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

คาํอธบิายและวิเคราะหของฝายจัดการ 

งวดเกาเดอืน ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2564 
 

 

ไตรมาสที 3 ปี 2564 บริษัทฯ 

มีรายได้จากการขายรวม 

691 ล้านบาท เพิมขึน 3.8% 

จากไตรมาสเดียวกันปีทีผ่าน

มา 

 

ภาพรวมธุรกิจ 

     บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไตรมาส 3/2564 จาํนวน 691 ลา้นบาท เพมิขึนร้อยละ 3.8 เทียบ

กบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผา่นมา (ลดลงรอ้ยละ 0.1 เทียบกบัไตรมาส 2/2564) เนืองจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (“Covid-19“) ทาํใหล้กูคา้กลบัมาเลือกซือสินคา้เพือนาํไป

ประกอบอาหารรบัประทานเองมากขนึ  

     บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย 9 เดือนแรก จาํนวน 2,038 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1.8 เทียบกับ

ช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา เนืองจากรา้นอาหาร ‘แซ่บ คลาสสิค’ และขา้วขาหมู ‘ยนูนาน’ ทาํการขาย

ไดเ้พียงช่องทางเดลิเวอรีเป็นหลักตลอดหลายเดือนทีผ่านมา การปิดรา้นบางสาขา และการลด

พืนทีสินคา้ฝากขายในซุปเปอรม์ารเ์ก็ต โดยยอดขายกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปซงึคิดเป็นรอ้ยละ 37 

ของรายไดจ้ากการขายรวม มีอตัราการเติบโตเพิมขนึรอ้ยละ 3.6 เทียบกับช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา 

ขณะทียอดขายกลุม่อาหารแปรรูปจากเนือสุกร ซงึคดิเป็นรอ้ยละ 52 ของรายไดจ้ากการขายรวม มี

อตัราการเตบิโตลดลงรอ้ยละ 2.4 เทียบกบัช่วงเดียวกนัปีทีผา่นมา 

 

กําไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ 

9 เ ดื อ น แ ร ก ข อ ง ปี  2564 

เท่ากับ 92 ล้านบาท ลดลง 

11.0% จากช่วงเดียวกันปีที

ผ่านมา 

     บริษัทฯ มีกาํไรขนัตน้ไตรมาส 3/2564 จาํนวน 183 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.5 ของรายได้

จากการขาย อัตรากาํไรขันต้นลดลงร้อยละ 0.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา เนืองจาก

ผลกระทบราคาตลาดสุกรปรบัลดลงอย่างหนักช่วงกลางเดือน กรกฎาคม – ปลายเดือนกนัยายน 

2564 ส่งผลใหธุ้รกิจฟารม์มีกาํไรขันตน้ติดลบ ทังนีราคาตลาดสุกรเริมมีแนวโน้มดีขึนต่อเนืองใน

ไตรมาส 4 

     บริษัทฯ มีกาํไรขันตน้ 9 เดือนแรก จาํนวน 532 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.1 ของรายไดจ้าก

การขาย อตัรากาํไรขนัตน้ลดลงรอ้ยละ 0.7 เทียบกบัช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา เนืองจากราคาตลาด

สุกรปรบัตวัลงส่งผลใหก้าํไรขนัตน้ธุรกิจฟารม์ลดลง ขณะทีตน้ทุนวตัถุดิบทีใชผ้ลิตสินคา้แปรรูป

จากเนือสตัวล์ดลงเช่นกนั 

 

     บรษิัทฯ มีกาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ ไตรมาส 3/2564 จาํนวน 9 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.3 

ของรายไดจ้ากการขาย ลดลงรอ้ยละ 77.6 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (ลดลงรอ้ยละ 82.1 

เทียบกบัไตรมาส 2/2564) ทงันีเมือเทียบอัตรากาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ ต่อยอดขาย ลดลงรอ้ย

ละ 4.6 เทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา เนืองจากการรบัรูข้าดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า

ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขายของสนิทรพัยชี์วภาพ 18 ลา้นบาท ซงึคาํนวณจากราคาตลาดสกุร ชว่ง

ปลายไตรมาส 3 รวมทงัผลกระทบจากอตัรากาํไรขนัตน้ทีลดลง 

     บรษิัทฯ มีกาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ 9 เดือนแรก จาํนวน 92 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ของ

รายไดจ้ากการขาย ลดลงรอ้ยละ 11.0 เทียบกบัช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา ทงันีเมือเทียบอตัรากาํไร

