รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และข้อ มูลทางการเงิน เฉพาะกิจการระหว่า งกาลของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพ พลาย จํา กัด (มหาชน) ซึ่ง ประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่วนของ
เจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่ง ผู้บริหารของกิจการเป็ นผู้ร ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูล
ทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง รายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผู้ร ับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ย วกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
ผู้รบั ผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขี อบเขตจํากัดกว่าการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทําให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั ่นว่าจะพบเรื่องที่มนี ัยสําคัญทัง้ หมดซึ่งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดัง กล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง รายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 4 ที่อธิบายถึง นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนําข้อยกเว้น
จากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพื
่
่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้ ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ข้อสังเกตนี้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
กรุงเทพมหานคร
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
ข้อมูลทางการเงิ นรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริ ษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มี นาคม
31 ธันวาคม
31 มี นาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน�
สินทรัพย์ทางการเงินทีว� ดั มูลค่าด้วย
วิธรี าคาทุนตัดจําหน่ าย
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อนื�
ส่วนของเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่
กิจการทีเ� กีย� วข้องกันทีถ� งึ กําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน�

9

1,270,233,511
-

1,234,416,297
6,088,762

1,120,831,288
-

1,091,584,267
-

9
10

6,088,762
779,799,306

726,918,668

686,919,762

634,200,304

24
11

728,269,131
12,642,684

682,513,013
9,236,859

67,378,439
433,530,443
1,503,246

58,308,000
412,203,466
1,054,560

2,797,033,394

2,659,173,599

2,310,163,178

2,197,350,597

3,159,700
-

3,159,700
-

774,437,468

756,023,624

67,126,009
1,602,239,795
302,565,793
8,021,105
33,650,942
15,068,140

67,126,009
1,622,609,273
11,313,675
32,870,268
16,061,897

257,237,227
103,288,923
732,418,597
152,380,445
3,813,662
14,609,580
9,122,683

227,190,875
104,343,822
750,811,246
6,098,277
12,492,344
8,950,547

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,031,831,484

1,753,140,822

2,047,308,585

1,865,910,735

รวมสิ นทรัพย์

4,828,864,878

4,412,314,421

4,357,471,763

4,063,261,332

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม� ขี ้อจํากัดในการเบิกใช้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่
กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์เพือ� การลงทุน
ทีด� นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน�

12
24
13
14
5, 15
14

……………………………………….…………………………..…. กรรมการ
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริ ษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มี นาคม
31 ธันวาคม
31 มี นาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
หนี� สินและส่วนของเจ้าของ
หนี� สินหมุนเวียน
16
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อนื�
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ� งึ กําหนดชําระภายในหนึ�งปี
17
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนทีถ� งึ กําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
18
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคลหรือ
กิจการทีเ� กีย� วข้องกันทีถ� งึ กําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี
17, 24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี�สนิ หมุนเวียนอืน�

330,036,090

311,767,892

268,075,805

256,321,887

10,865,268

13,763,292

-

-

10,639,925

71,554

4,167,848

-

65,693,344
11,369,957

12,492,000
26,132,541
10,912,632

54,223,781
6,644,985

21,711,420
6,177,903

รวมหนี� สินหมุนเวียน

428,604,584

375,139,911

333,112,419

284,211,210

17
18

32,378,058
300,889,217

40,326,020
35,081,539

153,836,183

32,835,396

17, 24
19

55,434,546

37,508,000
54,383,772

35,709,074

35,054,436

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน

388,701,821

167,299,331

189,545,257

67,889,832

รวมหนี� สิน

817,306,405

542,439,242

522,657,676

352,101,042

หนี� สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากบุคคลหรือ
กิจการทีเ� กีย� วข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

3

บริ ษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มี นาคม
31 ธันวาคม
31 มี นาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจํานวน 2,000,000,000 หุ้น
มูลค่าทีต� ราไว้หุ้นละ 1 บาท

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000
1,248,938,736

2,000,000,000
1,248,938,736

2,000,000,000
1,248,938,736

2,000,000,000
1,248,938,736

94,712,575

94,712,575

-

-

110,350,000
570,394,011
(11,940,350)

110,350,000
423,929,843
(7,665,932)

110,350,000
475,525,351
-

110,350,000
351,871,554
-

รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษัทใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี ํานาจควบคุม

4,012,454,972
(896,499)

3,870,265,222
(390,043)

3,834,814,087
-

3,711,160,290
-

รวมส่วนของเจ้าของ

4,011,558,473

3,869,875,179

3,834,814,087

3,711,160,290

รวมหนี� สินและส่วนของเจ้าของ

4,828,864,878

4,412,314,421

4,357,471,763

4,063,261,332

ทุนทีอ� อกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญจํานวน 2,000,000,000 หุ้น
ชําระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน� ของส่วนของเจ้าของ

21

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

4

บริ ษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ� นสุดวันที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2563
ข้ อมูลทางการเงิ นรวม

ข้ อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ

ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม

31 มีนาคม

31 มีนาคม

31 มีนาคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

789,000,106

689,654,482

602,632,363

498,064,202

18,687,118

27,704,525

-

-

807,687,224

717,359,007

602,632,363

498,064,202

(435,518,457)

(420,819,845)

(351,221,212)

(319,338,780)

(23,577,659)

(29,749,706)

-

-

รวมต้ นทุน

(459,096,116)

(450,569,551)

(351,221,212)

(319,338,780)

กําไรขัน� ต้ น

348,591,108

266,789,456

251,411,151

178,725,422

9,334,397

2,526,415

23,739,358

13,926,875

(49,700,969)

(48,611,595)

(36,013,494)

(32,654,630)

(109,927,752)

(104,313,729)

(72,721,002)

(65,188,083)

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค� าดว่าจะเกิดขึ�น

(7,071,743)

-

(6,677,779)

-

ต้นทุนทางการเงิน

(4,595,438)

(6,924,997)

(2,209,924)

(4,541,010)

186,629,603

109,465,550

157,528,310

90,268,574

(39,653,107)

(22,156,633)

(31,391,548)

(18,194,538)

146,976,496

87,308,917

126,136,762

72,074,036

(4,416,312)

(1,566)

-

-

ยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(4,416,312)

(1,566)

-

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื� นสุทธิ สาํ หรับงวด

(4,416,312)

(1,566)

-

-

142,560,184

87,307,351

126,136,762

72,074,036

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รวมรายได้
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้อน� ื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กําไรก่ อนภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20

กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื� น
รายการทีจะจั
� ดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รวมรายการทีจ� ะจัดประเภทรายการใหม่ไป

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

5

บริ ษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ� นสุดวันที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2563
ข้ อมูลทางการเงิ นรวม

ข้ อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ

ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ

หมายเหตุ

31 มีนาคม

31 มีนาคม

31 มีนาคม

31 มีนาคม

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

147,341,058

87,701,743

126,136,762

72,074,036

(364,562)

(392,826)

-

-

146,976,496

87,308,917

126,136,762

72,074,036

143,066,640

87,703,661

126,136,762

72,074,036

(506,456)

