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        13 สิงหาคม 2564 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์งบการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานและขอ้มูลทาง

การเงิน ส าหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2564โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั  ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 มาจากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็น

ส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑ ์ออกเป็น 6 กลุ่ม  
1.1 กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสมอาหาร 
1.2 กลุ่มแป้งและซอส 
1.3 กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้  
1.4 กลุ่มอาหารแช่แขง็ 
1.5 กลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
1.6 กลุ่มสินคา้ซ้ือมาขายไป 
 

เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวด 

สืบเน่ืองจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2563 ซ่ึงยงัคงส่งผลในวิถีการด าเนินชีวิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ งในระดับประเทศและทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารได้พิจารณา
ประเมินผลกระทบจากเหตุดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง และได้มีมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี                        
25 กุมภาพนัธ์ 2564 และมติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 อนุมติัให้ด าเนินการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายกิจการ
โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ กบับริษทั เจ. พี. เอส. โฮลด้ิง จ ากดั และโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กบั
บริษทั ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เดน้ จ ากดั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจของบริษทัย่อยคือ บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ 
จ ากดั และบริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ ากดั ตามล าดบั  

ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบริษทัไดท้ าการจ าหน่ายธุรกิจโรงแรมทั้ง 2 แห่ง เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 จ าหน่ายโรงแรม 
ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ กบับริษทั ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เดน้ จ ากดั และวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564  จ าหน่ายโรงแรมโนโวเทล ชุมพร 
บีช รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์ กบับริษทั เจ. พี. เอส. โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นการจ าหน่ายใหแ้ก่บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีระดบัของ
ผูถื้อหุน้และไดรั้บช าระเงินจากผูซ้ื้อเตม็จ านวนแลว้  ในการน้ีกลุ่มบริษทัไดท้ าการวา่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกไดรั้บอนุญาต
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือท าการประเมินราคาซ้ือขายของโรงแรมทั้งสองแห่งเป็นมูลค่า 
272 ลา้นบาท และมีก าไรหลงัหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยท์ั้งส้ิน 15.08 ลา้นบาท 
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ภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาซ้ือขายธุรกิจโรงแรม กลุ่มบริษทัไดโ้อนสิทธิการเช่าท่ีดินระยะยาวให้แก่ผูซ้ื้อรายใหม่ โดยผลจาก
การยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวดงักล่าวท าใหก้ลุ่มบริษทัลดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ านวน 126.19 ลา้นบาท กบั
หน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 132.57 ลา้นบาท โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ผลก าไรท่ีเก่ียวกบัการยกเลิกสัญญาเช่า ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
ก าไรจากการขายส่วนงานด าเนินงานท่ียกเลิก ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

พนกังานของโรงแรมทั้ง 2 แห่งจะถูกยกเลิกสญัญาจา้ง โดยกลุ่มบริษทัมีภาระในการจ่ายค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลิกจา้ง
พนักงานโรงแรมตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงไดจ่้ายเสร็จส้ินแลว้เม่ือ 28 มิถุนายน 2564 จ านวนทั้งส้ิน 2.19 ลา้นบาท และบนัทึกใน      
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม อีกทั้ งมีพนักงานบางส่วนท่ีมีความประสงค์ท่ีจะยา้ยไปยงับริษทัผูซ้ื้อ ซ่ึงกลุ่มบริษทัตกลงท่ีจะ
รับผิดชอบภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานของพนกังานกลุ่มดงักล่าวส าหรับช่วงระยะเวลาท่ีพนกังานไดใ้หบ้ริการแก่กลุ่มบริษทั
จ านวน 4.79 ลา้นบาท ซ่ึงถูกบนัทึกเป็นเจา้หน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแลว้ 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรับการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของการด าเนินงานท่ียกเลิก น าเสนอส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 และ
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

 

 
 

  

