกลุม่ บริษัทฯ ลดลงจาก 21.0 วัน ในปี 2555 เป็ น 11.2 วัน ในปี 2556 นอกจากนี ้ สาหรับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าค้ างชาระไม่เกิน 3 เดือนจานวน 11.1 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นลูกหนี ้
การค้ าจากร้ านค้ าแบบสมัยใหม่เป็ นหลัก ซึง่ กลุม่ ลูกค้ าดังกล่าว ได้ ทยอยจ่ายชาระหนี ้แล้ วในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557
ทั ้งนี ้ ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ของกลุม่ บริษัทฯ ลดลงจาก 21.0 วัน ในปี 2555 เป็ น 11.2 วัน ในปี 2556
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สาหรับหกงวดงวดสามหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน131 มีนาคม 2557 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี ้การค้ า เพิ่ม ขึน้ 39.0118.9 ล้ า นบาท หรื อร้ อยละ 17.854.3 โดยมี สาเหตุหลักเกิดจากการที่ กลุ่ม บริ ษัท ฯ มี การ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้น ทั ้งนี ้ ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ ของกลุม่ บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจาก 11.2 วัน ในปี 2556 เป็ น 11.7414.6
วันในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 131มีนาคม 2557
ปั จจุบนั กลุม่ บริษัทฯ มีนโยบายการตั ้งค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญโดยใช้ ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้นจากลูกหนี ้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี ้ที่คงค้ าง สภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่
ในขณะนั ้น และปั จจัยอื่นๆ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษั ทฯ จะตั ้งสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญร้ อยละ 100 ของยอดลูกหนี ้ที่ค้าง
ชาระเกิ นกว่ากาหนดมากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป ปรั บลดด้ ว ยมูลหนี ท้ ี่สามารถเรี ยกเก็ บได้ ทัง้ นี ้ สาหรับ ปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2556 กลุม่ บริษัทฯ มีลกู หนี ้ค้ างชาระเกินกว่า 1 ปี จานวน 0.3 ล้ านบาท ซึ่งกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ ตั ้งสารองค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญร้ อยละ 100 ของยอดลูกหนี ้ดังกล่าวแล้ วในงวดหกเดือนสิ ้นสุด วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
(ข) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้ แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 131 มีนาคม
2557 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 0.0 ล้ านบาท 0.0 ล้ านบาท 329.0 ล้ านบาท
และ 0.0 ล้ านบาทตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 329.0 ล้ านบาท ในปี 2556 และลดลง 329.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 100.0 ในงวดหก
สามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 31มีนาคม 2557
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้ องกัน เพิ่ม ขึ ้น 329.0 ล้ านบาท เนื่องจาก DCM ให้ กรรมการของกลุ่มบริ ษัทฯ กู้ยืม เงิน ซึ่งเป็ นเงิน กู้ยืมระยะสั ้น
(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่ 2.3 หัวข้ อที่ 14 รายการระหว่างกัน)
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 31 มีนาคม 2557 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินให้
กู้ยืมระยะสั ้นแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกันลดลง 329.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 100.0 เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้ ชาระคืนเงิน
กู้ยืมทั ้งหมดแล้ ว
(ค) สินค้ าคงเหลือ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 131 มีนาคม
2557 สินค้ าคงเหลือสุทธิของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 97.6 ล้ านบาท 274.6 ล้ านบาท 205.6 ล้ านบาท และ 234.1193.9 ล้ าน
บาทตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 177.0 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 181.3 ในปี 2555 ลดลง 69.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 25.1 ในปี 2556
และเพิ่มขึ ้นลดลง 28.511.7 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 13.95.7 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน131 มีนาคม 2557
สินค้ า คงเหลือประกอบด้ วย (1) ภาชนะบรรจุแ ละหีบ ห่อ ประมาณร้ อ ยละ 26.2 ถึงร้ อยละ 53.1 (2) สินค้ าสาเร็ จรู ป
ประมาณร้ อยละ 13.7 ถึงร้ อยละ 41.4 (3) วัตถุดิบประมาณร้ อยละ 21.3 ถึงร้ อยละ 41.1 และ (4) อะไหล่และวัสดุโรงงาน
ประมาณร้ อ ยละ 0.0 ถึงร้ อยละ 2.0 ของมูลค่า สินค้ าคงเหลือ รวมของกลุ่มบริ ษัท ฯ ทัง้ นี ้ สาหรับ ปี บัญชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31
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ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 131 มีนาคม 2557 ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
ของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 13.0 วัน 19.1 วัน 18.0 วัน และ 16.15.7 วัน ตามลาดับ

ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดสินค้ าคงเหลือของกลุม่ บริษัทฯ โดยจาแนกตามประเภท
สินค้ าคงเหลือ
ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ
สินค้ าสาเร็ จรูป
วัตถุดิบ
งานระหว่างทา
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สินค้ าคงเหลือรวม
หักค่าเผื่อสินค้ าเสื่อมสภาพ
สินค้ าคงเหลือสุทธิ
หมายเหตุ:

1

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวมเสมือน
กิจการของ CBD
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
44.7
45.2
146.4
53.1
71.0
34.5
13.5
13.7
70.0
25.4
70.1
34.0
40.6
41.1
58.6
21.3
61.5
29.9
0.7
0.2
3.4
1.7
98.8
100.0
275.6
100.0
206.0
100.0
(1.2)
(1.2)
(1.0)
(0.4)
(0.4)
(0.2)
97.6
98.8
274.6
99.6
205.6
99.8

งวดหกสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน131 มีนาคม
ปี 2557
งบการเงินรวม
ล้ านบาท
40.051.1
112.280.6
60.259.0
18.1
5.84.0
236.4194.6
(2.20.8)
234.1193.9

ร้ อยละ1
16.926.2
47.541.4
25.430.3
7.7
2.52.0
100.0
(0.94)
99.16

ร้ อยละของสินค้ าคงเหลือรวม

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินค้ าคงเหลือสุทธิ เพิ่มขึ ้น
177.0 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 181.4 เนื่องจาก (1) กลุม่ บริษัทฯ เพิ่มระดับสต็อกขวดแก้ วให้ สอดคล้ องกับการคาดการณ์ การ
ขึ ้นราคาวัตถุดิบดังกล่าวในปี ถัดไป จึงส่งผลให้ มลู ค่าภาชนะบรรจุและหีบห่อปรับตัวเพิ่มขึ ้น (2) ปริ มาณการขายผลิตภัณฑ์
เพิ่ม ขึ ้น และ (23) กลุ่ม บริ ษัท ฯ วางแผนการผลิตให้ สอดคล้ องกับการคาดการณ์ ความต้ องการผลิตภั ณฑ์ ที่ เพิ่ มขึน้ ใน
อนาคต จึงส่งผลให้ สนิ ค้ าสาเร็จรูปปรับเพิ่มขึ ้น
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินค้ าคงเหลือสุทธิ ลดลง 69.0
ล้ านบาท หรือร้ อยละ 25.1 โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการที่กลุม่ บริษัทฯ ไม่ได้ เพิ่มระดับสต็อกขวดแก้ วดังเช่นในปี 2555 จึง
ส่งผลให้ ภาชนะบรรจุและหีบ ห่อ ปรับลดลงวางแผนการผลิตให้ สอดคล้ องกับการคาดการณ์ ความต้ องการผลิตภั ณฑ์ ที่
เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ เป็ นไปตามสภาวะตลาดในขณะนั ้น
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 131 มีนาคม 2557 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินค้ า
คงเหลือ เพิ่ม ขึน้ ลดลง 28.511.7 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 13.95.7 โดยมี สาเหตุห ลักเกิ ดจากการวางแผนการผลิตสิน ค้ า
สาเร็จรูปให้ สอดคล้ องกับการคาดการณ์ความต้ องการยอดการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้ า ซึ่งเป็ นไปตาม
สภาวะตลาดกลุม่ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจัดเตรี ยมเพื่อทยอยส่งผลิตภัณฑ์ ให้ แก่ลกู ค้ า ดังกล่าวในขณะนั ้นไตรมาสที่ 3
ปี 2557 จึงส่งผลให้ สนิ ค้ าสาเร็จรูปปรับเพิ่มขึ ้น
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กลุม่ บริษัทฯ มีนโยบายการตั ้งสารองและตัดจาหน่ายสินค้ าคงเหลือ ดังนี ้
-