สว่นทีเป็นของบรษัิทฯ ตอ่ยอดขาย ลดลงรอ้ยละ 0.5 เทียบกบัชว่งเดียวกนัปีทีผา่นมา  
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พั ฒ น า ช่ อ ง ท า ง ค้ า ป ลี ก

ดงัเดิมและออนไลน์ 

ขอ้มูลธุรกิจหลัก 

. กลุ่มอาหารแปรรูปจากเนือสุกร 

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไตรมาส 3/2564 จาํนวน 373 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 54 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 11.4 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (เพิมขึน

รอ้ยละ 2.4 เทียบกับไตรมาส 2/2564) และมีกาํไรขันตน้ 112 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 30.0 ของ

รายไดจ้ากการขาย  

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย 9 เดือนแรก จาํนวน 1,059 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 52 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเตบิโตลดลงรอ้ยละ 2.4 เทียบกบัชว่งเดียวกนัปีทีผ่านมา และมีกาํไรขนัตน้ 

291 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.5 ของรายไดจ้ากการขาย ทงันีภาพรวมตลาดโมเดิรน์เทรดเตบิโต 

แต่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์Covid-19 ทาํใหพ้ืนทีฝากขายและชิมสินคา้ในซุเปอรม์ารเ์ก็ต

ลดลง และตอ้งเลือนการออกสินคา้ใหม่ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเนน้การขยายช่องทางจดัจาํหน่าย

งบการเงนิรวม

ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน) (ลา้นบาท) (%) (ลา้นบาท) (%) (%YOY) (%QOQ)

รายไดจ้ากการขาย 691        100.0 %   666        100.0 %   3.8 %       (0.1 %)      

ต้นทุนขาย (508)         (73.5 %)   (486)         (72.9 %)   4.6 %     0.0 %     

กาํไรขันตน้ 183        26.5 %     180        27.1 %     1.5 %       (0.4 %)      

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย (67)           (9.7 %)    (68)           (10.2 %)   (1.3 %)    29.2 %    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (81)           (11.7 %)   (73)           (10.9 %)   11.5 %    1.7 %     

กาํไรก่อนดอกเบียและภาษี (EBIT) 20          2.9 %       54          8.1 %       (62.3 %)    (67.0 %)    

ต้นทุนทางการเงิน (8)             (1.1 %)    (8)             (1.1 %)    (0.1 %)    0.4 %     

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (4)             (0.5 %)    (7)             (1.0 %)    (43.6 %)   (15.1 %)   

กาํไรส่วนทเีป็นของบริษัทฯ 9           1.3 %       39          5.9 %       (77.6 %)    (82.1 %)    

กาํไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.03       0.12       

งบการเงนิรวม เพมิ/(ลด)

งวด 9 เดือน (มกราคม - กันยายน) (ลา้นบาท) (%) (ลา้นบาท) (%) (%YOY)

รายไดจ้ากการขาย 2,038      100.0 %   2,075      100.0 %   (1.8 %)      

ต้นทุนขาย (1,506)      (73.9 %)   (1,518)      (73.1 %)   (0.8 %)    

กาํไรขันตน้ 532        26.1 %     557        26.9 %     (4.5 %)      

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํหน่าย (171)         (8.4 %)    (203)         (9.8 %)    (15.4 %)   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (239)         (11.7 %)   (223)         (10.8 %)   6.8 %     

กาํไรก่อนดอกเบียและภาษี (EBIT) 129        6.3 %       148        7.1 %       (13.0 %)    

ต้นทุนทางการเงิน (23)           (1.1 %)    (25)           (1.2 %)    (8.4 %)    

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (13)           (0.7 %)    (19)           (0.9 %)    (30.1 %)   

กาํไรส่วนทเีป็นของบริษัทฯ 92          4.5 %       104        5.0 %       (11.0 %)    

กาํไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.29       0.32       

ไตรมาส 3 /2564 ไตรมาส 3 /2563 เพมิ/(ลด)

ม.ค. - ก.ย. 2564 ม.ค. - ก.ย. 2563
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ผ่านกลุ่มรา้นคา้ปลีกดงัเดิม (Traditional Trade) และช่องทางออนไลน ์เพือขยายฐานลูกคา้และ

เขา้กบัพฤตกิรรมการเลือกซือสินคา้ทีเปลียนไปของผูบ้รโิภค 

 

 

ตลาดส่งออกยอดขายเติบโต

ต่อเนือง  

2. กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป 

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไตรมาส 3/2564 จาํนวน 245 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเตบิโตเพิมขนึรอ้ยละ 2.7 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (ลดลงรอ้ย

ละ 3.9 เทียบกบัไตรมาส 2/2564) และมีกาํไรขันตน้ 67 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.2 ของรายได้