(396,310)

-

-

142,560,184

87,307,351

126,136,762

72,074,036

0.07

0.06

0.06

0.05

-

-

-

-

การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเ� ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ� ป็ นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี าํ นาจควบคุม

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ� ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ� ป็ นของส่วนได้เสียทีไ� ม่มอี าํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ส่วนทีเ� ป็ นของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ (บาท)

22

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

6

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
สําหรับงวดสามเดื อนสิ� นสุดวันที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงิ นรวม (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษัทใหญ่
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ส่วนเกิ น

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

21

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ� นงวด ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

21

กําไรสะสม

จากการรวม

จัดสรรเป็ น
ทุนสํารอง

ทุนที� ออก

ส่วนเกิ น

ธุรกิ จภายใต้

และชําระแล้ว

มูลค่ าหุ้น

การควบคุมเดี ยวกัน

บาท

บาท

บาท

บาท

1,480,000,000

93,663,209

94,712,575

-

-

1,480,000,000

ผลต่ างอัตรา
กําไรสะสม

ตามกฎหมาย ยังไม่ได้ จดั สรร

รวมส่วน

แลกเปลี�ยนจากการ ของผู้เป็ นเจ้าของ ส่วนได้ เสียที� ไม่มี

รวมส่วนของ

แปลงค่ างบการเงิ น

ของบริ ษัทใหญ่

อํานาจควบคุม

เจ้าของ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

77,000,000

350,502,734

(3,046,750)

2,092,831,768

-

-

87,701,743

1,918

87,703,661

93,663,209

94,712,575

77,000,000

438,204,477

(3,044,832)

2,180,535,429

(1,474,746) 2,179,060,683

2,000,000,000 1,248,938,736

94,712,575

110,350,000

423,929,843

(7,665,932)

3,870,265,222

(390,043) 3,869,875,179

-

-

-

(876,890)

-

(876,890)

2,000,000,000 1,248,938,736

94,712,575

110,350,000

423,052,953

(7,665,932)

3,869,388,332

-

-

-

147,341,058

(4,274,418)

143,066,640

2,000,000,000 1,248,938,736

94,712,575

110,350,000

570,394,011

(11,940,350)

4,012,454,972

(1,078,436) 2,091,753,332
(396,310)

87,307,351

ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ยอดคงเหลือต้ นงวดที� ปรับปรุงแล้ว
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ� นงวด ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

5

-

-

(876,890)

(390,043) 3,868,998,289
(506,456)

142,560,184

(896,499) 4,011,558,473

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

7

บริ ษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี� ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ� นสุดวันที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
กําไรสะสม
ทุนที� ออก
และชําระแล้ว

มูลค่าหุ้น

ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

1,480,000,000

93,663,209

77,000,000

246,302,496

1,896,965,705

-

-

-

72,074,036

72,074,036

1,480,000,000

93,663,209

77,000,000

318,376,532

1,969,039,741

21

2,000,000,000

1,248,938,736

110,350,000

351,871,554

3,711,160,290

5

-

-

-

(2,482,965)

(2,482,965)

2,000,000,000

1,248,938,736

110,350,000

349,388,589

3,708,677,325

-

-

-

126,136,762

126,136,762

2,000,000,000

1,248,938,736

110,350,000

475,525,351

3,834,814,087

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562

21

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ� นงวด ณ วันที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2562
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ส่วนเกิ น จัดสรรเป็ นทุนสํารอง

ผลกระทบจากการนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ยอดคงเหลือต้นงวดที� ปรับปรุงแล้ว
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ� นงวด ณ วันที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

8

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับงวดสามเดื อนสิ� นสุดวันที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื�อมราคาอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
จากอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ค่าเสื�อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจําหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึน�
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
ค่าเผื�อสินค้าล้าสมัย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
การตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
รายได้คา่ เช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ดอกเบีย� รับ
ต้นทุนทางการเงิน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่ได้เกิดขึน�
การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
- ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ� ืน
- สินค้าคงเหลือ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
- เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ� ืน
- หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
หัก เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หัก ดอกเบีย� จ่าย
หัก จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

13
14
15
14

11
11

19

19

186,629,603

109,465,550

157,528,310

90,268,574

39,254,814
5,484,794
3,484,271
7,071,743
13,351
2,995,660
(9)
19,114
1,145,094
115,920
(109,660)
4,595,438
(6,484,219)

44,009,614
3,515,194
(129,197)
(228,377)
1,784,317
314,640
1,520,826
(124,608)
6,924,997
2,226,098

1,054,899
20,420,658
2,727,077
2,364,315
6,677,779
192,413
157,857
1
654,638
(2,511,420)
57,960
(2,772,259)
2,209,924
(10,032,311)

1,321,996
21,982,357
2,405,829
(32,912)
(1,152,382)
1,303,213
(865,744)
825,182
(3,513,453)
(1,248,350)
4,541,010
1,589,127

(58,571,161)
(48,765,129)
(3,405,825)
993,757
15,542,676
457,325

(25,612,002)
2,944,745
(476,902)
(133,544)
(3,533,729)
(410,131)

(50,852,029)
(21,677,247)
(448,686)
(172,136)
7,716,340
467,082

(17,393,988)
5,293,941
340,633
1,413,000
(6,213,632)
(13,649)

150,467,557
(94,320)
(4,595,438)
(656,897)

142,057,491
(6,879,854)
(503,181)

113,763,165
(2,209,924)
(375,682)

100,850,752
(4,384,908)
(340,569)

145,120,902

134,674,456

111,177,559

96,125,275

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�

9

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดื อนสิ� นสุดวันที� 31 มี นาคม พ.ศ. 2563

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กจิ การที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจากการรับชําระหนี�เงินให้กยู้ ืมแก่บคุ คล
หรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษทั ย่อย สุทธิจากเงินสดที�ได้มา
เงินสดรับจากรายได้คา่ เช่าของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ดอกเบีย� รับ

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
(49,010,476)
5,989
(191,701)
-

(36,888,190)
13,411
(523,829)
-

(30,233,170)
(79,700)
(68,633,523)

(17,843,162)
-

(96,600)
81,882

53,777

15,674,443
(4,673,477)
2,233,491
(57,960)
2,613,600

7,625,000
(22,674,625)
3,513,453
1,248,350

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(49,210,906)

(37,344,831)

(83,156,296)

(28,130,984)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากตั �วสัญญาใช้เงิน
เงินสดจ่ายคืนจากตั �วสัญญาใช้เงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า

(10,845,986)
(50,000,000)
(1,466,068)

65,000,000
(70,000,000)
(6,901,217)
(5,850,000)
-

(164,487)

45,000,000
(40,000,000)
(3,660,000)
-

14
24

24
12

17
24

(62,312,054)

(17,751,217)

(164,487)

1,340,000

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดเพิ� มขึน� สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยนของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด

33,597,942
1,234,416,297

79,578,408
249,418,066

27,856,776
1,091,584,267

69,334,291
92,832,321

2,219,272

(308,520)

1,390,245

(135,592)