กลุม่ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตั ้งสารองสินค้ าสาเร็จรูปเต็มจานวน เมื่อ (1) สินค้ าสาเร็จรูปคงเหลือของกลุ่มบริ ษัทฯ
หมดอายุหรือ (2) สินค้ าสาเร็จรูปคงเหลือของกลุม่ บริษัทฯ มีการเสียหาย

-

กลุ่มบริ ษั ทฯ มีน โยบายที่ จ ะตัง้ สารองวัตถุดิบ และวัสดุหี บห่ อเต็ม จ านวน เมื่อ (1) วัตถุดิบคงเหลือ ของกลุ่ม
บริ ษั ทฯ หมดอายุหรื อ (2) วัสดุหี บห่ อคงเหลือ ของกลุ่ม บริ ษั ทฯ ไม่สามารถนามาใช้ งานได้ อย่า งไรก็ ดี กลุ่ม
บริษัทฯ ไม่เคยมีการตั ้งสารองวัตถุดิบและวัสดุหีบห่ออย่างมีนัยสาคัญ

16.5.1.2 สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
(ก) อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 131 มีนาคม
2557 อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน สุทธิ ของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่า กับ 0.0 ล้ านบาท 0.0 ล้ านบาท 139.0 ล้ านบาท และ
136.97137.9 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 139.0 ล้ านบาท ในปี 2556 และลดลง 12.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.50.8 ใน
งวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน131 มีนาคม 2557 อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุน ดังกล่าวเป็ นส่วนของอาคาร
สานักงานใหญ่ที่กลุม่ บริษัทฯ จัดสรรให้ บคุ คลภายนอกเช่าพื ้นที่เพื่อสร้ างรายได้ เพิ่มเติมให้ แก่กลุ่มบริษัทฯ
ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ
อสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ
รวมมูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
หมายเหตุ:

1

งวดหกสามเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน131
มีนาคม
ปี 2557

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวมเสมือน
งบการเงินรวม
กิจการของ CBD
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
ล้ านบาท ร้ อยละ1
139.0
100.0 136.97137.9
100.0
139.0
100.0 136.97137.9
100.0

ร้ อยละของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ รวม

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุน
สุทธิไม่มีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ ยังไม่มีการใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากอาคารสานักงานใหญ่ และอาคาร
โดยรอบ ดังนั ้น กลุม่ บริษัทฯ จึงยังไม่มีการปรับปรุงประเภทสินทรัพย์ ใดเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการลงทุน
สุทธิ เ พิ่มขึน้ 139.0 ล้ านบาท เนื่องจากกลุ่ม บริ ษัท ฯ เริ่ มให้ บุคคลภายนอกเช่า พื ้นที่ อาคารสานักงานใหญ่ และอาคาร
โดยรอบ กลุม่ บริษัทฯ จึงได้ ปรับปรุงประเภทสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 131 มีนาคม 2557 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 3 1 ธันวาคม 2556
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิลดลง 12.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.50.8 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ รับรู้ ค่าเสื่อมราคาของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว
(ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 131 มีนาคม
2557 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ ของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 493.3 ล้ านบาท 3,116.4 ล้ านบาท 3,798.7 ล้ านบาท และ
4,701.54571.2 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 2,623.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 531.7 ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 682.3 ล้ านบาท
หรือร้ อยละ 21.9 ในปี 2556 และเพิ่มขึ ้น 902.8772.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 23.8020.3 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน 131 มีนาคม 2557 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สทุ ธิ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย (1) ที่ดินและส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน และ (2) สินทรัพย์ระหว่างติดตั ้งและก่อสร้ างเป็ นสาคัญ
ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุม่ บริษัทฯ โดยจาแนกตามประเภทสินทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งวดหกสามเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน131
มีนาคม
ปี 2557

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
สินทรัพย์ระหว่างติดตั ้งและก่อสร้ าง
เครื่ องจักร และอุปกรณ์
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารสุทธิ
ยานพาหนะสุทธิ
เ ค รื่ อ งต กแ ต่ ง ติ ด ตั ง้ แ ล ะ เ ค รื่ อ งใ ช้
สานักงานสุทธิ
รวมมูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
หมายเหตุ:

1

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวมเสมือน
งบการเงินรวม
ของ CBD
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
ล้ านบาท ร้ อยละ1
132.7
26.9
2,477.9
79.5
2,591.1
68.2
2,606.7 55.457.0
34.9
7.1
264.6
8.5
655.3
17.3 1,285.7392.2 27.330.5
134.2
27.2
127.9
4.1
267.8
7.0 479.7266.8 10.25.8
237.017217.
95.6
19.4
194.0
5.1
5.04.8
140.0
4.5
6
85.4
17.3
85.5
2.7
72.5
1.9
67.5868.9 1.41.5
10.5

2.1

20.6

0.7

18.0

493.3

100.0

3,116.4

100.0

3,798.7

0.5

24.919.0

0.50.4

100.0 4,701.5571.2

100.0

ร้ อยละของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ รวม

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เพิ่มขึ ้น 2,623.1 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 531.7 เนื่องจากในปี 2555 กลุม่ บริษัทฯ ได้ ลงทุนใน (1) ที่ดินและอาคารเพื่อใช้ เป็ น
สานักงานใหญ่ของกลุม่ บริษัทฯ และ (2) ที่ดินสาหรับการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เพิ่มขึ ้น 682.3 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 21.9 เนื่องจาก (1) การลงทุนในที่ดินเพิ่มเติมเพื่อรองรับการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวด
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แก้ วสีชาของ APG (2) การลงทุนในสินทรั พย์ ระหว่างติดตั ้งและก่อสร้ างของ APG และ (3) การลงทุนในสายการผลิต
สาหรับคาราบาวแดงแบบขวดเพิ่มขึ ้น 2 สายและสายการผลิตสาหรับคาราบาวแดงแบบกระป๋ องเพิ่มขึ ้น 1 สาย
สาหรับงวดสามหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน131 มีนาคม 2557 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น 902.8772.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 23.8020.3 เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ ระหว่างติดตั ้ง
และก่อสร้ างของ APG
16.5.2 ความเหมาะสมของโครงสร้ างทุน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน131 มีนาคม
2557 กลุม่ บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.5 เท่า 5.3 เท่า 3.6 เท่า และ 3.64 เท่า ตามลาดับ อัตรา
หนี ้สินต่อทุนของกลุ่มบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นในช่วงสามปี ที่ผ่านมาและงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 131 มีนาคม
2557 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม เพื่อลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อ
รองรับการเติบโตทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่ง รวมถึงการซื ้อที่ดินและอาคารเพื่อใช้ เป็ นอาคารสานักงานใหญ่ ของกลุ่ม
บริษัทฯ และการลงทุนในโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG ตั ้งแต่ปี 2555
16.5.3 หนืส้ ิน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวัน ที่ 30 มิถุนายน131 มีนาคม
2557 หนี ้สินรวมของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 830.0 ล้ านบาท 3,518.6 ล้ านบาท 4,162.0 ล้ านบาทและ 4,525.6388.4 ล้ าน
บาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 2,688.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 323.9 ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 643.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18.3 ในปี
2556 และเพิ่มขึ ้น 363.6226.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.75.4 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน131 มีนาคม
2557 หนี ้สินส่วนใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย (1) เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น และ (2) เงินกู้ยืมระยะยาว เป็ น
สาคัญ
ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดของหนี ้สินของกลุ่มบริษัทฯโดยจาแนกตามประเภทหนี ้สิน
หนืส้ ิน

ปี 2554
ปี 2555
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมเสมือน
ของ CBD
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

ปี 2556

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน131 มีนาคม
ปี 2557

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวม

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

ล้ านบาท

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

ร้ อยละ1

17.1

1.2

508.2

12.2

664.2

12.5

558.8660.7

9.711.6

684.3

49.7

877.8

21.0

970.1

18.3 1,177.3137.1

20.40

-

-

116.0

2.8

174.0

3.3 201.61,840.5

3.5232.5

ส่วนที่ 2.4 หน้ าที่ 55

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
หนืส้ ิน

ปี 2554
ปี 2555
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมเสมือน
ของ CBD
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1
หนี ้สินตามสัญญาแลกเปลี่ ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี ้ย
หนี ส้ ิ น ตามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ที่ ถึ ง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
เงินปั นผลค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ จากส่วนที่ ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส ารองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของ
พนักงาน
เงินมัดจารับสาหรับการเช่า
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก
ส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุ:

