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 บรษัิท ส. ขอนแกนฟดูส จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอย (“บรษัิทฯ”) 

คาํอธบิายและวิเคราะหของฝายจัดการ 

งวดหกเดอืน สิ้นสดุวันที่ 30 มิถนุายน 2564 
 

 

ไตรมาสที 2 ปี 2564 บริษัทฯ 

มีรายได้จากการขายรวม 

692 ล้านบาท เพิมขึน 0.2% 

จากไตรมาสเดียวกันปีทีผ่าน

มา 

 

ภาพรวมธุรกิจ 

     บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไตรมาส 2/2564 จาํนวน 692 ลา้นบาท เพมิขึนร้อยละ 0.2 เทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (เพิมขนึร้อยละ 5.6 เทียบกับไตรมาส 1/2564) โดยมีสาเหตุหลัก

จากการออกสินคา้ใหม่ อาทิ ขา้วเหนียวหมฝูอย และหมูยอ ‘ยอบกิไบท’์ 

     บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย 6 เดือนแรก จาํนวน 1,347 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.4 เทียบกบั

ช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา เนืองจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (“Covid-19“) 

ในประเทศไทย กระทบการภาพรวมการซอืขายสินคา้ผ่านช่องทางโมเดิรน์เทรด ซงึเป็นกลุ่มลูกคา้

หลกัของบริษัทฯ รวมถงึกาํลงัซือทีลดลงของผูบ้ริโภค โดยยอดขายกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปซงึคิด

เป็นรอ้ยละ 36 ของรายไดจ้ากการขายรวม มีอตัราการเติบโตเพิมขึนร้อยละ 1.9 เทียบกับช่วง

เดียวกนัปีทีผา่นมา ขณะทียอดขายกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนือสกุร ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 52 ของรายได้

จากการขายรวม มีอตัราการเตบิโตลดลงรอ้ยละ 7.2 เทียบกบัช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา 

 

กําไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ 

ครึงปีแรกของปี 2564 เท่ากับ 

84 ล้านบาท เพิมขึน 29.7% 

จากช่วงเดียวกันปีทีผ่านมา 

     บริษัทฯ มีกาํไรขนัตน้ไตรมาส 2/2564 จาํนวน 184 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.5 ของรายได้

จากการขาย อัตรากาํไรขันต้นเพมิขึนร้อยละ 0.1 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา เนืองจาก

ตน้ทนุวตัถดุบิหลกั (สกุร) เริมปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 3  

     บริษัทฯ มีกาํไรขันตน้ 6 เดือนแรก จาํนวน 349 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 25.9 ของรายไดจ้าก

การขาย อัตรากาํไรขันต้นลดลงร้อยละ 0.8 เทียบกับช่วงเดียวกันปีทีผ่านมา เนืองจากต้นทุน

วัตถุดิบหลกั (สุกร) ปรบัตวัสูงขนึรอ้ยละ 2 ทงันีบริษัทฯ มุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนและงบลงทุนให้

สมัพนัธก์บัประมาณการขาย 

 

     บรษิัทฯ มีกาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2564 จาํนวน 49 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.1 

ของรายไดจ้ากการขาย เพิมขนึรอ้ยละ 58.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (เพิมขนึรอ้ยละ 

42.3 เทียบกับไตรมาส 1/2564) ทังนีเมือเทียบอัตรากาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ ต่อยอดขาย 

เพิมขึนร้อยละ 2.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีทีผ่านมา เนืองจากรับรู ้การปรับประมาณการ

คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่ายลดลง 

     บรษิัทฯ มีกาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ 6 เดือนแรก จาํนวน 84 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.2 ของ

รายไดจ้ากการขาย เพมิขึนรอ้ยละ 29.7 เทียบกบัช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา ทงันีเมือเทียบอตัรากาํไร

ส่วนทีเป็นของบริษัทฯ ต่อยอดขาย เพิมขนึรอ้ยละ 1.6 เทียบกบัช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา เนืองจาก

การปรบัประมาณการค่าใชจ่้ายในการขายและจาํหน่าย และมีกาํไรจากการเปลียนแปลงมูลค่า

ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยชี์วภาพ (ฟารม์สกุร) 
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อ อ ก สิ น ค้ า ใ ห ม่  พั ฒ น า

ช่องทางขายค้าปลีกดังเดิม 

ขอ้มูลธุรกิจหลัก 

. กลุ่มอาหารแปรรูปจากเนือสุกร 

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไตรมาส 2/2564 จาํนวน 370 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 54 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 0.2 เทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (เพิมขึน

รอ้ยละ 14.0 เทียบกบัไตรมาส 1/2564) และมีกาํไรขันตน้ 103 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.8 ของ