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดปลายงวด

1,270,233,511

328,687,954

1,120,831,288

162,031,020

4,891,249
-

246,631
856,129
-

4,637,738
-

3,494,484
862,000
20,768,744

15
15

34,991,295
277,842,117

-

32,842,898
125,333,122

-

15

(4,782,825)
-

-

(3,068,498)
277,929

-

12

-

-

13,740,367

-

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการที� ไม่ใช่ เงิ นสด
เจ้าหนี�ซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิม� ขึน�
เจ้าหนี�ซื�อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม� ขึน�
ลูกหนี�คา้ งรับจากการขายเครื�องจักรและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิม� ขึน� จากการรับโอนจาก อาคาร
และส่วนปรับปรุงอาคารภายใต้สญ
ั ญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิม� ขึน� จากสัญญาเช่า
ปรับปรุงยอดยกมาของค่าเช่าค้างชําระ
ไปยังสินทรัพย์สิทธิการใช้
รายได้คา่ เช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
การเพิม� เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจากการรับรู้มูลค่ายุตธิ รรมเริ�มแรก
ของเงินให้กยู้ ืมแก่กจิ การที�เกี�ยวข้องกันจากการนํา
มาตรฐานกลุม่ เครื�องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั เิ ป็ นครัง� แรก

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ�งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี�
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
1

ข้อมูลทัวไป
่

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็ นบริษัทมหาชนจํากัดและเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นในประเทศไทยและมีท่อี ยู่ตามที่จดทะเบียนดังนี้
สํานักงานใหญ่: เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ คือ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปัง สิง่ ปรุงรสสี กลิ่น เครื่องหอมและเคมีภ ัณฑ์ประเภทอาหาร
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภค และธุรกิจโรงแรม
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงินบาท เว้นแต่ได้ระบุเป็ นอย่างอื่น
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
2

เหตุการณ์สําคัญระหว่างงวดที่รายงาน

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (“การระบาดของ COVID-19”) ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่ าว
ส่งผลทางลบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการสําหรับรอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะผลการ
ดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม
เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ยังผลให้เกิดการควบคุมและจํากัดการเดินทางของกลุ่ม
ลูกค้า จึงส่งผลให้เกิดการยกเลิกยอดจองการเข้าพักโรงแรมถึง จํานวนร้อยละ 23.17 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็ นช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวของธุรกิจโรงแรม ดังนัน้ ยอดรายได้ของธุรกิจโรงแรมของกลุ่มกิจการสําหรับงวดสามเดือน จึงลดลงจํานวน 9.02 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 32.55 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งกลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็ นพิเศษ และ
ได้กําลังประเมินผลกระทบต่อการดําเนินงาน รวมทัง้ การวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างมีประสิทธิผล
3

เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิม่ เติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปีบญ
ั ชีวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอัง กฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีท่ีม ีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตี ความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่ า งกาล
ฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
4

นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีท่ใี ช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ใี ช้ในการจัดทํางบการเงิน
สําหรับงวดปีบญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้
1) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติและการเลือกใช้ม าตรการผ่อนปรนที่เกี่ย วข้องดัง ที่กล่าว
ในหมายเหตุข้อ 5 และ
2) การนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัวคราวเพื
่
่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ บัญชี มาถือปฏิบัติสําหรั บ รอบ
ระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็ นสถานการณ์ท่มี คี วามไม่แน่นอน มาร่วมในการพิจารณาประมาณการ
ความเพียงพอของกําไรทางภาษีท่จี ะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี แต่กลุ่มกิจการจะลด
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่าไม่มคี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ท่จี ะมีกําไรทางภาษีเพียงพอเพื่อที่จะ
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดงั กล่าว
การด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้การด้อยค่า ในการพิจารณาว่าสินทรัพย์ของกลุ่ม
กิจการอาจมีการด้อยค่าหรือไม่ โดยเฉพาะสินทรัพย์ในกลุ่มของธุรกิจโรงแรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่มผี ลต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้ประกอบเทคนิค
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสัง หาริม ทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการและบริษัท มูลค่า 126,800,000 บาท และ 129,717,550 บาท ตามลําดับ
5

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิ บัติและการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และที่เกี่ยวกับ
สัญญาเช่า (TFRS 16) โดยปรับปรุง ย้อนหลัง ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่ม กิจการไม่ได้ทําการปรับปรุง ย้อนหลัง งบ
การเงินที่แสดงเปรีย บเทีย บสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็ นแนวทางที่สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดัง กล่าว ทัง้ นี้กลุ่ม กิจการได้ทําการปรับปรุง รายการและจัดประเภทรายการใหม่ตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
การปรับปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินจากการปรับใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS 9) และมาตรฐานเรื่องสัญญาเช่า (TFRS 16) เป็ นครัง้ แรกมีดงั นี้

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

ข้อมูลทางการเงินรวม
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
ณ วันที่
รายการปรับปรุง รายการปรับปรุง
1 มกราคม
และการจัดประเภท และการจัดประเภท
พ.ศ. 2563
รายการใหม่ ตามที่ปรับปรุงใหม่
รายการใหม่
บาท
บาท
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสัน้
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6,088,762

(6,088,762)

-

-

726,918,668

6,088,762
(1,096,112)

-

6,088,762
725,822,556

1,622,609,273
32,870,268

219,222

(34,991,295)
289,071,587
-

1,587,617,978
289,071,587
33,089,490

311,767,892

-

(4,782,825)

306,985,067

71,554

-

5,454,976

5,526,530

35,081,539

-

253,408,141

288,489,680

423,929,843

(876,890)

-

423,052,953

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที่รายงานไว้เดิม
บาท

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
TAS 32 และ TFRS 9
TFRS 16
ณ วันที่
รายการปรับปรุง รายการปรับปรุง
1 มกราคม
และการจัดประเภท และการจัดประเภท
พ.ศ. 2563
รายการใหม่ ตามที่ปรับปรุงใหม่
รายการใหม่
บาท
บาท
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ส่วนของเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกําหนดชําระภาย
ในหนึ่งปี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

634,200,304

(1,096,112)

-

633,104,192

58,308,000

(4,476,665)

-

53,831,335

756,023,624
227,190,875
750,811,246
12,492,344

13,740,367
(11,271,296)
620,741

(32,842,898)
155,107,522
-

769,763,991
215,919,579
717,968,348
155,107,522
13,113,085

256,321,887

-

(3,068,498)

253,253,389

-

-

4,477,227

4,477,227

32,835,396

-

120,855,895

153,691,291

351,871,554

(2,482,965)