ปี 2556

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน131 มีนาคม
ปี 2557

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวม

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

1

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

-

-

17.4

0.4

40.7

0.8

30.1131.6

0.56

15.3

1.1

13.7

0.3

-

-

-

-

52.2
-

3.8
-

22.8

1.7

31.6
25.3

0.8
0.6

111.4
72.0

2.1
1.4

1.92.7
6.61.8
0.87

791.7

57.5

1,589.9

38.0

2,032.4

107.154.0
383.4104.4
47.8040.2
2,506.23,968
38.3
.5

-

-

1,884.0

45.1

2,074.7

39.1

1,960.10364.
7

33.96.4

22.7

1.6

32.8

0.8

46.8

0.9

48.5545.9

0.8

-

-

-

-

8.2

0.2

10.89.3

0.2

15.6

1.1

11.8

0.3

-

-

-

-

38.3
830.0

2.8
60.3

1,928.7
3,518.6

46.1
84.2

2,129.7
4,162.0

40.1 2,019.4419.9
78.4 4,525.6388.4

34.97.4
78.2777.4

43.370.0

ร้ อยละของสินทรัพย์รวม

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 2,688.6
ล้ านบาท หรือร้ อยละ 323.9 เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ ้นเพื่อลงทุนใน
ที่ดินและอาคารสานักงานใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ และที่ดินสาหรับสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG รวมถึงใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของกลุม่ บริษัทฯ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้น 643.4 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 18.3 เนื่อ งจากกลุ่ม บริ ษัท ฯ มีเ งิน เบิกเกิ นบัญชี ธนาคารและเงิ นกู้ยืม ระยะยาวเพิ่ มขึน้ เพื่อ ลงทุน ใน
โรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถนุ ายน1 มีนาคม 2557 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี ้สิน
รวมเพิ่มขึ ้น 226363.6226.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8.75.4 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีเจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้นจากการเติบโต
ของธุรกิจ นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ยังมีเงินปั นผลค้ างจ่ายอีกจานวน 104383.4104.4 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ มีการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ วในเดือนกรกฎาคม ปี 2557 โดยผลกระทบของการจัดสรรเงินปั นผลดังกล่าว ได้ ถูกเปิ ดเผยอยู่
ในหัวข้ อ 16.5.4 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2.4 หน้ าที่ 56

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

16.5.3.1 หนีส้ ินหมุนเวียน
(ก) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวัน ที่ 3130 มิถุนายน1 มีนาคม
2557 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน ของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 17.1 ล้ านบาท 508.2 ล้ านบาท
664.2 ล้ านบาทและ 660558.8660.7 ล้ านบาทตามลาดับ เพิ่ มขึน้ 491.1 ล้ า นบาท หรื อร้ อยละ 2,871.8 ในปี 2555
เพิ่มขึ ้น 156.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 30.7 ในปี 2556 และลดลง 3105.43.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 015.90.5 ในงวดหก
สามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถนุ ายน1 มีนาคม 2557

ส่วนที่ 2.4 หน้ าที่ 57

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน ของกลุ่มบริ ษัทฯโดยจาแนก
ตามประเภท
เงิ นเบิ กเกิ นบั ญชี แ ละเงิน กู้ยื ม ระยะ
สัน้ จากสถาบันการเงิน

ปี 2554
งบการเงินเฉพาะ
กิจการของ CBD
ล้ านบาท ร้ อยละ1
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน –
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินและทรัสต์รีซีท2
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
รวม
หมายเหตุ:

งวดหกสามเดือนสิน้ สุด
วันที่ 3130 มิถุนายน1
มีนาคม
ปี 2557

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2555

ปี 2556

งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวมเสมือน
ล้ านบาท

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

-

-

464.3

91.4

660.5

17.1
17.1

100.0
100.0

43.8
508.2

8.6
100.0

3.7
664.2

ร้ อยละ1

งบการเงินรวม
ล้ านบาท

ร้ อยละ1

99.4 653546.5653.0 9897.88.8
0.6
712.37.7
100.0 660558.8660.7

12.21.2
100.0

1

ร้ อยละของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน รวม

2

เลตเตอร์ ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีทส่วนหนึ่งใช้ สาหรับการซื ้อเครื่ องจักรผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG ทั ้งนี ้ ตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน เลตเตอร์
ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีทจะถูกปรับเป็ นเงินกู้ระยะยาว ภายในไตรมาสแรก ปี 2558 โดยอย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ คาดว่าจะชาระคืนทรั ส ต์รีซี ทเพื่อ
ใช้ ในการซื ้อเครื่ องจักรผลิตขวดแก้ วของ APG ภายในสิ ้นปี 2557

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั ้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น 491.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2,871.8 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั ้นจาก
สถาบันการเงิน (Bridging Loan) เพื่อลงทุน ในที่ ดิน และอาคารสานักงานใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ และที่ดินสาหรับ การ
ก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ ปั จจุบัน
กลุม่ บริษัทฯ ได้ มีการเปลีย่ นเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน (Bridging Loan) ดังกล่าวเป็ นเงินกู้ระยะยาวแล้ ว
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั ้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น 156.0 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 30.7 ทั ้งนี ้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีแ ละเงิน กู้ยืม ระยะสั ้นของกลุ่ม บริ ษั ทฯ ประกอบด้ ว ยเงิ นกู้ยืม ระยะสั ้นจากสถาบัน การเงิน ของ CBD
จานวน 388.7 ล้ านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินของ DCM จานวน 240.0 ล้ านบาท เนื่องจากกลุ่มบริ ษัท
ฯ มีเงินกู้ยื มระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน เพื่อ ซึ่ง CBD และ DCM ใช้ เป็ นเงินทุนหมุน เวียนสาหรั บการเพื่อบริ หารสภาพ
คล่องในการประกอบธุรกิจ
สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถุนายน1 มีนาคม 2557 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงิ นกู้ยืม ระยะสั ้นจากสถาบันการเงิน ลดลง 3105.43.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 015.90.5 โดยเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจาก DCM มีการบริ หารสภาพคล่องที่ดีขึ ้น ส่งผลให้ มีความต้ องการใช้ เงิน กู้ยืมระยะสั ้นเพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนมีจานวนลดลงซึง่ ไม่มีนยั สาคัญ ทั ้งนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ ใช้ เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั ้นดังกล่าว
เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
(ข) เจ้ าหนีก้ ารค้ า
ส่วนที่ 2.4 หน้ าที่ 58

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถุนายน1 มีนาคม
2557 เจ้ าหนี ้การค้ าของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 410.1 ล้ านบาท 477.3 ล้ านบาท 654.8 ล้ านบาทและ 679756.5679.6 ล้ าน
บาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 67.2ล้ านบาท หรือร้ อยละ 16.4 ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 177.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 37.2 ในปี 2556
และเพิ่มขึ ้น 24101.724.8 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 315.53.8 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถนุ ายน1 มีนาคม 2557
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 67.2
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16.4 สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 177.5 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 37.2 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถุนายน1 มีนาคม 2557
เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 24101.724.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 315.53.8 ซึ่ง
สอดคล้ องกับการขยายตัวของธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
(ค) เจ้ าหนีอ้ ่ นื
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถุนายน1 มีนาคม
2557 เจ้ าหนี ้อื่นของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 274.2 ล้ านบาท 400.5 ล้ านบาท 315.3 ล้ านบาท และ 457420.857.5 ล้ านบาท
ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 126.3 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 46.1 ในปี 2555 ลดลง 85.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 21.3 ในปี 2556 และ
เพิ่มขึ ้น 142105.542.2 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 4533.545.1 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถนุ ายน1 มีนาคม 2557
ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดเจ้ าหนี ้อื่นของกลุม่ บริษัทฯโดยจาแนกตามประเภท
เจ้ าหนีอ้ ่ ืน

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวมเสมือน งบการเงินรวมเสมือน
กิจการของ CBD
ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1 ล้ านบาท ร้ อยละ1

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่
31301 มีนาคม มิถุนายน
ปี 2557
งบการเงินรวม
ล้ านบาท

