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GLOCON-SET.014/2564 

  

วนัที� 11 พฤษภาคม 2564 

 

เรื�อง  คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

   ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
ผลการดาํเนินงานรวม รายสามเดอืนของไตรมาส 1 ปี 2564                                                                                                                             
 

สาํหรบังวดสามเดือน สิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม 2564 

งบกาํไรขาดทนุรวมกลุม่บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน)                               หน่วย :  ลา้นบาท 

 

         ไตรมาส 1  

ปี 2564 

ไตรมาส 1  

ปี 2563 

YoY   %YoY   

รายไดจ้ากการขายและการบริการ 152.88 142.84 10.04 7% 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 256.70 243.57 13.13 5% 

   รวม 409.58 386.41 23.17 6% 

กาํไรขั�นตน้ 73.93 80.18 (6.25) (8%) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงาน 0.40 (3.79) 4.19 111% 

กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุชั�วคราว - (0.22) 0.22 100% 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบรษัิทย่อย 17.32 - 17.32 100% 

ขาดทนุจากคา่ปรบัทางแพง่จาก ก.ล.ต. (23.30) - (23.30) (100%) 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวด (5.58) (4.01) (1.57) (39%) 

กําไร (ขาดทุน) ส่วนที� เ ป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

สาํหรบังวด 

(7.12) (7.99) 0.87 11% 

 
รายได ้และกาํไร 

รายได้จากการขายไตรมาส 1/2564 เท่ากับจาํนวน 409.58 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 23.17 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6  

เมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1/2563 บริษัทมีขาดทนุในไตรมาส 1/2564 เท่ากบัจาํนวน 5.58 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 1.57 ลา้น

บาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 39 เนื�องจากในระหว่างงวด บริษัทมีรบัรูก้าํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยจาํนวน 17.32 ลา้น

บาท และขาดทนุจากค่าปรบัทางแพ่งจาก ก.ล.ต. จาํนวน 23.30 ลา้นบาท ซึ�งเมื�อนาํสองรายการดงักล่าวออกไปจะพบว่าบริษัทมี

กาํไรจากการดาํเนินงานในไตรมาส 1/2564 จาํนวน 0.40 ลา้นบาท โดยพลิกจากที�เคยขาดทุนจากการดาํเนินงานในไตรมาสที� 

1/2563 จาํนวน 3.79 ลา้นบาท  
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โดยปัจจุบันมีสัดส่วนรายไดร้วมจากธุรกิจบรรจุภัณฑ ์รวมจาํนวน 149.57 ลา้นบาท เป็นรอ้ยละ 36.52 ของรายไดร้วม และ 

ธุรกิจอาหาร รวมจาํนวน 256.70 ลา้นบาท เป็นรอ้ยละ 62.67 ของรายไดร้วม โดยแยกอธิบายจากการดาํเนินงานในแต่ละส่วน

งานธุรกจิตามที�สรุปดา้นลา่งนี�  

 

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ ์   
           หน่วย :  ลา้นบาท 

         ไตรมาส 1  

ปี 2564 

ไตรมาส 1  

ปี 2563 

YoY   %YoY   

รายไดจ้ากการขายและการบริการงานบรรจภุณัฑ ์ 149.57 144.20 5.37 4% 

EBITDA 20.40 17.20 3.20 19% 

EBITDA Margin 13.64% 11.93% 1.71% 14% 

 

ธุรกิจบรรจุภัณฑ ์รายไดร้วมจากการขายเท่ากับจาํนวน 149.57 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 5.37 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4 เมื�อ

เทียบกบัไตรมาส 1/2563 โดยเพิ�มจากลกูคา้รายเดิมในกลุ่มของทานเล่น และอาหารที�เพิ�มขึ �น ตั�งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นตน้

มา อีกทั�งบริษัทเริ�มไปเจาะกลุ่มลูกคา้ใหม่ในธุรกิจเครื�องสาํอางค,์ complementary และกลุ่มอื�น โดย มี EBITDA ในไตรมาส 

1/2564 อยู่ที� 20.40 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 19 โดยมีสาเหตหุลกัจากการบริหารตน้ทนุอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลุ่มธุรกิจอาหาร 