จากการขาย  

     บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 9 เดือนแรก จาํนวน 745 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 3.6 เทียบกับช่วงเดียวกันปีทีผ่านมา และมีกาํไร

ขนัตน้ 204 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.4 ของรายไดจ้ากการขาย ทงันียอดส่งออกยังคงเติบโต

ตอ่เนือง ขณะทียอดขายช่องทางโมเดิรน์เทรดดีขึนตามลาํดบั 

  

 

ราคาตลาดสุกรเริมดีขึนใน

ไตรมาส 4 

3. กลุ่มงานฟาร์มสุกร 

     บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไตรมาส 3/2564 จาํนวน 64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเตบิโตลดลงรอ้ยละ 7.7 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (เพิมขึนรอ้ย

ละ 6.7 เทียบกบัไตรมาส 2/2564) และมีกาํไรขนัตน้ -0.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ -0.7 ของรายได้

จากการขาย สืบเนืองจากราคาตลาดสกุรปรบัลดลงมากช่วงปลายไตรมาส3 ส่งผลใหร้าคาขายลด

ตาํกว่าตน้ทนุการผลติ ขณะทีเรมิมสีญัญาณดีขึนในชว่งไตรมาส 4 

     บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 9 เดือนแรก จาํนวน 195 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเตบิโตลดลงรอ้ยละ 1.1 เทียบกบัชว่งเดียวกนัปีทีผ่านมา และมีกาํไรขนัตน้ 

16 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ของรายไดจ้ากการขาย โดยบรษิทัฯ ไดล้งทุนเพมิในกลุม่งานฟารม์

เพอืเพมิประสิทธิภาพ ควบคมุคณุภาพการเลียงสุกร และรองรบัการขยายในอนาคต 

 

 

ปิดสาขาทีขาดทุน ปรับโฉม

และเน้นโมเดล Take Home 

& Delivery 

4. กลุ่มงานร้านอาหาร Quick Service Restaurant (QSR) 

     บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไตรมาส 3/2564 จาํนวน 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตลดลงรอ้ยละ 60.6 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (ลดลงรอ้ย

ละ 29.0 เทียบกบัไตรมาส 2/2564) และมีกาํไรขนัตน้ 5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 52.5 ของรายได้

จากการขาย เนืองจากสถานการณ ์Covid-19 ธุรกิจรา้นอาหารโดยเฉพาะสาขาในหา้งสรรพสินค้า 

เป็นธรุกจิทีไดร้บัผลกระทบโดยตรง  

     บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขาย 9 เดือนแรกจาํนวน 40 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2 ของยอดขาย

รวม มีอตัราการเติบโตลดลงรอ้ยละ 46.8 เทียบกับช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา และมีกาํไรขันตน้ 21 

ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 53.4 ของรายไดจ้ากการขาย บริษัทฯ ไดต้ัดสินใจปิดสาขาทีขาดทุนสูง

และต่อเนือง และอยูร่ะหว่างเตรียมปรบัโฉมรา้นขา้วขาหมู ‘ยูนนาน’ และรา้น ‘แซ่บ คลาสสิค’ โดย

เนน้การขยายสาขาในโมเดลการซือกลบัไปรบัประทานและการสงัผ่านเดลเิวอรเีพมิมากขึน 
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ปรับปรุงอาคาร ส.ทาวเวอร์ 

และเตรียมพร้อมบริหาร

จดัการพนืท ี

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ ไตรมาส 3/2564 จาํนวน 3 ลา้นบาท มีอตัราการ

เติบโตลดลงรอ้ยละ 3.4 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา เนืองจากมีการปรบัลดค่าเช่าอัตรา

พเิศษในช่วงสถานการณ ์Covid-19 

     บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 9 เดือนแรกจาํนวน 10 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโต

เพมิขึนรอ้ยละ 22.9 เทียบกบัช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา ในชว่ง 2ปีทีผ่านมาไดท้าํการปรบัปรุง อาคาร 

ส.ทาวเวอร ์จนเกือบแลว้เสร็จ ดงันนัหลงัสถานการณ ์Covid-  เรมิคลีคลาย บรษิัทฯ คาดว่าจะ

สามารถบรหิารจดัการพืนทีเช่าไดดี้ขนึ 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 

     บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหน่าย ไตรมาส 3/2564 จาํนวน 67 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 9.7 ของรายไดจ้ากการขาย โดยสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและจัดจาํหน่ายต่อยอดขาย 

ลดลงรอ้ยละ 0.5 จากไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา  

     บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหน่าย 9 เดือนแรกจาํนวน 171 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 8.4 ของรายไดจ้ากการขาย โดยสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่ายต่อยอดขาย ลดลง