รายไดจ้ากการขาย  

     บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 6 เดือนแรก จาํนวน 696 ล้านบาท คิดเป็นร ้อยละ 52 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเตบิโตลดลงรอ้ยละ 7.2 เทียบกบัชว่งเดียวกนัปีทีผ่านมา และมีกาํไรขนัตน้ 

184 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.4 ของรายไดจ้ากการขาย เนืองจากยอดขายช่องทางโมเดริน์เทรด

ซงึเป็นช่องทางหลกัลดลง ทงันีบริษัทฯ มุ่งพฒันาสินคา้ใหม่เพือขยายฐานลูกคา้ อาทิ กลุ่มวยัรุ่น

และคนทาํงาน เพิมความสะดวกและโอกาสในการรับประทาน รวมทังปรับกลยุทธ์เพือขยาย

งบการเงนิรวม

ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถนุายน) (ลา้นบาท) (%) (ลา้นบาท) (%) (%YOY) (%QOQ)

รายไดจ้ากการขาย 692           100.0 %   690        100.0 %   0.2 %       5.6 %       

ต้นทุนขาย (508)         (73.5 %)   (508)         (73.6 %)   0.0 %     3.8 %     

กําไรขนัตน้ 184           26.5 %     182        26.4 %     0.7 %       10.8 %     

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํ หน่าย (52)           (7.5 %)    (64)           (9.3 %)    (19.2 %)   (2.2 %)    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (80)           (11.5 %)   (79)           (11.4 %)   1.2 %     2.1 %     

กําไรก่อนดอกเบียและภาษี (EBIT) 61             8.9 %       45          6.5 %       35.8 %     29.1 %     

ต้นทุนทางการเงิน (8)             (1.1 %)    (8)             (1.2 %)    (6.7 %)    (1.1 %)    

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (4)             (0.6 %)    (6)             (0.8 %)    (25.1 %)   (18.1 %)   

กําไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ 49             7.1 %       31          4.5 %       58.0 %     42.3 %     

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.15          0.10       

งบการเงนิรวม เพมิ/(ลด)

งวด 6 เดือน (มกราคม - มิถนุายน) (ลา้นบาท) (%) (ลา้นบาท) (%) (%YOY)

รายไดจ้ากการขาย 1,347      100.0 %   1,409      100.0 %   (4.4 %)      

ต้นทุนขาย (998)         (74.1 %)   (1,032)      (73.2 %)   (3.4 %)    

กําไรขนัตน้ 349        25.9 %     377        26.8 %     (7.4 %)      

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํ หน่าย (105)         (7.8 %)    (135)         (9.6 %)    (22.5 %)   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (158)         (11.7 %)   (151)         (10.7 %)   4.5 %     

กําไรก่อนดอกเบียและภาษี (EBIT) 109        8.1 %       95          6.7 %       15.0 %     

ต้นทุนทางการเงิน (15)           (1.1 %)    (17)           (1.2 %)    (12.0 %)   

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (10)           (0.7 %)    (13)           (0.9 %)    (23.2 %)   

กําไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ 84          6.2 %       65          4.6 %       29.7 %     

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.26       0.20       

ไตรมาส 2 /2564 ไตรมาส 2 /2563 เพมิ/(ลด)

ม.ค.-มิย. 2564 ม.ค.-มิย. 2563
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ช่องทางจดัจาํหน่ายผ่านกลุ่มรา้นคา้ปลีกดงัเดิม (Traditional Trade) และช่องทางออนไลนผ่์านผู้

ใหบ้ริการแอปพลิเคชนัชนันาํ เพือเป็นทางเลือกในการเขา้ถึงสินคา้และโปรโมทกิจกรรมการตลาด

ในชว่งสถานการณ ์Covid-19 

 

 

ยอดขาย โตต่อเนือ งผ่าน

ช่องทางร้านค้าปลีกดังเดิม

และตลาดส่งออก 

2. กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป 

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไตรมาส 2/2564 จาํนวน 248 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 36 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 5.3 เทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (เพิมขึน

รอ้ยละ 2.5 เทียบกับไตรมาส 1/2564) และมีกาํไรขนัตน้ 69 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 28.0 ของ

รายไดจ้ากการขาย  

     บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 6 เดือนแรก จาํนวน 490 ล้านบาท คิดเป็นร ้อยละ 36 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 1.9 เทียบกับช่วงเดียวกันปีทีผ่านมา และมีกาํไร

ขนัตน้ 133 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.2 ของรายไดจ้ากการขาย ทงันียอดขายผ่านช่องทางค้า

ปลีกแบบดงัเดิม (Traditional Trade) และตลาดส่งออกยังคงขยายตวัต่อเนือง ในขณะทียอดขาย