   ธุรกจิอาหารแปรรูปและผลไม้อบแหง้       หน่วย :  ลา้นบาท 
         ไตรมาส 1  

ปี 2564 

ไตรมาส 1 

 ปี 2563 

YoY   %YoY   

รายไดจ้ากการขายอาหารแปรรูป 118.45 106.23 12.22 12% 

รายไดจ้ากการขายผลไมอ้บแหง้ 116.50 107.34 9.16 9% 

   รวม 234.95 213.57 21.38 10% 

EBITDA 15.41 17.19 (1.78) (10%) 

EBITDA Margin 6.56% 8.05% (1.49%) (19%) 

 

ธุรกิจอาหารแปรรูป รายไดร้วมจากการขายเท่ากบัจาํนวน 118.45 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 12.22 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12  

เมื�อเทียบกบัไตรมาส 1/2563 โดยมีผลมาจากการเติบโตของการขายสินคา้อาหารแช่แข็งพรอ้มทานทั�งเมนเูดิม และเมนูใหม่ที�ส่ง

ใหท้างรา้นสะดวกซื �อรายใหญ่ และความตอ้งการที�เพิ�มขึ �นกุง้แช่แขง็ 

 

ธุรกิจผลไม้อบแห้ง รายไดร้วมจากการขายเทา่กบัจาํนวน 116.50 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 9.16 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 9 เมื�อ

เทียบกบัไตรมาส 1/2563 เนื�องจากในไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิทัรบัรูร้ายไดต้ลอดทั�งไตรมาส ในขณะที�ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทั

เริ�มรบัรูร้ายไดห้ลงัจากการเขา้ซื �อธุรกิจในระหว่างไตรมาส 

 

โดยมี EBITDA ในไตรมาส 1/2564 อยู่ที� 15.41 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10 เมื�อเทียบกบัไตรมาส 1/2563 โดยมีปัจจยัหลกัมาจาก

ธุรกิจผลไมอ้บแหง้มีตน้ทนุในการผลิตเพิ�มขึ �น 
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 ธุรกจิร้านอาหาร          หน่วย :  ลา้นบาท 
         ไตรมาส 1  

ปี 2564 

ไตรมาส 1 

 ปี 2563 

YoY   %YoY 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 21.75 33.42 (11.67) (35%) 

EBITDA (8.40) (7.95) (0.45) (6%) 

EBITDA Margin (38.62%) (23.79%) (14.83%) (62%) 

 

ธุรกิจร้านอาหาร รายไดร้วมจากการขายเท่ากบัจาํนวน 21.75 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 11.67 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 35 เมื�อเทียบ

กบัไตรมาส 1/2563 เนื�องจากปี 2564 ของเดือนมกราคม และกมุภาพนัธ ์ รา้นอาหารยงัไดร้บัผลกระทบจากโควิด19 และเริ�ม

กลบัมาฟื�นตวัในเดือนมีนาคม อีกทั�งสิ �นเดือนกมุภาพนัธ ์บรษิัทมีการปิดรา้นอาหารคิทเช่น พลสั จาํนวน 6 สาขาที�ขาดทนุ สง่ผล

ใหร้ายไดล้ดลง โดย EBITDA ในไตรมาส 1/2564 อยู่ที� (8.40) ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6 จากไตรมาส 1/2563 เนื�องจากบรษิัทมี

คา่ใชจ้่ายการตลาดเพิ�มขึ �นเพื�อเขา้ถงึลูกคา้ทุกวยั 

 

กลุ่มธุรกิจอื�น          หน่วย :  ลา้นบาท 

         ไตรมาส 1  

ปี 2564 

ไตรมาส 1 

 ปี 2563 

YoY   %YoY 

รายไดจ้ากธรุกิจอื�น 3.31 2.14 1.17 55% 

EBITDA (0.32) (3.29) 2.97 90% 

EBITDA Margin (9.67%) (153.73%) 144.06% 94% 

 

ธุรกิจอื�น รายไดร้วมจากการขายเท่ากับจาํนวน 3.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาํนวน 5.91 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 64 เมื�อเทียบกับ 

ไตรมาส 1/2563 และมี EBITDA ในไตรมาส 1/2564 อยู่ที� (0.32) ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 90 เนื�องจากมีขยายตลาดการขาย

สนิคา้อปุโภคเขา้สูร่า้นสะดวกซื �อขนาดใหญ ่ตั�งแต่เดือนมีนาคม 2563  
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ข้อมูลทางการเงนิ 
   หน่วย : ล้านบาท 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

