
 

 

 
 
 
 

 ที� บชก.002/2564 
 วนัที�  25  กมุภาพนัธ ์ 2564 
 

เรื�อง คาํอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบัปีสิ -นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

บรษัิท ส. ขอนแก่นฟูด้ส ์จาํกดั (มหาชน) หรอื “SORKON” (‘บรษัิทฯ”) และบรษัิทยอ่ย ขอรายงานและชี -แจง
ผลการดาํเนินงานประจาํปีสิ -นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ที�ไดผ้า่นการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
และผา่นการรบัรองของคณะกรรมการบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมีสาระสาํคญัดงันี - 
 

รายได้และรายได้จากการขาย 
บรษัิทฯ มีรายไดร้วมในปี 2563 จาํนวน 2,793.9 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 71.1 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 2.5 โดยเป็นรายไดจ้ากการขาย 2,763.3 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 73.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย
ละ 2.6 โดยมีรายละเอียดตามกลุม่ธุรกิจ ดงันี -:- 

- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื -อสตัว ์(อาหารพื -นเมืองไทย อาหารขบเคี -ยว และอาหารแชแ่ข็งพรอ้มทาน) 
มีรายไดร้วม 1,441.4 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 71.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.7 
เนื�องจากกาํลงัซื -อในประเทศของผูบ้รโิภคลดลง ซึ�งเป็นผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื -อไวรสัโคโรนา 2019 

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีรายไดร้วม 963.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ -นจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 30.9 ลา้น
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.3 เนื�องจากยอดสง่ออกไปตา่งประเทศเพิ�มขึ -น 

- ธุรกิจรา้นอาหารมีรายไดร้วม 96.7 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 46.3 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 32.4 เนื�องจากผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื -อไวรสัโคโรนา 2019 
และจาํนวนสาขาที�ลดลง 

- ธุรกิจฟารม์สกุรมีรายไดร้วม 261.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ -นจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 13.1 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 5.3 เนื�องจากสกุรขนุมีราคาสงูขึ -น 
 

กาํไรข ั�นตน้ 
บรษัิทฯ มีกาํไรขั-นตน้ 735.9 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 16.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.2 โดย

บรษัิทฯ มีอตัรากาํไรขั-นตน้โดยเฉลี�ยในปี 2563 รอ้ยละ 26.6 ใกลเ้คียงกบัปี 2562 ที�มีอตัรากาํไรขั-นตน้โดยเฉลี�ยรอ้ยละ 
26.5 โดยมีรายละเอียดเป็นรายกลุม่ธุรกิจ ดงันี -:- 
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- ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื -อสตัว ์(อาหารพื -นเมืองไทย อาหารขบเคี -ยว และอาหารแชแ่ข็งพรอ้มทาน) 
มีกาํไรขั-นตน้ 399.7 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 9.4 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.3 
เนื�องจากยอดขายที�ลดลง 

- ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป มีกาํไรขั-นตน้ 247.0 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 4.9 ลา้นบาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 เนื�องจากสดัสว่นของรายไดจ้ากช่องทาง Traditional trade ซึ�งเป็นช่องทางที�ทาํ
กาํไรมาก ลดลง  

- ธุรกิจรา้นอาหาร มีกาํไรขั-นตน้ 52.1 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นมลูคา่ 26.9 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 34.1 เนื�องจากรายไดแ้ละจาํนวนสาขาที�ลดลง 

- ธุรกิจฟารม์สกุร มีกาํไรขั-นตน้ 37.0 ลา้นบาท เพิ�มขึ -นจากปี 2562  เป็นมลูคา่ 24.9 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 205.8 เนื�องจากราคาขายของสกุรขนุมกีารปรบัตวัสงูขึ -น 
 

ค่าใช ้จ่ายในการขายและบร ิหาร 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในปี 2563 จาํนวน 572.1 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เป็นมลูค่า 

12.9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.2  เนื�องจากการบรหิารคา่ใชจ้่ายที�มีประสทิธิภาพ  

 

รายการอ ื�นๆ  

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีการบนัทกึรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยของอาคารสาํนกังานใหเ้ช่า คิดเป็นมลูคา่ 11.2 ลา้นบาท  

และ 17.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีผลขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัย์

ชีวภาพเป็นมลูคา่ 7.4 ลา้นบาท ซึ�งเป็นผลมาจากจาํนวนสกุรขนุคงเหลอืปลายงวดนอ้ยกว่าปี 2562 และมีขาดทนุจาก

การดอ้ยคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุเป็นมลูคา่ 1.6 ลา้นบาท เนื�องจากการประเมินมลูคา่ที�ดินในปี 2563 

 

ค่าใช ้จ่ายทางการเงนิ 

คา่ใชจ้่ายทางการเงินในปี 2563 มีมลูค่า 32.5 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562  เป็นมลูค่า 1.2 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 3.6 เนื�องจาก เงินกูแ้ละอตัราดอกเบี -ยจากสถาบนัการเงินลดลง 
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กาํไรสุทธ ิ 

บรษัิทฯ มีกาํไรสทุธิสว่นที�เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ในปี 2563 เป็นมลูคา่ 109.9 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบั
112.1 ลา้นบาท ในปี 2562 บรษัิทฯ มีกาํไรสทุธิลดลง 2.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.0 เนื�องจากผลกระทบ ดงันี - 

- รายไดจ้ากการขายที�ลดลง เนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื -อไวรสัโคโรนา 2019 
- ผลขาดทนุจากการเปลี�ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรมหกัตน้ทนุในการขายสนิทรพัยชี์วภาพ 

- ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุ จากการประเมินราคาที�ดินใหม ่
 

ฐานะทางการเงนิ 
สินทร ัพย ์

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมทั-งสิ -น 2,654.5 ลา้นบาท เพิ�มขึ -น 88.4 ลา้นบาท จาก 

2,566.1 ลา้นบาท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 3.4 เนื�องจากการเพิ�มขึ -นของสินทรพัยส์ิทธิการใช ้จาก

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบตัิ 

 
หนี�สนิ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี -สินรวมทั-งสิ -น 1,508.9 ลา้นบาท เพิ�มขึ -น 28.3 ล้านบาท จาก 

1,480.6 ลา้นบาท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 1.9 เนื�องจากหนี -สินตามสญัญาเช่าเพิ�มขึ -นจากการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 มาถือปฏิบตัิ  แตอ่ยา่งไรก็ตามเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลง 

 
ผู้ถอืห ุ้น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้รวมทั-งสิ -น 1,145.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ -น 60.1 ลา้นบาท 
จาก 1,085.6 ลา้นบาท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 เนื�องจากกาํไรสทุธิระหวา่งปีและสว่นเกินทนุ
จากการประเมินราคาที�ดินใหม ่
 

จึงเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ   
 

ขอแสดงความนบัถือ  

  
 

                                                                                (นายเจรญิ รุจิราโสภณ, นางนิรมล รุจิราโสภณ)  
                                                                                                   กรรมการผูม้ีอาํนาจ 