-

349,388,589

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร

14

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิ บัติและการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชี
การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิมผี ลกระทบต่อวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีข อง
กลุ่มบริษัทที่เป็ นสาระสําคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
กลุ่มกิจการได้นํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ย วกับเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติตงั้ แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
โดยใช้วิธีร ับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นรายการปรับปรุงกับกําไรสะสมต้นงวด
(modified retrospective)
การจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินซึ่งเดิม เป็ นเงินลงทุนระยะสัน้ เป็ นสินทรัพ ย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจําหน่าย
การจัดประเภทของเงินให้กู้ยมื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่ม กิจการได้นํา TFRS 9 มาถือปฏิบัติ ส่ง ผลให้บริษัท ต้องรับรู้มูลค่าเริ่ม แรกของเงินให้กู้ย ืม แก่กิจการที่เกี่ย วข้องกันด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผลต่างของราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จะรับรู้เป็ นส่วนเพิม่ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจํานวน 13,740,367 บาท
การด้อยค่า
ข้อกําหนดทางบัญชีใหม่เกี่ยวกับการรับรู้ร ายการขาดทุนจากการด้อยค่า ทําให้กลุ่มกิจการและบริษัท ต้องพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่รบั รู้เริม่ แรกและในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทใช้วิธีก าร
อย่างง่ายในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าจํานวน 1,096,112 บาท และใช้วธิ ีการทัวไปในการพิ
่
จารณา
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้กู้ย ืม แก่กิจการที่เกี่ย วข้องกันจํานวน 2,007,594 บาท โดยรับรู้การปรับปรุง เมื่อเริ่ม นํา
มาตรฐานมาใช้ครัง้ แรกในกําไรสะสมต้นงวด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับสัญญาเช่า (TFRS 16)
กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ โดยการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่อง สัญญาเช่า ทัง้ นี้ หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ
ดังกล่าวจะรับรู้ด้วยมูลค่าปั จจุบันของหนี้สินที่จะต้องชําระ คิดลดด้วยอัตรากู้ยมื ส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรากู้ย ืม
ส่วนเพิม่ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่กลุ่มกิจการนํามาใช้ในการคิดลดดังกล่าว คือ ร้อยละ 3.75 ถึงร้อยละ 4.75
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
สําหรับสัญญาเช่าที่เดิมกลุ่มกิจการได้รบั รู้เป็ นสัญญาเช่าการเงินนัน้ จะรับรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินและ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิครัง้ แรก โดยจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
ทัง้ นี้ กลุ่มกิจการจะเริม่ นําข้อกําหนดของการรับรู้ร ายการภายใต้ TFRS 16 มาถือปฏิบัติกับรายการดังกล่าวภายหลัง วันที่ถือ ปฏิบัติ
ครัง้ แรก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
บาท
บาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ได้เปิดเผยไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หัก): ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมื ส่วนเพิม่ ของผู้เช่า
ณ วันที่นําใช้เป็ นครัง้ แรก
บวก: หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินที่ได้รบั รู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หัก): สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํ่าที่รบั รู้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
(หัก): สัญญาที่ได้มกี ารประเมินใหม่และรับรู้เป็ นสัญญาบริการ
บวก: รายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาและการยกเลิกสัญญาเช่า
บวก: ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - ส่วนที่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

327,751,983

196,593,968

(250,085,524)
35,153,093
(406,150)
(11,688,625)
193,279,630
11,803
294,016,210

(64,950,748)
32,835,396
(179,190)
(6,130,908)
158,168,518

5,526,530
288,489,680

4,477,227
153,691,291

กลุ่ม กิจการรับรู้สินทรัพ ย์สิท ธิการใช้ท่ีเป็ นการเช่าอสัง หาริม ทรัพ ย์เสมือนหนึ่ง ว่ากลุ่ม กิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติตัง้ แต่
วันเริม่ ต้นสัญญาเช่านัน้ และกลุ่มกิจการรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ประเภทอื่น ๆ ด้วยจํานวนเดียวกับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุง
ด้วยยอดยกมาของจํานวนเงินค่าเช่าค้างชําระที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้ นี้ กลุ่มกิจการไม่ม ี
สัญญาเช่าที่เป็ นสัญญาที่สร้างภาระที่ต้องนํามาปรับปรุงกับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันที่นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิครัง้ แรก
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ท่รี บั รู้นนั ้ เป็ นการเช่าสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ข้อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
อสังหาริมทรัพย์
อุปกรณ์
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

298,598,379
932,219
3,035,195
302,565,793

284,325,197
1,015,243
3,731,147
289,071,587

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
149,819,453
481,953
2,079,039
152,380,445

151,897,695
537,282
2,672,545
155,107,522
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ในการนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติเป็ นครัง้ แรกนัน้ กับ สัญ ญาเช่ าที่กลุ่ม กิจ การมีอยู่ก่ อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่ม กิจการ
ได้เลือกใช้วธิ ีผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังนี้
• ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสํา หรับกลุ่มสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
• พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็ นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนนํา TFRS 16 มาถือปฏิบัติ
• ถือว่ าสัญญาเช่าดํ าเนิ นงานที่มอี ายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้
• ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริม่ แรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สท
ิ ธิการใช้
• ใช้ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลังในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ในกรณีท่สี ญ
ั ญให้สทิ ธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
• เลือกที่จะไม่พจิ ารณาใหม่ว่าสัญญาต่าง ๆ เข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตามการพิจารณาของมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
นโยบายการบัญชีที่เ ปลี่ย นแปลงไปจากการนํากลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นเกี่ ยวกับเครื่ องมื อทางการเงิ น และ
มาตรฐานเรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิ บตั ิ
เงินลงทุนและสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่ม กิจการจัดประเภทสินทรัพ ย์ท างการเงินตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการจัดการ
สินทรัพย์ทางการเงินและจากลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย (Amortised
cost) เนื่องจากเป็ นสินทรัพ ย์ท่ีกลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชําระกระแสเงินสดตามสัญญาที่มลี ักษณะของเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI)
รายได้ดอกเบี้ย จะรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่น ส่วนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็ น
รายการแยกต่างหาก
การด้อยค่า
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการต้องพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรวมการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ซึ่งวิธีการวัดมูลค่าผลขาดทุน
จากการด้อยค่านัน้ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์หรือไม่ ยกเว้นการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่นและลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ซึ่งกลุ่มกิจการเลือกใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ทัง้ นี้ กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีม าถือ
ปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
โดยเลือกที่จะไม่นําข้อมูลที่มกี ารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใช้ในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ซึ่งกลุ่มกิจการและบริษัทเลือกใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการ
คํานวณ โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจํานวน 28,119,704 บาท และ 22,357,247 บาท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 วัดมูลค่าโดยใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีต ประกอบกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประมาณการผลขาดทุนที่ค าด
ว่าจะเกิดขึ้น
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการมีสญ
ั ญาเช่าที่ดนิ ออฟฟิ ศ คลังสินค้า อุปกรณ์ และรถยนต์ โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการเช่าคงที่จํานวน 1 ถึง
20 ปี โดยบางสัญญามีเงื่อนไขให้สามารถต่อสัญญาได้ ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่ม กิจการได้จัดประเภทสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็ นสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดําเนินงาน โดยค่าเช่าที่จ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน สุทธิ
จากเงินจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รบั จากผู้ให้เช่า จะรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรับรู้สญ
ั ญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็ นสินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้ และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชําระจะปันส่วนเป็ นการจ่ายชําระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงิน
จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ย คงที่จากยอดหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการ
คิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุท่สี นั ้ กว่าระหว่างอายุสนิ ทรัพย์และระยะเวลาการเช่า
สินทรัพย์และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่ารับรู้เริม่ แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าประกอบไปด้วย
• ค่าเช่าคงที่สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
• ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
• มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
• ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สท
ิ ธิ และ
• ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน้
กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ย โดยนัย ตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการ
จะคิดลดด้วยอัตราการกู้ย ืม ส่วนเพิ่ม ของผู้เช่า ซึ่ง ก็คืออัตราที่สะท้อนถึง การกู้ย ืม เพื่อให้ได้ม าซึ่ง สินทรัพ ย์ท่ีม ีมูลค่าใกล้เคีย งกัน
ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรู้ด้วย
• จํานวนที่รบั รู้เริม่ แรกของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
• ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชําระก่อนเริม่ หรือ ณ วันทําสัญญาสุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รบั ตามสัญญาเช่า
• ต้นทุนทางตรงเริม่ แรก
• ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์
ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่มี มี ูลค่าตํ่าจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสัน้ คือสัญญาเช่า
ที่มอี ายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ท่มี มี ูลค่าตํ่าประกอบด้วย อุปกรณ์สํานักงาน
6

