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        21 กมุภาพนัธ์ 2565 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์งบการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานและขอ้มูลทาง

การเงิน ส าหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทั มาจากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหาร (Food 

Ingredients) โดยแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑ ์ออกเป็น 6 กลุ่ม  
1.1 กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสมอาหาร 
1.2 กลุ่มแป้งและซอส 
1.3 กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้  
1.4 กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ 
1.5 กลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
1.6 กลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไป 
 

เหตุการณ์ส าคญัในระหว่างปี 2564 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัยติุการน ามาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจาก COVID-19 ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติัส าหรับระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
2563 ผลกระทบจากการยุติการใชม้าตรการผ่อนปรน ท าให้ ณ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของธุรกิจโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ และ
โรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ และไดรั้บรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องธุรกิจโรงแรม
ตามรายงานการประเมินทรัพยสิ์นล่าสุดของผูป้ระเมินอิสระรายหน่ึง จ านวน 1.24 ลา้นบาท และ 61.02 ลา้นบาทตามล าดบั และมีผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน รวม 62.26 ลา้นบาท 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ไดอ้นุมติัใหจ้ าหน่าย
ธุรกิจโรงแรมทั้ง 2 แห่ง โดยล าดบัดงัน้ี 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 าหน่ายใหแ้ก่บริษทัภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัท่ีระดบัของผูถื้อหุน้และไดรั้บช าระเงินจากผูซ้ื้อเตม็
จ านวนแลว้ กลุ่มบริษทัไดท้ าการวา่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกเพ่ือระบุราคาขายท่ีเหมาะสม โดยมีก าไรจากการจ าหน่ายการ
ด าเนินงานท่ียกเลิกจ านวน 15.08 ลา้นบาท 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรับการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดท่ีน าเสนอส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
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ข้อมูลทางการเงนิรวม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท 
รายได ้  7.07   55.70  
ค่าใชจ่้าย  (32.36)  (117.76) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์  (62.26) - 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้  (87.55)  (62.06) 
ภาษีเงินได ้  16.37   13.65  

ขาดทุนหลงัภาษีเงินไดก่้อนขาดทุนจากการขายส่วนงานด าเนินงานท่ียกเลิก  (71.18)  (48.41) 

ก าไรจากการขายส่วนงานด าเนินงานท่ียกเลิก  15.08   -  
ภาษีเงินไดจ้ากก าไรการขายส่วนงานด าเนินงานท่ียกเลิก  (3.02)  -  
ขาดทุนหลงัภาษีเงนิได้จากส่วนงานด าเนินงานทีย่กเลกิ  (59.12)  (48.41) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  (16.17)  (35.66) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  260.79   (2.36) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  0.69   1.01  

กระแสเงนิสดสุทธิ  245.31  (37.01)  

 
 
การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 

ก ำไรหรือขำดทุน

(ล้ำนบำท) 2564 2563 จ ำนวนเงนิ ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ  3,383.98       3,116.38       267.60          8.59%
ตน้ทนุขายและการให้บริการ (2,125.80)      (1,809.29)      (316.51)         17.49%
ก ำไรขั้นต้น 1,258.18       1,307.09       (48.91)           -3.74%
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 10.49            10.31            0.18              1.79%
รายไดอ่ื้น 7.08              4.44              2.64              59.46%
คา่ใชจ่้ายในการขาย (218.43)         (187.15)         (31.28)           16.71%
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (444.31)         (412.64)         (31.67)           7.67%

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (6.46)             (19.72)           13.26            -67.26%
ตน้ทนุทางการเงิน (8.86)             (7.91)             (0.95)             12.01%
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 597.70          694.42          (96.72)           -13.93%

ส ำหรับปี
กำรเปลี่ยนแปลง

(มกรำคม - ธันวำคม)



  บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)                                                                
 

 
3 

 

รายได้จากการขายและให้บริการส าหรับปี 2564 
 
ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเท่ากบั 3,383.98 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 267.60 ลา้น

บาท หรือ YoY 8.59% เม่ือเทียบกบัปี 2563 ท่ีมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเท่ากบั 3,116.38 ลา้นบาท 
การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 267.60 ลา้นบาท สาเหตุหลกัแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
1) ท่ีมาของแหล่งรายได ้ 

- มาจากยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึน   107.90 ลา้นบาท (YoY 4.02%) 
- มาจากยอดขายต่างประเทศเพ่ิมข้ึน  159.71 ลา้นบาท (YoY 36.99%) 

