
 
 

 
 
 
 
 ที ่บชก.007/2563 
 วนัท่ี  12  พฤศจิกายน  2563 
 

เรือ่ง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ไตรมาสที ่3 ปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท ส. ขอนแก่นฟูด้ส ์จ ากดั (มหาชน) หรอื “SORKON” (‘บรษัิทฯ”) และบรษัิทยอ่ย ขอรายงานและชีแ้จง
ผลการด าเนินงานส าหรบังวดไตรมาส 3 ปี 2563 โดยมีสาระส าคญัดงันี ้
 

รายได้และรายได้จากการขาย 
บรษัิทฯ มีรายไดใ้นไตรมาส 3 ปี 2563 รวม 684.7 ลา้นบาท ลดลงจากในช่วงเวลาเดียวกนั ปี 2562 เป็น

มลูคา่ 12.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 โดยเป็นรายไดจ้ากการขาย 666.0 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 
24.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.5 โดยมีรายละเอียดดงันี:้- 

- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้สตัว ์(อาหารพืน้เมืองไทย อาหารขบเคีย้ว และอาหารแชแ่ข็งพรอ้มทาน) 
มีรายไดร้วม 334.9 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562  เป็นมลูคา่ 31.8 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 8.7 เนื่องจากก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง ซึง่เป็นผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีรายไดร้วม 238.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 
14.9 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.7 เนื่องจากยอดสง่ออกไปตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 

- ธุรกิจรา้นอาหารมีรายไดร้วม 23.3 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 11.8 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 33.6 เนื่องจากจ านวนสาขาที่ลดลง 

- ธุรกิจฟารม์สกุรมีรายไดร้วม 69.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 4.4 ลา้นบาท 
หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.7 เนื่องจากสกุรขนุมีราคาสงูขึน้ 

 

ก าไรขั้นตน้ 
บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ 180.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 6.6 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 3.8 โดยบรษัิทฯ มีอตัราก าไรขัน้ตน้โดยเฉลีย่ในไตรมาส 3 ปี 2563 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 25.1 ในไตรมาส 3 ปี 
2562 เป็นรอ้ยละ 27.1 โดยมีรายละเอียดเป็นรายกลุม่ธุรกิจ ดงันี:้- 
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- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้สตัว ์(อาหารพืน้เมืองไทย อาหารขบเคีย้ว และอาหารแชแ่ข็งพรอ้มทาน) 
มีก าไรขัน้ตน้ 93.8 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 0.9 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 1.0 เนื่องจากยอดขายที่ลดลง 

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีก าไรขัน้ตน้ 60.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 
2.7 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.6 

- ธุรกิจรา้นอาหาร มีก าไรขัน้ตน้ 12.0 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 7.2 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 37.5 เนื่องจากจ านวนสาขาที่ลดลง 

- ธุรกิจฟารม์สกุร มีก าไรขัน้ตน้ 13.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 11.9 
ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 793.3 เนื่องจากสกุรขนุมีราคาสงูขึน้ และตน้ทนุการเลีย้งสกุรขนุลดลง 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 3 ปี 2563 เทา่กบั 140.3 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาส 3 

ปี 2562 คิดเป็นมลูคา่ 0.8 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.6 

 

รายการอื่นๆ 

ในไตรมาส 3 ปี 2563 บรษัิทฯ มีการบนัทึกรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายของอาคารส านกังานใหเ้ช่า คิดเป็นมลูคา่ 3.6 

ลา้นบาท  และ 4.9 ลา้นบาท ตามล าดับ และมีก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สนิทรพัยชี์วภาพเป็นมลูคา่ 7.5 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคายตุิธรรมของสกุรขนุ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 มีการ

ปรบัเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัราคายตุิธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินในไตรมาส 3 ปี 2563 มีมลูค่า 7.6 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2562  

คิดเป็นมลูคา่ 1.1 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12.6 เนื่องจากเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินลดลง 

 

ก าไรสุทธิ 

บรษัิทฯ มีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในไตรมาส 3 ปี 2563 เป็นมลูคา่ 39.4 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2562 เป็นมลูคา่ 35.2 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 838.1 เนื่องจากราคาสกุรขนุมีการปรบัตวั
สงูขึน้ ตน้ทนุในการเลีย้งสกุรขนุลดลง และมีการบนัทกึก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขาย
ของสนิทรพัยชี์วภาพเพิ่มขึน้  
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ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย ์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมทั้งสิน้  2,560.1 ล้านบาท ลดลง 6.0 ลา้นบาท จาก 

2,566.1 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 0.2 เนื่องจากลกูหนีก้ารคา้และสนิคา้คงเหลอืลดลง 

 
หนี้สนิ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีหนี ้สินรวมทั้งสิน้ 1,434.6 ล้านบาท ลดลง 46.0 ล้านบาท จาก 

1,480.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  คิดเป็นรอ้ยละ 3.1 เนื่องจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลง 

 
ผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 1,125.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 39.9 ลา้นบาท 
จาก 1,085.6 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 3.7 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ   
 

ขอแสดงความนบัถือ  

  
 

                                                                            (นายเจรญิ  รุจิราโสภณ, นางนิรมล  รุจิราโสภณ)  
                                                                                                   กรรมการผูม้ีอ  านาจ 


