
 
 

 
 
 
 
 ที ่บชก.005/2563 
 วนัท่ี  10  สงิหาคม  2563 
 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที ่2 ปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จ ากดั (มหาชน) หรือ “SORKON” (‘บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ย ขอรายงานและชีแ้จง
ผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
 

รายได้และรายได้จากการขาย 
บริษัทฯ มีรายได้ในไตรมาส 2 ปี 2563 รวม 699.9 ล้านบาท ลดลงจากในช่วงเวลาเดียวกนั ปี 2562 เป็น

มลูคา่ 28.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 โดยเป็นรายได้จากการขาย 690.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 
29.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 โดยมีรายละเอียดดงันี:้- 

- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้สตัว์ (อาหารพืน้เมืองไทย อาหารขบเคีย้ว และอาหารแชแ่ข็งพร้อมทาน) 
มีรายได้รวม 369.8 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2562  เป็นมลูคา่ 17.5 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 4.5 เนื่องจากในชว่งไตรมาส 1 ปี 2563 ผู้บริโภคได้มีการใช้จ่ายด้านอาหารเพื่อเก็บส ารองไว้
แล้ว และก าลงัซือ้ของผู้บริโภคลดลง 

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีรายได้รวม 235.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 
2.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1  

- ธุรกิจร้านอาหารมีรายได้รวม 20.4 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 17.9 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 46.7 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ท าการปิดสาขาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  

- ธุรกิจฟาร์มสกุรมีรายได้รวม 64.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 3.7 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 

ก าไรขัน้ต้น 
บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 182.3 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 3.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 1.9 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นโดยเฉลีย่ในไตรมาส 2 ปี 2563 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 25.8 ในไตรมาส 2 
ปี 2562 เป็นร้อยละ 26.4 โดยมีรายละเอยีดเป็นรายกลุม่ธุรกิจ ดงันี:้- 
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- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้สตัว์ (อาหารพืน้เมืองไทย อาหารขบเคีย้ว และอาหารแชแ่ข็งพร้อมทาน) 

มีก าไรขัน้ต้น 106.6 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 7.9 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.0  

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีก าไรขัน้ต้น 59.9 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 
1.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.3  

- ธุรกิจร้านอาหาร มีก าไรขัน้ต้น 10.7 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 10.3 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49.0 เนื่องจากรายได้ลดลง 

- ธุรกิจฟาร์มสกุร มีก าไรขัน้ต้น 5.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 0.2 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2563 เทา่กบั 142.6 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 

ปี 2562 คิดเป็นมลูค่า 16.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.1 เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทฯ มีการตัง้ส ารอง

เงินชดเชยกรณีพนกังานเกษียณอายแุละเลกิจ้างตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2562)  

 

รายการอื่นๆ 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทฯ มีการบนัทกึรายได้และค่าใช้จ่ายของอาคารส านกังานให้เช่า คิดเป็นมลูคา่ 2.1 

ล้านบาท  และ 4.0 ล้านบาท ตามล าดบั และมีก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขายของ

สนิทรัพย์ชีวภาพเป็นมลูคา่ 5.4 ล้านบาท  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาส 2 ปี 2563 มีมลูค่า 8.1 ล้านบาท  ซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2562  

คิดเป็นมลูคา่ 0.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.7 

 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นมลูคา่ 31.1 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 11.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.7 เนื่องจากคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร
ของไตรมาสนีล้ดลง  และมกีารบนัทกึก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรัพย์
ชีวภาพ  
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ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 2,598.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 32.6 ล้านบาท จาก 

2,566.1 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.3 เนื่องจากมีการบนัทกึสนิทรัพย์สทิธิการใช้ตาม

สญัญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ที่เร่ิมถือปฏิบตัิในปี 2563  

 
หนีส้นิ 

 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 1,513.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 32.4 ล้านบาท จาก 

1,480.6 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  คิดเป็นร้อยละ 2.2 เนื่องจากมีการบนัทึกหนีส้ินตามสญัญาเช่า ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ทีเ่ร่ิมถือปฏิบตัิในปี 2563 

 
ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 1,085.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 0.1 ล้านบาท 
จาก 1,085.6 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คิดเป็นร้อยละ 0.01 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
 

ขอแสดงความนบัถือ  

  
 

                                                                            (นายเจริญ  รุจิราโสภณ, นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ)  
                                                                                                   กรรมการผู้มีอ านาจ 


