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GLOCON-SET.005/2565 
  

วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 
 

เรือ่ง  ค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัปี 2564 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ  
   ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรับปี 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
งบก าไรขาดทนุรวมกลุม่บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากดั (มหาชน)                                

 

 
 

ผลประกอบการในปี 2564 เมื่อยงัไม่รวมผลประกอบการจากธุรกิจรา้นอาหาร A&W  บริษัทจะมีผลประกอบการคิดเป็นก าไร
ประมาณ 60 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามเมื่อรวมเขา้กบัผลประกอบการในสว่นของธุรกิจรา้นอาหาร A&W ซึ่งมีผลขาดทนุ ประมาณ 
70 ลา้นบาท ประกอบกบัการท่ีบรษัิทสนิใจยตุิการด าเนินการธุรกิจรา้นอาหาร A&W ซึง่มีผลประกอบการขาดทนุมาอยา่งตอ่เนื่อง
ยาวนาน และยิ่งไดร้บัผลกระทบมากขึน้ในภาวะการระบาดของ covid-19 บริษัทจึงมีการตัง้ส  ารองสินทรพัยร์วมถึงตัง้ส  ารอง
คา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการหยดุด าเนินงานในธุรกิจนีเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 90 ลา้นบาท และทางฝ่ายบรหิารไดพ้ิจารณาใหปิ้ด
รา้นอาหาร Kitchen Plus ที่บริษัทบริหารเองที่เหลืออยู่ทัง้หมดอีก 2 สาขาในเดือนมกราคม 2565 ดว้ย ซึ่งมีผลใหบ้ริษัทตอ้งตัง้
ส  ารองสินทรพัยใ์นบริษัทที่ด  าเนินกิจการรา้นอาหาร Kitchen Plus อีกประมาณ 68 ลา้นบาท ดงันัน้บริษัทจึงไดด้  าเนินการตัง้
ส  ารองทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจรา้นอาหาร เช่น สินทรพัยถ์าวร ค่าความนิยม สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นๆ เช่น เครื่องหมาย
การคา้ เป็นตน้ รวมถึงตัง้ส  ารองค่าใช้จ่ายที่เก่ียวขอ้งเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 160 ลา้นบาท ในปี 2564 เมื่อรวมผล
ประกอบการทัง้หมดท าใหใ้นปี 2564 บริษัทมีผลขาดทนุอยู่ที่ 166.63 ลา้นบาท ซึ่งผลขาดทนุนีบ้ริษัทรบัรูท้ัง้หมดเพียงครัง้เดียว
เมื่อหยุดด าเนินกิจการ บริษัทจึงคาดว่าในอนาคตจะไม่มีการตัง้ส  ารองผลขาดทุนในส่วนรา้นอาหารนีอ้ีก เมื่อพิจารณาจากงบ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564 ปี 2563 การเปลีย่นแปลง %YoY  

รายไดจ้ากการขายและการบรกิาร               668.44                 585.26                        83.18 14%

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่ม            1,193.83 931.39                      262.44 28%

   รวม            1,862.27              1,516.65                      345.62 23%

ก าไรขัน้ตน้ 301.34 292.71                          8.63 3%

คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร              (415.00)                (354.12)                        60.88 17%

คา่ใชจ้่ายอ่ืน              (132.75)                    (0.22)                      132.53 60241%

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด              (166.63)                  (57.62)                      109.01 189%

ก าไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทส าหรบั              (152.43)                  (58.71)                        93.72 160%
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การเงินจะแสดงใหเ้ห็นผลประกอบการจากการด าเนินงานในสว่นของธุรกิจอื่นๆ ที่เหลือของบริษัท ซึ่งถา้ไม่รวมผลขาดทนุที่เกิด
จากผลประกอบการของ A&W จ านวน 70 ลา้นบาท จะเห็นว่าธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทมีผลประกอบการเป็นก าไรรวมประมาณ 60 
ลา้นบาท  อีกทัง้ บรษัิทเลง็เห็นวา่แนวโนม้การขยายธุรกิจของกลุม่บรษัิทเนน้ไปท่ีการผลติในอตุสาหกรรมอาหารซึง่บรษัิทมีความ
ช านาญมากกว่า อีกทั้งยังสามารต่อยอด สนับสนุนและสามารถบริหารทรัพยากรที่มีร่วมกันภายในกลุ่มบริษัทได้อย่างมี
ประสทิธิภาพมากกวา่ ซึง่นา่จะสง่ผลใหบ้รษัิทสามารถบรหิารตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึน้  
 