2) กลุ่มผลิตภณัฑ ์
- มาจากกลุ่มแป้งและซอสเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 187.83 ลา้นบาท (YoY 16.37%) 
- มาจากกลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไปเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 55.86 ลา้นบาท (YoY 11.33%) 
- มาจากกลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 35.78 ลา้นบาท (YoY 20.07%) 
- สุทธิจากการลดลงในกลุ่มอาหารแช่แขง็จ านวนเงิน 20.23 ลา้นบาท (YoY -22.99%) 

3) กลุ่มลูกคา้ 
- มาจากยอดขายลูกคา้อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  213.45 ลา้นบาท (YoY 8.09%) 
- มาจากยอดขายลูกคา้กิจการคา้ปลีกทัว่ไปเพ่ิมข้ึน 49.28 ลา้นบาท (YoY 21.07%) 
- มาจากยอดขายลูกคา้กิจการคา้ปลีกขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึน 4.87 ลา้นบาท (YoY 1.99%) 

การเพ่ิมข้ึนของยอดขายในประเทศ จ านวน 107.90 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มแป้งและซอส จ านวน 53.72 ลา้น

บาท และกลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไป จ านวน 45.09 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของยอดขายต่างประเทศ จ านวน 159.71 ลา้น

บาท สาเหตหุลกัมาจากกลุ่มแป้งและซอส จ านวน 134.12 ลา้นบาท สืบเน่ืองจากลูกคา้เป้าหมายคือกลุ่มแป้งและซอสให้

การตอบรับสินคา้ท่ีดี ประกอบกบัความพร้อมของฝ่ายผลิต การจดัท าแผนการตลาดท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและการ

เติบโตของตลาดการคา้ในอินโดนีเซีย และเวยีดนาม และการเพ่ิมข้ึนของยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้ จ านวน 24.52 
ลา้นบาท  

ก ำไรหรือขำดทุน

(ล้ำนบำท) 2564 2563 จ ำนวนเงนิ ร้อยละ

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (115.79)         (128.69)         12.90            -10.02%
ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 481.91          565.73          (83.82)           -14.82%
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวดจาก

การด าเนินงานท่ียกเลิก - สุทธิจากภาษี (59.12)           (48.42)           (10.70)           22.10%
ก ำไรส ำหรับปี 422.79          517.31          (94.52)           -18.27%
กำรแบ่งปันก ำไร:
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม 2.69              (1.71)             4.40              -257.31%
ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทั 420.10          519.02          (98.92)           -19.06%

ส ำหรับปี
กำรเปลี่ยนแปลง

(มกรำคม - ธันวำคม)
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ก าไรขั้นต้นส าหรับปี 2564 
 
ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษทัมีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 1,258.18 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ

เท่ากบั 37.18% โดยมีก าไรขั้นตน้ลดลง 48.91 ลา้นบาท (YoY -3.74%) เม่ือเทียบกบัปี 2563 ท่ีมีก าไรขั้นตน้รวม เท่ากบั 1,307.09 ลา้น
บาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเท่ากบั 41.94%  

จากสถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ตลอดปี 2564 และผลกระทบจากตน้ทุนวตัถุดิบในตลาดโลกท่ียงัคงมีราคา
สูง ทั้งกลุ่มสินคา้ประเภทแป้ง และสินคา้กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสมอาหารบางรายการ ซ่ึงส่งผลใหก้ าไรขั้นตน้ของกลุ่มแป้ง
และซอสลดลง  38.50 ลา้นบาท และก าไรขั้นตน้ของกลุ่มวตัถุแต่งกล่ินและสีผสมอาหารลดลง 45.04 ลา้นบาท  ในขณะท่ีมีการ
เพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้จาก 2 กลุ่มผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมาขายไป จ านวน 23.71 ลา้นบาท และกลุ่มผลิตภณัฑ์
อบแหง้ จ านวน 14.43 ลา้นบาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับปี 2564 
 

ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 662.74 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขาย
และให้บริการเท่ากบั 19.58% โดยกลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 62.95 ลา้นบาท (YoY 10.49%) เม่ือ
เทียบกบัปี 2563 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 599.79 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและให้บริการ
เท่ากบั 19.25%   

สาเหตุหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย 
- การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนและค่าใชจ่้ายพนกังาน จ านวน 22.57 ลา้นบาท สืบเน่ืองจาก 1) แผนงานการขยายธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย การเพ่ิมข้ึนของพนกังาน ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ฝ่ายขายคา้ปลีก และฝ่าย
ขายอุตสาหกรรม และพนกังานบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศญ่ีปุ่น 2) จากการ
ปรับเพ่ิมของอตัราเงินเดือนประจ าปี 