ผ่านชอ่งทางโมเดริน์เทรดลดลงเช่นเดียวกบักลุม่อาหารแปรรูปจากเนือสกุร 

 

 

ได้รับผลบวกจากราคาสุกร

ใ น ต ล า ด ที ป รั บ ขึ น  เ พิ ม

มาตรการควบคุมฟาร์ม 

3. กลุ่มงานฟาร์มสุกร 

     บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไตรมาส 2/2564 จาํนวน 60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตลดลงรอ้ยละ 6.7 เทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (ลดลงรอ้ย

ละ 14.3 เทียบกับไตรมาส 1/2564) และมีกาํไรขันตน้ 5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.1 ของรายได้

จากการขาย  

     บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 6 เดือนแรก จาํนวน 130 ล้านบาท คิดเป็นร ้อยละ 10 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตเพิมขึนร้อยละ 2.5 เทียบกับช่วงเดียวกันปีทีผ่านมา และมีกาํไร

ขนัตน้ 16 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.3 ของรายไดจ้ากการขาย โดยบริษัทฯ มีการรบัรูก้าํไรจาก

การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ (สุกร) 15 ลา้นบาท 

เนืองจากการปรบัขึนราคาจาํหน่ายสุกร โดยในปีนีบริษัทฯ ไดล้งทุนเพิมในกิจการฟารม์เพือเพิม

ประสิทธิภาพ ควบคมุคณุภาพการเลียงสกุร และรองรบัการขยายในอนาคต 

 

 

ปิ ด ส า ข า ร้ า น อ า ห า ร ที

ขาดทุน รุกช่องทางเดลิเวอรี 

และบริหารกําไรแต่ละสาขา 

4. กลุ่มงานร้านอาหาร Quick Service Restaurant (QSR) 

     บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไตรมาส 2/2564 จาํนวน 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตลดลงรอ้ยละ 36.6 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (ลดลงรอ้ย

ละ 27.6 เทียบกบัไตรมาส 1/2564) และมีกาํไรขนัตน้ 6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 48.3 ของรายได้

จากการขาย เนืองจากธรุกิจรา้นอาหารโดยเฉพาะสาขาในหา้งสรรพสินคา้ เป็นหนงึในธุรกจิทีไดร้บั

ผลกระทบโดยตรงจาก Covid-19  

     บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย 6 เดือนแรกจาํนวน 31 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2 ของยอดขาย

รวม มีอตัราการเติบโตลดลงรอ้ยละ 40.6 เทียบกับช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา และมีกาํไรขันตน้ 17 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 53.7 ของรายไดจ้ากการขาย บริษัทฯ ไดต้ัดสินใจปิดสาขาทีขาดทุนสูง

และต่อเนือง โดย ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 มีจ ํานวนสาขาทีเป็นของบริษัทฯ 10 สาขา 

ประกอบดว้ย รา้นแซบ่ คลาสสิก 7 สาขา รา้นขา้วขาหมยูนูนาน 4 สาขา และคลาวด ์คทิเช่น 3 แห่ง 
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โดยไดร้บัรูป้ระมาณการขาดทุนจากการปิดสาขา รวมทงัสาขาทีจะดาํเนินการปิดในไตรมาส 3 อีก 

3 แห่งในงบการเงินแล้ว รวมทังปรับรูปแบบสาขา เน้นช่องทางเดลิเวอรี เพือสอดคล้องกับ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในสถานการณปั์จจบุนั และบรหิารจดัการตน้ทนุแต่ละสาขาอย่างใกลชิ้ด 

 
 

 

แ ต่ ง ตั ง ตั ว แ ท น ข า ย เ พื อ

บริหารจดัการพนืทเีช่า 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ ไตรมาส 2/2564 จาํนวน 3 ลา้นบาท มีอตัราการ

เติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 58 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา จากการใหเ้ช่าพืนทีตึก ส ทาวเวอร ์

บางนา ซงึบริษัทใชพื้นทีตึกสาํนักงาน และเปิดใหบ้ริษัทภายนอกเช่า โดยมีตน้ทุนการใหเ้ช่าและ

บรกิาร 5 ลา้นบาท  

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 6 เดือนแรกจาํนวน 6 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโต

เพิมขึนรอ้ยละ 46 เทียบกับช่วงเดียวกันปีทีผ่านมา ทังนีก่อนเกิดการแพร่ระบาด Covid-19 อีก

ระลอกบริษัทฯ ไดแ้ต่งตงัตวัแทนขาย (Sole Agent) ทีมีประสบการณแ์ละความชาํนาญเพือเพิม

ศกัยภาพในการบริหารพืนทีเช่า 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 

     บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหน่าย ไตรมาส 2/2564 จาํนวน 52 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 7.5 ของรายไดจ้ากการขาย โดยสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและจัดจาํหน่ายต่อยอดขาย 

ลดลงรอ้ยละ 1.8 จากไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา  

     บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหน่าย 6 เดือนแรกจาํนวน 105 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 7.8 ของรายไดจ้ากการขาย โดยสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายต่อยอดขาย ลดลง

รอ้ยละ 1.8 จากช่วงเดียวกันปีทีผ่านมาทังนีผลส่วนหนึงเกิดจากการรบัรูก้ารปรบัประมาณการ

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายลดลง 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

     บริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไตรมาส 2/2564 จาํนวน 80 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.5 

ของรายไดจ้ากการขาย โดยสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อยอดขาย เพิมขึนรอ้ยละ 0.1 จาก 

ไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา  

     บรษิัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6 เดือนแรกจาํนวน 158 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.7 ของ

รายไดจ้ากการขาย โดยสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อยอดขาย เพิมขนึรอ้ยละ 1.0 จากช่วง

เดียวกนัปีทีผ่านมา โดยส่วนหนึงเป็นผลมาจากการรบัรูข้าดทนุจากการปิดสาขารา้นอาหาร QSR 

รายไดจ้ากการขาย

จาํ แนกตามสว่นงาน (ลา้นบาท) (%YOY) (%QOQ) (ลา้นบาท) (%YOY)

รวมทุกส่วนงาน 692        0.2 %       5.6 %       1,347      (4.4 %)      

   - อาหารแปรรูปจากเนอืสกุร 370           0.2 %     14.0 %    696           (7.2 %)    

   - อาหารทะเลแปรรูป 248           5.3 %     2.5 %     490           1.9 %     

   - ฟาร์มสกุร 60             (6.7 %)    (14.3 %)   130           2.5 %     

   - ร้านอาหาร QSR 13             (36.6 %)   (27.6 %)   31             (40.6 %)   

ไตรมาส 2 /2564 งวด 6 เดือน 2564
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สินทรัพย์ 

     บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 2,742 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 3 เมือเทียบกบัปลายปีทีผ่านมา โดย

ลกูหนีการคา้เพิมขึนสมัพันธก์บัยอดขายไตรมาส 2/2564 และมีการปรบัอสงัหาริมทรพัยเ์พือการ

ลงทุน (ตกึ ส. ทาวเวอร)์ บางสว่นลงบนัทกึเป็น ทีดิน อาคารและ อปุกรณ ์เมือเรมิใชง้าน 

 

หนีสิน 

     บรษิัทฯ มีหนีสินรวม 1,577 ลา้นบาท เพมิขึนรอ้ยละ 4 เมือเทียบกบัปลายปีทีผ่านมา เนืองจาก

มีการเบิกสินเชือระยะสนัระหว่างรอการอนุมตัิสินเชือระยะยาวในโครงการปรบัปรุงโรงงานบางพลี 

และเพือเก็บสต๊อกวตัถดิุบ โดยอตัราส่วนหนีสนิต่อทนุคิดเป็น 1.35 เท่า 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

     บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนรวม 1,165 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 2 เมือเทียบกบัปลายปีที

ผ่านมา จากรายการ กาํไรสะสมยังไมไ่ดจ้ดัสรร 

 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม เพมิ/(ลด)

(ลา้นบาท) (%) (ลา้นบาท) (%) (%YOY)

สินทรัพย์รวม 2,742      100.0 %   2,655      100.0 %   3 %          

สนิทรัพยห์มุนเวียน 925           33.7 %    885           33.3 %    5 %       

   - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 134           4.9 %     161           6.1 %     (17 %)     

   - ลกูหนีการค้า 442           16.1 %    417           15.7 %    6 %       

   - สนิค้าคงเหลอื 239           8.7 %     217           8.2 %     10 %      

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 625           22.8 %    637           24.0 %    (2 %)      

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,053        38.4 %    985           37.1 %    7 %       

สนิทรัพยส์ทิธิการใช้ 108           3.9 %     116           4.4 %     (7 %)      

หนีสินรวม 1,577      57.5 %     1,509      56.8 %     4 %          

หนีสนิหมุนเวียน 1,025        37.4 %    909           34.2 %    13 %      

หนีสนิไม่หมุนเวียน 552           20.1 %    600           22.6 %    (8 %)      

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,165      42.5 %     1,146      43.2 %     2 %          

สว่นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 1,163        42.4 %    1,144        43.1 %    2 %       

สว่นได้เสยีทไีม่มีอาํนาจควบคุม 2               0.1 %     2               0.1 %     9 %       

 30 มิถนุายน 2564  31 ธันวาคม 2563