1 มกราคม  2564 1 มกราคม  2563

ข้อมูลผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสด - การด าเนินงานที่ยกเลิก ถงึ ถงึ

(ล้านบาท) 1 มถุินายน 2564 30 มถุินายน 2563

รายได้ 7.07 20.77
คา่ใชจ่้าย (33.15) (57.69)
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย์ (62.26) -                    
ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (88.34) (36.92)

ภาษีเงินได้ 17.54 7.84
ขาดทุนหลังภาษเีงนิได้ก่อนขาดทุนจากการขายส่วนงานด าเนินงานที่ยกเลิก (70.80) (29.08)

ก าไรจากการขายส่วนงานด าเนินงานที่ยกเลิก 15.08 -                    

ภาษีเงินไดจ้ากก าไรการขายส่วนงานด าเนินงานท่ียกเลิก (3.02) -                    
ขาดทุนหลังภาษเีงนิได้จากส่วนงานด าเนินงานที่ยกเลิก (58.74) (29.08)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (5.06) (26.90)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 260.45 (1.36)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 0.69 0.03
กระแสเงนิสดสุทธิ 256.08 (28.22)
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การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

 
  

 
รายได้จากการขายและให้บริการในไตรมาส 2 ปี 2564 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากขายและใหบ้ริการเท่ากบั 788.35 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 89.37 ลา้นบาท 

หรือ YoY 12.79% เม่ือเทียบกบั ไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 698.97 ลา้นบาท 
การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 89.37 ลา้นบาท แยกท่ีมาตามแหล่งรายไดด้งัน้ี  

- จากยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึน    54.93 ลา้นบาท  
- จากยอดขายต่างประเทศเพ่ิมข้ึน  34.44 ลา้นบาท 

พิจารณาตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์6 กลุ่ม พบวา่รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มแป้งและซอสเท่ากบั 
72.31 ลา้นบาท กลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไปเท่ากบั 26.32 ลา้นบาท และกลุ่มผลิตภณัฑอ์บแห้งเท่ากบั 2.85 ลา้นบาท สุทธิจากการ
ลดลงในกลุ่มอาหารแช่แขง็จ านวนเงิน 9.22 ลา้นบาท 

 
  

ก าไรหรือขาดทุน

(ล้านบาท) 2564 2563 จ านวนเงนิ ร้อยละ 2564 2563 จ านวนเงนิ ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ  788.35 698.97 89.37 12.79% 1,633.29 1,487.97 145.32 9.77%
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ (489.25) (405.14) (84.11) 20.76% (989.41) (840.66) (148.75) 17.69%
ก าไรขั้นต้น 299.10 293.83 5.27 1.79% 643.88 647.31 (3.43) -0.53%

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 1.40 (3.92) 5.32 -135.65% (0.81) 4.22 (5.03) -119.08%
รายไดอ่ื้น 0.41 - 0.41 100.00% 1.81 3.28 (1.47) -44.77%
คา่ใชจ่้ายในการขาย 49.52 37.42 12.09 32.32% 104.42 85.41 19.02 22.27%
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 108.86 98.34 10.52 10.70% 220.02 202.37 17.65 8.72%
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
(กลบัรายการ) 8.46 (2.53) 10.99 -435.01% 10.73 4.55 6.18 136.00%
ตน้ทุนทางการเงิน 1.83 2.32 (0.50) -21.44% 3.56 4.60 (1.04) -22.69%
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 132.24 154.35 (22.11) -14.32% 306.15 357.88 (51.73) -14.46%

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (27.66) (30.01) 2.35 -7.84% (62.83) (73.14) 10.31 -14.09%
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 104.59 124.34 (19.75) -15.89% 243.32 284.74 (41.42) -14.55%
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจาก
การด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี 3.85 (15.66) 19.51 -124.58% (58.74) (29.08) (29.65) 101.96%
ก าไรส าหรับงวด 108.44 108.68 (0.24) -0.22% 184.58 255.66 (71.08) -27.80%

