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         12  พฤศจิกายน �� 

 

เรื�อง คาํอธิบายและการวิเคราะหง์บการเงินและผลการดาํเนินงานสาํหรับงวด $ เดือนสิ%นสุดวนัที� )* กนัยายน �� 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ขอเรียนชี%แจงผลการดาํเนินงานสาํหรับขอ้มูลทางการเงิน
รวมงวด $ เดือนสิ%นสุดวนัที� )* กนัยายน �� โดยมีรายละเอยีดดงันี%  
 
โครงสร้างรายได้ 

 บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายวัตถุที�ใช้เป็น
ส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑอ์อกเป็น 6 กลุ่ม  

1.1 กลุ่มวตัถุแต่งกลิ�น รสและสีผสมอาหาร  
1.2 กลุ่มแป้งและซอส 
1.3 กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแห้ง 
1.4 กลุ่มอาหารแช่แขง็ 
1.5 กลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
1.6 กลุ่มผลิตภณัฑซื์%อมาเพื�อจาํหน่าย 

 นอกจากนี%  บริษทัย่อยยงัไดล้งทุนในธุรกิจโรงแรม  แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ โดยลงทุนในนาม
บริษทั พรีเมี�ยมฟู้ดส์ จาํกดั และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์ โดยลงทุนในนามบริษทั ไทย เฟลเวอร์
แอนดแ์ฟรกแรนซ์ จาํกดั  

 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

 
รายได้จากการดําเนินธุรกจิ 
 ในงวด $ เดือนสิ%นสุดวนัที� )* กนัยายน �� บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั ,*)�.)$ ลา้นบาท คิดเป็น 
96.97% ของรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวม และมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรมเท่ากบั �).�* ลา้นบาท คิดเป็น ).*3% 
ของรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวม โดยสามารถอธิบายการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของรายไดแ้ต่ละประเภทได ้ดงันี%  
 
U. รายไดจ้ากการขาย 
 สาํหรับไตรมาส ) ปี �� บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั ��V.)� ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
จากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั $W.X% โดยเพิ�มขึ%นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าเท่ากบั U.VU ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ%น U.$�% 
เมื�อเทียบกบัไตรมาส ) ปี ��U ที�มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 655.55 ลา้นบาท ซึ�งการเพิ�มขึ%นดงักล่าว เป็นผลจากบริษทัสามารถ
จาํหน่ายสินคา้กลุ่มแป้งและซอสไดเ้พิ�มขึ%น โดยมียอดขายเพิ�มขึ%นเท่ากบั W.XX ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายตลาดทั%งใน
ประเทศและต่างประเทศ จากเพิ�มขึ%นของลูกคา้รายใหม่และลูกคา้รายเดิม และมียอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑซื์%อมาขายไปเพิ�มขึ%น
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จากการขายใหลู้กคา้ในประเทศเพิ�มขึ%นเท่ากบั 10.86 ลา้นบาท แมว้่าบริษทัจะมีสัดส่วนรายไดก้ลุ่มสินคา้วตัถุแต่งกลิ�นและสีผสม
อาหารลดลง ).�X ลา้นบาท เนื�องมาจากการชะลอคาํสั�งซื%อของลูกคา้ในประเทศ  
 
 สาํหรับงวด $ เดือนสิ%นสุดวนัที� )* กนัยายน �� บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั  ,*)�.�$ ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั $�.$W% โดยเพิ�มขึ%นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าเท่ากบั $�.VX ลา้น
บาท หรือ �.*%  เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี ��U ที�มีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั U,$)V.�� ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั $�.UW% ซึ� งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ%นของสินคา้กลุ่มแป้งและซอส �*.V* ลา้น
บาท โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายตลาดทั%งในประเทศและต่างประเทศ จากเพิ�มขึ%นของลูกคา้รายใหม่และลูกคา้รายเดิม และจาก
การเพิ�มขึ%นของสินคา้กลุ่มวตัถุแต่งกลิ�นรสและสีผสมอาหาร V.WV ลา้นบาท จากกลุ่มลูกคา้ในประเทศรายเดิม และจากการ
เพิ�มขึ%นของสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแห้ง U�.XW ลา้นบาท จากการขายใหก้บัลูกคา้ในประเทศรายเดิม 
  
2. รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม  
 สําหรับไตรมาส ) ปี �� บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมเท่ากบั UW.WU ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั .�V% โดยในไตรมาสที� 3 ปี 2562 บริษทัย่อยมีรายไดจ้าการประกอบกิจการ
โรงแรม ลดลง �.�$ ลา้นบาท หรือ W.X% เมื�อเทียบกบัไตรมาส ) ปี ��U ที�มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมจาํนวน X.X* 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั ).�$% ซึ�งส่วนใหญเ่ป็นผลมาจากการลดลงในรายไดข้องโรงแรม 
ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ จาํนวน X.V$ ลา้นบาท เนื�องจากเป็นช่วงนอกฤดูท่องเที�ยวประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจที�ไม่ดี และมีการปิด
พื%นที�เพื�อปรับปรุงอาคารโรงแรมบางส่วน 
 
 สําหรับงวด $ เดือนสิ%นสุดวนัที� )* กนัยายน �� บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม เท่ากับ 
�).�* ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั ).*)% โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมลดลง
เท่ากบั U).� ลา้นบาท หรือ UW.��% เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี ��U ที�มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมจาํนวน 
WW.U ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั ).V)%  ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงในรายไดข้อง
โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ จาํนวน $.�4 ลา้นบาท อนัเนื�องมาจากวิกฤตฝุ่ นควนัที�รุนแรงมากในจงัหวดัเชียงใหม่ในช่วงตน้ปี 
2562 
 
กาํไรขั�นต้น 

 
 สําหรับไตรมาส ) ปี �� บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรขั%นตน้เท่ากับ �W.VV ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการ
ดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 39.05% โดยมีกาํไรขั%นตน้เพิ�มขึ%น )U.)W ลา้นบาท หรือ U).�% เมื�อเทียบกบัไตรมาส ) ปี ��U ที�มีกาํไร
ขั%นตน้เท่ากบั 236.51 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 34.78% ซึ� งเป็นผลมาจากการเพิ�มขึ%นใน
กาํไรขั%นตน้ของสินคา้ที�ผลิตและซื%อมาขายไปจาํนวน 29.74 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เนื�องจากยอดขายที�เพิ�มขึ%นตามที�กล่าวขา้งตน้และ
การบริหารจดัการตน้ทุนผลิตและสินคา้เคลื�อนไหวชา้ที�ดีขึ%น และจากการลดลงในขาดทุนขั%นตน้จากกิจการโรงแรม จาํนวน U.)$ 
ลา้นบาท  
 
 สาํหรับงวด $ เดือนสิ%นสุดวนัที� )* กนัยายน �� บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรขั%นตน้เท่ากบั VU�.U ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน
ต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั )V.VX% โดยมีกาํไรขั%นตน้เพิ�มขึ%น $�.X* ลา้นบาท หรือ U).�% เมื�อเทียบกบัช่วงเวลา
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เดียวกนัของปี ��U ที�มีกาํไรขั%นตน้เท่ากบั WU$.W ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั )�.WU% ซึ� ง
เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ%นในกาํไรขั%นตน้ของสินคา้ที�ผลิตและซื%อมาขายไปจาํนวน 100.81 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการ
เพิ�มในยอดขายกลุ่มสินคา้ที�มีกาํไรขั%นตน้สูง คือ กลุ่มวตัถุแต่งกลิ�นรสและสีผสมอาหาร และการบริหารจดัการตน้ทุนผลิตและสินคา้
เคลื�อนไหวช้าที�ดีขึ%น แมว่้าขาดทุนขั%นตน้ของกิจการโรงแรมจะเพิ�มขึ%นจาํนวนเงิน 5.41 ลา้นบาท อนัเนื�องมาจากรายไดที้�ลดลงตามที�
กล่าวขา้งตน้ 
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 
 สาํหรับไตรมาส ) ปี �� บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั UX�.� ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้าย
ในการขายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั �.�%  และค่าใชจ่้ายในการบริหารคิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้
จากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั UX.��% โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในไตรมาสที� 3 ปี 2562 ลดลงเท่ากบั U*.�� ลา้นบาท 
หรือ UX.VU% เมื�อเทียบกบัไตรมาส ) ปี ��U ที�มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน U��.V ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัของ
การลดลงเนื�องจากค่าเผื�อหนี%สงสยัจะสูญลดลง 11.72 ลา้นบาท สุทธิจากการเพิ�มขึ%นในค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการนาํเสนอขอ้มูล
ใหก้บันกัลงทุน 3.1 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายอื�น ๆ เพิ�มขึ%นจาํนวน 1.94 ลา้นบาท 
 
