
 
 

 
 
 
 
 ที ่บชก.003/2563 
 วนัท่ี  11  พฤษภาคม  2563 
 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที ่1 ปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จ ากดั (มหาชน) หรือ “SORKON”  (‘บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ย ขอรายงานและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2563 โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
 

รายได้และรายได้จากการขาย 
จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายด้านอาหารในปริมาณ

ที่มากขึน้ในชว่งเดือนมีนาคม และรัฐบาลได้มีประกาศให้ร้านอาหารเปิดจ าหนา่ยได้เฉพาะการน ากลบัเทา่นัน้ ซึง่ได้
สง่ผลท าให้บริษัทฯ มีรายได้ในไตรมาส 1 ปี 2563 รวม 726.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากในชว่งเวลาเดยีวกนั ปี 2562 เป็น
มลูคา่ 29.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 โดยเป็นรายได้จากการขาย 718.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 เป็นมลูคา่ 
30.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.4 การเติบโตของรายได้จากการขายมีรายละเอยีดดงันี:้- 

- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้สตัว์ (อาหารพืน้เมืองไทย อาหารขบเคีย้ว และ อาหารแช่แขง็พร้อม
ทาน) มีรายได้รวม 379.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2562  เป็นมลูคา่ 24.9 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.0  

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีรายได้รวม 245.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 
14.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.3  

- ธุรกิจร้านอาหารมีรายได้รวม 31.5 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 4.7 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 12.9  

- ธุรกิจฟาร์มสกุรมีรายได้รวม 62.7 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 4.1 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 6.2 

ก าไรขัน้ต้น 
บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 194.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 4.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 2.3 โดยบริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นโดยเฉลีย่ในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงจากร้อยละ 27.7 ในไตรมาส 1 ปี 
2562 เป็นร้อยละ 27.1 โดยมีรายละเอียดเป็นรายกลุม่ธุรกิจ ดงันี:้- 
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- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้สตัว์ (อาหารพืน้เมืองไทย อาหารขบเคีย้ว และ อาหารแช่แขง็พร้อม
ทาน) มีก าไรขัน้ต้น 102.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 4.2 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2  

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีก าไรขัน้ต้น 65.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 
1.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.5  

- ธุรกิจร้านอาหาร มีก าไรขัน้ต้น 17.2 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 2.8 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 13.8  

- ธุรกิจฟาร์มสกุร มีก าไรขัน้ต้น 9.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 1.4 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.5  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากบั 143.1 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับ    

ไตรมาส 1 ปี 2562 

 

รายการอื่นๆ 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯ มีการบนัทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของอาคารส านกังานแห่งใหม่คิดเป็นมลูค่า 

2.1 ล้านบาท  และ 4.0 ล้านบาท ตามล าดบั และมีการบนัทึกรายการขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมหกั

ต้นทนุในการขายของสนิทรัพย์ชีวภาพเป็นมลูคา่ 5.7 ล้านบาท  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาส 1 ปี 2563 มีมลูคา่ 9.2 ล้านบาท  ซึง่เพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2562  

คิดเป็นมลูคา่ 1.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.0 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ มีการบนัทกึรายการดอกเบีย้จ่ายจาก

หนีส้ินตามสญัญาเช่า จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิเป็นครัง้

แรก 

 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นมลูคา่ 33.4 ล้านบาท ลดลง
จากไตรมาส 1 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 3.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.0 เนื่องจากการบนัทกึรายการขาดทนุ จากการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรัพย์ชีวภาพ และรายการดอกเบีย้จา่ยจากหนีส้นิตามสญัญา
เช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 ที่เร่ิมถือปฏิบตัิในปี 2563 
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ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 2,567.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.0 ล้านบาท จาก 

2,566.1 ล้านบาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.04 เนื่องจาก เงินฝากธนาคารลดลงจากการจ่ายช าระ

คืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ และมีการบนัทกึสนิทรัพย์สทิธิการใช้ตามสญัญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 

16 ที่เร่ิมถือปฏิบตัิในปี 2563 

 
หนีส้นิ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 1,447.7 ล้านบาท  ลดลง 32.9 ล้านบาท จาก 1,480.6 

ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  คิดเป็นร้อยละ 2.2 เนื่องจากมีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน และมีการบนัทึกหนีส้ินตามสญัญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 ที่เร่ิมถือปฏิบตัิในปี 

2563 

 
ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 1,119.3 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 33.7 ล้านบาท 
จาก 1,058.6 ล้านบาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.1 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
 

ขอแสดงความนบัถือ  

  
 

                                                                            (นายเจริญ  รุจิราโสภณ, นางนิรมล  รุจิราโสภณ)  
                                                                                                   กรรมการผู้มีอ านาจ 