ในขณะที่ปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนส าหรบัปี 57.62 ลา้นบาท ในจ านวนนีร้วมผลขาดทุนจากการตัง้ส  ารองส าหรบัการยา้ย
โรงงานอาหารแช่แข็ง และตัง้ส  ารองส าหรบัการปิดสาขาของรา้นอาหาร คิทเช่น พลสั ที่ไมส่ามารถท าก าไรได ้จ านวน 25.37 ลา้น
บาท ดงันัน้บรษัิทจึงมีขาดทนุจากการด าเนินงานอยูท่ี่ 32.25 ลา้นบาท 
 
รำยได้ และก ำไร 
รายได้จากการขายปี 2564 เท่ากับจ านวน  1,862.27 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 345.62 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23  
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน บริษัทมีก าไรขัน้ตน้ในปี 2564 จ านวน 301.34 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 8.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ขาดทนุในปี 2564 เท่ากบั 166.63 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 109.01 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 189 
ซึง่เป็นผลมาจากรายการพิเศษจากขาดทนุตัง้ส  ารองส าหรบัการปิดกิจการรา้นอาหาร จึงท าใหข้าดทนุส าหรบัปีเพิ่มขึน้ 
 

 
 
ธุรกิจบรรจุภัณฑ ์รายไดจ้ากการขายปี 2564 เท่ากบัจ านวน 651.16 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 82.03 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมี EBITDA ปี 2564 อยู่ที่ 41.99 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 31 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยหลกัมาจากตน้ทนุ
วตัถดุิบที่ปรบัตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่องในช่วงครึง่ปีหลงั  
 

 
 

กลุ่มธุรกิจบรรจุภณัฑ์ หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564 ปี 2563 การเปลีย่นแปลง %YoY  

รายไดจ้ากการขายและการบรกิารงานบรรจภุณัฑ์               651.16                 569.13                        82.03 14%

EBITDA 42.99                62.15                   (19.16) -31%

EBITDA Margin 6.60% 10.92% -4.32% -40%

กลุ่มธุรกิจอาหาร หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564 ปี 2563 การเปลีย่นแปลง %YoY  

รายไดจ้ากการขายอาหารแปรรูป               642.12                 459.79                      182.33 40%

รายไดจ้ากการขายผลไมอ้บแหง้               465.25                 353.31                      111.94 32%

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่ม                 86.46                 118.29                      (31.83) -27%

EBITDA             (21.13)                (6.99)                   (14.14) -202%

EBITDA Margin -1.77% -0.75% -1.02% -136%
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ธุรกิจอำหำรแปรรูป รายไดปี้ 2564 เทา่กบัจ านวน 642.12 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 182.33 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 40 เมื่อเทียบ
กบัปีก่อน โดยมีผลมาจากการการขายสินคา้อาหารแช่แข็งพรอ้มทานใหก้ับรา้นสะดวกซือ้รายใหญ่ ที่เพิ่มมากขึน้ และการขาย
สนิคา้กุง้แช่แข็งใหก้บัลกูคา้รายใหญ่ในประเทศเพิ่มขึน้หลายราย และการสง่ออกปลาน า้จืดที่มีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้ สง่ผลใหย้อดขาย 
ปี 2564 เพิ่มสงูขึน้มาก 
 
ธุรกิจผลไม้อบแห้ง รายไดร้วมจากการขายเทา่กบัจ านวน 465.25 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 32 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีผลมา
จากการการขายสินคา้ไปในแถบอเมริกาและยโุรปเพิ่มมากขึน้ โดยพยายามหาวตัถดุิบมาเพื่อผลิตตามความตอ้งการของลกูคา้
และส่งมอบใหท้นัเวลา รวมถึงรกัษาคุณภาพในการผลิต ซึ่งส่งผลใหล้กูคา้หนัมาซือ้สินคา้จากบริษัทเพิ่มมากขึน้ เพราะบริษัท
สามารถสง่มอบสนิคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้จึงมีผลใหย้อดขาย ปี 2564 เพิ่มสงูขึน้ 