การประมาณการ

ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติท่มี ีผลกระทบต่อการนํานโยบายการ
บัญชีมาใช้ และจํานวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่ม ีนัย สําคัญในการนํานโยบายการบัญชีข องกลุ่ม กิจการและ
แหล่ง ที่ม าของข้อมูลที่สําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอี ยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี ส้นิ สุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
7

ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้

ผู้มอี ํานาจตัดสินใจสูง สุดด้านสายการเงินของกลุ่มกิจการระบุส่วนงานที่รายงานของธุรกิจเพื่อใช้ในการวัดผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยจําแนกตามที่มาของรายได้ ได้แก่ กลุ่มรายได้ในประเทศและ
กลุ่มรายได้ส่งออกต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจําหน่าย และธุรกิจโรงแรม ดังนี้
รายได้ในประเทศ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่

ผลิ ตและจําหน่ าย
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

ข้อมูลทางการเงินรวม
รายได้ส่งออกต่างประเทศ
ธุรกิ จโรงแรม
ผลิ ตและจําหน่ าย
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

รายได้ตามส่วนงาน
หัก รายได้ระหว่ างส่วนงาน
รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก

743,158,298
(66,095,983)
677,062,315

635,485,460
(50,182,121)
585,303,339

18,703,918
(16,800)
18,687,118

27,704,525
27,704,525

146,033,815
(34,096,024)
111,937,791

129,443,614
(25,092,471)
104,351,143

907,896,031
(100,208,807)
807,687,224

792,633,599
(75,274,592)
717,359,007

กําไรขาดทุนตามส่วนงาน

331,315,498

244,490,286

(4,890,541)

(2,045,181)

22,166,151

24,344,351

348,591,108

266,789,456

9,334,397
(49,700,969)
(109,927,752)
(7,071,743)
(4,595,438)
186,629,603
(39,653,107)
146,976,496

2,526,415
(48,611,595)
(104,313,729)
(6,924,997)
109,465,550
(22,156,633)
87,308,917

793,220,079
14,467,145
807,687,224

697,637,481
19,721,526
717,359,007

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต้นทุนทางการเงิ น
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ สําหรับงวด
จังหวะเวลาการรับรู้รายได้
เมื่อปฏิบตั ิตามภาระที่ต้องปฏิบตั ิเสร็จสิ้น (point in time)
ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบตั ิตามภาระที่ต้องปฏิบตั ิ (over time)
รวมรายได้

677,062,315
677,062,315

585,303,339
585,303,339

5,719,241
12,967,877
18,687,118

8,563,373
19,141,152
27,704,525

110,438,523
1,499,268
111,937,791

103,770,769
580,374
104,351,143
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ในระหว่างงวดกลุ่มกิจการมีร ายได้จากลูกค้ารายใหญ่ภ ายนอก 1 ราย ซึ่ง คิดเป็ นร้อยละ 19 ของรายได้จากการขายและบริการของ
กลุ่ม กิจการ ซึ่ง อยู่ในส่วนงานผลิตและจําหน่ายในประเทศ โดยมีร ายได้จากลูกค้าดังกล่าวจํานวน 151,478,375 บาท (สําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : ลูกค้ารายใหญ่จํานวน 1 ราย ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 16 ของรายได้จากการขายและบริการ
ของกลุ่มกิจการ โดยมีจํานวน 109,088,278 บาท)
8

มูลค่ายุติธรรม

กลุ่มกิจการและบริษัท ไม่มยี อดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
9

สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ดังนี้
ข้อมูลทางการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน
เงินลงทุนระยะสัน้
6,088,762
6,088,762
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
6,088,762
6,088,762
รวม
6,088,762
6,088,762
6,088,762
6,088,762
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงินมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน มีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ท่รี ้อยละ 0.75 ถึง
ร้อยละ 1.00 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 1.30 ต่อปี)
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
10 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)
ลูกหนี้การค้า - กิจการโรงแรม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 5)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่นกิจการอื่น
ลูกหนี้อื่นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 24)
รายได้ค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 5)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

734,068,167
1,092,785
(19,744,572)
715,416,380
35,637,823
13,020,888
23,926,045

693,072,800
1,748,186
(15,446,554)
679,374,432
18,979,770
9,432,500
12,367,651

513,055,439
141,495,613
(17,341,780)
637,209,272
29,899,906
6,151,485
5,015,467

490,029,769
114,128,028
(13,039,803)
591,117,994
14,322,402
5,049,363
1,933,069

173,302
(8,375,132)
779,799,306

11,269,610
(4,505,295)
726,918,668

13,541,101
117,998
(5,015,467)
686,919,762

12,468,462
11,242,083
(1,933,069)
634,200,304

ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทไม่มกี ารบันทึกหนี้สูญ (ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : กลุ่มกิจการและบริษัทบันทึกหนี้สูญเป็ นจํานวน 20,897 บาท)
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ท่คี ้างชําระได้ ดังนี้
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

491,235,233
204,390,184
7,316,887
15,951,998
16,266,650
735,160,952
(19,744,572)
715,416,380

468,042,044
179,886,856
20,100,898
11,344,634
15,446,554
694,820,986
(15,446,554)
679,374,432

388,714,874
200,502,213
28,709,416
23,976,339
12,648,210
654,551,052
(17,341,780)
637,209,272

366,119,020
179,929,043
36,141,634
8,928,297
13,039,803
604,157,797
(13,039,803)
591,117,994
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
11 สินค้าคงเหลือ
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
สินค้าสําเร็จรูป
วัตถุดบิ
วัสดุหบี ห่อ
วัสดุส้นิ เปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
รวม
สินค้าระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจจัดจําหน่าย - สุทธิ
อาหารและเครื่องดื่ม
วัสดุส้นิ เปลือง
รวมสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจโรงแรม - สุทธิ
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