 สาํหรับงวด $ เดือนสิ%นสุดวนัที� )* กนัยายน �� บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั XV*.�W 
ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจเท่ากบั �.�V%  และค่าใชจ่้ายในการบริหาร คิด
เป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั U�.% โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เพิ�มขึ%น ��.UX ลา้นบาท หรือ U2.96%  เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ ปี ��U ที�มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน 
425.4X ลา้นบาท ซึ� งเป็นผลจากการเพิ�มขึ%นของค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 57.60 ลา้นบาท เนื�องจากค่าใชจ่้ายพนกังานและ
ผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม ประมาณ 14.57 ลา้นบาท ค่าเช่าทรัพยสิ์นที�ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจจากบุคคลเกี�ยวโยง (ซึ�ง
อา้งอิงจากผูป้ระเมินราคาอิสระ) จาํนวน 5.13 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ จาํนวน 3.8 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารซึ�งเป็น
ค่าใชจ่้ายครั% งเดียวประมาณ )4.1 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ย การตั%งค่าเผื�อการดอ้ยค่าโรงแรม จาํนวน UU.�5 ลา้นบาท การตั%ง
สาํรองผลประโยชน์พนกังาน $.V� ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายที�ปรึกษาดา้นบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย และค่าใชจ่้ายในการนาํเสนอ
ขอ้มูลใหก้บันกัลงทุน และอื�น ๆ ประมาณ U3 ลา้นบาท 

 

กาํไรสุทธิ 
  
 กาํไรสุทธิสาํหรับไตรมาส ) ปี ��  เท่ากบั U*�.$W ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั  
U�.X�% โดยกาํไรสุทธิในไตรมาส ) ปี 2562 เพิ�มขึ%นเท่ากบั X4.15 ลา้นบาท หรือ WU.X%  เมื�อเทียบกบัไตรมาส ) ปี ��U ที�มี
กาํไรสุทธิรวมจาํนวน �U.V ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั  $.*$% จากการขายสินคา้เพิ�มขึ%น
ทั%งในประเทศและต่างประเทศ และการบริหารจดัการตน้ทุนดีขึ%น และการจดัเก็บหนี% ดีขึ%น ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 สาํหรับกาํไรสุทธิสาํหรับงวด $ เดือน สิ%นสุดวนัที� )* กนัยายน �� เท่ากบั �).* ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
จากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั U.*�% โดยมียอดเพิ�มขึ%น .� ลา้นบาท หรือ $.W�%  เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี ��U 
ที�มีกาํไรสุทธิรวมจาํนวน )*.�V ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจรวมเท่ากบั  UU.XX%  จากการขายสินคา้
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เพิ�มขึ%นทั%งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที�มีกาํไรขั%นต้นสูง และการบริหารจดัการต้นทุนและสินค้า
เคลื�อนไหวชา้ที�ดีขึ%น และการจดัเก็บหนี% ดีขึ%น แมว้า่จะมีค่าใชจ่้ายบริหารซึ�งเป็นค่าใชจ่้ายครั% งเดียวเพิ�มขึ%นตามที�กล่าวขา้งตน้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

