บริษัท เถ้าแก่นอ้ ย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด )มหาชน(

คาอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(MD&A)
ประจาไตรมาส 2 ปี 2564

16 สิงหาคม 2564
เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (แก้ไข)

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้ แจงรายได้จากการขายและกาไรสุทธิตาม
งบการเงินรวม งวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยสรุปดังนี้

งบการเงิ นรวม

ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถนุ ายน)
ไตรมาส 2 '64
ไตรมาส 2 '63

(ล้านบาท) (ร้อยละ)
รายได้จากการขาย
783.0 100.0 %
(598.4) (76.4 %)
ต้นทุนขาย
184.7
กาไรขั้นต้น
23.6 %
(92.6) (11.8 %)
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
(67.8)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(8.7 %)
25.8
กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
3.3 %
(3.9)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(0.5 %)
กาไรส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
22.2
2.8 %

งบการเงิ นรวม

ม.ค. - มิ.ย '64

(ล้านบาท) (ร้อยละ)
รายได้จากการขาย
1,703.0 100.0 %
(1,294.5) (76.0 %)
ต้นทุนขาย
408.5
กาไรขั้นต้น
24.0 %
(190.5) (11.2 %)
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
(140.2)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(8.2 %)
88.1
กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
5.2 %
(10.0)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(0.6 %)
กาไรส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
78.4
4.6 %

(ล้านบาท) (ร้อยละ)
1,011.6 100.0 %
(734.6) (72.6 %)
277.0
27.4 %
(99.7)
(9.9 %)
(69.5)
(6.9 %)
94.2
9.3 %
(5.4)
(0.5 %)
88.9
8.8 %
มกราคม - มิถนุ ายน
ม.ค. - มิ.ย '63
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
2,121.5 100.0 %
(1,542.7) (72.7 %)
578.9
27.3 %
(229.1) (10.8 %)
(148.0)
(7.0 %)
192.9
9.1 %
(18.6)
(0.9 %)
174.6
8.2 %

เพิ่ม / (ลด)
(ร้อยละ)
(22.6 %)
(18.5 %)
(33.3 %)
(7.1 %)
(2.5 %)
(72.6 %)
(28.8 %)
(75.0 %)

เพิ่ม / (ลด)
(ร้อยละ)
(19.7 %)
(16.1 %)
(29.4 %)
(16.8 %)
(5.2 %)
(54.3 %)
(46.1 %)
(55.1 %)

ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน) เทียบ ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม)
งบการเงินรวม

ไตรมาส 2 '64
(ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

(ร้อยละ)

ไตรมาส 1 '64
(ล้านบาท)

เพิ่ม / (ลด)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

783.0

100.0 %

919.9

100.0 %

(14.9 %)

ต้นทุนขาย

(598.4)

(76.4 %)

(696.1)

(75.7 %)

(14.0 %)

กาไรขัน้ ต้น

184.7

23.6 %

223.8

24.3 %

(17.5 %)

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย

(92.6)

(11.8 %)

(97.9)

(10.6 %)

(5.4 %)

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

(67.8)

(8.7 %)

(69.4)

(7.5 %)

(2.4 %)

กาไรสุทธิกอ่ นภาษี เงินได้

25.8

3.3 %

62.3

6.8 %

(58.7 %)

ค่าใช้จา่ ยภาษี เงินได้

(3.9)

(0.5 %)

(6.2)

(0.7 %)

(37.8 %)

กาไรส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่

22.2

2.8 %

6.1 %

(60.4 %)