389,912,243
243,916,520
51,810,672
12,741,766
698,381,201
(3,380,701)
(35,584,422)
659,416,078
65,980,659
725,396,737

380,792,754
236,457,242
43,340,733
11,513,110
672,103,839
(3,367,350)
(32,588,762)
636,147,727
43,400,046
679,547,773

239,564,841
110,010,683
41,877,783
10,811,601
402,264,908
(2,996,177)
(16,153,973)
383,114,758
50,415,685
433,530,443

248,045,894
102,172,695
32,869,302
9,839,274
392,927,165
(2,803,764)
(15,996,116)
374,127,285
38,076,181
412,203,466

944,025
1,928,369
2,872,394

1,081,920
1,883,320
2,965,240

-

-

728,269,131

682,513,013

433,530,443

412,203,466

ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่ม กิจการและบริษัท ได้ร ับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือให้
เท่ากับมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั เป็ นจํานวนเงิน 13,351 บาท และ 192,413 บาท ตามลําดับ (ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2562 : กลุ่มกิจการและบริษัทกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุท ธิท่จี ะได้รบั เป็ นจํานวนเงิน
228,377 บาท และ 1,152,382 บาท ตามลําดับ) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัท ได้ร ับรู้ผลขาดทุนค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เป็ นจํานวนเงิน
2,995,660 บาท และ 157,857 บาท ตามลําดับ (ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : ได้รบั รู้ผลขาดทุนค่า เผื่อ
สินค้าล้าสมัยเป็ นจํานวนเงิน 1,784,317 บาท และ 1,303,213 บาท ตามลําดับ) ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นงวด
รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5)
การเพิม่ เงินลงทุนระหว่างงวดในบริษัทย่อยโดยการแปลงสภาพเงินให้กู้ยมื เป็ นเงินลงทุน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

756,023,624

756,023,624

13,740,367
4,673,477
774,437,468

756,023,624

รายละเอียดของเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้

บริษัท
R&B Food Supply Vietnam Limited
Liability Company
PT RBFood Supply Indonesia
PT RBFood Manufaktur Indonesia
บริษทั ไทยเฟลเวอร์
แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จํ ากัด
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จํากัด
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จํ ากัด
Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd.

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ/
ประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตัง้

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยกลุ่มกิจการ

ลักษณะของธุรกิจ

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอํานาจควบคุม

มูลค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย

31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
ร้อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ร้อยละ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
ร้อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ร้อยละ

31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
ร้อยละ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ร้อยละ

เวียดนาม
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

ผลิตและจัดจําหน่าย
จัดจําหน่ าย
ผลิตและจัดจําหน่าย

100.00
60.00
80.00

100.00
60.00
80.00

40.00
20.00

40.00
20.00

23,191,147
14,894,570
37,793,700

22,762,000
14,894,570
36,278,932

ไทย
ไทย
ไทย
จีน

ผลิตและจัดจําหน่าย
ผลิตและจัดจําหน่าย
ผลิตและจัดจําหน่าย
จัดจําหน่ าย

99.99
99.99
99.97
100.00

99.99
99.99
99.97
100.00

0.01
0.01
0.03
-

0.01
0.01
0.03
-

198,078,706
450,314,592
36,797,840
13,366,913
774,437,468

187,970,392
444,174,099
36,576,718
13,366,913
756,023,624

ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้จัดตัง้ บริษัท R&B Food Supply (Singapore) ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
โดยถือหุ้นจํานวนร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นที่จดทะเบียน ซึ่งบริษัทยังไม่ได้จ่ายชําระค่าหุ้น
กลุ่มกิจการได้นํามาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาใช้เป็ นครัง้ แรกส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้มูลค่า
เริม่ แรกของเงินให้กู้ยมื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผลต่างของราคาตามบัญชีและมูลค่า
ยุติธรรมของเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจะรับรู้เป็ นส่วนเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามจํานวนเงินกู้ยมื ในแต่ละ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดิน
บาท

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
ที่ดิน อาคาร และ
ส่วนปรับปรุงอาคาร
บาท

67,126,009
67,126,009
126,800,000

104,343,822
(1,054,899)
103,288,923
129,717,550

ข้อมูลทางการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการและบริษัทประกอบด้วยที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร โดยที่ดิน
ถูกประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด นอกจากนี้ส่วนของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารถูกประเมินมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้วธิ ีรายได้ ข้อมูลหลักที่บริษัทใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าตามอัตราตลาดสุ ทธิ
จากกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริม ทรัพ ย์ และอัตราคิดลดอ้างอิง จากสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนและ
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทซึ่งผู้บริหารเห็นสมควร บวกด้วยอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะ
ตลาดปัจจุบนั ในเรื่องมูลค่าของการเงินและปั จจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่มอี ตั ราคิดลดร้อยละ 12 ต่อปี
14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเคลื่อนไหวของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ
รายการปรับปรุงจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5)
ซื้อสินทรัพย์
การจําหน่ายออกไป/ตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน อาคาร
สินทรัพย์
ที่ดิน อาคาร
สินทรัพย์
และอุปกรณ์
ไม่มีตัวตน
และอุปกรณ์
ไม่มีตัวตน
บาท
บาท
บาท
บาท
1,622,609,273

11,313,675

750,811,246

6,098,277

(34,991,295)
54,332,734
(25,094)
(39,254,814)
(431,009)
1,602,239,795

191,701
(3,484,271)
8,021,105

(32,842,898)
34,870,908
(1)
(20,420,658)
732,418,597

79,700
(2,364,315)
3,813,662

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทได้นําที่ดนิ และอาคารบางส่วนไปเป็ นหลักประกันสําหรับเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
(หมายเหตุ 17)
24

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
15 สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี้

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ
รายการปรับปรุงจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5)
การเพิม่ ขึ้น
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

-

-

289,071,587
18,979,000
(5,484,794)
302,565,793

155,107,522
(2,727,077)
152,380,445

16 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)
เจ้าหนี้กรรมการ (หมายเหตุ 24)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจําค่าห้องพักที่มกี ารจอง
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

226,962,635
45,215,578
563,766
313,292
55,881,070
1,099,749
330,036,090

193,138,658
41,723,396
5,000
5,473,274
69,470,961
1,956,603
311,767,892

178,958,806
16,444,061
28,770,394
7,338,855
94,116
36,469,573
268,075,805

160,939,903
14,614,070
26,885,565
3,700,950
3,305,649
46,875,750
256,321,887

25

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
17 เงินกู้ยืม
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
รายการหมุนเวียน
ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
- เงินกู้ยมื จากบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)
เงินกู้ยมื หมุนเวียนรวม
รายการไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยมื จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 24)
เงินกู้ยมื ไม่หมุนเวียนรวม
เงินกู้ยืมรวม

