บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
13 พฤศจิกายน 2563
เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2563
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนิ นงานและข้อมูล
ทางการเงิน สาหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้ างรายได้
1.จากการประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายวัตถุที่ใช้เป็ นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์
ออกเป็ น 6 กลุ่ม
1.1 กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น รสและสี ผสมอาหาร
1.2 กลุ่มแป้ งและซอส
1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
1.4 กลุ่มอาหารแช่แข็ง
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 วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่

สำหรับงวด 3 เดื อน
กำรเปลี่ ยนแปลง
(กรกฎำคม - กันยำยน)
ปี 2563
ปี 2562 จำนวนเงิ น ร้อยละ
816.81
668.36
148.45
22.21%
14.79
17.71
-2.92 -16.48%
831.60
686.07
145.53 21.21%
468.36
396.55
71.81
18.11%
20.37
21.64
-1.27
-5.88%
488.72
418.19
70.53 16.87%
342.88
267.88
75.00 28.00%
1.98
-1.98 -100.00%
51.55
45.41
6.14
13.53%
105.47
99.85
5.62
5.63%
8.08
8.08 100.00%
2.75
7.66
-4.91 -64.06%
175.03
116.94
58.09 49.67%
34.60
10.96
23.64 215.59%
140.42
105.97
34.45 32.51%
-0.52
140.94

0.06
105.91

-0.58
35.03

-984.37%
33.07%

สำหรับงวด 9 เดื อน
กำรเปลี่ ยนแปลง
(มกรำคม - กันยำยน)
ปี 2563
ปี 2562 จำนวนเงิ น ร้อยละ
2,304.78 2,035.39
269.39
13.24%
35.56
63.50
-27.94 -44.00%
2,340.35 2,098.89
241.46 11.50%
1,309.02 1,204.63
104.39
8.67%
58.33
79.14
-20.81 -26.29%
1,367.35 1,283.77
83.58
6.51%
973.00
815.12
157.88 19.37%
5.53
4.70
0.83
17.57%
139.48
140.23
-0.75
-0.53%
318.77
340.34
-21.57
-6.34%
12.65
12.65 100.00%
11.63
22.10
-10.47 -47.37%
495.99
317.15
178.84 56.39%
99.91
63.95
35.96
56.23%
396.08
253.20
142.88 56.43%
-1.18
397.26