การแบ่งปันก าไร:

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม 0.46 (0.29) 0.76 -257.62% 1.58 (0.66) 2.24 -340.04%

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั 107.98 108.97 (1.00) -0.91% 183.00 256.31 (73.32) -28.60%

ส าหรับงวด 3 เดือน
การเปลี่ยนแปลง

(เมษายน - มถุินายน)

ส าหรับงวด 6 เดือน
การเปลี่ยนแปลง

(มกราคม - มถุินายน)
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รายได้จากการขายและให้บริการงวด 6 เดือนของปี 2564 
ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการเท่ากบั 1,633.29 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 

145.32 ลา้นบาท หรือ YoY 9.77% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 1,487.97 ลา้นบาท  
การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 145.32 ลา้นบาท แยกท่ีมาตามแหล่งรายไดด้งัน้ี  

- จากยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึน   99.37 ลา้นบาท  
- จากยอดขายต่างประเทศเพ่ิมข้ึน  45.95 ลา้นบาท 

พิจารณาตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ 6 กลุ่ม พบว่ารายไดจ้ากการขายสินคา้เพ่ิมข้ึน สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มแป้งและซอสเท่ากบั 
117.84 ลา้นบาท กลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไปเท่ากบั 43.90 ลา้นบาท และ กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้เท่ากบั 13.45 ลา้นบาท สุทธิจากการ
ลดลงในกลุ่มอาหารแช่แขง็จ านวนเงิน 23.61 ลา้นบาท 

  
ก าไรขั้นต้นในในไตรมาส 2 ปี 2564 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 299.10 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 

37.94% โดยมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน จ านวน 5.27 ลา้นบาท (YoY 1.79%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีมีก าไรขั้นตน้รวม เท่ากบั 
293.83 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 42.04%   

ในไตรมาส 2 ปี 2564 เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มสินคา้พบวา่ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน จ านวน 5.27 ลา้นบาท มาจากกลุ่มสินคา้
หลกัคือ กลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไปเพ่ิมข้ึน 11.80 ลา้นบาท  กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้เพ่ิมข้ึน 8.94 ลา้นบาท  กลุ่มแป้งและซอสเพ่ิมข้ึน 
0.97 ลา้นบาท และจากการลดลงของกลุ่มวตัถุแต่งกล่ินและสีผสมอาหาเท่ากบั 8.14 ลา้นบาท  

อตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงมาจาก การเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนวตัถุดิบของสินคา้กลุ่มแป้งและซอส ถึงแมส้ถานการณ์การขาด
แคลนตูค้อนเทนเนอร์จะผอ่นคลายลงในไตรมาสน้ี ท าใหบ้ริษทัเพ่ิมการน าเขา้วตัถุดิบประเภทแป้งจากต่างประเทศซ่ึงมีราคาถูกกวา่ 
แต่ราคาในตลาดโลกของวตัถุดิบประเภทแป้งยงัคงอยูใ่นระดบัสูงต่อเน่ือง และจากการปรับราคาในตลาดโลกของตน้ทุนวตัถุดิบ
บางรายการของสินคา้กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสมอาหารท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้ตน้ทุนของสินคา้กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสม
อาหารสูงข้ึน เช่นกนั 

  
ก าไรขั้นต้นงวด 6 เดือนของปี 2564 
ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 643.88 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย

เท่ากบั 39.42% โดยมีก าไรขั้นตน้ลดลง 3.43 ลา้นบาท (YoY -0.53%) เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ท่ีมีก าไรขั้นตน้รวม 
เท่ากบั 647.31 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 43.50%  

