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GLOCON.061/2562 

  

วนัที 11 พฤศจกิายน 2562 

 

เรือง  คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ สําหรับไตรมาส 3 ปี 2562 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  

   ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

คําอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 

ผลการดาํเนินงานรวม รายสามเดือนและเก้าเดือนของไตรมาส 3 ปี 2562  

 

สําหรับงวดสามเดือน สินสดุวนัที 30 กนัยายน 2562 

งบกําไรขาดทนุรวมกลุ่มบริษัท โกลบอล คอนซเูมอร์ จํากดั (มหาชน)                               หน่วย :  ล้านบาท 

         ไตรมาส 3  

ปี 2562 

ไตรมาส 3 

ปี 2561 

%YoY   ไตรมาส 2  

ปี 2562 

%QoQ   

รายได้จากการขายและการบริการ 149.3 155.3 (3.9%) 141.9 5.2% 

รายได้จากการขายอาหารและเครืองดืม 139.3 129.7 7.4% 157.6 (11.6%) 

   รวม 288.6 285.0 1.3% 299.5 (3.6%) 

กําไรขนัต้น 68.6 58.4 17.5% 68.0 0.9% 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงาน 8.5 (40.8) 120.8% 3.3 157.6% 

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุชวัคราว (7.0) (10.4) 32.7% (6.3)  (11.1%) 

กําไร (ขาดทนุ) สาํหรับงวด 1.5 (51.2) 102.9% (3.0) 150.0% 

 

สําหรับงวดเก้าเดือน สนิสดุวนัที 30 กนัยายน 2562 

งบกําไรขาดทนุรวมกลุ่มบริษัท โกลบอล คอนซเูมอร์ จํากดั (มหาชน)                              หน่วย :  ล้านบาท 

         ไตรมาส 3 ปี 2562 ไตรมาส 3 ปี 2561 เปลยีนแปลง %YoY   

รายได้จากการขายและการบริการ 438.2 471.3 (33.1) (7.0%) 

รายได้จากการขายอาหารและเครืองดืม 429.3 380.2 49.1 12.9% 

   รวม 867.5 851.5 16.0 1.9% 

กําไรขนัต้น 199.9 166.0 33.9 20.4% 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงาน (14.6) (98.6) 84.0 85.2% 

กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุชวัคราว (11.8) (48.1) 36.3 75.5% 

กําไร(ขาดทนุ) สาํหรับงวด (26.4) (146.7) 120.3 82.0% 
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                         หน่วย :  ล้านบาท 

         ปี 2562 ปี 2561 เปลียนแปลง %YoY   

รายได้จากผลการดําเนินงาน 

รายได้จากการขายและการบริการ 

       ไตรมาส 1  147.0 158.3 (11.3) (7.1%) 

       ไตรมาส 2 141.9 157.7 (15.8) (10.0%) 

       ไตรมาส 3 149.3 155.3 (6.0) (3.9%) 

รวม 9 เดือน 438.2 471.3 (33.1) (7.0%) 

รายได้จากการขายอาหารและเครืองดืม 

       ไตรมาส 1  132.4 126.0 6.4 5.1% 

       ไตรมาส 2 157.6 124.5 33.1 26.6% 

       ไตรมาส 3 139.3 129.7 9.6 7.4% 

รวม 9 เดือน 429.3 380.2 49.1 12.9% 

รายได้รวมจากผลการดาํเนินงาน 867.5 851.5 16.0 1.9% 

กําไร (ขาดทนุ) จากผลการดําเนินงาน 

       ไตรมาส 1  (26.4) (31.8) 5.4 17.0% 

       ไตรมาส 2 3.3 (26.0) 29.3 112.7% 

       ไตรมาส 3 8.5 (40.8) 49.3 120.8% 

รวม 9 เดือน     (14.6) (98.6) 84.0 85.2% 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทนุชวัคราว (11.8) (48.1) 36.3 75.5% 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดเก้าเดือน (26.4) (146.7) 120.3 82.0% 

 

ในภาพรวมกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคัญกับผลประกอบการเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นทังการเพิมรายได้ทุกช่องทาง  