- การเพ่ิมข้ึนของค่าขนส่งและค่าน ้ ามนั จ านวน 8.97 ลา้นบาท ทั้งจากการขนส่งในประเทศ และต่างประเทศ 
- การเพ่ิมข้ึนของค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จ านวน 8.60 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากค่าท่ีปรึกษาทาง

การเงินเพ่ือประเมินโครงการธุรกิจโรงแรม ค่าท่ีปรึกษาในการจดัตั้งบริษทัของบริษทัยอ่ยท่ีประเทศญ่ีปุ่น และค่าท่ี
ปรึกษาทางบญัชีของบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวยีดนาม  

- การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย  Modern Trade จ านวน 4.76 ลา้นบาท   
- การเพ่ิมข้ึนของค่านายหนา้ จ านวน 3.02 ลา้นบาท ของตลาดอุตสาหกรรม 

 
 ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
 

ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จ านวนเงิน 6.46 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
จากการขายและใหบ้ริการเท่ากบั 0.19% ลดลงเท่ากบั 13.26 ลา้นบาท (YoY -67.25%) เม่ือเทียบกบัปี 2563 ท่ีมีผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน จ านวน 19.72 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเท่ากบั 0.63% การลดลงของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน สาเหตุหลกัมาจากการรับช าระหน้ีดีข้ึนกล่าวคือ ในปี 2564 ลูกหน้ีการคา้กลุ่มคา้งช าระไม่เกิน 12 เดือน 
ลดลงจ านวน 44.80 ลา้นบาท (YoY -14.57%) ส่งผลใหก้ารตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนลดลง  
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ก าไรส าหรับปี 2564 
 
ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษทัมีก าไรส าหรับปี เท่ากบั 422.79 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและให้บริการ

เท่ากบั 12.49% โดยลดลงเท่ากบั 94.52 ลา้นบาท (YoY -18.27%)  เม่ือเทียบกบัปี 2563 ท่ีมีก าไรส าหรับปีรวม เท่ากบั จ านวน 517.31 
ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเท่ากบั 16.60% ประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั เท่ากบั 481.91 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและ
ใหบ้ริการเท่ากบั 14.24% โดยลดลงเท่ากบั 83.82 ลา้นบาท (YoY -14.82%)  เม่ือเทียบกบัปี 2563 ท่ีมีก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง จ านวน 565.73 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเท่ากบั 18.15% 

 ผลขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกของกลุ่มบริษทั เท่ากบั 59.12 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการ
ขายและให้บริการเท่ากับ 1.75% โดยขาดทุนเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 10.70 ลา้นบาท (YoY 22.10%)  เม่ือเทียบกับปี 2563 ท่ีมีผลขาดทุน
ส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก จ านวน 48.42 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการเท่ากบั 1.55%  

ผลขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกมาจากรายการท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว (one time) ท่ีส าคญั 2 รายการ คือผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์รงแรม จ านวน 62.26 ลา้นบาท และสุทธิจากก าไรจากการขายส่วนงานการด าเนินงานท่ียกเลิก 
จ านวน 15.08 ลา้นบาท  

 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทส าหรับปี 2564 
 
ส าหรับปี 2564 กลุ่มบริษทัมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัเท่ากบั 420.10 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้

จากการขายและให้บริการเท่ากบั 12.41% ลดลงเท่ากบั 98.92 ลา้นบาท (YoY -19.06%)  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2563  ท่ีมี
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัจ านวน 519.02 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายและให้บริการเท่ากับ 
16.65% 

 
การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยร์วม เท่ากบั 5,005.52 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 122.13 

ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึน 2.50%  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 4,883.40 ลา้นบาท  
รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย  

- การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 160.81 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัประกอบดว้ย 
• เงินสดรับจากการด าเนินงาน จ านวน 535.47 ลา้นบาท 
• เงินสดรับจากการขายโรงแรม จ านวน 260.79 ลา้นบาท 
• เงินสดรับช าระค่าหุ้นของบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่น จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 

11.31 ลา้นบาท  
• การจ่ายเงินซ้ือท่ีดิน และเคร่ืองจกัร อุปกรณ์การผลิต และยานพาหนะ  จ านวน 339.02 ลา้นบาท 
• เงินปันผลจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวน 300 ลา้นบาท 

