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         14 สิงหาคม 2563 
 

เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์งบการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานและขอ้มูลทางการเงิน 
ส าหรับไตรมาส 2  ปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
โครงสร้างรายได้ 

1.จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวตัถุท่ีใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑ์
ออกเป็น 6 กลุ่ม  

1.1 กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสมอาหาร 
1.2 กลุ่มแป้งและซอส 
1.3 กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้  
1.4 กลุ่มอาหารแช่แขง็ 
1.5 กลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
1.6 กลุ่มบรรจุภณัฑซ้ื์อมาเพ่ือจ าหน่าย 

2. จากการลงทุนของบริษทัยอ่ยในธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) จ านวน 2 แห่ง 
2.1 โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ โดยลงทุนในนามบริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ ากดั 
2.2 โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์ โดยลงทุนในนามบริษทั ไทย เฟลเวอร์แอนดแ์ฟรกแรนซ์ จ ากดั 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 

ปี 2563 ปี 2562 จ ำนวนเงิน ร้อยละ ปี 2563 ปี 2562 จ ำนวนเงิน ร้อยละ

รำยได้จำกกำรขำยและใหบ้ริกำร 698.97 677.38 21.59 3.19% 1,487.97 1,367.03 120.94 8.85%

รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม 2.08 18.09 -16.00 -88.47% 20.77 45.79 -25.02 -54.64%

รวมรายได้จากการด าเนินธุรกจิ 701.06 695.46 5.59 0.80% 1,508.74 1,412.82 95.92 6.79%

ตน้ทุนจำกกำรขำยและใหบ้ริกำร 405.14 387.26 17.88 4.62% 840.66 808.08 32.58 4.03%

ตน้ทุนจำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม 14.39 27.75 -13.36 -48.15% 37.97 57.50 -19.53 -33.97%

รวมต้นทุนจากการด าเนินธุรกจิ 419.53 415.01 4.52 1.09% 878.63 865.58 13.05 1.51%

ก าไรขั้นต้น 281.52 280.45 1.07 0.38% 630.12 547.24 82.87 15.14%

รำยได้อ่ืน - 0.20 -0.20 -100.00% 7.83 2.73 5.10 186.94%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 38.23 46.21 -7.99 -17.29% 87.93 94.83 -6.90 -7.28%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 107.19 136.18 -28.99 -21.29% 215.60 240.49 -24.88 -10.35%

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน -2.50 - -2.50 -100.00% 4.57 - 4.57 100.00%

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 4.28 7.52 -3.24 -43.03% 8.88 14.44 -5.57 -38.53%

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 134.33 90.74 43.59 48.04% 320.96 200.21 120.75 60.31%

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 25.65 30.83 -5.17 -16.78% 65.31 52.98 12.32 23.26%

ก าไรส าหรับงวด 108.68 59.92 48.76 81.39% 255.66 147.23 108.43 73.65%

การแบ่งปันก าไร

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -0.29 0.03 -0.32 -1165.12% -0.66 -0.37 -0.29 -80.27%

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 108.97 59.89 49.08 81.96% 256.31 147.59 108.72 73.67%

กำรเปล่ียนแปลง
 (มกรำคม - มิถุนำยน)

กำรเปล่ียนแปลงงบก ำไรขำดทุนรวม (หน่วย:ล้ำนบำท)
ส ำหรับงวด 3 เดือน

 (เมษำยน - มิถุนำยน) 

ส ำหรับงวด 6 เดือน
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รายได้จากการด าเนินธุรกจิในไตรมาส 2 ปี 2563 
 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 701.06 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 5.59 
ลา้นบาท หรือ 0.80%  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีมีรายไดจ้ากด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 695.46 ลา้นบาท  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของรายไดแ้ต่ละประเภทมีดงัน้ี 
1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 
 ในไตรมาส 2  ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 698.97 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้
จากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 99.70% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 21.59 ลา้นบาท (YoY 3.19%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีมี
รายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 677.38 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากจากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 97.40% 
 การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 21.59 ลา้นบาท แยกท่ีมาตามแหล่งรายไดด้งัน้ี  
 1 - จากยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึน 20.83 ลา้นบาท  
 2 - จากยอดขายต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 0.76 ลา้นบาท 
 พิจารณาตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์6 กลุ่ม พบวา่รายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากกลุ่มผลิตภณัฑ์ซ้ือมาขายไปเท่ากบั 
12.41 ลา้นบาท กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้เท่ากบั 10.40 ลา้นบาท และกลุ่มผลิตภณัฑแ์ช่แขง็ 8.58 ลา้นบาท  
2. รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 
 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากกิจการโรงแรมเท่ากบั  2.08 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
จากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 0.30% โดยลดลงเท่ากบั 16.00 ลา้นบาท (YoY -88.47%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีมี
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมเท่ากบั 18.09 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากจากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 2.60% เน่ืองจาก
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และภาครัฐไดอ้อกขอ้ก าหนดเพ่ือยบัย ั้งการแพร่ระบาด ห้ามจดัการประชุมท่ีมีคน
จ านวนมาก การสมัมนา และการจดัเล้ียง การหา้มเดินทางขา้มเขต การกกักนัตวั จากเหตุดงักล่าวท าใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวลดลง
ส่งผลให้กิจการโรงแรมตอ้งหยุดด าเนินงานชัว่คราว โดยโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ หยุดในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
มิถุนายน 2563 และโรงแรม โนโวเทล ชุมพร หยดุในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2563  
 
