บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
14 สิ งหาคม 2563
เรื่ อง คาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนิ นงานและข้อมูลทางการเงิ น
สาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้ างรายได้
1.จากการประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายวัตถุที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่ งลักษณะผลิ ตภัณฑ์
ออกเป็ น 6 กลุ่ม
1.1 กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น รสและสี ผสมอาหาร
1.2 กลุ่มแป้ งและซอส
1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
1.4 กลุม่ อาหารแช่แข็ง
1.5 กลุ่มบรรจุภณั ฑ์พลาสติก
1.6 กลุ่มบรรจุภณั ฑ์ซ้ือมาเพื่อจาหน่าย
2. จากการลงทุนของบริ ษทั ย่อยในธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) จานวน 2 แห่ง
2.1 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนในนามบริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จากัด
2.2 โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รี สอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนในนามบริ ษทั ไทย เฟลเวอร์แอนด์แฟรกแรนซ์ จากัด
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
งบกำไรขำดทุนรวม (หน่วย:ล้ำนบำท)

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร
รำยได้จำกกำรประกอบกิ จกำรโรงแรม
รวมรายได้ จากการดาเนินธุรกิจ
ต้นทุนจำกกำรขำยและให้บริ กำร
ต้นทุนจำกกำรประกอบกิ จกำรโรงแรม
รวมต้ นทุนจากการดาเนินธุรกิจ
กาไรขั้นต้ น
รำยได้อนื่
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น
ต้นทุนทำงกำรเงิ น
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้
กาไรสาหรับงวด
การแบ่ งปั นกาไร
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม

ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

สำหรับงวด 3 เดื อน
กำรเปลี่ ยนแปลง
(เมษำยน - มิถุนำยน)
ปี 2563
ปี 2562
จำนวนเงิ น ร้อยละ
698.97
677.38
21.59
3.19%
2.08
18.09
-16.00 -88.47%
701.06
695.46
5.59
0.80%
405.14
387.26
17.88
4.62%
14.39
27.75
-13.36 -48.15%
419.53
415.01
4.52
1.09%
281.52
280.45
1.07
0.38%
0.20
-0.20 -100.00%
38.23
46.21
-7.99 -17.29%
107.19
136.18
-28.99 -21.29%
-2.50
-2.50 -100.00%
4.28
7.52
-3.24 -43.03%
134.33
90.74
43.59 48.04%
25.65
30.83
-5.17 -16.78%
108.68
59.92
48.76 81.39%
-0.29
108.97

0.03
59.89

-0.32 -1165.12%
49.08 81.96%

สำหรับงวด 6 เดื อน
กำรเปลี่ ยนแปลง
(มกรำคม - มิถุนำยน)
ปี 2563
ปี 2562
จำนวนเงิ น ร้อยละ
1,487.97
1,367.03
120.94
8.85%
20.77
45.79
-25.02 -54.64%
1,508.74
1,412.82
95.92
6.79%
840.66
808.08
32.58
4.03%
37.97
57.50
-19.53 -33.97%
878.63
865.58
13.05
1.51%
630.12
547.24
82.87 15.14%
7.83
2.73
5.10 186.94%
87.93
94.83
-6.90
-7.28%
215.60
240.49
-24.88 -10.35%
4.57
4.57 100.00%
8.88
14.44
-5.57 -38.53%
320.96
200.21
120.75 60.31%
65.31
52.98
12.32
23.26%
255.66
147.23
108.43 73.65%
-0.66
256.31