 

- การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 232.47 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก 1) การเพ่ิมข้ึนของวตัถุดิบ จ านวน 
150.67ลา้นบาท ประกอบดว้ยสินคา้หลกัคือ กลุ่มวตัถุแต่งกล่ินและสี 72.78 ลา้นบาท กลุ่มแป้งและซอส 64.43 
ลา้นบาท 2) การเพ่ิมข้ึนของสินคา้ระหวา่งทาง จ านวน  74.35 ลา้นบาท ประกอบดว้ยสินคา้หลกัคือกลุ่มซ้ือมาขาย
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ไป 40.49 ลา้นบาท กลุ่มแป้งและซอส 32.87 ลา้นบาท และ 3) การเพ่ิมข้ึนของสินคา้ส าเร็จรูป จ านวน 12.39 ลา้น
บาท โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มแป้งและซอส 

- การเพ่ิมข้ึนของรายการสินทรัพย ์ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 169.74 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการลงทุน
ในท่ีดินเพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ีประเทศอินโดนีเซีย  ตลอดจนการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ส าหรับเคร่ืองจกัร อุปกรณ์การผลิต และยานพาหนะ จ านวน 357.77 ลา้นบาท และ สุทธิจากค่าเส่ือมราคาระหวา่ง
ปี จ านวน 180.40 ลา้นบาท 

- การลดลงของรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จ านวน 456.46 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการจ าหน่ายธุรกิจโรงแรม
ทั้ง 2 แห่ง จ านวน 241.97 ลา้นบาท การโอนสิทธิการเช่าท่ีดินระยะยาวใหแ้ก่ผูซ้ื้อรายใหม่ จ านวน 126.86 ลา้นบาท 
การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์รงแรม จ านวน 62.26 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีจ านวน 
32.30 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของสญัญาเช่าใหม่ จ านวน 5.19 ลา้นบาท 

 
หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินรวม เท่ากบั 768.97 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั  15.36% 

โดยมีหน้ีสินรวมลดลง 25.61 ลา้นบาท หรือ ลดลง 3.22% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 794.58 ลา้น
บาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 16.27%  มาจากรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัจากการลดลงของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
จ านวน 140.29 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการยกเลิกสญัญาเช่าท่ีดินระยะยาวจากการจ าหน่ายธุรกิจโรงแรมทั้ง 2 แห่ง 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีส่วนของเจา้ของ เท่ากบั 4,236.55 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 

84.64% โดยมีส่วนของเจา้ของ เพ่ิมข้ึน 122.13 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึน 2.50% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีส่วนของ
เจา้ของ เท่ากบั 4,088.81 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 83.73%  มีรายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมาจาก 

- ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทั ส าหรับปี 2564 จ านวน 420.10 ลา้นบาท 
- ก าไรส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ส าหรับปี 2564 จ านวน 2.69 ลา้นบาท 
- ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากบริษทัยอ่ยเรียกช าระค่าหุน้ จ านวน 11.31 ลา้นบาท   
- ส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 13.20 ลา้นบาท 
- สุทธิจากเงินปันผลจ่ายจ านวน 300.00 ลา้นบาท 

 
งบกระแสเงนิสด 
งบกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

- กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 535.47 ลา้นบาท   
- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุนจ านวน 78.25 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 339.02 ลา้นบาท และไดม้าจากการจ าหน่ายกิจการโรงแรมท่ียกเลิกการด าเนินงาน 
จ านวน 260.79 ลา้นบาท   

- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการจดัหาเงิน จ านวน 299.44 ลา้นบาท จากเงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทั จ านวน 300.00 ลา้นบาท จากเงินสดจ่ายคืนเงินตน้ตามสัญญาเช่า จ านวน 11.44 ลา้นบาท สุทธิจากเงินสด
รับช าระค่าหุน้ของบริษทัยอ่ย จากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม จ านวน 11.31 ลา้นบาท 
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- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 774.46 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 613.65 ลา้นบาท 
 

อตัราส่วนทางการเงนิส าหรับปี  ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
1) อตัราส่วนสภาพคล่อง 

การบริหารจดัการสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัปรับตวัดีข้ึน วงจรเงินสดปี 2564 เท่ากบั 90 วนั ลดลง 19 วนั และ 32 วนั 
เม่ือเทียบกบัวงจรเงินสดปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 109 วนั และ 122 วนั ตามล าดบั สาเหตุหลกัมาจากการหมุนเวียน
ของสินคา้ส าเร็จรูปปี 2564 เท่ากบั 63 วนั หมุนเวียนเร็วข้ึน 12 วนั และ 19 วนั เม่ือเทียบกบัการหมุนเวียนของสินคา้
ส าเร็จรูป ปี 2563 และ 2562 เท่ากบั 75 วนั และ 82 วนั ตามล าดบั และขยายระยะเวลาการช าระหน้ีจากการปรับตวัเพื่อ
รักษากระแสเงินสดใหส้อดคลอ้งกบัการรับช าระจากลูกคา้ 

 
 

2) อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
จากสถานการณ์การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในปี 2564 และผลกระทบจากตน้ทุนวตัถุดิบในตลาดโลกท่ียงัมีราคาสูง 
ต่อกลุ่มสินคา้หลกัของกิจการ คือกลุ่มสินคา้แป้งและซอส และกลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสมอาหาร ซ่ึงส่งผลให้
ก าไรขั้นตน้ลดลง โดยอตัราก าไรขั้นตน้ ปี 2564 เท่ากบั 37.18% และในปี 2563 เท่ากบั 41.94%   

3) อตัราส่วนแสดงความสามารถในการด าเนินงาน 
- อตัราผลตอบแทนสินทรัพยใ์นปี 2564 อยูท่ี่ 9.75% ลดลงจากปี 2563 ท่ีมีอตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์12.17%  
- อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2564 อยูท่ี่ 11.6% ลดลงจากปี 2563 ท่ีมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 14.2% 

 

อัตราสว่นทางการเงนิส าหรับปี สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564

2564 2563 2562

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

อัตราสว่นสภาพคลอ่ง                                   (เทา่) 5.50        6.02        7.09        

อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว /1                             (เทา่) 3.67        4.25        3.41        

อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด /2                    (เทา่) 1.08        1.50        0.93        

อัตราสว่นหมุนเวยีนลกูหนีก้ารคา้                     (เทา่) 4.15        4.17        4.25        

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่                                   (วนั) 88           87           83           

อัตราหมุนเวยีนของสนิคา้ส าเร็จรูป                   (เทา่) 5.79        4.88        4.47        

ระยะเวลาขายสนิคา้ส าเร็จรูป เฉลีย่                   (วนั) 63           75           82           

อัตราหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื                   (เทา่) 2.43        2.51        1.82        

ระยะเวลาเก็บสนิคา้คงเหลอื เฉลีย่                    (วนั) 150         145         201         

อัตราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี ้                            (เทา่) 5.97        6.89        7.56        

ระยะเวลาช าระหนี ้                                       (วนั) 61           53           43           

วงจรเงนิสด/3                                                              (วนั) 90           109         122         

อัตราสว่นทางการเงนิ



  บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)                                                                
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ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายสุรนาถ  กิตติรัตนเดช) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

2564 2563

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร

อัตราก าไรขัน้ตน้                                                        (%) 37.18      41.94      

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน
/4                                 (%) 17.92      22.54      

อัตราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร
/4                              (%) 88.28      86.81      

อัตราก าไรสทุธิ
/5                                                        (%) 14.17      18.07      

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้
/5

                                       (%) 11.6        14.2        

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการด าเนนิงาน

อัตราผลตอบแทนสนิทรัพย์
/5                                     (%) 9.75        12.17      

อัตราการหมนุของสนิทรัพย ์                                      (%) 68.80      67.37      

อัตราสว่นทางการเงนิ

2564 2563

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้                        (เทา่) 0.18        0.19        

อัตราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้                     (เทา่) 91.80      109.77    

หนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่EBITDA                                  (เทา่) 0.21        0.35        

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)/6                   (เทา่) 4.60        2.76        

หมายเหตุ

/1 
 รวมเงนิสด เงนิฝากประจ า และลกูหนีก้ารคา้

/2 
 กระแสเงนิสดจากการด าเนนิงานเทยีบหนีส้นิหมนุเวยีนเฉลีย่

/3 
 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่+ระยะเวลาขายสนิคา้ส าเร็จรูป-ระยะเวลาช าระหนี้

/4 
 ก าไรจากการด าเนนิงาน(EBIT)จากสว่นการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง

/5 
 ก าไรสทุธจิากสว่นการด าเนนิงานตอ่เนือ่ง

/6 
 ก าไรกอ่นดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย(EBITDA)

      เทยีบภาระหนี้(เงนิตน้+ดอกเบีย้)

อัตราสว่นทางการเงนิ