การบริหารจดัการต้นทุนและคา่ใช้จา่ยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จนทําให้กลุม่บริษัท เริมกลบัมามีกําไรจากการดําเนินงานปกติ 

ตงัแต่ไตรมาสที 2 ปี 2562 

 

ทงันี ฝ่ายบริหารจะคงเน้นปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวต่อไป เพือให้กลุ่มบริษัทมีกําไรอย่างต่อเนืองและยงัยืน และเพิมมูลค่า

ให้กบัผู้ถือหุ้น ซงึเป็นไปตามแผน Turnaround ของกลุม่บริษทั 

 

โดยสามารถจําแนกตามรายละเอียดของงบกําไรขาดทนุได้ ดงันี 

 

รายได้ 

รายได้จากการขาย 9 เดือน ปี 2562 เท่ากับจํานวน 867.5 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 16.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.9%  

เมือเปรียบเทียบจากปีก่อน โดยแยกอธิบายจากการดําเนินงานในแตล่ะสว่นงานธุรกิจตามทีสรุปด้านล่างนี  
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รายได้จากการขายและการบริการ 

ส่วนงานบรรจภุณัฑ์พลาสติกอ่อนตวั  

รายได้จากการขายเท่ากบัจํานวน 285.8 ล้านบาท เพิมขนึจํานวน 11.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.0 เมือเทียบกบัปีก่อน 

เนืองจากในปัจจบุนับริษัทได้จดัพอร์ตลกูค้าใหม่โดยมุ่งเน้นการรับงานทีมีอตัรากําไรสงูและคุ้มค่า อีกทงัได้มีการหาลกูค้าราย

ใหม่เพมิขนึ 

 

ส่วนงานขวดพีอีที (PET Bottle)  

รายได้จากการขายเท่ากับจํานวน 41.8 ล้านบาท ลดลงจํานวน 22.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.9 เมือเทียบกบัปีก่อน 

เนืองจากบริษทัเลือกใช้กลยทุธ์เลือกลกูค้าทีมีกําไรขนัต้นสงูและลดลกูค้าทีให้กําไรขนัต้นตํา 

 

ส่วนงานบรรจพุลาสติกขึนรูปดว้ยระบบ Vacuum Forming 

รายได้จากการขายเท่ากับจํานวน 87.2 ล้านบาท ลดลงจํานวน 24.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.7 เมือเทียบกบัปีก่อน 

เนืองจากปีนีมีการปรับกลยทุธ์ใหม่โดยจะมุ่งเน้นไปทีพลาสติกทีย่อยสลายเองได้ จึงทําให้มีการวางแผนเรืองการเปลียนแปลง

ดงักล่าวร่วมกบัลกูค้าในครึงปีแรกจงึสง่ผลให้ยอดขายลดลง 

 

รายได้จากการขายอาหารและการเครืองดืม 

ธุรกิจร้านอาหารและเครืองดืม รายได้จากการขายเท่ากบัจํานวน 150.5 ล้านบาท โดยแบง่เป็นรายได้ตามร้านอาหารดงันี 

ร้านอาหาร A&W รายได้จํานวน 119.3 ล้านบาท ลดลงจํานวน 22.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.8 ซงึเป็นผลกระทบมา

จากการใช้นโยบายลดจํานวนสาขาทีขาดทนุ ซงึจะทําให้ธุรกิจขาดทนุลดลง 

ร้านคิทเช่น พลสั  มีรายได้จํานวน 28.8 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 28.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.0 เมือเทียบกบัปีก่อน 

เนืองจากเริมรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2561 

 

ธุรกิจอาหารแปรรูป รายได้จากการขายเท่ากับจํานวน 278.8 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 43.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.3  

เมือเทียบกบัปีก่อน ทงันีเป็นผลมาจากยอดสังซอืกุ้งแช่แข็งและอาหารแช่แข็งพร้อมทานทีเพิมขึน พร้อมกนันี บริษัทยงัได้ทํา

