
 
 

 
 
 ที ่บชก.001/2563 
 วนัท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2563 
 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จ ากดั (มหาชน) หรือ “SORKON” (‘บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ย ขอรายงานและชีแ้จง
ผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่ได้ผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
และผา่นการรับรองของคณะกรรมการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้
 

รายได้และรายได้จากการขาย  
บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2562 จ านวน 2,865.0 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 73.7 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 โดยเป็นรายได้จากการขาย 2,837.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 128.2 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.7 โดยมีรายละเอียดตามกลุม่ธุรกิจ ดงันี:้- 

- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้สตัว์ (อาหารพืน้เมืองไทย อาหารขบเคีย้ว และ อาหารแช่แขง็พร้อม
ทาน) มีรายได้รวม 1,512.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็นมลูคา่ 94.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 6.6 รายได้ที่เพิ่มขึน้มาจากกลุม่อาหารพืน้เมืองไทยที่มกีารปรับปรุงบรรจภุณัฑ์ให้ทนัสมยั 
พร้อมทัง้พฒันาผลติภณัฑ์ใหมใ่ห้มีรสชาติทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
หลากหลายมากยิ่งขึน้ 

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีรายได้รวม 932.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นมลูคา่ 12.8 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 1.4  เนื่องจากรายได้จากการสง่ออกลดลง เป็นผลมาจากคา่เงินบาทท่ีแขง็คา่ขึน้ 
ท าให้ไมส่ามารถแขง่ขนัด้านราคากบัประเทศคูแ่ขง่ เช่น ประเทศเวียดนามได้  

- ธุรกิจร้านอาหารมีรายได้รวม 143.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 เป็นมลูคา่ 4.2 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.1 ซึง่เป็นรายได้ที่เพิ่มขึน้จากการขยายช่องทางการจดัสง่สนิค้าร่วมกบัพนัธมติร
ทางธุรกิจ เช่น GrabFood  LINE MAN และ Foodpanda  

- ธุรกิจฟาร์มสกุรมีรายได้รวม 248.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็นมลูคา่ 42.7 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 20.7 เนื่องจากราคาขายเฉลีย่ของสกุรขนุมกีารปรับสงูขึน้ 
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ก าไรขัน้ต้น 

บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 28.3 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 26.5 คิดเป็นมลูคา่ 
752.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นมลูคา่ 13.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.7 โดยมีรายละเอียดตามกลุม่ธุรกิจ 
ดงันี:้- 

- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้สตัว์ (อาหารพืน้เมืองไทย อาหารขบเคีย้ว และ อาหารแช่แขง็พร้อม
ทาน) มีก าไรขัน้ต้น 409.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็นมลูคา่ 54.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
11.7 เนื่องจากราคาเฉลีย่ของวตัถดุิบที่เป็นเนือ้สกุรมีการปรับสงูขึน้  

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีก าไรขัน้ต้น 251.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็นมลูคา่ 6.7 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.7 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจดัการด้านวตัถดุิบและคา่ใช้จา่ยใน
การผลติได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

- ธุรกิจร้านอาหาร มีก าไรขัน้ต้น 79.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2561 คิดเป็นมลูคา่ 2.0 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.6  

- ธุรกิจฟาร์มสกุร มีก าไรขัน้ต้น 12.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 คิดเป็นมลูคา่ 32.1 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 160.8  เนื่องจากราคาขายเฉลีย่ของสกุรขนุมีการปรับสงูขึน้  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.6 จากปี 2561 คิดเป็นมลูค่า 31.2 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ ในเครือ ที่มีการเพิ่มช่องทางในการจดัจ าหนา่ยและการจดัรายการสง่เสริมการขาย เพื่อรักษา

ฐานลกูค้าและเพิ่มยอดขายในประเทศให้มากขึน้  และมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคมุภายใน

ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยการจดัตัง้หนว่ยงานขึน้มารับผิดชอบเป็นของบริษัทเอง 

 

รายการอื่นๆ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการบนัทกึรายได้และคา่ใช้จา่ยของอาคารส านกังานแหง่ใหมค่ดิเป็นมลูคา่ 8.6 ล้านบาท  

และ 14.9 ล้านบาท และมีผลขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายสินทรัพย์ชีวภาพเป็น

มลูค่า 10.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคายตุิธรรมของสกุรขนุในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงในอตัราที่น้อยกว่าปี 

2561 

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินในปี 2562 มีมลูค่า 33.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นมลูค่า 3.1 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 8.3 เนื่องจากมีการช าระคืนเงินกู้ยืมในปี 2561 และอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินลดลง 
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ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นมลูคา่ 112.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั 
191.3 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิลดลง 79.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.4 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบ ดงันี ้

- ราคาของวตัถดุิบเนือ้สกุรมีการปรับสงูขึน้  
- คา่ใช้จา่ยในการป้องกนัโรคระบาดในสกุร (ASF) ของฟาร์มสกุร 
- คา่ใช้จา่ยในการสง่เสริมการขายและขยายช่องทางการจดัจ าหนา่ย  
- การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคมุภายในของบริษัทในเครือ 
- ผลขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายสนิทรัพย์ชีวภาพ 
- ไมม่ีการรับรู้รายได้พิเศษจากก าไรจากการขายเงินมดัจ าทีด่ิน 

 
ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้  2,566.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 160.4 ล้านบาท จาก 
2,405.7 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.7 เนือ่งจากการเพิ่มปริมาณการจดัเก็บวตัถดุิบเนือ้สกุร 
และมีหนีส้นิระยะสัน้รอการตดับญัชี ท าให้บญัชีเงินฝากธนาคาร ณ วนัสิน้งวดเพิ่มขึน้ 
 
หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 1,480.6 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 133.1 ล้านบาท จาก 
1,347.5 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 9.9 เนื่องจากมเีงินกู้ ระยะสัน้รอการตดับญัชี และบริษัท
ในเครือได้มีการกู้ยืมเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เพื่อน ามาช าระคืนเงินกู้จากบริษัทแม ่

 
ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 1,085.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 27.4 ล้านบาท 
จาก 1,058.2 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 2.6 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
 

ขอแสดงความนบัถือ  

  
 

                                                                            (นายเจริญ รุจิราโสภณ, นางนิรมล รุจิราโสภณ)  
                                                                                                   กรรมการผู้มีอ านาจ 