-0.37
147.59

-0.29
108.72

-80.27%
73.67%
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รายได้ จากการดาเนินธุรกิจในไตรมาส 2 ปี 2563
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 701.06 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.59
ล้านบาท หรื อ 0.80% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีรายได้จากดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 695.46 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายได้แต่ละประเภทมีดงั นี้
1. รายได้จากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 698.97 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้
จากการดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 99.70% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 21.59 ล้านบาท (YoY 3.19%) เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มี
รายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 677.38 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากจากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 97.40%
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสิ นค้าจานวน 21.59 ล้านบาท แยกที่มาตามแหล่งรายได้ดงั นี้
1 - จากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 20.83 ล้านบาท
2 - จากยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.76 ล้านบาท
พิจารณาตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม พบว่ารายได้จากการดาเนิ นงานที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ื อมาขายไปเท่ากับ
12.41 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้งเท่ากับ 10.40 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง 8.58 ล้านบาท
2. รายได้จากกิจการโรงแรม
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากกิจการโรงแรมเท่ากับ 2.08 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้
จากการดาเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ากับ 0.30% โดยลดลงเท่ากับ 16.00 ล้านบาท (YoY -88.47%) เมื่อเที ยบกับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่ มี
รายได้จากกิจการโรงแรมเท่ากับ 18.09 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากจากการดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 2.60% เนื่ องจาก
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 และภาครัฐได้ออกข้อกาหนดเพื่อยับยั้งการแพร่ ระบาด ห้ามจัดการประชุมที่มีคน
จานวนมาก การสัมมนา และการจัดเลี้ยง การห้ามเดินทางข้ามเขต การกักกันตัว จากเหตุดงั กล่าวทาให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลง
ส่ งผลให้กิจการโรงแรมต้องหยุดดาเนิ นงานชัว่ คราว โดยโรงแรม ไอบิ ส สไตล์ เชี ยงใหม่ หยุดในช่วงเดื อนเมษายนถึงเดือน
มิถุนายน 2563 และโรงแรม โนโวเทล ชุมพร หยุดในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2563
รายได้ จากการดาเนินธุรกิจงวด 6 เดือนของปี 2563
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 1,508.74
ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 95.92 ล้านบาท หรื อ 6.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีรายได้จากดาเนิ นธุรกิจรวม
เท่ากับ 1,412.82 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายได้แต่ละประเภทมีดงั นี้
1. รายได้จากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 1,487.97 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 98.62% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 120.94 ล้านบาท (YoY 8.85%) เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 1,367.03 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากจากการ
ดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 96.76%
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสิ นค้าจานวน 120.94 ล้านบาท แยกที่มาตามแหล่งรายได้ดงั นี้
1 - จากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 112.59 ล้านบาท
2 - จากยอดขายต่างประเทศเพิม่ ขึ้น 8.35 ล้านบาท
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พิจารณาตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม พบว่ารายได้จากการดาเนิ นงานที่ เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและสี ผสม
อาหารเท่ากับ 62.31 ล้านบาท กลุ่มสิ นค้าแป้ งและซอสเท่ากับ 31.74 ล้านบาท และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ื อมาขายไปเท่ากับ 27.13
ล้านบาท
2. รายได้จากกิจการโรงแรม
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากกิจการโรงแรมเท่ากับ 20.77 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 1.38% โดยลดลงเท่ากับ 25.02 ล้านบาท (YoY -54.64%) เมื่อเทียบ
กับช่วงเดี ยวกันของปี 2562 ที่ มีรายได้จากกิ จการโรงแรมเท่ากับ 45.79 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากจากการดาเนิ น
ธุรกิจรวมเท่ากับ 3.24% เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และภาครัฐได้ออกข้อกาหนดเพื่อยับยั้งการแพร่
ระบาด ห้ามจัดการประชุมที่ มีคนจานวนมาก การสัมมนา และการจัดเลี้ยง การห้ามเดิ นทางข้ามเขต การกักกันตัว จากเหตุ
ดังกล่าวทาให้จานวนนักท่องเที่ยวลดลงส่งผลให้กิจการโรงแรมต้องหยุดดาเนินงานชัว่ คราว โดยโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
หยุดในช่วงเดื อนเมษายนถึงเดื อนมิถุนายน 2563 และโรงแรม โนโวเทล ชุมพร หยุดในช่วงเดื อนเมษายนถึงเดื อนพฤษภาคม
2563
กาไรขั้นต้ นในไตรมาส 2 ปี 2563
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 281.52ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการ
ดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 40.16% โดยมีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1.07 ล้านบาท (YoY 0.38%) เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีกาไร
ขั้นต้นรวม เท่ากับ 280.45 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 40.33%
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกาไรขั้นต้นแต่ละประเภทมีดงั นี้
1. กาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าเท่ากับ 293.83 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 42.04% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 3.71 ล้านบาท (YoY 1.28%) เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีกาไร
ขั้นต้นจากการขายสิ นค้าเท่ากับ 290.12 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสิ นค้า เท่ากับ 42.83%
การเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
2. กาไรขั้นต้นจากกิจการโรงแรม
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนขั้นต้นจากกิจการโรงแรมเท่ากับ 12.31 ล้านบาท โดยมีขาดทุนเพิ่มขึ้น
