
 
 

 
 
 ที ่บชก.006/2562 
 วนัท่ี  11  พฤศจิกายน  2562 
 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที ่3 ปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จ ากดั (มหาชน) หรือ “SORKON”  (‘บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ย ขอรายงานและชีแ้จง
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2562 โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
 

รายได้และรายได้จากการขาย  
บริษัทฯ มีรายได้ในไตรมาส 3 ปี 2562 รวม 696.9 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 เป็น

มลูคา่ 14.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2 โดยเป็นรายได้จากการขาย 690.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็นมลูคา่ 
20.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.1 การเติบโตของรายได้จากการขายมีรายละเอยีดดงันี:้- 

- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้สตัว์ (อาหารพืน้เมืองไทย อาหารขบเคีย้ว และ อาหารแช่แขง็พร้อม
ทาน) มีรายได้รวม 366.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นมลูคา่ 26.5 ล้านบาท     
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.8 รายได้ที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากกลุม่อาหารพืน้เมืองไทยที่มีการปรับปรุง
บรรจภุณัฑ์และรสชาตใิห้ทนัสมยั ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครอบคลมุ
มากยิ่งขึน้ 

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีรายได้รวม 223.4 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นมลูคา่ 
12.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.1 ซึง่ได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจของประเทศลกูค้า     
ในกลุม่ทวีปยโุรปที่มีก าลงัซือ้ลดลง และความสามารถในการแขง่ขนัด้านราคากบัประเทศคูแ่ขง่ เชน่ 
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่มาโดยตลอด 

- ธุรกิจร้านอาหารมีรายได้รวม 35.1 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นมลูคา่ 1.1 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 3.0  

- ธุรกิจฟาร์มสกุรมีรายได้รวม 65.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นมลูคา่ 7.2 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.4 เนื่องจากราคาเฉลีย่ของสกุรขนุมีการปรับสงูขึน้จากไตรมาสเดียวกนั ของปี 
2561 
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ก าไรขัน้ต้น 

บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นโดยเฉลีย่ในไตรมาส 3 ปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 28.0 ในไตรมาส 3 ปี 2561   
เป็นร้อยละ 25.1 คิดเป็นมลูคา่ 173.6 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นมลูคา่ 14.1 ล้านบาท หรือลดลง  
ร้อยละ 7.5 โดยมีรายละเอียดเป็นรายกลุม่ธุรกิจ ดงันี:้- 

 
- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้สตัว์ (อาหารพืน้เมืองไทย อาหารขบเคีย้ว และ อาหารแช่แขง็พร้อม

ทาน) มีก าไรขัน้ต้น 94.7 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 คิดเป็นมลูคา่ 11.5 ล้านบาท   
หรือลดลงร้อยละ 10.8 เนื่องจากราคาเฉลีย่ของวตัถดุิบที่เป็นเนือ้สกุรมีการปรับสงูขึน้จากไตรมาส 3 
ปี 2561  

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีก าไรขัน้ต้น 58.2 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 คิดเป็นมลูคา่ 
0.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.4 เนื่องจากรายได้จากการสง่ออกลดลง 

- ธุรกิจร้านอาหาร มีก าไรขัน้ต้น 19.2 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 คิดเป็นมลูคา่ 1.3 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 6.3  

- ธุรกิจฟาร์มสกุร มีก าไรขัน้ต้น 1.5 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2561 คิดเป็นมลูคา่ 0.5 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 25  มีผลมาจากการเกิดโรค ASF (Africa Swine Fever) ในสกุรขนุ ท าให้มี
คา่ใช้จา่ยในการป้องกนัโรคเพิม่ขึน้  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.5 จากไตรมาส 3 ปี 2561 คิดเป็น

มลูค่า 8.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายที่หลากหลายมากขึน้ และมีการจดัรายการ

สง่เสริมการขาย เพื่อรักษาฐานลกูค้าและเพิ่มยอดขายในประเทศให้เพิ่มขึน้  

 

รายการอื่นๆ 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ มีการบนัทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของอาคารส านกังานแห่งใหม่คิดเป็นมลูค่า 

2.1 ล้านบาท  และ 3.7 ล้านบาท และมีผลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายสินทรัพย์

ชีวภาพเป็นมลูค่า 21.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคายุติธรรมของสกุรขนุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 มีการปรับ

ลดลง เมื่อเทียบกบัราคายตุิธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2562 มีมลูคา่ 8.7 ล้านบาท  ซึง่เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2561  

คิดเป็นมลูคา่ 0.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.2  
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ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 4.2  ล้านบาท เมื่อ
เทียบกบั 45.5 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิลดลง 41.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.8 
เนื่องจาก บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2561 ดงันี ้

- ราคาของวตัถดุิบเนือ้สกุรมีการปรับสงูขึน้  
- คา่ใช้จา่ยในการป้องกนัโรคระบาดในสกุร (ASF) 
- คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขายและขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย  
- ผลขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายสนิทรัพย์ชีวภาพ 

 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้  2,433.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27.5 ล้านบาท จาก 
2,405.7 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.1 เนือ่งจากการเพิ่มปริมาณการจดัเก็บวตัถดุิบเนือ้สกุร 
 
หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 1,398.8 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 51.3 ล้านบาท จาก 
1,347.5 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  คิดเป็นร้อยละ 3.8 เนื่องจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงินเพิ่มขึน้  

 
ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 1,034.5 ล้านบาท ลดลง 23.7 ล้านบาท 
จาก 1,058.2 ล้านบาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 2.2 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
 

ขอแสดงความนบัถือ  

  
 

                                                                            (นายเจริญ รุจิราโสภณ, นางนิรมล รุจิราโสภณ)  
                                                                                                   กรรมการผู้มีอ านาจ 