ร้ อยละ1

เจ้ าหนี ้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
0.3
0.1
0.2
0.0
0.2
0.1
0.1
0.0
2
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
142.7
52.0
139.3
34.8
191.0
60.6 277191.8277.4 6045.660.6
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
10.0
3.6
21.4
5.3
10.0
3.2
25.02.5
01.20.5
3
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
79.6
29.0
56.5
14.1
104.2
33.1 103112.903.5 2226.82.6
เงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
41.6
15.2
183.1
45.7
9.8
3.1 73111.173.9 1626.416.2
รวม
274.2
100.0
400.5
100.0
315.2
100.0 457420.857.5
100.0
หมายเหตุ: 1 ร้ อยละของเจ้ าหนี ้อื่นรวม
2
เจ้ าหนี ้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ประกอบด้ วยเจ้ าหนี ้อื่นซึ่งเกิดจากการสั่งซื ้อเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์เป็ นสาคัญ
3
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ประกอบด้ วยประมาณการหนี ้สินค้ างจ่ายซึ่งเป็ นส่วนลดการค้ า สาหรั บ ตัวแทนจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) และค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายพนักงานเป็ นสาคัญ โดยค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายพนักงานเกิดจากการที่
กลุ่มบริ ษัทฯ จ่ายเงินเดือนพนักงาน 2 งวดต่อเดือน ดังนั ้น ในการตัดรอบบัญชี กลุ่มบริ ษัทฯ จึงมียอดค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายพนักงาน
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สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 126.3 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 46.1 เนื่อ งจากกลุ่ม บริ ษั ทฯ มีเ งิน รับ ล่วงหน้ าจากลูกค้ าเพิ่ มขึน้ จากยอดสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ ของลูกค้ า
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้นในช่วงปลายปี 2555
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เจ้ าหนี ้อื่นลดลง 85.2 ล้ าน
บาท หรือร้ อยละ 21.3 โดยมีสาเหตุการเปลีย่ นแปลงหลัก ดังนี ้
-

กลุ่ม บริ ษั ทฯ มีเ งิ นรั บ ล่ว งหน้ า จากลูกค้ า ลดลง เนื่อ งจากยอดสั่งซื อ้ ผลิตภัณฑ์ ของลูกค้ า ต่า งประเทศในช่ ว ง
ปลายปี 2556 มิได้ มีจานวนมากนัก เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2555 ทั ้งนี ้ ช่วงเวลาการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ ของลูกค้ า
ต่างประเทศในแต่ละปี จะมีความแตกต่างกันไป ดังนั ้น การชาระเงินล่วงหน้ าจากลูกค้ าจึงไม่เท่ากันในแต่ละปี

-

กลุม่ บริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายสาหรับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น โดยมีสาเหตุหลักจาก (1) ประมาณการ
หนี ส้ ิ น ค้ างจ่ า ยซึ่ ง เป็ นส่ ว นลดค่ า กระจายสิ น ค้ าสาหรั บ ตั ว แทนจ าหน่ า ยผ่ า นช่ อ งทางร้ านค้ าแบบดัง้ เดิ ม
(Traditional Trade) ที่เพิ่มขึ ้นจากการเติบโตของรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในประเทศ และ (2) ค่าใช้ จ่าย
ค้ างจ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มจานวนพนักงานของกลุม่ บริษัทฯ โดยค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายพนักงานเกิดจาก
การที่ กลุ่มบริ ษั ทฯ จ่ ายเงิ นเดือ นพนักงาน 2 งวดต่อ เดื อน ดังนัน้ ในการตัดรอบบัญชี กลุ่มบริ ษั ทฯ จึงมี ยอด
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายพนักงาน

สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถนุ ายน1 มีนาคม 2557 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เจ้ าหนี ้
อื่นเพิ่มขึน้ 142105.542.2 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 4533.545.1 เนื่ องจาก (1) กลุ่มบริ ษั ทฯ มีเงิ นรั บล่ว งหน้ าจากลูกค้ า
เพิ่มขึ ้น จากยอดสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ าต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้นในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถุนายน1 มีนาคม
2557 และ (2) กลุม่ บริษัทฯ มียอดเจ้ าหนี ้ค้ างชาระเพิ่มขึ ้นจากการสัง่ ซื ้อเครื่ องจักรเพื่อติดตั ้งในโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชา
ของ APG

16.5.3.2 หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
(ก) เงินกู้ยืมระยะยาว
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถุนายน1 มีนาคม
2557 เงิ น กู้ยื ม ระยะยาวของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ เท่ า กับ 0.0 ล้ า นบาท 2,000.0 ล้ า นบาท 2,248.7 ล้ า นบาท และ
2,205161.7205.2 ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 2,000.0 ล้ านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 248.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 12.4
ในปี 2556 และลดลง 4387.043.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1131.9 ในงวดหกสามเดื อนสิ ้นสุดวัน ที่ 3130 มิถุนายน1
มีนาคม 2557
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ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดยอดเงินกู้คงค้ างของกลุ่มบริ ษัทฯ สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถุนายน1
มีนาคม 2557
ผู้ก้ ู

สกุลเงิน

CBD

บาท

CBD

เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

APG

บาท

วงเงินกู้
ยอดเงินกู้คงค้ าง
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
1,500.0 1,347.71,380.4

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
MLR -– 2.0001.500

500.0

449.3460.1

4.550

1,346.01

364.7364.7

สาหรับปี ที่ 1 - 3: MLR - 2.625
สาหรับปี ที่ 4 - 6: MLR - 2.500
สาหรับปี ที่ 7 - 9: MLR - 1.500

รวม

หมายเหตุ:

1

2,205161.7205.
2
วงเงินดังกล่าวประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะยาว และเลตเตอร์ ออฟเครดิต/ทรัสรี ซีท สาหรับการซื ้อเครื่ องจักรผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG

-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินกู้ยืมระยะยาว
เพิ่มขึ ้น 2,000.0 ล้ านบาทเนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในที่ดินและอาคารเพื่อเป็ นอาคารสานักงาน
ใหญ่ของกลุม่ บริษัทฯ

-

สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกู้ยืมระยะยาว
เพิ่มขึ ้น 248.7 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 12.4 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในการก่อสร้ างโรงงานผลิต
ขวดแก้ วสีชาของ APG

-

สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถุนายน1 มีนาคม 2557 เทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 4387.043.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1131.9 เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ มีการชาระคืน
เงินกู้ระยะยาวไปบางส่วน

ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดยอดเงินกู้คงค้ างของกลุม่ บริษัทฯ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
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ผู้ก้ ู

สกุลเงิน

CBD
CBD
APG

บาท
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
บาท

รวม
หมายเหตุ:

1

วงเงินกู้
(ล้ านบาท)
1,500.0
500.0
1,346.01

ยอดเงินกู้คงค้ าง
(ล้ านบาท)
1,347.7
449.3
364.7

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่ อปี )
MLR – 2.000
4.550
สาหรับปี ที่ 1 - 3: MLR - 2.625
สาหรับปี ที่ 4 - 6: MLR - 2.500
สาหรับปี ที่ 7 - 9: MLR - 1.500

2,161.7
วงเงินดังกล่าวประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะยาว และเลตเตอร์ ออฟเครดิต/ทรัสรี ซีท สาหรับการซื ้อเครื่ องจักรผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG ทัง้ นี ้
ตามเงื่อนไขสัญญากู้ยืมเงิน เลตเตอร์ ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีทจะถูกปรับเป็ นเงินกู้ระยะยาว ภายในไตรมาสแรก ปี 2558 อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ
คาดว่าจะชาระคืนทรัสต์รีซีทเพื่อใช้ ในการซื ้อเครื่ องจักรผลิตขวดแก้ วของ APG ภายในสิ ้นปี 2557 โดยบริ ษัทฯ คาดว่าจะชาระคืน ทรั สรี ซีท
เพื่อใช้ ในการซื ้อเครื่ องจักรผลิตขวดแก้ วของ APG ภายในสิ ้นปี 2557