10,865,268

13,763,292

-

-

10,865,268

12,492,000
26,255,292

-

-

32,378,058

40,326,020

-

-

32,378,058
43,243,326

37,508,000
77,834,020
104,089,312

-

-

เงินกู้ยมื ของกลุ่มกิจการจากสถาบันการเงินจํานวนทัง้ สิ้น 43,243,326 บาท (พ.ศ. 2562 : เงินกู้ยมื ของกลุ่มกิจการจากสถาบันการเงิน จํานวนทัง้ สิน้
54,089,312 บาท) เป็ นเงินกู้ยมื ที่มหี ลักประกันเป็ นที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 14) และคํ้าประกันโดย
ผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ ได้ดงั นี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นงวด
กู้ยมื ระหว่างงวด
การจ่ายคืนเงินกู้ยมื
ราคาตามบัญชีปลายงวด

ข้อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

54,089,312
(10,845,986)
43,243,326

-

26

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยมื ที่ยงั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
- ครบกําหนดภายใน 1 ปี
- ครบกําหนดเกิน 1 ปี
รวมเงินกู้ยมื

576,972,848
900,000
577,872,848

812,490,155
900,000
813,390,155

139,650,000
139,650,000

418,262,761
418,262,761

วงเงินกู้ยมื ของกลุ่มกิจการและบริษัทที่จะครบกําหนดภายในหนึ่งปี จะมีการทบทวนวงเงินก่อนครบกําหนด
18 หนี้สินตามสัญญาเช่า
รายละเอียดตามอายุคงเหลือของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า มีดงั นี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

ข้อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

10,639,925
25,542,274
275,346,943
311,529,142

4,167,848
13,974,211
139,861,972
158,004,031

19 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่กี ําหนดไว้ระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ต้นทุนบริการปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายชําระผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลทางการเงินรวม
บาท

ข้อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

54,383,772
902,312
242,782
(94,320)
55,434,546

35,054,436
506,230
148,408
35,709,074

27

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
20 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
ข้อมูลทางการเงินรวม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

40,217,700
(564,593)
39,653,107

23,022,823
(866,190)
22,156,633

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
32,888,043
(1,496,495)
31,391,548

18,549,001
(354,463)
18,194,538

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลตัง้ เป็ นค่าใช้จ่ายด้วยการประมาณการของกลุ่มกิจการและบริษัท โดยฝ่ ายบริหารในอัตราภาษีเดียวกับ
ที่ใช้กบั กําไรรวมทัง้ ปีท่คี าดว่าจะเกิดขึ้น คืออัตราร้อยละ 21.25 ต่อปี และ 19.93 ต่อปี ตามลําดับ (ประมาณการอัตราภาษีเงินได้ของกลุม่
กิจการและบริษัทที่ใช้ในงวดระหว่างกาลปีก่อน คืออัตราร้อยละ 20.24 ต่อปี และ 20.16 ต่อปี ตามลําดับ)
21 ทุนสํารองตามกฎหมาย

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่/สําหรับปี สิ้นสุดวันที่

ณ วันต้นงวด
จัดสรรระหว่างงวด/ปี
ณ วันปลายงวด

ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
110,350,000
110,350,000

77,000,000
33,350,000
110,350,000

110,350,000
110,350,000

77,000,000
33,350,000
110,350,000

ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุท ธิ
ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้

28

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
22 กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักตามจํานวนหุ้นที่ออก
อยู่ในระหว่างงวด
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
กําไรที่เป็ นของบริษัทใหญ่ (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ชําระแล้วและออกจําหน่าย (หุ้น)
กําไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน (บาท)

147,341,058

87,701,743

126,136,762

72,074,036

2,000,000,000 1,480,000,000 2,000,000,000 1,480,000,000
0.07
0.06
0.06
0.05

23 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
กลุ่มกิจการและบริษัทมีสัญญาเช่าที่เป็ นสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าสําหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่มมี ูลค่าตํ่าได้แก่ อุปกรณ์สํานักงาน และ
สัญญาบริการได้แก่ ค่าบริการรักษาความปลอดภัยรวมถึงสัญญาบริการสําหรับการดําเนินการตามปกติของกลุ่มกิจการและบริษัทซึ่ง เป็ น
ภาระผูกพันกับบุคคลภายนอก
ภาระผูกพันในอนาคตตามสัญญาที่ยกเลิกไม่ได้ขนั ้ ตํ่ามีดงั นี้
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

10,384,399
291,120
10,675,519

28,659,609
55,443,018
243,649,356
327,751,983

6,143,483
197,360
6,340,843

16,129,967
33,046,960
147,417,041
196,593,968

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการและบริษัทรับรู้สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่า
สําหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่มมี ูลค่าตํ่า (หมายเหตุ 5)
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
24 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์กบั บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือ
กิจการนัน้ มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการ
ลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิ
ออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสําคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัวที่ใกล้ชดิ กับบุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทัง้ หมดถือเป็ นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีข้ึนได้ต้องคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริษัทถูกควบคุมโดยกลุ่มครอบครัวรัตนภูมภิ ิญโญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นได้แก่ นายสมชาย รัตนภูม ิภิญโญ
นางเพ็ชรา รัตนภูม ิภิญโญ แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูม ิภิญโญ แพทย์หญิงสนาธร รัตนภูม ิภิญโญ และบริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จํากัด
ซึ่งถือหุ้นในบริษัทรวมกันร้อยละ 73.88
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company
PT RBFood Supply Indonesia
บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จํากัด
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จํากัด
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จํากัด
PT RBFood Manufaktur Indonesia
Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd.
บริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท พอร์ต พลัส จํากัด
บริษัท โกลเบิล ไทรอัมพ์ จํากัด
บริษัท ทรานส์ลูเซ็นส์ จํากัด
บริษัท แดฟเน่ จํากัด
บริษัท โบตานิค ดีไลท์ จํากัด
บริษัท เพชรเพิม่ สิน จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผู้ถือหุ้น
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผู้ถือหุ้น
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผู้ถือหุ้น
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผู้ถือหุ้น
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันที่ระดับของผู้ถือหุ้น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายการกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการค้าดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ตี กลงร่วมกัน
ระหว่างกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจ และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึ่งสรุปได้ดงั นี้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริการ
รายได้อื่น - ค่าคอมมิชชัน่
รายได้ดอกเบี้ย
ซื้อสินค้า
ซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ค่าเช่า
ค่าบริการ
ค่าคอมมิชชัน่
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ราคาทุนบวกกําไรขัน้ ต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาต้นทุนบวกกําไร
ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนบวกกําไรขัน้ ต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
รายการต่อไปนีเ้ ป็ นรายการที่มสี าระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่

รายได้จากการขายสินค้า
บริษัทย่อย

รายได้การขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
บริษัทย่อย

รายได้ค่าเช่าอาคาร
บริษัทย่อย

รายได้ค่าบริการและรายได้อื่น
บริษัทย่อย

รายได้ดอกเบี้ย
บริษัทย่อย

ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท

-

-

81,367,146
81,367,146

63,357,020
63,357,020

-

-

-

20,768,744
20,768,744

-

-

2,511,420
2,511,420

3,513,453
3,513,453

-

-

8,599,649
8,599,649

6,602,755
6,602,755

-

-

2,772,259
2,772,259

1,248,350
1,248,350
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข)