เท่ากับ 2.64 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่ มีขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 9.67 ล้านบาท อันเนื่ องมาจากผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามที่อธิบายข้างต้น
กาไรขั้นต้ นงวด 6 เดือนของปี 2563
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 630.11 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 41.76% โดยมีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 82.87 ล้านบาท (YoY 15.14%) เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 ที่มีกาไรขั้นต้นรวม เท่ากับ 547.24 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 38.73%
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกาไรขั้นต้นแต่ละประเภทมีดงั นี้
1. กาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าเท่ากับ 647.31
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 43.50% โดยเพิม่ ขึ้นเท่ากับ 88.36 ล้านบาท (YoY 15.81%) เมื่อเทียบ
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กับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีกาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าเท่ากับ 558.95 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสินค้า
เท่ากับ 40.89%
การเพิ่ ม ขึ้ นของก าไรขั้น ต้นจากการขายสิ นค้า จานวน 88.36 ล้านบาท มาจากก าไรขั้นต้นที่ เพิ่ มขึ้ นของกลุ่มสิ นค้า
รายละเอียดดังนี้ กลุ่มแป้ งและซอสเพิ่มขึ้น 28.12 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้งเพิ่มขึ้น 8.29 ล้านบาท กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรส
และสี ผสมอาหารเพิ่มขึ้น 39.0 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ือมาขายไปเพิ่มขึ้น 14.19 ล้านบาท
2. กาไรขั้นต้นจากกิจการโรงแรม
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนขั้นต้นจากกิจการโรงแรมเท่ากับ 17.20
ล้านบาท โดยมีขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.48 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 11.71 ล้านบาท
ส่วนใหญ่การเพิ่มขึ้นของขาดทุนขั้นต้นเป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้อนั เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด19 ตามที่อธิบายข้างต้น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2563
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 145.41 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อ
รายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 20.74% โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ลดลง 36.98 ล้านบาท
(YoY -20.27%) เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 182.39 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 26.23%
สาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าส่งเสริ มการขาย และอื่นๆ ลดลงรวม 6.64 ล้านบาท
การตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ลดลง 8.85 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแผนผลประโยชน์
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน:ปรับขึ้นจากสู งสุ ด 300 วันของค่าจ้าง เป็ น 400 วัน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับใหม่ต้ งั แต่เดือนเมษายน 2563
การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของโรงแรมลดลง 11.57 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกไปในงวดก่อน
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารงวด 6 เดือนของปี 2563
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 303.53
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 20.12% โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร ลดลงเท่ากับ 31.78 ล้านบาท (YoY -9.48%) เมื่อเที ยบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
จานวน 335.31 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 23.73%
สาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
การตั้งประมาณการผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ลดลง 8.88 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแผนผลประโยชน์
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน:ปรับขึ้นจากสู งสุ ด 300 วันของค่าจ้าง เป็ น 400 วัน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับใหม่ต้ งั แต่เดือนเมษายน 2563
การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโรงแรมลดลง 11.57 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกไปในงวดก่อน
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กาไรสาหรับงวดในไตรมาส 2 ปี 2563
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสาหรับงวดเท่ากับ 108.68 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการ
ดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 15.50% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 48.76 ล้านบาท (YoY 81.39%) เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีกาไร
สาหรับงวดจานวน 59.92 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 8.62%
สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารลดลง จานวน 36.98 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลง จานวน 3.24
ล้านบาท จากการชาระคืนเงินกูย้ ืมตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Net impairment
losses on financial assets) ลดลง 2.50 ล้านบาท จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)
กาไรสาหรับงวดงวด 6 เดือนของปี 2563
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสาหรับงวดเท่ากับ 255.66 ล้านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 16.94% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 108.43 ล้านบาท (YoY 73.65%) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีกาไรสาหรับงวดจานวน 147.23 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ
10.42%
สาเหตุหลักจากการที่บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายสิ นค้าที่เพิ่มขึ้นและมีกาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าเพิ่มขึ้น 88.36 ล้าน
บาท มีค่าใช้จ่ายในขายและการบริ หารลดลง จานวน 24.88 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลง จานวน 5.57 ล้านบาท จากการ
ชาระคืนเงินกูย้ ืมตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Net impairment losses on financial
assets) เพิ่มขึ้น 4.57 ล้านบาท จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)
กาไรส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่ ในไตรมาส 2 ปี 2563