สาหรับวงเงินกู้ของ CBD รวมเท่ากับ 2,000.0 ล้ านบาท มีเงื่อนไขทางการเงินสาคัญดังนี ้
1. อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ (DSCR): สัญญาเงินกู้กาหนดให้ DSCR ของ CBD อยู่ในระดับไม่ต่า
กว่า 1.2 เท่าของงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบล่าสุด โดยสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 CBD มี
DSCR เท่ากับ 2.2 เท่า ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
2. อัตราส่วนของหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E): สัญญาเงินกู้กาหนดให้ D/E ของ CBD ณ เวลาใดๆ อยู่ใน
ระดับไม่เกิน 4.0 เท่าสาหรับปี 2555 – 2556 ไม่เกิน 3.0 เท่าสาหรับปี 2557 – 2558 และไม่เกิน 2.0 เท่าสาหรับปี
2559 – 2567 โดยสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 CBD มี D/E เท่ากับ 4.8 เท่า ซึ่งเกินกว่าที่
กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว อย่างไรก็ดี CBD ได้ รับการอนุโลมผ่อนผันจากสถาบันการเงินเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว
สาหรับวงเงินกู้ของ APG รวมเท่ากับ 1,346.0 ล้ านบาท มีเงื่อนไขทางการเงินสาคัญดังนี ้
1. อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ (DSCR): สัญญาเงินกู้กาหนดให้ DSCR ของ APG อยู่ในระดับไม่ต่า
กว่า 1.1 เท่าสาหรับปี 2557 – 2562 และไม่ต่ากว่า 1.2 เท่าตั ้งแต่ปี 2563 เป็ นต้ นไป ซึ่งอัตราส่วนทางการเงิน
ดังกล่าวจะเริ่มมีการคานวณโดยอ้ างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการของ APG ที่ตรวจสอบแล้ ว สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ นไป
2. อัตราส่วนของหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E): สัญญาเงินกู้กาหนดให้ D/E ของ APG ซึ่งคานวณโดยอ้ างอิง
งบการเงินเฉพาะกิจการของ APG ที่ตรวจสอบแล้ ว อยู่ในระดับไม่เกิน 5.5 เท่าสาหรับปี ที่ 1 – ปี ที่ 4 และไม่เกิน
3.0 เท่าสาหรับปี ที่ 5 – ปี ที่ 9 ของการกู้ยืมเงิน โดยสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 APG มี D/E
เท่ากับ 2.2 เท่า ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว
ทั ้งนี ้ อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ (DSCR) สาหรับสาหรับวงเงินกู้ของ CBD และ APG คานวณจากกาไรก่อน
หักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสือ่ ม (EBITDA: Earnings before interest, tax, depreciation and amortization expense) ก่อน
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รายการพิเศษ หารด้ วยส่วนของหนี ้สินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระใน 1 ปี ของงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี รวมดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ทั ้งระยะยาวและระยะสั ้น

16.5.4 ส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 3130 มิถุนายน1 มีนาคม
2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 547.1 ล้ านบาท 661.0 ล้ านบาท 1,147.7 ล้ านบาท และ 1,283259.583.3
ล้ านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ ้น 113.9 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 20.8 ในปี 2555 เพิ่มขึ ้น 486.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 73.6 ในปี
2556 และเพิ่มขึ ้น 135111.835.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 119.711.8 ในงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวัน ที่ 3130 มิถุนายน1
มีนาคม 2557
ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอียดส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2554
ปี 2555
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการของ CBD
เสมือน
1
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ1
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกขาระแล้ ว
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่จัดสรร
องค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น
- ส่วนเกินทุนจากการรวมกิจการภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ส่ ว นของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ไ ม่มี อ านาจ
ควบคุมของบริ ษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ:

1

ปี 2556

งวดหกสามเดือนสิน้ สุดวันที่
3130 มิถุนายน1 มีนาคม
ปี 2557

งบการเงินรวมเสมือน

งบการเงินรวม

ปี บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

ล้ านบาท

ร้ อยละ1

ล้ านบาท

ร้ อยละ1

200.0
200.0

14.5
14.5

265.0
265.0

6.3
6.3

620.0
620.0

11.7
11.7

620.0
620.0

10.979
10.979

20.0
327.1

1.5
23.8

0.9

0.0

79.6(0.3)

1.5(0.0)

15.0188102.488.4

0.331.83.3

-

-

243.3

5.8 243.3323.2

4.66.1

323.2

5.767

547.1

39.7

509.2

12.2

942.9

-

-

151.8

3.6

204.8

547.1

39.7

661.0

15.8

1,147.7

17.8 1,131060.5131.7 2018.320.0
3.9

151199.051.7

23.42.7

21.6 1,283259.583.3 2221.82.6

ร้ อยละของสินทรัพย์รวม

ทั ้งนี ้ กลุม่ บริษัทฯ จะได้ มีการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
-

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท CBD ครั ้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ
การจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลจานวน 116 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นจานวนเงินทั ้งสิ ้น 348.0 ล้ านบาท โดยจัดสรรเงิน
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ปั นผลดังกล่าวให้ แก่ CBG และ Super Power Holding Private Limited จานวน 243.6 ล้ านบาท และจานวน
104.4 ล้ านบาท ตามลาดับ
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติ
อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลจานวน 45.0 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นจานวนเงินทั ้งสิ ้น 279.0 ล้ าน
บาท
ดังนั ้น การจ่ายเงินปั นผลของกลุม่ บริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
บริษัทที่จ่ายเงินปั นผล
CBG
CBD
เงินปั นผลจ่ายรวมทั ้งสิ ้น
หมายเหตุ

1

จานวนเงิน (ล้ านบาท)
279.0
104.4

ผู้รับเงินปั นผล
ผู้ถือหุ้นของ CBG1
Super Power Holding Private
Limited

383.4

ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ CBG ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557

การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะส่งผลต่อให้ หนี ้สินรวมส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัทฯ สาหรับงวดหกสามเดือนสิ ้นสุดวันที่
3130 มิถุน ายน1 มีนาคม 2557 โดยลดลงจาก 4,525.71,283.3 ล้ านบาทเป็ น 4,142.211,004.3 ล้ านบาท เนื่อ งจาก
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เงินปั นผลจ่ายดังกล่าวแสดงเป็ นเงินปั นผลค้ างจ่ายในหนี ้สินหมุนเวียน
ซึง่ กลุม่ บริษัทฯ ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ วในเดือนกรกฎาคม 2557 และอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะ
ลดลงจาก 3.6 เท่า เป็ น 3.3 เท่า ตามลาดับ มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ลดลงจาก 2.07 บาท เป็ น 1.62 บาท ตามลาดับ โดย
มูลค่ า ทางบัญชี ต่อ หุ้น ทัง้ นี ้ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น ที่ น ามาคานวณอัตราส่ว นดังกล่า วคานวณจากจ านวนหุ้น สามัญ ทุน จด
ทะเบียนชาระแล้ วทั ้งหมดของบริษัทฯ จานวน 620.0 ล้ านบาทหุ้น ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียนจานวนหุ้นสามัญก่อนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนจานวน 230.0 ล้ านบาท และมิได้ นับรวมถึงเงินที่คาดว่าจะได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดย
บริษัทฯ ต่อประชาชนในครั ้งนี ้ ทั ้งนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ วในเดือนกรกฎาคม ปี 2557
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16.6

การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง

16.6.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหกเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเท่ากับ 459.4 ล้ านบาท 463.9 ล้ าน
บาท 989.9 ล้ านบาท และ 304.5630.15 ล้ านบาทตามลาดับ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 459.4
ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไรก่อนภาษี จานวน 301.1 ล้ านบาท การเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
จานวน 270.6 ล้ านบาท การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นจานวน 99.4 ล้ านบาท และค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่ายจานวน 65.4 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี กลุม่ บริษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน (99.4) ล้ านบาท
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 463.9
ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากกาไรก่อนภาษี 249.8 ล้ านบาท การลดลงของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นจานวน
170.7 ล้ านบาท การเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือจานวน 174.3 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
จานวน 193.0 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี กลุม่ บริษัทฯ มีสนิ ค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจานวน (174.3) ล้ านบาท
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 989.9
ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากกาไรก่อนภาษี 785.5 ล้ านบาท การเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจานวน
113.292.1 ล้ านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายจานวน 107.0 ล้ านบาท และการลดลงของสินค้ าคงเหลือจานวน
69.7 ล้ านบาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวัน ที่ 31 มีนาคม 2557งวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุน ายน 2557 กระแสเงินสดสุทธิ จาก
กิจกรรมดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 304.5630.15 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากกาไรก่อนภาษี จานวน
300.1619.51 ล้ านบาท การเพิ่มขึ ้นของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นจานวน 172.3209.23 ล้ านบาท อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัท
ฯ มีการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจานวน 146.2(53.3)2 ล้ านบาท และการลดลงของหนี ้สินหมุนเวียน
อื่นสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้นจานวน (30.4)31.88 ล้ านบาท