56.2

รายได้จากการขาย
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไตรมาสที่ 2 จานวน 783 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.6 จากไตรมาสเดียวกันปี ที่ผ่านมา
(ลดลงร้อยละ 14.9 จากไตรมาส 1/2564) และมีรายได้จากการขาย 6 เดือนแรกรวมทั้งสิ้ น 1,703 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ19.7 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน เนื่ องจากรายได้จากการขายในต่างประเทศที่ลดลงจากตลาดหลักในประเทศจีน สืบเนื่ อง
จากช่วงดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั จาหน่ ายในช่องทาง Traditional Trade และ e-Commerce อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้
สร้างยอดขายจากสินค้าใหม่ นมพลาสเจอไรส์ รสชานม และรสกาแฟลาเต้ “จัสท์ ดริ้ งค์” ที่เริ่มทาตลาดตั้งแต่ปลายปี
2563 ที่ผ่านมา และสามารถช่วยสร้างการเติบโตให้ตลาดในประเทศได้
ตลาดในประเทศ มีรายได้จากการขายไตรมาสที่ 2 จานวน 383.2ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้อยละ 59.5 จากไตรมาส
เดียวกันปี ที่ผ่านมา (ลดลงร้อยละ 1.5 จากไตรมาส 1/2564) และมียอดขายรวม 6 เดือนแรกรวมทั้งสิ้ น 772.1 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้ นร้อยละ 20.3 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน โดยมีการเติบโตทั้งในกลุ่มสินค้าสาหร่ายและเครื่องดื่ม ซึ่งใน 6
เดือนแรกของปี นี้ มียอดขายที่ดีจากการทาการตลาดอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งการสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ในปี นี้ ได้จาก
สินค้าใหม่ นมพลาสเจอไรส์ รสชานม และ รากาแฟลาเต้ “จัสท์ ดริ้ งค์” (Just Drink) ที่ได้รบั การตอบรับจากผูบ้ ริโภค
เป็ นอย่างดี โดยบริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายตั้งแต่ออกสินค้าเมื่อปลายปี 2563 จนถึงไตรมาส 2 ปี 2564 ได้รวม
มากกว่า 8 ล้านขวด
ตลาดต่างประเทศ มีรายได้จากการขายไตรมาสที่ 2 จานวน 399.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 48.2 จากไตรมาส
เดียวกันปี ที่ผ่านมา (ลดลงร้อยละ 24.7 จากไตรมาส 1/2564) โดยเกิดจากตลาดจีนที่มียอดขายลดลงร้อยละ 58
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี นี้ เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่ องจาก ผลกระทบจากสภาวะขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์
อย่า งต่ อ เนื่ องในไตรมาส 2 และเป็ นช่วงเวลาที่ บริษัท ฯ เจรจาปรับแผนกลยุทธ์ก ารขยายตลาดในจี น กับตัวแทน
จาหน่ ายปั จจุบนั เพื่อให้บริษัทฯ เพิ่มความยืดหยุน่ ในการปฏิบตั ิการ สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายในทุกช่องทางมากยิ่งขึ้ น โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา รวมถึงได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ ายเพิ่ม

อีก 1 ราย มีผลบังคับวันที่ 1 กรกฏาคม เพื่อช่วยขยายช่องทางจาหน่ าย Traditional Trade และ E-commerce ให้มี
ประสิทธิผลมากขึ้ น หลังจากในช่วงที่ผ่านมาการทาตลาดในช่องทางดังกล่าวยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ

กาไรขั้นต้น
บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้นไตรมาสที่ 2 จานวน 184.7 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23.6 ของรายได้จากการขาย โดยสัดส่วน
กาไรขั้นต้นต่อยอดขาย ลดลงร้อยละ 3.8 จากไตรมาสเดียวกันปี ที่ผ่านมา (ลดลงร้อยละ 0.7 จากไตรมาส 1/2564) โดย
มีผลกระทบหลักจากการใช้กาลังการผลิตลดลงเนื่ องจากยอดขายที่ลดลงจากต่างประเทศ ทาให้ตน้ ทุนการผลิตในส่วนของ
ค่ า ใช้จ่ า ยโรงงานต่ อ หน่ ว ยสู ง ขึ้ นเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น และผลกระทบของ COVID-19 ที่ ส่ ง ผลต่ อ ธุ ร กิ จ เถ้า แก่ น้ อ ย
เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ ที่ทาให้มีกาไรขั้นต้นลดลงเช่นกัน
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ มีตน้ ทุนในการจัดจาหน่ ายไตรมาสที่ 2 จานวน 92.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.8 ของรายได้จากการขาย
โดยสัดส่วนต้นทุนในการจัดจาหน่ ายต่อยอดขาย เพิ่มขึ้ นร้อยละ 1.9 จากไตรมาสเดียวกันปี ที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้ นร้อยละ 1.2
จากไตรมาส 1/2564) และมีตน้ ทุนในการจัดจาหน่ าย 6 เดือนแรก คิดเป็ นร้อยละ 11.2 เพิ่มขึ้ นร้อยละ 0.4 จากช่วงเวลา
เดี ย วกัน ในปี ก่ อ น ทั้ ง นี้ โดยมี ผ ลมาจากการขาดแคลนตู ้ค อนเทนเนอร์ท าให้ค่ า ขนส่ ง ที่ ป รับ ตั ว สู ง ขึ้ นในปี นี้ รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่แปรผันตามยอดขาย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขายและตลาด
ให้สมั พันธ์กบั ยอดขายและเป็ นไปตามสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างประสิทธิผลโดยตรงกับการขายในช่องทางที่มี
ศักยภาพการเติบโต
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารไตรมาสที่ 2 จานวน 67.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.7 ของรายได้จากการขาย โดย
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขาย เพิ่มขึ้ นร้อยละ 1.8 จากไตรมาสเดียวกันปี ที่ผ่านมา (เพิ่มขึ้ นร้อยละ 1.1 จาก
ไตรมาส 1/2564) ซึ่งสัดส่วนที่เพิ่มขึ้ นเนื่ องจากยอดขายที่ลดลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ป็นต้นทุนคงที่
ไม่ได้ลดลงได้มากเมื่อเทียบเป็ นสัดส่วนกับยอดขาย แม้ว่า บริษัทฯ ยังคงมาตราการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่าง
รัดกุมแล้วก็ตาม
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงวด 6 เดือนแรก รวมทั้งสิ้ น 140.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 8.2 ของรายได้จากการ
ขาย เพิ่มขึ้ นร้อยละ 1.3 จากช่วงเดี ยวกันปี ก่อน แต่ปริมาณเม็ดเงินที่ ใช้ลดลง 7.8 ล้านบาทจากการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายที่ดีขนึ้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน
กาไรส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
บริษัทฯ มีผลกาไรสุทธิไตรมาสที่ 2 จานวน 22.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ของรายได้จากการขาย ลดลงร้อยละ
75.0 จากไตรมาสเดียวกันปี ก่อน ทั้งนี้ เมื่อเทียบสัดส่วนกาไรสุทธิต่อยอดขาย ลดลงร้อยละ 6.0 จากไตรมาสเดียวกันปี ที่
ผ่านมา (ลดลงร้อยละ 3.2 จากไตรมาส 1/2564) โดยมีผลกระทบหลักจากยอดขายจากต่างประเทศที่ลดลงและต้นทุน
สินค้าที่ สูงขึ้ นดังที่ ได้กล่าวในข้างต้น รวมถึ งธุรกิจ เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ ที่ ได้รับผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 จากการที่ไม่สามารถนัง่ ทานในร้านได้

บริษัทฯ มีผลกาไรสุทธิงวด 6 เดือนแรก รวมทั้งสิ้ น 78.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.6 ของรายได้จากการขาย ลดลง
ร้อยละ3.6 ของรายได้จากการขาย จากช่วงเดียวกันปี ก่อน
แนวโน้ม ของธุรกิจในครึ่งปี หลัง
ผลกระทบของสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ สายพันธ์เดลต้าในประเทศไทยได้สร้างความเสียหายในในไตรมาสที่สอง
และสืบต่อไปยังครึ่งปี หลังของปี 2564 ต่อภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในวงกว้าง อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้เริ่มเห็น
การฟื้ นตัวของหลายๆประเทศแล้ว จากดีมานที่เข้ามามากขึ้ นในครึ่งปี หลัง โดยเฉพาะในประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา
ดังนั้น บริษัทฯ จึงประเมินว่าหากประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ดี บริษัทฯ สามารถกลับมาเติบโต
และเสริมกาลังการผลิตเพื่อ ซัพพอร์ตดีมานได้ดียิ่งขึ้ นไปอีก อีกทั้งบริษัท ฯ ยังคงดาเนิ นการตามเป้ าหมายในการ ปรับ
โครงสร้างต้นทุนของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้ น รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งจะเป็ นผลให้ปีหน้าบริษัทฯ สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทากาไรได้ดีกว่าปี นี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอานาจรายงานสารสนเทศ
บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ ง

