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

คาํอธบิายและวิเคราะหของฝายจัดการ 

งวดสามเดือน สิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2565 
 

 

ไตรมาสที 1 ปี 2565 บริษัทฯ 

มีรายได้จากการขายรวม 

748 ล้านบาท เพิมขึน 14.2% 

จากไตรมาสเดียวกันปีทีผ่าน

มา 

 

ภาพรวมธุรกิจ 

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไตรมาส 1/2565 จาํนวน 748 ลา้นบาท เพิมขึนร้อยละ 14.2 

เทียบกับไตรมาสเดียวกันปีทีผ่านมา (เพิมขึนรอ้ยละ 2.7 เทียบกับไตรมาส 4/2564) เนืองจาก

ยอดขายทงัอาหารแปรรูปจากเนือสตัวแ์ละอาหารทะเลแปรรูปผ่านช่องทางโมเดิรน์เทรดในปีทีผ่าน

มาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) เริม

ปรับตัวในทิศทางดีขึน มีการวางจาํหน่ายสินค้าใหม่ และเพิมจุดกระจายสินค้าทังผ่านผู้แทน

จาํหน่ายรายใหม่และช่องทางออนไลน ์รวมทงัราคาตลาดเนือสุกรทีสูงขึนต่อเนืองส่งผลบวกต่อ

ยอดขายธุรกิจฟารม์  

 

กําไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ 

ไตรมาสที 1 ปี 2565  รวม 25 

ล้านบาท ลดลง 28.4% จาก

ไตรมาสเดียวกันปีทีผ่านมา 

เนืองจากผลขาดทุนจากการ

ตีราคาสุกร 

     บริษัทฯ มีกาํไรขนัตน้ไตรมาส 1/2565 จาํนวน 192 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 25.7 ของรายได้

จากการขาย อัตรากาํไรขันต้นเพมิขึนร้อยละ 0.4 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา เนืองจาก

ราคาเนือสุกรทีปรบัสูงขึนต่อเนืองตงัแต่ช่วงไตรมาส4ปีทีผ่านมาจนถึงเดือนมกราคม หลงัจากนนั

ราคามีการปรับตวัลงบา้งเลก็นอ้ย สง่ผลกระทบโดยตรงกบัตน้ทุนวตัถุดิบหลกัของธุรกิจอาหารแปร

รูปจากเนือสตัว ์ขณะทีธุรกจิฟารม์สกุรมีกาํไรเพมิสงูขนึ 

 

     บรษิัทฯ มีกาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2565 จาํนวน 25 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 

ของรายไดจ้ากการขาย ลดลงรอ้ยละ 28.4 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (ลดลงรอ้ยละ 50.6 

เทียบกบัไตรมาส 4/2564) ทงันีเมือเทียบอตัรากาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ ต่อยอดขาย ลดลงรอ้ย

ละ 2.0 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผา่นมา  

     ทงันีไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ รบัรูข้าดทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ

ขายของสนิทรพัยชี์วภาพ 19 ลา้นบาท เนืองจากราคาตลาดสกุรปรบัลดลงจากราคาปิดเมือปลายปี

และจาํนวนสุกรคงเหลือลดลง ขณะทีไตรมาส 1/2564 บริษัทฯ รับรูก้าํไรจากการเปลียนแปลง

มูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรพัยชี์วภาพ 9 ลา้นบาท หากไม่รวมรายการดงักล่าว

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2565 จาํนวน 44 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.8 ของรายได้

จากการขาย เพมิขึนรอ้ยละ 68.9 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทผี่านมา 
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เ พิ มยอ ด ข ายผ่ า น ผู้ แ ท น

จําหน่ายรายใหม่ และปรับ

โครงสร้างราคาเนืองจาก

ราคาวัตถุดิบหลกัสูงขึน 

ขอ้มูลธุรกิจหลัก 

. กลุ่มอาหารแปรรูปจากเนือสุกร 

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไตรมาส 1/2565 จาํนวน 357 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 48 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 9.8 เทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (เพิมขึน

รอ้ยละ 2.5 เทียบกับไตรมาส 4/2564) และมีกาํไรขนัตน้ 82 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 23.1 ของ

รายไดจ้ากการขาย โดยรายไดที้เพิมขึนมีสาเหตสุ่วนหนึงจากการออกสินคา้ใหม่ อาทิ กลุม่ขนมขบ

เคียวประเภทเนือสตัวแ์ปรรูป (Meat Snack) แบรนดใ์หม่ “ส.อกไกน่รก” และยาํหมูยอ ซงึเป็นสนิคา้

พรอ้มรบัประทานเพือตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ริโภค และการเพิมกระจายสินคา้ ส.ขอนแก่น ผ่าน

ช่องทางค้าปลีกดังเดิม ทังสินค้าของสดและของแห้งผ่านผู้แทนจาํหน่ายรายใหม่ตังแต่เดือน

มนีาคม รวมทงัเรง่ขยายช่องทางออนไลนซ์งึเตบิโตมากกว่า 2 เท่าจากไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา 