สาเหตุหลกัท่ีก าไรขั้นตน้ลดลงมาจากสินคา้กลุ่มแป้งและซอสท่ีมีตน้ทุนวตัถุดิบสูงข้ึน สืบเน่ืองจากสถานการณ์ปัญหาการ
ขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในไตรมาส 1 ปี 2564 ส่งผลใหก้ารน าเขา้วตัถุดิบสู่กระบวนการผลิตมีความล่าชา้ กลุ่มบริษทัจึงตอ้งจดัซ้ือ
วตัถุดิบในประเทศท่ีมีตน้ทุนซ้ือสูงกวา่ มาทดแทนการน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ แมว้า่กลุ่มบริษทัจะสามารถใชว้ตัถุดิบน าเขา้
ไดเ้พ่ิมข้ึนจากการผ่อนคลายการปัญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในไตรมาส 2 ปี 2564 แต่ตน้ทุนวตัถุดิบยงัคงอยูใ่นระดบัสูง
เน่ืองจากการท่ีราคาแป้งท่ีปรับตวัสูงข้ึนทัว่โลก นอกจากน้ี สาเหตุหลกัจากการปรับราคาในตลาดโลกของตน้ทุนวตัถุดิบบางรายการ
ของสินคา้กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสมอาหารท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้ตน้ทุนของสินคา้กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสมอาหารสูงข้ึน 
และมีการน าเขา้วตัถุดิบบางตวัโดยการขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air Freight Service) ท่ีมีตน้ทุนสูงกวา่การน าเขา้โดยตูค้อนเทนเนอร์ 
อน่ึง ปัญหาการปรับราคาในตลาดโลกของวตัถุดิบ คาดวา่จะคล่ีคลายภายในตน้ปีหนา้ 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2564 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 158.38 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้าก

การขายเท่ากับ 20.09% โดยกลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึน 22.62 ลา้นบาท (YoY 16.66%) เม่ือเทียบกับ         
ไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 135.76 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 19.42%  

สาเหตุหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย 
- การเพ่ิมข้ึนของค่าขนส่ง จ านวน 4.99 ลา้นบาท  
- การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนและค่าใชจ่้ายพนกังาน จ านวน 3.61 ลา้นบาท  มาจากจ านวนพนกังานฝ่ายขายคา้ปลีกท่ี

เพ่ิมข้ึนตามนโยบายปรับกลยทุธ์การขายคา้ปลีก และการปรับเพ่ิมของอตัราเงินเดือนประจ าปี 
- การเพ่ิมข้ึนของค่านายหนา้ จ านวน 3.50 ลา้นบาท มาจากยอดขายคา้ปลีกท่ีเพ่ิมข้ึน 31.13 ลา้นบาท ประกอบดว้ย

ค่านายหนา้ส าหรับพนกังานขาย และค่าด าเนินการจากการขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย 
- การเพ่ิมข้ึนของค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จ านวน 2.56 ลา้นบาท มาจากค่าท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือประเมินโครงการ

ธุรกิจโรงแรม จ านวน 1 ลา้นบาท และค่าตรวจสอบบญัชีและค่าท าบญัชีของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ จ านวน 
0.96 ลา้นบาท 

- การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย จ านวน 1.57 ลา้นบาท มาจากการขยายตลาดคา้ปลีก (Modern Trade)  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงวด 6 เดือนของปี 2564 
ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 324.44 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้

จากการขายเท่ากบั 19.86% โดยกลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 36.66 ลา้นบาท (YoY 12.74%) เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 287.78 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 
19.34%   

สาเหตุหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย 
- การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนและค่าใชจ่้ายพนกังาน จ านวน 9.63 ลา้นบาท มาจากค่าใชจ่้ายพนกังานของบริษทัยอ่ย

ในประเทศญ่ีปุ่น (Maple Innovation) จ านวน 2.49 ลา้นบาท จากจ านวนพนกังานฝ่ายขายคา้ปลีกท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
นโยบายปรับกลยุทธ์การขายคา้ปลีก จ านวน 1.76 ลา้นบาท จากจ านวนพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษทัย่อยใน
ประเทศอินโดนีเซีย (PT.RBFood Manufaktur Indonesia) จ านวน 1.30 ลา้นบาท และการปรับเพ่ิมของอตัรา
เงินเดือนประจ าปี  