รายได้จากการด าเนินธุรกจิงวด 6 เดอืนของปี 2563 

 ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 1,508.74 
ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 95.92 ลา้นบาท หรือ 6.79%  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีรายไดจ้ากด าเนินธุรกิจรวม
เท่ากบั 1,412.82 ลา้นบาท  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของรายไดแ้ต่ละประเภทมีดงัน้ี 
1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 
 ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 1,487.97 ลา้น
บาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 98.62% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 120.94 ลา้นบาท (YoY 8.85%) เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 1,367.03 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากจากการ
ด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 96.76% 
 การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 120.94 ลา้นบาท แยกท่ีมาตามแหล่งรายไดด้งัน้ี  
 1 - จากยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึน 112.59 ลา้นบาท  
 2 - จากยอดขายต่างประเทศเพ่ิมข้ึน   8.35 ลา้นบาท 
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 พิจารณาตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ 6 กลุ่ม พบว่ารายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากกลุ่มวตัถุแต่งกล่ินรสและสีผสม
อาหารเท่ากบั 62.31 ลา้นบาท กลุ่มสินคา้แป้งและซอสเท่ากบั 31.74 ลา้นบาท และ กลุ่มผลิตภณัฑ์ซ้ือมาขายไปเท่ากบั 27.13 
ลา้นบาท  
2. รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 
 ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากกิจการโรงแรมเท่ากบั  20.77 ลา้น
บาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 1.38% โดยลดลงเท่ากบั 25.02 ลา้นบาท (YoY -54.64%) เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีรายไดจ้ากกิจการโรงแรมเท่ากบั 45.79 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากจากการด าเนิน
ธุรกิจรวมเท่ากบั 3.24%  เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควดิ-19 และภาครัฐไดอ้อกขอ้ก าหนดเพ่ือยบัย ั้งการแพร่
ระบาด ห้ามจดัการประชุมท่ีมีคนจ านวนมาก การสัมมนา และการจดัเล้ียง การห้ามเดินทางขา้มเขต การกกักนัตวั จากเหตุ
ดงักล่าวท าใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวลดลงส่งผลใหกิ้จการโรงแรมตอ้งหยดุด าเนินงานชัว่คราว โดยโรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ 
หยุดในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และโรงแรม โนโวเทล ชุมพร หยุดในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
2563   
 
ก าไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2563 
 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 281.52ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการ
ด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 40.16% โดยมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 1.07 ลา้นบาท (YoY 0.38%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีมีก าไร
ขั้นตน้รวม เท่ากบั 280.45 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 40.33%  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของก าไรขั้นตน้แต่ละประเภทมีดงัน้ี 
1. ก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 
 ในไตรมาส 2  ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้เท่ากบั 293.83 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 42.04% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 3.71 ลา้นบาท (YoY 1.28%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีมีก าไร
ขั้นตน้จากการขายสินคา้เท่ากบั 290.12 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้ เท่ากบั 42.83% 
 การเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้สอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 
2. ก าไรขั้นตน้จากกิจการโรงแรม  
 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนขั้นตน้จากกิจการโรงแรมเท่ากบั 12.31 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนเพ่ิมข้ึน
เท่ากบั 2.64 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562  ท่ีมีขาดทุนขั้นตน้เท่ากบั 9.67 ลา้นบาท อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ตามท่ีอธิบายขา้งตน้  
  