การซื้อสินค้าและบริการ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่

ซื้อสินค้า
บริษัทย่อย
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผู้ถือหุ้น

การซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าที่ดนิ
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสําคัญ

การรับบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสําคัญ

ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท

-

-

17,600,511

9,846,907

-

7,528,151
7,528,151

17,600,511

7,528,151
17,375,058

1,428,066
1,428,066

12,070,513
12,070,513

1,428,066
1,428,066

12,070,513
12,070,513

-

4,014,820
4,014,820

-

2,776,975
2,776,975

108,244
108,244

57,710
57,710

8,590,135
8,590,135

3,449,926
57,710
3,507,636

3,754,218
3,754,218

346,432
3,305,412
3,651,844

2,178,628
2,178,628

3,015,871
3,015,871
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ค)

ยอดค้างชําระที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

-

-

155,036,714
155,036,714

126,596,490
126,596,490

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสําคัญ
รวมเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

563,766
313,292
877,058

5,000
5,473,274
5,478,274

23,219,150
563,766
94,116
23,877,032

18,310,020
5,000
3,305,649
21,620,669

289,103,717
289,103,717

34,846,421
34,846,421

155,048,374
155,048,374

32,835,396
32,835,396

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสําคัญ
รวมหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ง)

เงินกู้ยมื จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือต้นงวด
เงินกู้จ่ายคืนระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด
ผู้ถือหุ้นและผู้บริ หารสําคัญ
ยอดคงเหลือต้นงวด
เงินกู้จ่ายคืนระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด
รวมเงินกู้ยมื จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

74,000,000
(74,000,000)
-

50,000,000 498,780,000
(50,000,000) (448,780,000)
50,000,000
-

50,000,000

-

-

- 448,780,000
- (448,780,000)
-

-

เงินกู้ย ืมจากบริษั ท ภายใต้ การควบคุม เดีย วกันและผู้ ถื อหุ้ นเป็ นประเภทมีดอกเบี้ย โดยมีอัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 1.97 ต่อปี
ไม่มหี ลักประกัน
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
จ)

เงินให้กู้ยมื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด
รายการปรับปรุงจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มาใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 5)
เงินให้กู้ยมื เพิม่ ระหว่างงวด/ปี
เงินรับชําระคืนระหว่างงวด/ปี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ยอดคงเหลือปลายงวด

-

-

285,498,875

156,916,667

-

-

(15,747,961)
68,633,523 262,928,900
(15,674,443) (133,150,667)
2,295,188 (1,196,025)
(389,516)
324,615,666 285,498,875

โดยระยะเวลาและเงือ่ นไขของสัญญาเงินให้กู้ยมื มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท
บริษัท พรีเมีย่ มฟู้ดส์ จํากัด
บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกแร็นซ์ จํากัด
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จํากัด
R&B Food Supply Vietnam
Limited Liability Company
PT RBFood Manufaktur
Indonesia

จํานวนเงิ น
ให้ก้ยู ืมเงิ นคงเหลือ
วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
บาท

ระยะเวลาจ่ายชําระ

131,682,681 ไม่มีหลักประกันและจะครบกําหนดชําระคืน
ทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2567
153,684,582 ไม่มีหลักประกันและจะครบกําหนดชําระคืน
ทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2568
6,153,329 ไม่มีหลักประกันและจะครบกําหนดชําระคืน
ทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2565
11,032,654 ไม่มีหลักประกันและจะครบกําหนดชําระคืน
ในปี พ.ศ. 2569
22,062,420 ไม่ มีหลักประกันและจะครบกํ าหนดชําระคืน
ในปี พ.ศ. 2570
324,615,666

จํานวนเงิ นที่จ่ายคืน
สําหรับงวดสิ้ นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ

7,526,117

3.68 - 4.16

7,568,371

3.68 - 4.07

579,955

3.98

-

5.08

-

4.75 - 5.46

15,674,443

เงินให้กู้ยมื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตามประเพณีการให้กู้ย ืมปกติ รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องมีจํานวนเงิน 2,772,259 บาท
(31 มีนาคม พ.ศ. 2562 : 1,248,350 บาท)
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ฉ)

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกลุ่มกิจการ
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกลุ่ม กิจการและบริษัท สําหรับงวดสามเดือนสิ้น สุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ข้อมูลทางการเงินรวม
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
8,847,589
56,037
8,903,626

7,678,246
309,457
7,987,703

7,279,922
44,178
7,324,100

6,314,333
246,394
6,560,727

25 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 มีม ติเลื่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวัน ที่
22 เมษายน พ.ศ. 2563 รวมทัง้ ยกเลิกกําหนดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
อย่างไรก็ตามที่ประชุม คณะกรรมการมีม ติ อนุ ม ัติ การจ่ ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกํ าไรสุท ธิสํา หรับปี ส้ินสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 จํานวน 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นจํานวนเงินทัง้ สิ้น 300 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดัง กล่าวให้กับผู้ ถือ หุ้น
แล้วในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรีส อร์ตแอนด์กอล์ฟ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามคําสั ่งจังหวัดชุมพร เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ร ะบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้ องกัน
วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 6) โดยในคําสั ่งระบุว่า ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออัน ตราย
ได้แก่ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม และสถานที่พกั ที่เปิดให้บริการในลักษณะเดียวกันทุกแห่ง ยกเว้นโรงแรมซึ่งทางราชการใช้
เป็ นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พ ักเพื่อกักกันไว้สัง เกตอาการ หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดทางราชการในการแก้ไขปั ญหาตาม
มาตรการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมการแพร่ร ะบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทัง้ นี้ประกาศมีผลใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
จากเหตุการณ์ดัง กล่าวส่ง ผลกระทบในเชิง ลบกับบริษัทในระยะสัน้ อันสืบเนื่องมาจากการระบาดของ COVID-19 โดยทางผู้บริหาร
ตัดสินใจปิ ดโรงแรมโนโวเทล ชุม พร บีชรีสอร์ตแอนด์ ก อล์ฟ เป็ น การชัว่ คราว ตัง้ แต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึง วัน ที่
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชีย งใหม่ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงาน
จํานวน 16 คน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 16 ของจํานวนพนักงานทัง้ หมด เหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้บริษัทมีหนี้สนิ ที่เกิดขึ้นในอนาคตจากเงิน
ชดเชยการเลิกจ้างจํานวน 1,068,851 บาท อย่างไรก็ตามบริษัทได้จ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างให้แก่พนักงานดังกล่าวทัง้ สิ้นแล้ว ในวันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2563
นอกจากนี้ ยอดจองการเข้าพักโรงแรมในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถูกยกเลิกเกือบทัง้ หมด ผู้บริหารจึง ได้ตัดสินใจปิ ดโรงแรม
ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เป็ นการชัวคราวตั
่
ง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจการได้ให้ความใส่ใจกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็ นพิเศษ และได้กําลังประเมินผลกระทบต่อการดําเนินงานของ
กลุ่มกิจการโรงแรมทัง้ สองแห่ง รวมทัง้ การวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างมีประสิทธิผล
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