 
ธุรกิจร้ำนอำหำร รายไดร้วมจากการขายเท่ากบัจ านวน 86.46 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 27 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีผลมาจาก
สถานการณ ์COVID-19 ที่คลอบคลมุเวลายาวนานมากว่า 2 ปี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจรา้นอาหาร เนื่องจากการปิด
หา้งสรรพสนิคา้รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นไป 
 
EBITDA ปี 2564 ขาดทนุอยู่ที่ (21.13) ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 202 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการผลขาดทนุ
ในธุรกิจรา้นอาหาร 
   

 
  
ธุรกิจอื่น รายได้ปี 2564 เท่ากับจ านวน 17.28 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1.15 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากมีการออกผลิตภัณฑใ์หม่เป็นอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งที่ท  ามาจากพืช (Plant base frozen food) ในช่วงปลายเดือน
กนัยายน 2564 โดยพยายามขยายตลาดเขา้สู่รา้นสะดวกซือ้ขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากยงัอยู่ในช่วงเริ่มตน้รายไดจ้ึงยงัไม่สามารถ
คลอบคลมุคา่ใชจ้่ายคงที่ได ้ 

  

กลุ่มธุรกิจอ่ืน หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564 ปี 2563 การเปลีย่นแปลง %YoY  

รายไดจ้ากธุรกิจอ่ืน                 17.28                   16.13                          1.15 7%

EBITDA               (8.65)                 3.54                   (12.19) -344%

EBITDA Margin -50.06% 21.95% -72.00% -328%
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1 ประกอบดว้ย เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั เงินลงทนุชั่วคราว ภาษีมลูค่าเพิ่มรอเรียกคืน สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น และ
สนิทรพัยท์ี่ถือไวส้  าหรบัการด าเนินงานท่ียกเลกิ 
2 ประกอบดว้ย อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน เงินมดัจ าค่าซือ้สินทรพัย ์สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนอื่น 
3 ประกอบดว้ย เจา้หนีค้า่ซือ้สนิทรพัย ์หนีส้นิระยะยาวสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี-เงินกูย้ืมระยะยาว หนีส้นิระยะยาวสว่น
ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี-หนีส้ินตามภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นักงาน เงินปันผลคา้งจ่าย ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย หนีส้ิน
หมนุเวียนอื่น และหนีส้นิท่ีถือไวส้  าหรบัการด าเนินงานท่ียกเลกิ 
4 ประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะยาว ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 

ข้อมูลทางการเงนิ

 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง ร้อยละ

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด                        41.26                          99.83                     (58.57) -59%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น                      316.65                        231.06                      85.59 37%

สนิคา้คงเหลอื                      361.82                        245.41                    116.41 47%

สนิทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน ๆ1                      120.71                          64.73                      55.98 86%

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์                      550.15                        435.19                    114.96 26%

สทิธิการใชส้นิทรพัย ์– สทุธิ                        74.81                        128.24                     (53.43) -42%

สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน                          5.33                        118.35                   (113.02) -95%

คา่ความนิยม                        77.47                        103.49                     (26.02) -25%

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน ๆ2                        36.55                          69.29                     (32.74) -47%

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 138.19                        108.46                      29.73 27%

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 314.42                        177.83                    136.59 77%

หนีส้นิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน

หนึง่ปี
22.28                          20.72                        1.56 8%

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน ๆ3 69.28                          69.10                        0.18 0%

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนีส้นิตามสญัญาเช่า 33.88                          52.90                     (19.02) -36%

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน ๆ4 120.68                          62.82                      57.86 92%

หน่วย : ล้านบาท
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กำรวิเครำะหเ์ปรียบเทยีบในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

เงนิทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ 
เนื่องจากธุรกิจในกลุม่บรษัิท ทัง้ในสว่นของธุรกิจบรรจภุณัฑแ์ละธุรกิจอาหารมีการเติบโต โดยเฉพาะในสว่นงานของการผลติและ
จ าหน่ายอาหารแปรรูปแช่แข็ง และผลไมอ้บแหง้ เติบโตขึน้กวา่รอ้ยละ 30 เมื่อเทียบกบัปี 2563 ดงันัน้ ในสว่นเงินทนุหมนุเวียนที่
เก่ียวขอ้ง จึงมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ เช่น ลกูหนีก้ารคา้ สินคา้คงเหลือ และเจา้หนีก้ารคา้ ตามที่ไดป้รากฏในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 

กำรลงทุนเพื่อกำรขยำยธุรกิจ 
ดงัจะเห็นไดว้า่ธุรกิจอาหารของบรษัิทมีการเจรญิเติบโตสงู ดงันัน้กลุม่บรษัิทจึงมีแผนการลงทนุขยายธุรกิจเพิ่มเติมในหลายๆ การ
ผลติ เช่น 

1. บริษัทมีแผนการขยายขนาดโรงงานผลิตอาหารแปรรูปแช่แข็ง จึงมีแผนการยา้ยโรงงานโดยมีการซือ้ที่ดินและสิ่งปลกู
สรา้งทดแทนการเช่าเดิม ซึง่โรงงานท่ีใหมน่ีค้าดวา่จะรองรบัก าลงัการผลติไดเ้พิ่มขึน้เป็น 3 เทา่จากเดิม ดงันัน้จึงมีผลให้
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์รวมถึงเงินกูย้ืมจากธนาคารเพื่อน ามาซือ้ เพิ่มขึน้ดว้ย 

2. บริษัทไดด้  าเนินการซือ้เงินลงทุนในธุรกิจผลไมอ้บแหง้เพิ่มจากรอ้ยละ 51 เป็นรอ้ยละ 100 ในเดือนธันวาคม 2564 
เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจนี ้เนื่องจากเป็นผลิตภณัฑท์ี่เป็นท่ีตอ้งการในตลาดตา่งประเทศ 
โดยเฉพาะแถบอเมริกาและยโุรป ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในจ านวนผูผ้ลิตและสง่ออกไมก่ี่รายของประเทศที่ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานใหส้ามารถสง่ไปในประเทศที่มีความเขม้งวดในการน าเขา้เหลา่นี ้

3. บริษัทไดเ้ขา้ไปลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายลกูชิน้หมู ไสก้รอกและนจิ้ม้ ภายในแบรนด ์ “ลกูชิน้ทิพย”์ โดยมีการ
จ่ายเงินมดัจ าจ านวน 56 ลา้นบาทในเดือนธนัวาคม 2564 และคาดวา่จะจ่ายสว่นที่เหลือภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 
ทัง้นีบ้ริษัทมองเห็นในศักยภาพทัง้ในยอดขายของตัวผลิตภัณฑเ์อง และการน ามาต่อยอดกับธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากยิ่งขึน้ 
 

กำรหยุดด ำเนินกิจกำร 
จากสถานการณ ์COVID-19 ที่คลอบคลมุเวลายาวนานมากวา่ 2 ปี ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงกบัธุรกิจรา้นอาหาร เนื่องจากการปิด
หา้งสรรพสินคา้รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งดว้ยเหตดุงักลา่วบริษัทจึงมีผลการด าเนินงานขาดทนุมาโดยตลอด 
ซึ่งทางฝ่ายบริหารเห็นวา่บริษัทไม่สามารถรบัผลขาดทนุตอ่ไปได ้จึงตดัสินใจน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิหยดุ
ด าเนินกิจการรา้นอาหารในสว่นของ A&W และทางฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาใหปิ้ดรา้นอาหาร Kitchen Plus ที่บริษัทบริหารเองที่
เหลอือยูท่ัง้หมดอีก 2 สาขาในเดือนมกราคม 2565 ดงันัน้บรษัิทจึงไดด้  าเนินการตัง้ส  ารองทรพัยส์นิท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจรา้นอาหาร 
เช่น สินทรพัยถ์าวร ค่าความนิยม สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอื่นๆ เช่น เครื่องหมายการคา้ เป็นตน้ จึงมีผลใหบ้ญัชีเหลา่นีท้ี่แสดงอยูใ่น
งบการเงินลดลง 
 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

                                      ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                (นายนพพร ภทัรรุจี) 
                                                                                        ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