ก าไรขั้นต้นงวด 6 เดอืนของปี 2563 
 ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 630.11 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 41.76% โดยมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 82.87 ลา้นบาท (YoY 15.14%) เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีก าไรขั้นตน้รวม เท่ากบั 547.24 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 38.73%  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของก าไรขั้นตน้แต่ละประเภทมีดงัน้ี 
1. ก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 
 ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้เท่ากบั 647.31 
ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 43.50% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 88.36 ลา้นบาท (YoY 15.81%) เม่ือเทียบ
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กบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้เท่ากบั 558.95 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้ 
เท่ากบั 40.89% 
 การเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้จ านวน 88.36 ล้านบาท มาจากก าไรขั้นต้นท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มสินคา้ 
รายละเอียดดงัน้ี กลุ่มแป้งและซอสเพ่ิมข้ึน 28.12 ลา้นบาท กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแห้งเพ่ิมข้ึน 8.29 ลา้นบาท กลุ่มวตัถุแต่งกล่ินรส
และสีผสมอาหารเพ่ิมข้ึน 39.0 ลา้นบาท และกลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไปเพ่ิมข้ึน 14.19 ลา้นบาท  
2. ก าไรขั้นตน้จากกิจการโรงแรม 
 ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนขั้นตน้จากกิจการโรงแรมเท่ากบั 17.20 
ลา้นบาท โดยมีขาดทุนเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 5.48 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีขาดทุนขั้นตน้เท่ากบั 11.71 ลา้นบาท 
ส่วนใหญ่การเพ่ิมข้ึนของขาดทุนขั้นตน้เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดอ้นัเน่ืองมาจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-
19 ตามท่ีอธิบายขา้งตน้  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2563  
 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 145.41 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อ
รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 20.74% โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ลดลง 36.98 ลา้นบาท 
(YoY -20.27%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 182.39 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 26.23%   
 สาเหตุหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย                    

 ค่าใชจ่้ายในการขาย ค่าส่งเสริมการขาย และอ่ืนๆ ลดลงรวม 6.64 ลา้นบาท  
 การตั้งประมาณการผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุลดลง 8.85 ลา้นบาท จากการเปล่ียนแผนผลประโยชน์
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน:ปรับข้ึนจากสูงสุด 300 วนัของค่าจา้ง เป็น 400 วนั ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 
 การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของโรงแรมลดลง 11.57 ลา้นบาท ซ่ึงถูกบนัทึกไปในงวดก่อน 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงวด 6 เดอืนของปี 2563 
 ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 303.53 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 20.12% โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร ลดลงเท่ากบั 31.78 ลา้นบาท (YoY -9.48%) เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร
จ านวน 335.31 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 23.73%   
 สาเหตุหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย                           

 การตั้งประมาณการผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุลดลง 8.88 ลา้นบาท จากการเปล่ียนแผนผลประโยชน์
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน:ปรับข้ึนจากสูงสุด 300 วนัของค่าจา้ง เป็น 400 วนั ตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 
 การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าโรงแรมลดลง 11.57 ลา้นบาท ซ่ึงถูกบนัทึกไปในงวดก่อน 
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ก าไรส าหรับงวดในไตรมาส 2 ปี 2563  
 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส าหรับงวดเท่ากบั 108.68 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการ
ด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 15.50% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 48.76 ลา้นบาท (YoY 81.39%)  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2562  ท่ีมีก าไร
ส าหรับงวดจ านวน 59.92 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 8.62%  
 สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง จ านวน 36.98 ลา้นบาท  ตน้ทุนทางการเงินลดลง จ านวน 3.24 
ลา้นบาท จากการช าระคืนเงินกูย้ืมตามนโยบายของกลุ่มบริษทั และผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Net impairment 
losses on financial assets) ลดลง 2.50 ลา้นบาท จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)  
 
ก าไรส าหรับงวดงวด 6 เดอืนของปี 2563 
 ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส าหรับงวดเท่ากบั 255.66 ลา้นบาท คิด
เป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 16.94% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 108.43 ลา้นบาท (YoY 73.65%)  เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 147.23 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 
10.42%  
 สาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนและมีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้เพ่ิมข้ึน 88.36 ลา้น
บาท มีค่าใชจ่้ายในขายและการบริหารลดลง จ านวน 24.88 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงินลดลง จ านวน 5.57 ลา้นบาท จากการ
ช าระคืนเงินกูย้ืมตามนโยบายของกลุ่มบริษทั และผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (Net impairment losses on financial 
assets) เพ่ิมข้ึน 4.57 ลา้นบาท จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)  
 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ในไตรมาส 2 ปี 2563  
 ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่เท่ากบั 108.97 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 15.54% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 49.08 ลา้นบาท (YoY 81.96%)  เม่ือเทียบ
กบัไตรมาส 2 ปี 2562 ท่ีมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่จ านวน 59.89 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้าก
การด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 8.61%  
 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่งวด 6 เดอืนของปี 2563 
 ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั
ใหญ่เท่ากบั 256.31 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 16.99% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 108.72 ลา้น
บาท (YoY 73.67%)  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2562 ท่ีมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 147.59 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 10.45%  
 
การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม เท่ากบั 4,579.36 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 
167.05 ลา้นบาท  หรือ เพ่ิมข้ึน 3.79%  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 4,412.31 ลา้นบาท  

รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย  
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 การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 787.71 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากกระแสเงินสดจ่ายเพื่อ
การลงทุนในอาคารและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ จ านวน 144.37 ลา้นบาท และจากการลงทุนเงินฝากประจ ากบัสถาบนั
การเงินจ านวน 500 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผล จ านวน 300 ลา้นบาท และจ่ายคืนเงินกูย้ืมให้กบัสถาบนัการเงินและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 104.09 ลา้นบาท สุทธิจากเงินสดจากการด าเนินงาน 
  การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 43.28 ลา้นบาท เน่ืองจากเงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับค่าวตัถุดิบ
และเคร่ืองจกัร 
 การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินจ านวน 506.09 ลา้นบาท จากการลงทุนเงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน  
 การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 86.68 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของวตัถุดิบ จ านวน 45.99 ลา้น
บาท สินคา้ส าเร็จรูป จ านวน 16.18 ลา้นบาท และวสัดุหีบห่อ จ านวน 13.05 ลา้นบาท และ ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัและ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้ ลดลง จ านวน 5.99 ลา้นบาท  
 การลดลงของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 444.48 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการโอนอาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคารเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 16) จ านวน 519.09 
ลา้นบาท และลดลงจากค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด จ านวน 66.58 ลา้นบาท สุทธิจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ี
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด จ านวน 141.91 ลา้นบาท 
 การเพ่ิมข้ึนของรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จ านวน 771.45 ลา้นบาท โดยการรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เป็นการ
เช่าสินทรัพย ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 16) เร่ืองสญัญาเช่า 

หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวม เท่ากับ 750.72 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม

เท่ากบั  16.39% โดยมีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 208.28 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึน 38.40% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีหน้ีสิน
รวมเท่ากบั 542.44 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 12.29%  

รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
 การลดลงของเงินกูร้ะยะยาวรวมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี จ านวน 104.09 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้มื
ใหก้บัสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 การเพ่ิมข้ึนของรายการหน้ีสินตามสญัญาเช่า สุทธิ จ านวน 277.07 ลา้นบาท จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (TFRS 16) 

 การเพ่ิมข้ึนของค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย จ านวน 37.41 ลา้นบาท จากภาษีส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ เท่ากบั 

3,829.68 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 83.63% โดยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของ
บริษทัใหญ่ ลดลง 40.58 ลา้นบาท หรือ ลดลง 1.05% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนท่ีเป็น
ของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ เท่ากบั 3,870.27 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 87.72%  มีรายการเปล่ียนแปลง
ท่ีส าคญัมาจากก าไรส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ จ านวน 256.31 ลา้นบาท สุทธิจากการ
จ่ายเงินปันผล 300 ลา้นบาท ผลกระทบจากการปรับก าไรสะสมตน้งวดจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(TFRS 9)  จ านวน 0.88 ลา้นบาท และขององคป์ระกอบอ่ืนจากส่วนของเจา้ของ เพ่ิมข้ึน 3.98 ลา้นบาท  
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งบกระแสเงินสด 
        ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงรายการกระแสเงินสดรับและจ่าย ดงัน้ี 

 กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 262.51 ลา้นบาท   
 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 642.97 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพ่ือการลงทุนในโรงงาน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย จ านวน 144.37 ลา้นบาท และน าไปลงทุนในเงินฝากประจ ากบั
สถาบนัการเงิน จ านวน 500 ลา้นบาท  
 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 408.46 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 104.09 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผล จ านวน 300 ลา้นบาท และจ่ายช าระ
หน้ีสินตามสญัญาเช่า จ านวน 4.37 ลา้นบาท 
 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,234.42 ลา้นบาท และ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 เท่ากบั 446.70 ลา้นบาท 
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสุรนาถ  กิตติรัตนเดช) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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