16.6.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
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สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหกเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 271.3 ล้ านบาท 2,836.0 ล้ าน
บาท 1,248.8 ล้ านบาท และ 461.5625.05 ล้ านบาทตามลาดับ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 271.3 ล้ าน
บาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จานวน 149.4 ล้ านบาท และการลงทุนในเงินลงทุน
ชัว่ คราวจานวน 130.0 ล้ านบาท
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 2,836.0
ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 2,698.7 ล้ านบาท เพื่อเป็ น (1) ที่ดิน
และอาคารสาหรับสานักงานใหญ่ของกลุม่ บริษัทฯ และ (2) ที่ดินสาหรับการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 1,248.8
ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 930.3 ล้ านบาทเพื่อเป็ น (1) ที่ดินและ
สินทรัพย์เพื่อใช้ ในการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG และ (2) การขยายการลงทุนในสายการผลิตสาหรับคา
ราบาวแดง
สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปใน
กิจกรรมลงทุนของกลุ่ม บริ ษัท ฯ เท่า กับ 461.5 625.0 ล้ า นบาท โดยส่วนใหญ่ เป็ นผลจากการลงทุน ในที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์จานวน 800.9963.89 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการก่อสร้ างโรงงานขวดแก้ วสีชาของ APG และการลดลงของ
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั ้นแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกันจานวน 329.0 ล้ านบาท
16.6.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหกเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิ ถุน ายน 2557 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี กระแสเงิ น สดจาก (ใช้ ไ ป) กิจ กรรมจัดหาเงิน เท่า กับ (206.4) ล้ า นบาท
2,639.1 ล้ านบาท 244.2 ล้ านบาท และ (47.0188.60) ล้ านบาทตามลาดับ
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 206.4
ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาการจ่ายเงินปั นผลจานวน 200.0 ล้ านบาท
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 2,639.1
ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 2,000.0 ล้ านบาท เพื่อลงทุนในที่ดินและ
อาคารสานักงานใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ และการเพิ่ม ขึ ้นของเงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิน กู้ยืม ระยะสั ้นจากสถาบันการเงิ น
เพิ่มขึ ้นจานวน 491.1 ล้ านบาท เพื่อลงทุนในที่ดินสาหรับสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG รวมถึงใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินงานของกลุม่ บริษัทฯ
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สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 244.2 ล้ านบาท โดยส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากการจ่ายเงินปั นผลจานวน 520.0 ล้ านบาท เงินสดรับจากการเพิ่มทุนสาหรับการปรับโครงสร้ างของกลุ่ม
บริษัทฯ จานวน 385.0 ล้ านบาท และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 364.7 ล้ านบาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กระแสเงินสดสุทธิ ใช้ ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่า กับ 47.0 188.6 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่ เ ป็ นผลมาจากการลดลงของเงิ นเบิกเกิ น
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินจานวน 101.6 ล้ านบาท และการชาระคืนเงินกู้ระยะยาวจานวน 43.587.05
ล้ านบาท และการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั ้นจากสถาบันการเงินจานวน 3.5 ล้ านบาท
16.7

การวิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

16.7.1 อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ มิถุนายน อัตราส่วนสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 1.1 เท่า 0.7 เท่า 0.6 เท่า และ 0.20.42 เท่า
ตามลาดับ สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลง เนื่องจากส่วน
ของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ ้น ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ จัดประเภทเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 1,840.5 ล้ านบาท (ประกอบด้ วย (1) ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี จานวน 174.0 ล้ านบาท และ (2) เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน
1,666.5 ล้ านบาท) เป็ นหนี ส้ ินหมุนเวียนทั ้งจ านวน โดยแสดงอยู่ในบัญชี ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง กาหนดช าระ
ภายในหนึง่ ปี
อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 กลุม่ บริษัทฯ ได้ รับการผ่อนปรนเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่
ระบุในสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินแล้ ว ดังนั ้น สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ จะจัด
ประเภทเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวแบ่งออกเป็ น (1) ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี และ (2) เงิน
กู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ตามปกติ
ดังนั ้น หากไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี จานวน 1,666.5 ล้ านบาท อัตราส่วน
สภาพคล่องของกลุม่ บริษัทฯ จะปรับตัวดีขึ ้นจาก 0.2 เท่า เป็ น 0.4 เท่า สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 1.5 วัน (5.5) วัน (13.3) วัน และ
(23.922.2) วัน ตามลาดับ ทั ้งนี ้ ตั ้งแต่ปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็ นต้ นมา กลุ่มบริ ษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash
Cycle) ที่ติดลบ เนื่องจากในปี 2555 กลุม่ บริษัทฯ มีการยกเลิกการกระจายผลิตภัณฑ์ ผ่านผู้จัดจาหน่ายภายนอก ซึ่งผู้จัด
จาหน่ายดังกล่าวเคยได้ ระยะเวลาสินเชื่อทางการค้ า (Credit Term) ยาวถึง 30 วัน และได้ ดาเนินการบริ หารจัดการการจัด
หน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองผ่าน DCM และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยการให้ ลกู ค้ าชาระเงิน
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ล่ว งหน้ า สาหรั บ ช่ อ งทางร้ านค้ า แบบดัง้ เดิ ม (Traditional Trade) และสาหรั บ การส่ง ออกผลิตภั ณฑ์ ไ ปจ าหน่ า ยใน
ต่างประเทศ ในขณะที่กลุม่ บริษัทฯ ได้ รับระยะเวลาสินเชื่อทางการค้ า (Credit Term) จากผู้จาหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers)
ประมาณ 30 – 60 วัน ดังนั ้น ตั ้งแต่ปี 2555 เป็ นต้ นมากลุ่มบริ ษัทฯ จึงมี วงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่ติดลบ นอกจากนี ้
วงจรเงินสดของกลุม่ บริษัทฯ มีแนวโน้ มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่กลุ่มบริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการ
สภาพคล่องได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 อัตราส่วน
สภาพคล่องของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 1.1 เท่า 0.7 เท่า 0.6 เท่า และ 0.4 เท่า ตามลาดับ สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2557 กลุม่ บริษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงและต่ากว่า 1 เท่า เนื่องจาก (1) กลุ่มบริ ษัทฯ ใช้ เงินกู้ยืมระยะ
สั ้นจานวน 546.5 ล้ านบาท สาหรับการลงทุนในเครื่องจักรผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG โดยกลุ่มบริ ษัทฯ คาดว่าจะชาระคืน
เงินกู้ยืมระยะสั ้นดังกล่าวภายในสิ ้นปี 2557 และ (2) กลุ่มบริ ษัทฯ มีเงินปั นผลค้ างจ่ายจานวน 383.4 ล้ านบาท ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้ วในเดือนกรกฎาคม ปี 2557
ดังนั ้น อัตราส่วนสภาพคล่องของกลุม่ บริษัทฯ จะปรับตัวดีขึ ้นจาก 0.4 เท่า เป็ น 0.6 เท่า นอกจากนี ้ ทั ้งนี ้ แม้ ว่าสาหรับงวด
หกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องต่ากว่า 1 เท่า อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทฯ มี
สภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ หากพิจารณาจาก (1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 และ (2) วงจรเงินสด (Cash Cycle) ที่ติดลบ กล่าวคือ กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ รับชาระเงินล่วงหน้ าจากลูกค้ า
สาหรับช่ องทางร้ านค้ าแบบดั ้งเดิม (Traditional Trade) และสาหรับ การส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปจาหน่ายในต่างประเทศ
ในขณะที่กลุม่ บริษัทฯ ได้ รับระยะเวลาสินเชื่อทางการค้ า (Credit Term) จากผู้จาหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) ประมาณ 30
– 60 วัน
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16.7.2 อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 อัตรากาไรขั ้นต้ นของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับร้ อยละ 32.4 ร้ อยละ 29.4 ร้ อยละ 30.2 และ
ร้ อยละ 33.133.4 ตามลาดับสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุม่ บริษัทฯ มีอตั รากาไรขั ้นต้ นที่ดีขึ ้น เนื่องจาก
ราคาขายสุทธิเฉลีย่ ต่อขวดของคาราบาวแดงปรับเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบส่วนใหญ่ (ยกเว้ นต้ นทุนค่า
ขวดแก้ ว) ปรั บ ตัว ลดลงสาหรั บ งวดสามเดือ นสิ ้นสุดวัน ที่ 31 มีน าคม 2557งวดหกเดื อนสิ ้นสุดวัน ที่ 3030 มิ ถุน ายน
25572557 กลุ่ม บริ ษัท ฯ มี อัตรากาไรขั ้นต้ นที่ดีขึ ้นเช่ นกัน เนื่อ งจากราคาขายสุทธิ เฉลี่ยต่อขวดของคาราบาวแดงปรั บ
เพิ่มขึ ้น ในขณะที่ภาพรวมของต้ นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อไม่มีการเปลีย่ นแปลงมากนัก
16.7.3 อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับร้ อยละ 37.1 ร้ อยละ 31.1 ร้ อยละ
69.3 และร้ อยละ 82.379.0 ตามลาดับสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2557งวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ดีขึ ้น เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับร้ อยละ 16.7 ร้ อยละ 6.8 ร้ อย
ละ 13.2 และร้ อยละ 17.917.5 ตามลาดับสาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ลดลง เนื่องจากกลุม่ บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดินและอาคารเพื่อใช้ เป็ นสานักงานใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ และ
ที่ดินสาหรับการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG อย่างไรก็ตาม สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
และงวดสามเดื อ นสิ ้นสุดวัน ที่ 31 มี น าคม 2557งวดหกเดื อ นสิ ้นสุด วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2557 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี อัตรา
ผลตอบแทนจากสิน ทรั พ ย์ ที่ ดีขึน้ เนื่ อ งจากกลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี กาไรสุทธิ ที่ เ พิ่ ม ขึน้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่ มี การลงทุน ใน
สินทรัพย์น้อยลงเมื่อเทียบกับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
16.7.4 อัตราส่ วนนโยบายทางการเงิน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 1.5 เท่า 5.3 เท่า 3.6 เท่า
และ 3.63.4 เท่า ตามลาดับ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นเพิ่มขึ ้น เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มเติ ม เพื่อลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สาหรับการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงการซื ้อที่ดินและอาคารเพื่อใช้ เป็ นสานักงานใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัทฯ
และการลงทุนในโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG
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ทั ้งนี ้ แม้ ว่าอัตราส่ว นหนี ้สินต่อส่ว นของผู้ถือหุ้น มีการปรับเพิ่ มขึ ้น กลุ่มบริ ษัทฯ ยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร่ งของ
โครงสร้ างเงินทุนได้ สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหก
เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 กลุม่ บริษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง เนื่องจากกาไรสุทธิ ของกลุ่ม
บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 อัตราส่วน
ความสามารถชาระภาระผูกพันของกลุม่ บริษัทฯ เท่ากับ 1.2 เท่า 0.2 เท่า 0.6 เท่า และ 0.6 เท่า ตามลาดับ สาหรับปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน ลดลง เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทฯ ได้
ลงทุนในที่ดินและอาคารเพื่อใช้ เป็ นสานักงานใหญ่ของกลุม่ บริษัทฯ และที่ดินสาหรับการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชา
ของ APG อย่างไรก็ตาม สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน ของกลุ่ม
บริ ษั ทฯ ปรั บ เพิ่ ม ขึ ้นซึ่งเป็ นผลจากการที่ กระแสเงิน สดจากการดาเนิน ของกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ปรั บเพิ่ มขึน้ อย่ า งมี นัยสาคัญ
ในขณะที่กลุม่ บริษัทฯ มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555
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16.8