     ทงันีบรษัิทฯ มุ่งเนน้บรหิารจดัการผลกระทบจากราคาเนือสุกรเพิมสงูขึน โดยการปรบัโครงสรา้ง

ราคาในเดือนกมุภาพนัธ ์และเกบ็สต๊อกวตัถดุบิในราคาเหมาะสมรวมทงัการจ่ายชาํระเร็วขนึเพือให้

ไดส้่วนลดเงินสด 

 

 

เพิมการกระจายสินค้าผ่านตู้

แช่ชุมชน และร้านสะดวกซือ 

2. กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป 

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไตรมาส 1/2565 จาํนวน 266 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 36 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตเพิมขนึรอ้ยละ 9.7 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (ลดลงรอ้ย

ละ 5.0 เทียบกบัไตรมาส 4/2564) และมีกาํไรขนัตน้ 68 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 25.7 ของรายได้

จากการขาย โดยเนน้การกระจายสนิคา้ใหค้รอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย ทงัผา่นชอ่งทางรา้นสะดวกซือ 

และการสรรหาคู่ค้าเพือเพิมตูแ้ช่และเคาเตอรข์นาดเล็กไปตามชุมชนต่างๆ ขณะทีตลาดส่งออก

บางส่วนไดร้บัผลกระทบจากสถานการณต์ูค้อนเทนเนอรข์าดแคลน 

     ทังนีบริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑส์ินคา้ใหม่กลุ่มพร้อมรับประทาน โดยตังเป้าออกวาง

จาํหน่ายในชว่งครงึปีหลงั 

  

งบการเงนิรวม

ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม) (ลา้นบาท) (%) (ลา้นบาท) (%) (%YOY) (%QOQ)

รายไดจ้ากการขาย 748        100.0 %   655        100.0 %   14.2 %     2.7 %       

ต้นทุนขาย (556)         (74.3 %)   (489)         (74.7 %)   13.6 %    2.1 %     

กาํไรขันตน้ 192        25.7 %     166        25.3 %     16.0 %     4.5 %       

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาํ หน่าย (73)           (9.8 %)    (53)           (8.1 %)    38.6 %    3.3 %     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (65)           (8.7 %)    (78)           (11.9 %)   (16.6 %)   (29.9 %)   

กาํไรก่อนดอกเบยีและภาษี (EBIT) 38          5.1 %       47          7.2 %       (20.1 %)    (49.8 %)    

ต้นทุนทางการเงิน (7)             (1.0 %)    (8)             (1.2 %)    (5.1 %)    (1.8 %)    

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (6)             (0.8 %)    (5)             (0.8 %)    11.0 %    (67.7 %)   

กาํไรส่วนทเีป็นของบริษัทฯ 25          3.3 %       34          5.3 %       (28.4 %)    (50.6 %)    

กาํไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.08       0.11       

ไตรมาส 1 /2565 ไตรมาส 1 /2564 เพมิ/(ลด)
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เน้นให้ทุกสาขาทาํกําไร และ

ปรับโมเดลการลงทุน  

3. กลุ่มงานร้านอาหาร Quick Service Restaurant (QSR) 

     บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไตรมาส 1/2565 จาํนวน 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตลดลงรอ้ยละ 19.2 เทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (เพิมขึน

รอ้ยละ 17.7 เทียบกับไตรมาส 4/2564) และมีกาํไรขันตน้ 7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 51.0 ของ

รายไดจ้ากการขาย โดยมีสาเหตุสาํคญัจากการปิดสาขาทีไม่ทาํกาํไรจากสถานการณ ์Covid-19 

ในระหวา่งปีทีผ่านมา ทงันีสาขาทียงัคงเปิดดาํเนินการ มีแนวโนม้ยอดขายทีเติบโตต่อเนือง  

     บรษิัทฯ เนน้ขยายสาขารูปแบบลงทุนตาํ เช่น หนา้รา้นขนาดเล็กเพือจดัส่งผ่านผูใ้หบ้ริการเดลิ

เวอรหีรือซือกลบัไปรบัประทาน ฟู๊ ดทรคัและฟู๊ ดเทรลเลอร ์และเตรียมพรอ้มการขยายสาขาผ่านแฟ

รนไชสเ์พมิขนึ 

 

 

ร า ค า ต ล า ด เ นื อ สุ ก ร มี

แ นวโน้มสู ง ขึน  ส่ งผล ต่อ

กําไรธุรกิจฟาร์ม 

4. กลุ่มงานฟาร์มสุกร 

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายไตรมาส 1/2565 จาํนวน 111 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 15 ของ

ยอดขายรวม มีอตัราการเติบโตเพิมขึนรอ้ยละ 58.2 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา (เพิมขนึ

รอ้ยละ 25.9 เทียบกับไตรมาส 4/2564) และมีกาํไรขนัตน้ 34 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.0 ของ

รายไดจ้ากการขาย ทังนีธุรกิจฟารม์ไดร้ับผลด้านบวกต่อเนืองจากราคาตลาดเนือสุกรทีอยู่ใน