สินทรัพย์ 
 

ณ วนัที� )* กนัยายน �� บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม เท่ากบั ),XV.U ลา้นบาท เพิ�มขึ%นจาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2561 เท่ากบั )X.�� ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ%นเท่ากบั U.*% เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� )U ธนัวาคม ��U ที�มีสินทรัพยร์วมเท่ากบั ),XXW.�� ลา้น
บาท รายการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัประกอบดว้ย การเพิ�มขึ%นของลูกหนี% การคา้และลูกหนี% อื�นจาํนวน X.) ลา้นบาท ตามยอดขายที�
เพิ�มขึ%น และอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเพิ�มขึ%นจาํนวน 67.13 ลา้นบาท จากการรับโอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และที�ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ลดลง 114.88 ลา้นบาท จากการโอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจาํนวน 67.13 ลา้นบาท การบนัทึกค่าเสื�อม
ราคาระหว่างงวดจาํนวน 126.19 ลา้นบาท และค่าเผื�อการดอ้ยค่าโรงแรมจาํนวน 11.55 ลา้นบาท และอื�น ๆ 1.41 ลา้นบาท สุทธิจาก
การลงทุนเพื�อสร้างโรงงานและซื%อเครื�องจกัรของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ และสร้างโกดงัและซื%อเครื�องจกัรของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยในประเทศ จาํนวน 91.40 ลา้นบาท 

 
หนี สิน 
 

ณ วนัที� )* กนัยายน ��  บริษทัและบริษทัย่อยมีหนี% สินรวมเท่ากบั U,)VV.�W ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม 
เท่ากบั  )$.VV% โดยบริษทัและบริษทัย่อยมีหนี% สินรวมเพิ�มขึ%น ).�W ลา้นบาท เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ที�มีหนี% สิน
รวมเท่ากับ U,)��.$* ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของปี ��U เท่ากับ )$.))% รายการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ
ประกอบดว้ย การเพิ�มขึ%นของเงินกูย้ืมระยะสั%นของสถาบนัการเงิน จาํนวน U*U.** ลา้นบาท เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน สุทธิจาก
การลดลงของเจา้หนี% การคา้และเจ้าหนี% อื�นจาํนวน U.�$ ลา้นบาท และการลดลงจากการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินจาํนวน 20.79 ลา้นบาท และเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจาํนวน 17.55 ลา้นบาท   
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

ณ วนัที� )* กนัยายน ��  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้น เท่ากบั ,*$).�X ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์
รวมเท่ากบั  �*.U%  โดยมีส่วนของผูถ้ือหุ้นเพิ�มขึ%น U.V$ ลา้นบาท เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ที�มีส่วนของผูถื้อหุ้น
เท่ากบั ,*$U.W� ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั  �*.�W% โดย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมี
การตั%งสาํรองทางกฎหมายเพิ�ม U).�* ลา้นบาท เนื�องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างงวด 
 

งบกระแสเงินสด 

 

    สําหรับงวด $ เดือน สิ%นสุดวนัที� )* กนัยายน ��  บริษทัและบริษทัย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการ
ดาํเนินงาน จาํนวน )$.WW ลา้นบาท  กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน WV.)V ลา้นบาท ส่วนใหญ่ใชไ้ปเพื�อการ
ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ มูลค่า $*.�U ลา้นบาท เพื�อสร้างโรงงานและซื%อเครื�องจกัรของบริษทัย่อยในต่างประเทศ และสร้างโกดงั
และซื%อเครื�องจกัรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน UV).)� ลา้นบาท จาก
การจ่ายเงินปันผล X�.00 ลา้นบาท จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจาํนวน 20.79 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมจากบุคคล
หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจาํนวน 17.55 ลา้นบาท  และไดร้ับเงินสดสุทธิจากเงินกูย้ืมระยะสั%นจากสถาบนัการเงิน U*U.** ลา้นบาท 
ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� )* กนัยายน �� เท่ากบั )U�.�� ลา้นบาท  

 
 
 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

(นายสุรนาถ  กิตติรัตนเดช) 
ประธานเจา้หน้าที�ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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