ปั จจัยที่อาจมีผลต่ อฐานะทางการเงินหรื อการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต

16.8.1 ราคาขายปลีกคาราบาวแดงในประเทศไทย
การแข่งขันที่สงู ในธุรกิจเครื่ องดื่มบารุ งกาลังในประเทศไทยส่งผลให้ ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการในธุรกิจมิได้ ปรับราคาขาย
เครื่องดื่มบารุงกาลังอย่างมีนัยสาคัญ ปั จจุบัน เครื่ องดื่มบารุ งกาลังแบบขวดซึ่งมีขนาดบรรจุ 150 มิลลิลิตร มีราคาขาย
ปลีกโดยทัว่ ไปอยู่ที่ขวดละ 10 บาท อย่างไรก็ดี กลุ่มบริ ษัทฯ ต้ องเผชิญกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ/หรื อภาวะ
ขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ นทุนค่าขวดแก้ ว ซึ่งในปี 2556 สภาวะขาดแคลนขวดแก้ วได้ ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ
มีต้นทุนค่าขวดแก้ วเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษัทฯ ได้ ลงทุนก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาเป็ นของตนเอง โดยคาดว่าโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชา
จะสามารถเปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ได้ ในไตรมาส 4 ปี 2557 APG ได้ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนสิงหาคม ปี
2557 ซึง่ จะทาให้ กลุม่ บริษัทฯ เป็ นผู้ผลิตเครื่องดื่มบารุงกาลังที่มีความครบวงจร และช่วยให้ สามารถควบคุมต้ นทุนขายได้
ดีมากยิ่งขึ ้น
16.8.2 การอาศัยผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่ าย หรื อผู้จดั จาหน่ ายท้ องถิ่นในต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษัทฯ จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ในต่างประเทศผ่านผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย หรื อผู้จัดจาหน่ายท้ องถิ่นในต่างประเทศ
เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ ต่อไปยังผู้บริ โภคกลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะมีตัวแทนจาหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศที่ค่คู ้ ามี
ความแข็งแกร่ งในการกระจายผลิตภัณฑ์ และสาหรั บประเทศอื่น ๆ ที่ไ ม่ใช่ตลาดหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ข องกลุ่ม
บริษัทฯ จานวนผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย หรือผู้จดั จาหน่ายท้ องถิ่นในประเทศนั ้นๆ ของกลุ่มบริ ษัทฯ อาจมีการปรับเปลี่ยน
ไปตามความเหมาะสม นอกจากนี ้ กลุม่ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเข้ าทาสัญญาระยะยาวกับผู้นาเข้ า ตัวแทนจาหน่าย หรื อ
ผู้จดั จาหน่ายดังกล่าว แม้ ว่ากลุม่ บริษัทฯ จะมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่ยาวนานกับคู่ค้าดังกล่าวก็ตาม
ดังนั ้น หากความสัมพันธ์ ท างธุรกิจดังกล่า วยุติลง หรื อคู่ค้าไม่ สามารถปฏิ บัติงานได้ ตามเป้าหมาย ปั จ จัยดังกล่า วอาจ
ส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ ในอนาคต ทัง้ นี ้
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหกเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 สัดส่วนรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 23.9 ร้ อยละ 23.7
ร้ อยละ 22.6 และร้ อยละ 28.629.8 ของรายได้ จากการขายรวมของกลุม่ บริษัทฯ ตามลาดับ
16.8.3 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ
องค์ประกอบหลักของต้ นทุนขายของกลุม่ บริษัทฯ คือ วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ ซึง่ แบ่งออกเป็ นขวดแก้ ว ฝาขวด กระป๋ อง ฝา
กระป๋ อง น ้าตาลทราย และสารปรุงแต่งรส ทั ้งนี ้ หากต้ นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อมีการเปลี่ยนแปลงไป หรื อต้ นทุนค่า
วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อปรับเพิ่มขึ ้นจากสภาวะขาดแคลนวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อดังกล่าวในขณะที่กลุ่มบริ ษัทฯ ไม่ สามารถ
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ผลักภาระต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นให้ แก่ผ้ บู ริโภคได้ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อ ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกลุม่ บริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา ต้ นทุนค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อส่วนใหญ่ของกลุม่ บริษัทฯ ไม่ได้ มีความผันผวนมากนัก เว้ นแต่ต้นทุน
ค่าขวดแก้ วซึง่ มีการปรับเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ด้ วยเหตุนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ จึงได้ ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจผลิตขวดแก้ วสีชาผ่าน
APG ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย APG จะเป็ นผู้ผลิตขวดแก้ วสีชาเพื่อจาหน่ายให้ แก่ CBD เพื่อใช้ เป็ นบรรจุภัณฑ์
สาหรับคาราบาวแดงทดแทนการสัง่ ซื ้อขวดแก้ วสีชาจากบริษัทภายนอกบางส่วน ทั ้งนี ้ APG ได้ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์
ในเดือนสิงหาคม ปี 2557กลุ่มบริ ษัทฯ คาดว่าโรงงานผลิตขวดแก้ ว สีชาภายใต้ การดาเนินงานโดย APG จะก่อสร้ างแล้ ว
เสร็จและเริ่มดาเนินการเชิงพาณิชย์ ได้ ในไตรมาส 4 ปี 2557
16.8.4 โรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาของ APG
กลุ่มบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการได้ ลงทุนเพื่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีชาผ่าน APG เพื่อทดแทนการซื ้อขวดแก้ วสีชาจาก
บุคคลภายนอกบางส่วน โดย APG ได้ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนสิงหาคม ปี 2557 คาดว่าโรงงานผลิตขวดแก้ วสี
ชาของ APG จะสามารถดาเนินการเชิงพาณิชย์ ได้ ในไตรมาส 4 ปี 2557 ซึ่งปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้ าง
ต้ นทุนขายของกลุม่ บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากโครงการก่อสร้ างดังกล่าวมีความล่าช้ า หรื อเมื่อดาเนินการเชิงพาณิชย์ แล้ ว
APG ไม่สามารถดาเนินการได้ ตามแผนที่คาดการณ์ไว้ ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อ ธุรกิจ ผลการดาเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญในอนาคต
16.8.5 อัตราดอกเบีย้
สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 กลุม่ บริษัทฯ มียอดเงินกู้จากสถาบันการเงิน
เป็ นจานวนทั ้งสิ ้น 2,897.52,750.6 ล้ านบาท ซึ่งยอดเงินกู้ส่วนใหญ่ มีการคิดอัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว ดังนั ้น หากอัตรา
ดอกเบี ้ยดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกลุม่ บริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
16.8.6 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหกเดือน
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 0.0 ล้ านบาท 2,000.0 ล้ านบาท 2,248.7 ล้ าน
บาทและ 2,205.22,161.7 ล้ านบาทตามลาดับ การกู้ยืมเงิน จากสถาบันการเงิน ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากการลงทุนในที่ดิน
และอาคารเพื่อ เป็ นอาคารสานักงานใหญ่ ของกลุ่ม บริ ษั ทฯ และการลงทุนในการก่อสร้ างโรงงานผลิตขวดแก้ วสีช าของ
APG เป็ นสาคัญ ดังนั ้น การเพิ่มขึ ้นของเงินกู้จากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นเพิ่มขึ ้น สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ส่วนที่ 2.4 หน้ าที่ 72