ระดบัสูง เพือบรหิารจดัการตน้ทนุภาพรวมของกลุม่บรษัิท 

     บรษิัทฯ ไดล้งทุนต่อเนืองเพิมประสิทธิภาพการรกัษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 

และการควบคุมคณุภาพการเลียงสกุรใหไ้ดม้าตรฐาน 

 

 
 

 

 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

     บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ ไตรมาส 1/2565 จาํนวน 2 ลา้นบาท มีอตัราการ

เติบโตลดลงรอ้ยละ 15.0 เทียบกับไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา จากธุรกิจอาคารสาํนักงานใหเ้ช่า

บรเิวณถนนบางนา-ตราด ซงึใชเ้ป็นทีตงัสาํนกังานของบรษัิทฯ ดว้ย 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 

     บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหน่าย ไตรมาส 1/2565 จาํนวน 73 ลา้นบาท คิดเป็น

รอ้ยละ 9.8 ของรายไดจ้ากการขาย โดยสดัส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและจัดจาํหน่ายต่อยอดขาย 

เพิมขึนรอ้ยละ 1.7 เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีทีผ่านมา สมัพนัธก์บัภาพรวมรายไดจ้ากการขายที

เพมิขึน และสว่นหนงึเป็นผลจากการรบัพนกังานทีมงานการขายและการตลาด 

รายไดจ้ากการขาย

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

รวมทุกส่วนงาน 748        14.2 %     2.7 %       748        14.2 %     

   - อาหารแปรรูปจากเนือสกุร 357           9.8 %     2.5 %     357           9.8 %     

   - อาหารทะเลแปรรูป 266           9.7 %     (5.0 %)    266           9.7 %     

   - ร้านอาหาร QSR 14             (19.2 %)   17.7 %    14             (19.2 %)   

   - ฟาร์มสกุร 111           58.2 %    25.9 %    111           58.2 %    

ไตรมาส 1 /2565 ม.ค. - มี.ค. 2565
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

     บรษิัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการบริหาร ไตรมาส 1/2565 จาํนวน 65 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.7 ของ

รายไดจ้ากการขาย โดยสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบริหารต่อยอดขาย ลดลงรอ้ยละ 3.2 จาก ไตรมาส

เดียวกนัปีทีผ่านมา  

 

 

 

ขอ้มูลทางการเงนิทสีาํคัญ ณ วันท ี31 มีนาคม 2565 

สินทรัพย์ 

     บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 2,800 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 1 เมือเทียบกับปลายปีทีผ่านมา โดย

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์เพิมขึนจากการปรบัปรุงโรงงานบางพลี สมุทรปราการ ซงึเป็นโรงงาน

หลกั และธุรกจิฟารม์เพือเพมิประสิทธิภาพการรกัษาความปลอดภยัทางชีวภาพ (Biosecurity) 

 

หนีสิน 

     บรษิัทฯ มีหนีสินรวม 1,552 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 1 เมือเทียบกบัปลายปีทีผ่านมา โดยหนีสิน

หมุนเวียนเพิมขนึรอ้ยละ 2 เพือบรหิารจดัการวัตถดุิบหลกั (เนือสกุร) ทีมีความผนัผวนดา้นราคาทาํ

ใหต้อ้งเก็บสต๊อกในราคาทีเหมาะสมเพิมขนึ ทงันี ณ วนัที 31 มีนาคม 2565 มีอตัราส่วนหนีสินต่อ

ทุนคดิเป็น 1.24 เท่า 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

     บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนรวม 1,249 ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ 2 เมือเทียบกบัปลายปีที

ผ่านมา 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม เพมิ/(ลด)

(ลา้นบาท) (%) (ลา้นบาท) (%) (%YOY)

สินทรัพย์รวม 2,800      100.0 %   2,785      100.0 %   1 %          

สนิทรัพยห์มุนเวียน 938           33.5 %    939           33.7 %    (0 %)      

   - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 121           4.3 %     103           3.7 %     17 %      

   - ลกูหนกีารค้า 428           15.3 %    432           15.5 %    (1 %)      

   - สนิค้าคงเหลอื 288           10.3 %    277           9.9 %     4 %       

   - สนิทรัพยชี์วภาพสว่นทหีมุนเวียน 78             2.8 %     112           4.0 %     (30 %)     

อสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 632           22.6 %    629           22.6 %    1 %       

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,092        39.0 %    1,084        38.9 %    1 %       

สนิทรัพยส์ทิธิการใช้ 110           3.9 %     104           3.7 %     6 %       

หนสิีนรวม 1,552      55.4 %     1,561      56.1 %     (1 %)         

หนีสนิหมุนเวียน 984           35.1 %    967           34.7 %    2 %       

หนีสนิไม่หมุนเวียน 568           20.3 %    594           21.3 %    (4 %)      

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,249      44.6 %     1,224      43.9 %     2 %          

สว่นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 1,247        44.5 %    1,222        43.9 %    2 %       

สว่นได้เสยีทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2               0.1 %     2               0.1 %     5 %       

 31 มีนาคม 2565  31 ธันวาคม 2564