-0.31
253.51

-0.87
143.75

285.53%
56.71%
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รายได้ จากการดาเนินธุรกิจในไตรมาส 3 ปี 2563
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รายได้จากดาเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ากับ 831.60 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้ นเท่ากับ
145.53 ล้านบาท หรื อ 21.21% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีรายได้จากดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 686.07 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายได้แต่ละประเภทมีดงั นี้
1. รายได้จากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 816.81 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้
จากการดาเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ากับ 98.22% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 148.45 ล้านบาท (YoY 22.21%) เมื่อเที ยบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่ มี
รายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 668.36 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากจากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 97.42%
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสิ นค้าจานวน 148.45 ล้านบาท แยกที่มาตามแหล่งรายได้ดงั นี้
- จากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 144.52 ล้านบาท
- จากยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3.93 ล้านบาท
พิจารณาตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม พบว่ารายได้จากการดาเนิ นงานที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและ
สี ผสมอาหารเท่ ากับ 80.88 ล้านบาท กลุ่มแป้ งและซอสเท่ ากับ 42.38 ล้านบาท และกลุ่มผลิ ตภัณ ฑ์ซ้ื อมาขายไปเท่ ากับ 39.70
ล้านบาท
2. รายได้จากกิจการโรงแรม
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากกิจการโรงแรมเท่ากับ 14.79 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้
จากการดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 1.78% โดยลดลงเท่ากับ 2.92 ล้านบาท (YoY -16.48%) เนื่ องมาจากผลกระทบจากการแพร่ ระบาด
ของไวรัสโควิด-19
รายได้ จากการดาเนินธุรกิจงวด 9 เดือนของปี 2563
สาหรับงวด 9 เดื อน ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากดาเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ากับ 2,340.35 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น
เท่ า กับ 241.46 ล้านบาท หรื อ 11.50% เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว งเดี ยวกัน ของปี 2562 ที่ มี ร ายได้จ ากดาเนิ นธุ ร กิ จรวมเท่ า กับ 2,098.89
ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายได้แต่ละประเภทมีดงั นี้
1. รายได้จากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
สาหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 2,304.78 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รายได้จากการดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 98.48% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 269.39 ล้านบาท (YoY 13.24%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
2562 ที่มีรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 2,035.39 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากจากการดาเนิ นธุ รกิจรวมเท่ากับ 96.97%
การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสิ นค้าจานวน 269.39 ล้านบาท แยกที่มาตามแหล่งรายได้ดงั นี้
- จากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 257.11 ล้านบาท
- จากยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12.28 ล้านบาท
พิจารณาตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม พบว่ารายได้จากการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและ
สี ผสมอาหารเท่ ากับ 143.19 ล้านบาท กลุ่มแป้ งและซอสเท่ ากับ 74.12 ล้านบาท และกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ซ้ื อมาขายไปเท่ ากับ 66.84
ล้านบาท
2. รายได้จากกิจการโรงแรม
สาหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากกิจการโรงแรมเท่ากับ 35.56 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 1.52% โดยลดลงเท่ากับ 27.94 ล้านบาท (YoY -44.00%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
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ที่มีรายได้จากกิจการโรงแรมเท่ากับ 63.50 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากจากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 3.03% สื บเนื่ อง
จากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
กาไรขั้นต้ นในไตรมาส 3 ปี 2563
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 342.88 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการ
ดาเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ากับ 41.23% โดยมีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 75.0 ล้านบาท (YoY 28.0%) เมื่อเที ยบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่ มีกาไร
ขั้นต้นรวม เท่ากับ 267.88 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 39.05%
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกาไรขั้นต้นแต่ละประเภทมีดงั นี้
1. กาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าเท่ากับ 348.46 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 42.66% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 76.64 ล้านบาท (YoY 28.20%) เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีกาไร
ขั้นต้นจากการขายสิ นค้าเท่ากับ 271.81 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการขายสิ นค้า เท่ากับ 40.67% การเพิ่มขึ้นของกาไร
ขั้นต้นสอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นของกลุ่มสิ นค้าดังนี้ กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและสี ผสมอาหารเพิ่มขึ้น 65.44
ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ือมาขายไปเพิ่มขึ้น 11.34 ล้านบาท และกลุ่มแป้ งและซอสเพิ่มขึ้น 8.10 ล้านบาท
2. กาไรขั้นต้นจากกิจการโรงแรม
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนขั้นต้นจากกิจการโรงแรมเท่ากับ 5.58 ล้านบาท โดยมีขาดทุนเพิ่มขึ้น
เท่ากับ 1.64 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 3.93 ล้านบาท เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาด
ของไวรัสโควิด-19
กาไรขั้นต้นงวด 9 เดือนของปี 2563
สาหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 973.00 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จาก
การดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 41.57% โดยมีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 157.88 ล้านบาท (YoY 19.37%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
ที่มีกาไรขั้นต้นรวม เท่ากับ 815.12 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 38.84%
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกาไรขั้นต้นแต่ละประเภทมีดงั นี้
1. กาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
สาหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าเท่ากับ 995.77 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ต่อรายได้จากการขายสิ นค้าเท่ากับ 43.20% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 165.00 ล้านบาท (YoY 19.86%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
ที่มีกาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าเท่ากับ 830.76 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสิ นค้า เท่ากับ 40.82%
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกาไรขั้นต้นของกลุ่มสิ นค้าดังนี้ กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและสี ผสมอาหารเพิ่มขึ้น 124.24
ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ือมาขายไปเพิ่มขึ้น 26.41 ล้านบาท และกลุ่มแป้ งและซอสเพิ่มขึ้น 17.55 ล้านบาท
2. กาไรขั้นต้นจากกิจการโรงแรม
สาหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนขั้นต้นจากกิจการโรงแรมเท่ากับ 22.77 ล้านบาท โดยมีขาดทุน
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 7.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีขาดทุนขั้นต้นเท่ากับ 15.64 ล้านบาท เนื่ องมาจากผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสโควิด-19
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2563
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 157.02 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รายได้จากการดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 18.88% โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร เพิ่มขึ้น 11.77 ล้านบาท
(YoY 8.10%) เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 145.26 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้
จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 21.17% สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้น 6.15 ล้านบาท จากค่าขนส่งและค่านายหน้า
ซึ่งเพ่มขึ้นตามยอดขาย
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารงวด 9 เดือนของปี 2563
สาหรั บงวด 9 เดื อน ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 458.25 ล้านบาท คิ ดเป็ น
สัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 19.58% โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ลดลงเท่ากับ
22.32 ล้านบาท (YoY -4.64%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจานวน 480.57 ล้านบาท คิด
เป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 22.90%
สาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายประมาณการผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุพนักงานลดลงจานวนเงิน 9.85 ล้านบาท เนื่ องจาก
ถูกบันทึกในงวดก่อนตามการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ที่ปรับเพิ่มจาก 300 วันของ
ค่าจ้างเป็ น 400 วัน ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2562
- ค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษาการเงินและค่าใช้จ่ายในการนาเสนอข้อมูล ให้กบั นักลงทุนจานวนเงิน 7.42 ล้านบาท ซึ่ งถูก
บันทีกไปในงวดก่อน
- การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโรงแรมลดลง 11.55 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทีกไปในงวดก่อน
- สุ ทธิ จากการเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวางแผนการตลาดสาหรับธุ รกิ จในประเทศสิ งคโปร์ จานวน
4.48 ล้านบาท
กาไรสาหรับงวดในไตรมาส 3 ปี 2563
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสาหรับงวดเท่ากับ 140.42 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการ
ดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 16.89% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 34.45 ล้านบาท (YoY 32.51%) เมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีกาไรสาหรับ
งวดจานวน 105.97 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 15.45%
กาไรสาหรับงวดงวด 9 เดือนของปี 2563
สาหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสาหรับงวดเท่ากับ 396.08 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จาก
การดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 16.92% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 142.88 ล้านบาท (YoY 56.43%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มี
กาไรสาหรับงวดจานวน 253.20 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 12.06%
กาไรส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่ ในไตรมาส 3 ปี 2563
ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรส่ วนที่ เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่เท่ากับ 140.94 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 16.95% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 35.03 ล้านบาท (YoY 33.07%) เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีกาไรส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่จานวน 105.91 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการ
ดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 15.44%
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กาไรส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่ งวด 9 เดือนของปี 2563
สาหรั บงวด 9 เดื อน ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี กาไรส่ วนที่ เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่เท่ ากับ 397.26
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ ากับ 16.97% โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 143.75 ล้านบาท (YoY 56.71%)
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่มีกาไรสาหรับงวดจานวน 253.51 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวม
เท่ากับ 12.08%
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 4,754.49 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น
เท่ากับ 342.17 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้น 7.75% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,412.31 ล้านบาท
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญประกอบด้วย
- การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 764.12 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดจ่ายเพื่อการ
ลงทุนในอาคารและเครื่ องจักรอุปกรณ์ จานวน 239.47 ล้านบาท และจากการลงทุนเงินฝากประจากับสถาบัน
การเงินจานวน 500 ล้านบาท จ่ายเงินปั นผล จานวน 300 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินกูย้ มื ให้กบั สถาบันการเงินและ
กิจการที่กี่ยวข้องกัน จานวน 104.09 ล้านบาท สุทธิเงินสดจากการดาเนินงาน จานวน 376.79 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจานวน 117.51 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายสิ นค้าที่เพิ่มขึ้นและเงินจ่าย
ล่วงหน้าสาหรับค่าใช้จ่ายนาเข้าสิ นค้าและเครื่ องจักร
- การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินจานวน 500.09 ล้านบาท จากการลงทุนเงินฝากประจากับสถาบันการเงิน
- การเพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือจานวน 111.45 ล้านบาท เพื่อรองรับคาสั่งซื้ อในอนาคต ส่ งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
วัตถุดิบจานวน 81.62 ล้านบาท สิ นค้าระหว่างทางจานวน 23.31 ล้านบาท และวัสดุหีบห่อ จานวน 7.23 ล้านบาท
- การลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 376.23 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการโอนอาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า
จานวน 519.09 ล้านบาท และลดลงจากค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด จานวน 101.82 ล้านบาท สุ ทธิ จากที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด จานวน 243.69 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของรายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จานวน 759.92 ล้านบาท โดยการรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ที่เป็ น
การเช่าสิ นทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า
หนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินรวม เท่ากับ 780.84 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวม
เท่ากับ 16.42% โดยมีหนี้ สินรวมเพิ่มขึ้น 238.40 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้น 43.95% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีหนี้ สิน
รวมเท่ากับ 542.44 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 12.29%
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญประกอบด้วย
- การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ การค้า จานวน 57.81 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการสั่งซื้ อวัตถุดิบและสิ นค้าเพื่อรองรับ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- การลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันจานวน 104.09 ล้านบาท จากการจ่ายชาระคืน
- การเพิ่มขึ้ นของรายการหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจานวน 275.33 ล้านบาท จากการถื อปฏิ บัติ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า
- การเพิ่มขึ้นของค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จานวน 9.69 ล้านบาท จากภาษีสาหรับงวด 9 เดือน ปี 2563
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ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ เท่ากับ
3,975.24 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ 83.61% โดยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมส่ วนที่ เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของ
บริ ษทั ใหญ่ เพิ่มขึ้น 104.98 ล้านบาท หรื อ เพิ่มขึ้น 2.71% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมส่ วนที่
เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้า ของของบริ ษทั ใหญ่ เท่ า กับ 3,870.27 ล้า นบาท คิ ด เป็ นสัด ส่ ว นต่อ สิ น ทรั พ ย์ร วมเท่ า กับ 87.72% มี ร ายการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญมาจากกาไรส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่งวด 9 เดือนของปี 2563 จานวน 397.26 ล้านบาท สุทธิ
จากการจ่ายเงิ นปั นผล 300 ล้านบาท ผลกระทบจากการปรับกาไรสะสมต้นงวดจากการถือปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน จานวน 0.88 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้น 8.59 ล้านบาท
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงรายการกระแสเงินสดรับและจ่าย ดังนี้
- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงาน จานวน 376.79 ล้านบาท
- กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนจานวน 732.55 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการลงทุนในโรงงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จานวน 239.47 ล้านบาท นาไปลงทุนในเงิ นฝากประจากับ
สถาบันการเงิน จานวน 500 ล้านบาท ได้รับเงินสดจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น จานวน 6 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 410.05 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพื่อชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 104.09 ล้านบาท จ่ายเงินปั นผล จานวน 300 ล้านบาท และจ่าย
ชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า จานวน 5.96 ล้านบาท
- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,234.42 ล้านบาท และ สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 470.30 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

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