บริษัท คาราบาวกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

งวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของกลุ่มบริ ษัทฯ เท่ากับ 1.5 เท่า 5.3 เท่า
3.6 เท่า และ 3.43.6 เท่า ตามลาดับ
ดังนั ้น ปั จจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริ ษัทฯ อย่างมี
นัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษัทฯ จะนาเงินส่วนใหญ่ ที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้
ไปชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวซึง่ จะส่งผลให้ กลุม่ บริษัทฯ มีหนี ้สินรวมลดลง และในขณะเดียวกันกลุ่มบริ ษัทฯ จะมีส่วนของผู้
ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากทุนชาระแล้ วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ดังนั ้น กลุ่มบริ ษัทฯ จะ
มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
16.8.7 อัตราแลกเปลี่ยน
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557งวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิ ถุน ายน 2557 กลุ่ม บริ ษั ท ฯ มี รายได้ จ ากการขายคาราบาวแดงในต่ า งประเทศเท่ า กั บ 1,552.0 ล้ า นบาท และ
490.71,096.2 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 22.6 และร้ อยละ 28.629.8 ของรายได้ จากการขายรวม
ของกลุม่ บริษัทฯ ตามลาดับ ซึง่ การส่งออกบางส่วนมีการขายเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ ในขณะที่วัตถุดิบเกือบทั ้งหมด
เป็ นการจัดซื ้อภายในประเทศ ดังนั ้น ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอาจส่งผลกระทบต่อการกาหนดราคาขาย
และรายได้ จากการขายคาราบาวแดงในต่างประเทศของกลุม่ บริษัทฯโดยหากเงินบาทมีแนวโน้ ม แข็งค่าขึ ้น รายได้ จากการ
ขายคาราบาวแดงในต่ า งประเทศเมื่ อ แปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทจะลดลง ซึ่ง อาจส่ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ธุ รกิ จ ผลการ
ดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของกลุม่ บริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ หากในอนาคต กลุม่ บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติม โดยเงินลงทุนดังกล่าวอยู่ใ นสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่มบริ ษัทฯ
อาจมีความเสีย่ งที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินดังกล่าว
16.8.8 อัตราส่ วนกาไรสุทธิต่อหุ้น
สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ 2557 กลุ่ม
บริษัทฯ มีอตั ราส่วนกาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.02 บาทต่อหุ้น 0.65 บาทต่อหุ้น 1.19 บาทต่อหุ้น 0.52 บาทต่อหุ้น และ 0.64
บาทต่อหุ้น ตามลาดับ อัตราส่วนกาไรสุทธิ ต่อหุ้นดังกล่าวคานวณโดยการนากาไรสุทธิ ที่เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก โดยคานวณบนฐานมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้น หุ้นละ 1.00 บาท
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวัน ที่ 30 มิถุน ายน 2557 บริ ษั ทฯ มีทุน จดทะเบียนชาระแล้ วทัง้ สิ ้น 620.0 ล้ านบาท แบ่ ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 6.2 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่
2/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ได้ มีมติเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้
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1. เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 230.0 ล้ านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 2.3 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
100.0 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั ้งสิ ้น 850.0 ล้ านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 8.5 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บาท
2. เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100.0 บาท เป็ นหุ้นละ 1.0 บาท ส่งผลให้
จานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 8.5 ล้ านหุ้น เป็ น 850.0 ล้ านหุ้น
3. ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 150.0 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหุ้นละ 1.0 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชน
(Initial Public Offering)
ดังนั ้น ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 1,000.0
ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,000.0 ล้ านหุ้น
จากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทฯ ที่สอบทานแล้ ว สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 กลุม่ บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 495.2 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นกาไรสุทธิ ที่เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ 396.7 ล้ าน
บาท และกาไรสุทธิ ที่ เป็ นส่ว นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษั ทย่อย 98.5 ล้ านบาท หากนากาไรสุท ธิ
สาหรับงวดหกเดือนดังกล่าว ปรับค่าให้ เป็ นรายปี (Annualize) กลุ่มบริ ษัทฯ จะมีกาไรสุทธิ เท่ากับประมาณ 891.9 ล้ าน
บาท (คานวณอยู่ภายใต้ สมมติฐานว่างบการเงินรวมของบริ ษัทฯ สาหรับครึ่งปี หลังจะไม่มีกาไรที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุม เนื่องจากบริษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างและเข้ าซื ้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือในบริ ษัทย่อยแล้ วเสร็ จ
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยรายละเอี ยดของการปรั บโครงสร้ า งดัง กล่า วได้ ถูกเปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2.2 หัวข้ อ ที่ 1
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ) ซึ่ง คิดเป็ นอัตรากาไรสุท ธิ ต่อหุ้น (Fully Diluted) เท่ ากับ 0.89 บาทต่ อหุ้น
คานวณโดยการหารกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวด้ วยจานวนหุ้นสามัญ 1,000.0 ล้ านหุ้น
ดังนั ้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ อาจส่งผลให้ อัตรากาไรสุทธิ ต่อหุ้นของกลุ่มบริ ษัทฯ ที่จะ
เกิดขึ ้นในอนาคตลดลง หากกลุ่มบริ ษัท ฯ ไม่สามารถสร้ างรายได้ และกาไรสุทธิ ใ ห้ มีอัตราการเติบ โตมากกว่าอัตราการ
เพิ่มขึ ้นของจานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ
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