การเปิดไลน์การผลิตใหม่  โดยเป็นการผลิตปลานําจืดตดัแต่งแช่แข็งเพือส่งออกตงัแต่ พฤษภาคม 2561 ซงึไลน์การผลิตนีมี

กลุ่มลูกค้าของบริษัทรองรับจํานวนหนึงอยู่แล้วและมีแนวโน้มทีจะได้รับยอดสงัซอืเพิมสงูขนึ และสินค้าพร้อมทานทีส่งให้ทาง 

ร้านสะดวกซอืรายใหญ่มีการเติบโตมากขนึโดยบริษัทใช้กลยทุธ์การเพิมสนิค้าให้หลากหลายเพือเป็นทางเลือกให้กบัลกูค้า 

 

ต้นทุน 

ต้นทุนจากการขายและการบริการ 

ต้นทุนมีจํานวน 370.4 ล้านบาท ลดลงจํานวน 45.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.9 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนืองจาก

บริษัทสามารถควบคมุราคาต้นทุนและค่าแรงได้มีประสิทธิภาพมากขึนซงึทําให้มีกําไรขนัต้นเพิมขึนถ้าเทียบกับปีก่อนและยงัคง

ทําอย่างตอ่เนือง 
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ต้นทุนจากการขายอาหารและเครืองดืม 

ต้นทุนมีจํานวน 297.2 ล้านบาท เพมิขึนจํานวน 27.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.2 เมือเทียบกบัปีก่อน เนืองจากรายได้จากการ

ขายอาหารและการเครืองดืมเพิมขนึ และในส่วนธุรกิจอาหารแปรรูป ได้มีการจัดการควบคุมกระบวนการผลิตใหม่ในทุกขนัตอน 

เพือลดต้นทุนวัตถดุิบ บรรจุภัณฑ์ รวมทงัการสูญเสียในการผลิตให้น้อยทีสุด ซงึทําให้มีกําไรขนัต้นเพิมขึน โดยเป็นไปตามแผน 

Turnaround ของกลุม่บริษทั 

 

รายได้อืน 

รายได้อืนมีจํานวน 22.0 ล้านบาท เพมิขึนจํานวน 7.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.6 เมือเทียบกับปีก่อน เนอืงจาก บริษัทมีรายได้

คา่แฟรนไชส์ของแบรนด์ คทิเชน่ พลสั เพิมขึนมาซงึเริมรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในไตรมาส 4 ปี 2561 

 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายมีจํานวน 145.3 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 2.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 เมือเทียบกับปีก่อน บริษัทมี

คา่ใช้จา่ยในการขายของแบรนด์ คทิเชน่ พลสั เพมิขนึมาซงึเริมรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ยในไตรมาส 4 ปี 2561  

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 116.0 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 7.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 เมือเทียบกบัปีก่อน บริษัทมี

คา่ใช้จ่ายในการบริหารของแบรนด์ คิทเช่น พลสั เพิมขึนมาซงึเริมรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในไตรมาส 4 ปี 2561 และบริษัทมีการ

ปรับโครงสร้างและมีการปิดสาขาของร้านอาหารทีไม่สามารถกลับมาทํากําไรได้ จึงทําให้ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยทีเกียวข้อง

เกดิขนึ 

 

ส่วนการดาํเนินงานทยีกเลิก 

ส่วนการดําเนินงานทียกเลิกมีกําไรจํานวน 20.0 ล้านบาท ลดลงจํานวน 40.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 203.5 เมือเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากบริษัทย่อยมีการกลบัรายการเจ้าหนีเป็นรายได้อืนจํานวน 21.9 ล้านบาท 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงินมีจํานวน 5.7 ล้านบาท ลดลงจํานวน 2.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.1 เมือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

เป็นผลมาจากบริษัทยอ่ยมีเงินกู้กบัธนาคารแหง่หนึงลดลง 

 

จงึเรียนมาเพือทราบ 

 
 

                                ขอแสดงความนบัถือ 

 

           

                                                                          (นายเชิดศกัด ิกู้เกียรตินนัท์) 

                                                                                   ประธานกรรมการบริหาร 