- การเพ่ิมข้ึนของค่าขนส่ง จ านวน 7.28 ลา้นบาท  
- การเพ่ิมข้ึนของค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จ านวน 6.11 ลา้นบาท ประกอบด้วย ค่าท่ีปรึกษาทาง

การเงินเพ่ือประเมินโครงการธุรกิจโรงแรม จ านวน 2 ลา้นบาท  ค่าท่ีปรึกษาเพ่ือด าเนินการจดัตั้งบริษทัของ
บริษทัยอ่ยท่ีประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 1 ลา้นบาท 

- การเพ่ิมข้ึนของค่านายหนา้ส าหรับพนกังานขายและค่าด าเนินการจากการขายผา่นตวัแทนจ าหน่ายจ านวน 4.94 
ลา้นบาท เพื่อเพ่ิมยอดขายตลาดคา้ปลีก 
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ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จ านวนเงิน 8.46 ลา้นบาท มาจากกลุ่มบริษทับนัทึกรับรู้     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในไตรมาส 2 ปี 2564  
ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จ านวนเงิน 10.73 ลา้นบาท คิดเป็น

สัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 0.66% เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 6.18 ลา้นบาท (YoY 136.00%) เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ท่ีมี
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จ านวน 4.55 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 0.31%  สาเหตุหลกัของ
การเพ่ิมข้ึนมาจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 

 
ก าไรส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564  
ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีก าไรส าหรับงวดรวม เท่ากบั 108.44 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย

เท่ากบั 13.76% โดยลดลงเท่ากบั 0.24 ลา้นบาท (YoY -0.22%)  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีมีก าไรส าหรับงวดรวม เท่ากบั 
จ านวน 108.68 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 15.55% ประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั เท่ากบั 104.59 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย
เท่ากับ 13.27% โดยลดลงเท่ากับ 19.75 ลา้นบาท (YoY -15.89%)  เม่ือเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีมีก าไรส าหรับงวดจากการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง จ านวน 124.34 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 17.79% 

 ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิกของกลุ่มบริษทั เท่ากบั 3.85 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย
เท่ากบั 0.49% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 19.51 ลา้นบาท (YoY 124.58%)  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีมีผลขาดทุนส าหรับงวดจากการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก จ านวน 15.66 ลา้นบาท  

 
ก าไรส าหรับงวด 6 เดือนของปี 2564 
ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีก าไรส าหรับงวดรวม เท่ากบั 184.58 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการ

ขายเท่ากบั 11.30% โดยลดลงเท่ากบั 71.08 ลา้นบาท (YoY -27.80%)  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ท่ีมีก าไรส าหรับงวดรวม 
เท่ากบั จ านวน 255.66 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 17.18% ประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั เท่ากบั 243.32 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย
เท่ากบั 14.90% โดยลดลงเท่ากบั 41.42 ลา้นบาท (YoY -14.55%)  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ท่ีมีก าไรส าหรับงวดจากการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง จ านวน 284.74 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 19.14% 

 ผลขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิกของกลุ่มบริษทั เท่ากบั 58.74 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการ
ขายเท่ากบั -3.60% โดยขาดทุนเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 29.65 ลา้นบาท (YoY 101.96%)  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563 ท่ีมีผลขาดทุน
ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก จ านวน 29.08 ลา้นบาท  

 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทในไตรมาส 2 ปี 2564  
ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัเท่ากบั 107.98 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อ

รายไดจ้ากการขายเท่ากบั 13.70% โดยลดลงเท่ากบั 1.0 ลา้นบาท (YoY -0.91%)  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีมีก าไรส่วนท่ีเป็น
ของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัจ านวน 108.97 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 15.59% 
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ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทส าหรับงวด 6 เดือนของปี 2564 
ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 กลุ่มบริษทัมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัเท่ากบั 183.00 ลา้นบาท คิดเป็น

สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 11.20% โดยลดลงเท่ากบั 73.32 ลา้นบาท (YoY -28.60%)  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563  
ท่ีมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัจ านวน 256.31 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 17.23% 
 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 

สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม เท่ากบั 4,649.98 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยร์วมลดลงเท่ากบั 233.42 

ลา้นบาท  หรือลดลง 4.78%  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 4,883.40 ลา้นบาท  
รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย  

- การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 87.17 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัประกอบดว้ย 
• เงินสดรับจากการด าเนินงาน จ านวน 196.85 ลา้นบาท 
• เงินสดรับจากการขายโรงแรม จ านวน 260.45 ลา้นบาท 
• เงินสดรับช าระค่าหุ้นของบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่น จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 

11.31 ลา้นบาท  
• การจ่ายเงินซ้ืออาคารและเคร่ืองจกัร จ านวน 80.33 ลา้นบาท 
• เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวน 300.00 ลา้นบาท 

 

- การลดลงของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 18.15 ลา้นบาท  
- การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 140.48 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเพ่ือการรองรับค าสั่งซ้ือในอนาคต ส่งผลต่อ

การเพ่ิมข้ึนของ วตัถุดิบ จ านวน 75.22 ลา้นบาท และ สินคา้ส าเร็จรูป จ านวน  56.89 ลา้นบาท  
- การลดลงของรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จ านวน 444.50 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการจ าหน่ายธุรกิจ

โรงแรมทั้งสองแห่ง ซ่ึงกลุ่มบริษทัมีการโอนสิทธิการเช่าท่ีดินระยะยาวให้แก่ผูซ้ื้อรายใหม่ รวมถึงการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์รงแรมเป็นจ านวนรวม 429.18 ลา้นบาท และค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด
จ านวน 19.00 ลา้นบาท 

 
หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม เท่ากับ 655.74 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากับ  

14.10% โดยมีหน้ีสินรวมลดลง 138.84 ลา้นบาท หรือ ลดลง 17.47% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 
794.58 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากับ 16.27%  มีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัจากการลดลงของหน้ีสินตาม    
สัญญาเช่า จ านวน 134.72 ลา้นบาท ส่วนใหญ่จากการยกเลิกสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาวจากการจ าหน่ายธุรกิจโรงแรมทั้ง 2 แห่ง คือ
โรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ กบั โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั เท่ากบั 3,994.24 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ

สินทรัพยร์วมเท่ากบั 85.90% โดยมีส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั ลดลง 94.58 ลา้นบาท หรือ ลดลง -2.31% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั เท่ากบั 4,088.81 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 83.73%  
มีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมาจาก 

- ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั ส าหรับงวด 6 เดือน ปี 2564 จ านวน 183.00 ลา้นบาท 
- ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากบริษทัยอ่ยเรียกช าระค่าหุน้จ านวน 11.31 ลา้นบาท   
- สุทธิจากเงินปันผลจ่ายจ านวน 300.00 ลา้นบาท 

 
 

งบกระแสเงนิสด 
งบกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 มีดงัน้ี 

- กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 196.85 ลา้นบาท   
- กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 180.66 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ไดม้าจากการจ าหน่ายกิจการ

โรงแรมท่ียกเลิกการด าเนินงาน จ านวน 260.45 ลา้นบาท สุทธิจากเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
จ านวน 80.33 ลา้นบาท 

- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 291.80 ลา้นบาท จากเงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทั จ านวน 300.00 ลา้นบาท สุทธิจากเงินสดรับช าระค่าหุ้นของบริษทัย่อย จากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม จ านวน 11.31 ลา้นบาท 

- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 613.66 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี        
30 มิถุนายน 2564 เท่ากบั 700.82 ลา้นบาท 

 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นายสุรนาถ  กิตติรัตนเดช) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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