
 
บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 
          24  ตุลาคม  2562 
 
เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานของงบการเงินรวมส าหรับไตร
มาส 2 และส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 20  เม่ือเทียบจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ มีผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562 แสดงผลก าไรสุทธิเท่ากบั 59.92 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบ
กบัระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 ลดลง 27.63 ลา้นบาท หรือเท่ากบั ลดลง 31.56%  และผลก าไรสุทธิส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี         
30 มิถุนายน 2562 เท่ากบั 147.23 ลา้นบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 เท่ากบั 21.63 ลา้นบาท หรือลดลง 12.81%   
 
การเปล่ียนแปลงในผลการด าเนินงานดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
1) รายไดจ้ากการขายและให้บริการ ส าหรับไตรมาส 2/2562 เท่ากบั 677.38 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 จ านวน 
10.51 ลา้นบาท หรือ 1.58%  

ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  บริษทัฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 1,367.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก
ระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 จ านวน 84.03 ลา้นบาท หรือ 6.55% ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 

- การเพ่ิมข้ึนของยอดขายกลุ่มวตัถุแต่งกล่ินรสและสีผสมอาหารจ านวน 52.32 ลา้นบาท หรือ 4.08% และ 
- การเพ่ิมข้ึนของยอดขายกลุ่มแป้งและซอสจ านวน 23.35 ลา้นบาท หรือ 1.82%  

 
2) รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม ส าหรับไตรมาส 2/2562 เท่ากบั 18.09 ลา้นบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 จ านวน 
3.41 ลา้นบาท หรือ 15.85%  

ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมเท่ากบั 45.79 ลา้นบาท ลดลงจาก
ระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 จ านวน 6.93 ลา้นบาท หรือ 13.14%  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงในรายไดข้องโรงแรม ไอบิส สไตล ์
เชียงใหม่ จ านวน 4.75 ลา้นบาท หรือ 10.38% อนัเน่ืองมาจากวกิฤตฝุ่ นควนัท่ีรุนแรงมากในจงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2562 
 
  



 
 
3) ก าไรขั้นตน้ ส าหรับไตรมาส 2/2562 เท่ากบั 280.45 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 จ านวน 21.12 ลา้นบาท หรือ 
8.14%  

ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 547.24 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 
จ านวน 64.03 ลา้นบาท หรือ 13.25% ซ่ึงเป็นผลมาจากการ 

- การเพ่ิมข้ึนในก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป จ านวน 70.84 ลา้นบาท หรือ 14.66% ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากการวางกลยทุธ์ส่วนผสมผลิตภณัฑท่ี์เนน้การขายสินคา้กลุ่มท่ีมีก าไรขั้นตน้สูง คือ วตัถุแต่งกล่ินรสและสีผสมอาหาร  

- การลดลงในก าไรขั้นตน้จากกิจการโรงแรม จ านวน 6.81 ลา้นบาท หรือ 1.41% ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลงในรายได ้
 
4) ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร ส าหรับไตรมาส 2/2562 เท่ากบั 182.39 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 จ านวน 
36.47 ลา้นบาท หรือ 24.99% โดยค่าใชจ่้ายดงักล่าวคิดเป็น 26.23% ของรายไดร้วม  

ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 335.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวด
เดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 65.70 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 24.37% โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 2.1 ลา้นบาท จากรายการ
ค่าใชจ่้ายในการส่งออกสินคา้ จ านวน 2.0 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 63.59  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการ
เพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายพนักงานและผูบ้ริหารให้สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม ประมาณ 21.9 ลา้นบาท ค่าท่ีปรึกษาและวิชาชีพจ านวน 4.4        
ลา้นบาท รวมถึงค่าเช่าทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการด าเนินธุรกิจจากบุคคลเก่ียวโยง (ซ่ึงอา้งอิงจากผูป้ระเมินราคาอิสระ) จ านวน 6.3 ลา้นบาท และ
ค่าใชจ่้ายในการบริหารซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายคร้ังเดียวประมาณ 31 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ย การตั้งดอ้ยค่าโรงแรม จ านวน 11.57 ลา้นบาท     
การตั้งส ารองผลประโยชน์พนกังาน 9.85 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาดา้นบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และค่าใชจ่้ายในการน าเสนอขอ้มูล
ใหก้บันกัลงทุน และอ่ืน ๆ ประมาณ 10 ลา้นบาท 
 
5) ตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับไตรมาส 2/2562 เท่ากบั 7.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาเดียวกนัของปี 2561 จ านวน 2.67 ลา้นบาท หรือ 
55.12%  

ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 14.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากระยะเวลาเดียวกนัของปี 
2561 จ านวน 6.61 ลา้นบาท หรือ 84.36% เน่ืองจากมีการกูย้มืจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชใ้นการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งงงวด 2562 
 
งบแสดงฐานะการเงิน 
 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 3,474.04 ลา้นบาท สินทรัพยท่ี์ส าคญัประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 280.56 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหนั้ อ่ืน เท่ากบั 682.56 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ เท่ากบั 740.72 ลา้นบาท และ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากบั 1,618.67 ลา้นบาท  
 
 สินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึน จ านวน 26.38 ลา้นบาท หรือ 0.77%  เปรียบเทียบจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองมาจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนจ านวน 31.14 ลา้นบาท หรือ 12.49%  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 46.44 ลา้นบาท หรือ 7.30%          
และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพ่ิมข้ึนจ านวน 67.13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 100% (รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์) สุทธิ
จากเงินลงทุนระยะสั้นลดลงจ านวน 13.11 ลา้นบาท หรือ 99.47% และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจ านวน 102.95 ลา้นบาท หรือ 5.98% 
   



 
 

หน้ีสินรวม เท่ากบั 1,489.10 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 133.20 ลา้นบาท หรือ 9.82%  เปรียบเทียบจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยหน้ีสิน
ประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน จ านวน 382.20 ลา้นบาท  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 310.05 ลา้นบาท  เงินกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 88.22 ลา้นบาท และเงินกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 561.08 ลา้นบาท   

 
ส่วนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 1,984.94 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 106.82 ลา้นบาท หรือ 5.11%  เปรียบเทียบจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 

งบกระแสเงินสด 
 
 ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 202.51 
ลา้นบาท  กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 51.93 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ใชไ้ปเพ่ือการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า 64.08 ลา้น
บาท และไดรั้บเงินสดจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น จ านวน 13.11 ลา้นบาท  กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 
118.34 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินปันผล จ านวน 250.00 ลา้นบาท และไดรั้บเงินสดสุทธิจากตัว๋สญัญาใชเ้งิน จ านวน 157.20 ลา้นบาท ส่งผล
ใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 เท่ากบั 280.56 ลา้นบาท 
 
 
 
           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
       (นายสุรนาถ  กิตติรัตนเดช) 
              ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
     บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 