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่เท่ากับ 108.97 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 15.54% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 49.08 ล้านบาท (YoY 81.96%) เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีกาไรส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่จานวน 59.89 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จาก
การดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 8.61%
กาไรส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่ งวด 6 เดือนของปี 2563
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั
ใหญ่เท่ากับ 256.31 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 16.99% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 108.72 ล้าน
บาท (YoY 73.67%) เมื่อเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี 2562 ที่ มีกาไรสาหรับงวดจานวน 147.59 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 10.45%
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิ นทรั พย์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 4,579.36 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเท่ากับ
167.05 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้น 3.79% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,412.31 ล้านบาท
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญประกอบด้วย
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การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 787.71 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจ่ายเพื่อ
การลงทุนในอาคารและเครื่ องจักรอุปกรณ์ จานวน 144.37 ล้านบาท และจากการลงทุนเงินฝากประจากับสถาบัน
การเงินจานวน 500 ล้านบาท จ่ายเงินปั นผล จานวน 300 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินกูย้ ืมให้กบั สถาบันการเงิ นและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 104.09 ล้านบาท สุทธิจากเงินสดจากการดาเนินงาน
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นจานวน 43.28 ล้านบาท เนื่ องจากเงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับค่าวัตถุดิบ
และเครื่ องจักร
การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจานวน 506.09 ล้านบาท จากการลงทุนเงินฝากประจากับสถาบันการเงิน
การเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือจานวน 86.68 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ จานวน 45.99 ล้าน
บาท สิ นค้าสาเร็ จรู ป จานวน 16.18 ล้านบาท และวัสดุหีบห่อ จานวน 13.05 ล้านบาท และ ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้า ลดลง จานวน 5.99 ล้านบาท
การลดลงของรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวน 444.48 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการโอนอาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 16) จานวน 519.09
ล้านบาท และลดลงจากค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด จานวน 66.58 ล้านบาท สุ ทธิ จากที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด จานวน 141.91 ล้านบาท
การเพิ่มขึ้นของรายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จานวน 771.45 ล้านบาท โดยการรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ที่เป็ นการ
เช่าสิ นทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 16) เรื่ องสัญญาเช่า
หนีส้ ิ น
ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี หนี้ สินรวม เท่ ากับ 750.72 ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นทรั พย์รวม
เท่ากับ 16.39% โดยมีหนี้ สินรวมเพิ่มขึ้น 208.28 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้น 38.40% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีหนี้ สิน
รวมเท่ากับ 542.44 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 12.29%
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญประกอบด้วย
การลดลงของเงินกูร้ ะยะยาวรวมส่วนที่ถึงกาหนดชาระในหนึ่งปี จานวน 104.09 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ให้กบั สถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การเพิ่มขึ้นของรายการหนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ จานวน 277.07 ล้านบาท จากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (TFRS 16)
การเพิ่มขึ้นของค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จานวน 37.41 ล้านบาท จากภาษีสาหรับงวด 6 เดือน ปี 2563
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ เท่ากับ
3,829.68 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 83.63% โดยมี ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมส่ วนที่ เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของ
บริ ษทั ใหญ่ ลดลง 40.58 ล้านบาท หรื อ ลดลง 1.05% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมส่ วนที่เป็ น
ของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ เท่ากับ 3,870.27 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 87.72% มีรายการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญมาจากกาไรสาหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 ส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ จานวน 256.31 ล้านบาท สุ ทธิ จากการ
จ่ายเงิ นปั นผล 300 ล้านบาท ผลกระทบจากการปรับกาไรสะสมต้นงวดจากการถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
(TFRS 9) จานวน 0.88 ล้านบาท และขององค์ประกอบอื่นจากส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้น 3.98 ล้านบาท
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งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย แสดงรายการกระแสเงินสดรับและจ่าย ดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงาน จานวน 262.51 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไ ปในกิ จกรรมลงทุ นจานวน 642.97 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่ใช้ไ ปเพื่อ การลงทุ นในโรงงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จานวน 144.37 ล้านบาท และนาไปลงทุนในเงิ นฝากประจากับ
สถาบันการเงิน จานวน 500 ล้านบาท
กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิ นจานวน 408.46 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 104.09 ล้านบาท จ่ายเงินปั นผล จานวน 300 ล้านบาท และจ่ายชาระ
หนี้สินตามสัญญาเช่า จานวน 4.37 ล้านบาท
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,234.42 ล้านบาท และ สิ้นสุด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 446.70 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
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