รอ้ยละ 1.4 จากช่วงเดียวกนัปีทีผ่านมา ส่วนหนึงเกิดจากการรบัรูก้ารปรบัประมาณการค่าใชจ้่าย

ในการขายและจดัจาํหน่ายลดลง 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

     บริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไตรมาส 3/2564 จาํนวน 81 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.7 

ของรายไดจ้ากการขาย โดยสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อยอดขาย เพิมขึนรอ้ยละ 0.8 จาก 

ไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา  

     บรษิัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9 เดือนแรกจาํนวน 239 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.7 ของ

รายไดจ้ากการขาย โดยสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อยอดขาย เพิมขึนร้อยละ 0.9 จากช่วง

เดียวกนัปีทีผ่านมา โดยส่วนหนึงเกิดจากการรบัรูข้าดทนุจากการปิดสาขารา้นอาหาร QSR 

 

 

 

 

รายไดจ้ากการขาย

จาํแนกตามสว่นงาน (ลา้นบาท) (%YOY) (%QOQ) (ลา้นบาท) (%YOY)

รวมทุกส่วนงาน 691        3.8 %       (0.1 %)      2,038      (1.8 %)      

   - อาหารแปรรูปจากเนอืสกุร 373           11.4 %    2.4 %     1,059        (2.4 %)    

   - อาหารทะเลแปรรูป 245           2.7 %     (3.9 %)    745           3.6 %     

   - ฟาร์มสกุร 64             (7.7 %)    6.7 %     195           (1.1 %)    

   - ร้านอาหาร QSR 9               (60.6 %)   (29.0 %)   40             (46.8 %)   

ไตรมาส 3 /2564 งวด 9 เดือน 2564



หนา้ | 5 
 

 

 

ขอ้มูลทางการเงนิทสีาํคัญ ณ วันท ี30 กันยายน 2564 

สินทรัพย์ 

     บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 2,718 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 2 เมือเทียบกับปลายปีทีผ่านมา โดย

ลกูหนีการคา้เพมิขึนสมัพนัธก์บัยอดขายช่องทางโมเดริน์เทรดทีเตบิโตในไตรมาส 3/2564 รวมทงัมี

งบลงทุนอาคารและอุปกรณ ์เพือปรบัปรุงประสิทธิภาพและขยายกาํลงัการผลิต โรงงานบางพลี 

กจิการฟารม์ และอาคาร ส.ทาวเวอร ์

 

หนีสิน 

     บริษัทฯ มีหนีสินรวม 1,544 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 2 เมือเทียบกับปลายปีทีผ่านมา โดย

สินเชือทีเพิมขึนมีวัตถุประสงค์หลักเพือใช้ในการลงทุนอาคารและอุปกรณ์ และเพือเก็บสต๊อก

วตัถดุบิชว่งทีมีตน้ทนุตาํลง ทงันี ณ วนัที  กนัยายน มีอตัราส่วนหนีสินต่อทนุคิดเป็น .  เท่า 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

     บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนรวม 1,174 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 2 เมือเทียบกับปลายปีที

ผ่านมา 

 

 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม เพมิ/(ลด)

(ลา้นบาท) (%) (ลา้นบาท) (%) (%YOY)

สินทรัพย์รวม 2,718      100.0 %   2,655      100.0 %   2 %          

สนิทรัพยห์มุนเวียน 890           32.7 %    885           33.3 %    1 %       

   - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 106           3.9 %     161           6.1 %     (34 %)     

   - ลกูหนกีารค้า 440           16.2 %    417           15.7 %    6 %       

   - สนิค้าคงเหลอื 250           9.2 %     217           8.2 %     15 %      

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 623           22.9 %    637           24.0 %    (2 %)      

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,070        39.4 %    985           37.1 %    9 %       

สนิทรัพยส์ทิธิการใช้ 105           3.9 %     116           4.4 %     (10 %)     

หนีสินรวม 1,544      56.8 %     1,509      56.8 %     2 %          

หนีสนิหมุนเวียน 994           36.6 %    909           34.2 %    9 %       

หนีสนิไม่หมุนเวียน 550           20.2 %    600           22.6 %    (8 %)      

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,174      43.2 %     1,146      43.2 %     2 %          

สว่นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 1,173        43.1 %    1,144        43.1 %    2 %       

สว่นได้เสยีทไีม่มีอาํนาจควบคุม 2               0.1 %     2               0.1 %     7 %       

 30 กันยายน 2564  31 ธันวาคม 2563