 
เปลี�ยนแปลง 

 
ร้อยละ 

สินทรัพย ์     

สินทรัพยห์มุนเวียน     

เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 50.84 99.83 (48.99) (49%) 

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 349.64 223.91 125.73 56% 

สินคา้คงเหลือ 267.61 245.41 22.20 9% 

สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น ๆ1 76.64 71.88 4.76 7% 
     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     

ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 417.41 435.19 (17.78) (4%) 

สินทรพัยส์ทิธิการใช ้ 66.55 128.24 (61.69) (48%) 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 115.93 118.35 (2.42) (2%) 

คา่ความนยิม 103.49 103.49 - 0% 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื�น ๆ2 28.47 69.28 (40.81) (59%) 
     

หนี�สินหมุนเวียน     

เงนิเบกิเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั�นจากธนาคาร 109.38 108.46 0.92 1% 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 214.53 177.83 36.70 21% 

หนี�สนิตามสญัญาเช่าสว่นที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 20.53 20.72 (0.19) (1%) 

หนี�สนิหมนุเวียนอื�น ๆ3 58.34 69.10 (10.76) (16%) 
     

หนี�สินไม่หมุนเวยีน     

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 33.29 52.90 (19.61) (37%) 

หนี�สนิไม่หมนุเวียนอื�น ๆ4 47.50 62.82 (15.32) (24%) 

 
1 ประกอบดว้ย เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ�าประกนั ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น และสินทรพัยที์�ถือไวร้อ

การขายสาํหรบัการดาํเนินงานที�ยกเลิก 
2 ประกอบดว้ย อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน เงินมัดจาํค่าซื �อสินทรัพย์ สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสินทรพัยไ์ม่

หมนุเวียนอื�น 
3 ประกอบดว้ย เงินกูยื้มระยะยาวส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังานกาํหนดจ่ายในหนึ�งปี  

เงินปันผลคา้งจ่าย ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย หนี�สนิหมนุเวียนอื�น และหนี�สินที�ถือไวส้าํหรบัการดาํเนินงานที�ยกเลิก 
4 ประกอบดว้ย เงินกูยื้มระยะยาว ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน หนี�สนิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และหนี�สินไม่หมนุเวียนอื�น 
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การวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
การจาํหน่ายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย 

เมื�อวันที� 24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทไดมี้อนุมัติขายหุน้สามญัทั�งหมดในบริษัทย่อย – บริษัท ไทยเฟลคซิเบิลแพค 

จาํกดั (“TFP”) ธุรกรรมดงักล่าวส่งผลใหสิ้นทรพัยแ์ละหนี�สินทั�งหมดในงบการเงินรวมของบริษัทย่อยดงักล่าวตอ้งถกูนาํออกจาก

รวมการเงินรวมของบรษิัทฯ โดยเฉพาะสินทรพัยส์ิทธิการใชจ้ะลดลงจากธุรกรรมดงักล่าวจาํนวน 65.82 ลา้นบาท (ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 12) 

 

ทั�งนี � ณ วนัที� 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีลูกหนี�จากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อยจากธุรกรรมดงักล่าวจาํนวน 100.00 ลา้นบาท 

ซึ�งถกูจดัประเภทอยู่ในลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 6) และไดร้บัชาํระครบถว้นภายในไตร

มาส 2 ปี 2564 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธันวาคม 

2563 
 

เปลี�ยนแปลง 
 

ร้อยละ 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 1.85 1.70 0.15 9 

อตัราสว่นหนี�สินที�มีภาระดอกเบี �ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.20 0.22 (0.02) (9) 

อตัราส่วนหนี�สินที�มีภาระดอกเบี �ยสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

(เท่า) 

0.15 0.12 0.03 25 

 

หมายเหต ุ: 

อตัราสว่นสภาพคล่อง    =       สนิทรพัยห์มนุเวียน หาร หนี�สนิหมนุเวียน 

อตัราสว่นหนี�สินที�มีภาระดอกเบี �ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ =       หนี�สินที�มีภาระดอกเบี �ย หาร รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราสว่นหนี�สินที�มีภาระดอกเบี �ยสทุธิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ =       หนี�สินที�มีภาระดอกเบี �ยหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

หาร รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 

 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 
 

                                ขอแสดงความนบัถือ 

 

           

                                                                          (นางสาวหลยุส ์เตชะอบุล) 

                                                                                   ประธานกรรมการบริหาร 


