
บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)                                                                  

 

         24 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินและผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2562 (แกไ้ข) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับขอ้มูลทางการเงิน
รวม ส าหรับปี 2562โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
โครงสร้างรายได้ 
 บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวตัถุท่ีใช้เป็น
ส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑอ์อกเป็น 6 กลุ่ม  

1.1 กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสมอาหาร  
1.2 กลุ่มแป้งและซอส 
1.3 กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแห้ง 
1.4 กลุ่มอาหารแช่แข็ง 
1.5 กลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
1.6 กลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมาเพ่ือจ าหน่าย 

 นอกจากน้ี บริษทัย่อยยงัไดล้งทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนในนาม
บริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ  ากดั และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนในนามบริษัท ไทยเฟลเวอร์ 
แอนด ์แฟรกแร็นซ์ จ  ากดั  

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

   

2561 2562 จ ำนวนเงนิ ร้อยละ

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 2,632.52 2,776.38 143.86 5.46%

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 105.72 88.28 -17.45 -16.50%

รวมรำยได้ 2,738.25 2,864.65 126.41 4.62%

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 1,627.68 1,668.38 40.70 2.50%

ตน้ทนุจากการประกอบกิจการโรงแรม 116.48 105.66 -10.83 -9.29%

รวมต้นทุน 1,744.17 1,774.03 29.87 1.71%

ก ำไรขัน้ต้น 994.08 1,090.62 96.54 9.71%

รายไดอ่ื้น 11.34 17.34 6.00 52.92%

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 191.18 182.01 -9.17 -4.80%

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 386.17 457.10 70.92 18.37%

ตน้ทนุทางการเงิน 20.71 25.95 5.24 25.33%

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 407.36 442.90 35.54 8.72%

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 86.24 89.37 3.12 3.62%

ก ำไรส ำหรับปี 321.11 353.54 32.42 10.10%

กำรแบง่ปันก ำไร

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุ -2.64 0.76 3.40 -128.78%

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจ้ำของของบริษัทใหญ่ 323.75 352.78 29.02 8.97%

งบก ำไรขำดทุนรวม (หน่วย : ล้ำนบำท)
ส ำหรับปี กำรเปล่ียนแปลง
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รายได้จากการด าเนินธุรกจิ 
 
 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจเท่ากบั 2,864.65 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากบั 
126.41 ลา้นบาท หรือ 4.62%  เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของรายไดแ้ต่ละประเภท ดงัน้ี 
 
1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป   
 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายเท่ากบั  2,776.38 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนิน
ธุรกิจรวมเท่ากบั 96.92% โดยเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากบั 143.86 ลา้นบาท หรือ 5.46%  เม่ือเทียบกบัปี 2561 
 ทั้งน้ีการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายสินคา้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของสินค้ากลุ่มแป้งและซอส 
สินคา้กลุ่มวตัถุแต่งกล่ินรสและสีผสมอาหาร และสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแห้ง โดยเป็นการขายให้กบัลูกคา้รายเดิมในประเทศ 
และลูกคา้ของบริษทัยอ่ยท่ีประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย   
 
2. รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม  
 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม เท่ากบั 88.28 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
จากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 3.08% โดยรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมลดลงเท่ากบั 17.45 ลา้นบาท หรือ 16.50% เม่ือ
เทียบกบัปี 2561  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของจ านวนนักท่องเท่ียวจากประเทศจีน ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของโรงแรม 
นอกจากน้ี ยงัมีผลกระทบจากการปิดพ้ืนท่ีโรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่บางส่วนเพ่ือปรับปรุงอาคารโรงแรมในช่วงไตรมาส 3 ท่ี
ผา่นมา และปัญหาวิกฤตฝุ่ นควนัในจงัหวดัเชียงใหม่ในช่วงตน้ปี 2562 
 
ก าไรขั้นต้น 
 
  ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 1,090.62 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจ
รวมเท่ากบั 38.07% โดยมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 96.54 ลา้นบาท หรือ 9.71% เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีก  าไรขั้นตน้เท่ากบั 994.08 ลา้น
บาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 36.30%  โดยอธิบายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของก าไรขั้นตน้แต่ละ
ประเภทได ้ดงัน้ี 
 
1. ก  าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป   
  ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไปเท่ากบั 1,108.00 ลา้นบาท คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 39.91% โดยมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 103.16 ลา้นบาท หรือ 10.27% เม่ือเทียบกบันปี 2561 ท่ีมี
ก  าไรขั้นตน้เท่ากบั 1,004.84 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายเท่ากบั 38.17%  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนใน
ยอดขายของสินคา้กลุ่มหลกั มีผลให้ก  าไรขั้นตน้ของสินคา้กลุ่มแป้งและซอส เพ่ิมข้ึน 15.14 ลา้นบาท สินคา้กลุ่มวตัถุแต่งกล่ินรส
และสีผสมอาหารเพ่ิมข้ึน 63.86 ลา้นบาท  
 
2. ก  าไรขั้นตน้จากกิจการโรงแรม 
  ในปี 2562 ขาดทุนขั้นตน้ของกิจการโรงแรมเท่ากบั 17.38 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากกิจการโรงแรมเท่ากบั 
19.69%  โดยมีขาดทุนเพ่ิมข้ึน 6.62 ลา้นบาท หรือ 61.54% เม่ือเทียบกบัปี 2561  โดยมีสาเหตุจากจ านวนนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีน 
ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของโรงแรมลดลง และปัญหาวิกฤตฝุ่ นควนัในจงัหวดัเชียงใหม่ในช่วงตน้ปี 2562 ท่ีผา่นมา   
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
 
 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 639.11 ลา้นบาท โดยค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจเท่ากบั 22.31%  โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
เพ่ิมข้ึน 61.75 ลา้นบาท หรือ 10.70%  เม่ือเทียบกบั ปี 2561 
 สาเหตุหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบดว้ย 

 การเพ่ิมข้ึนจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว 40.23 ลา้นบาท มาจากค่าใชจ่้ายในการน าเสนอขอ้มูลให้กบันักลงทุน 8.52 
ลา้นบาท การตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าโรงแรม 11.56 ลา้นบาท  การตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอาย ุ10.23 
ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาวิชาชีพ  8.22 ลา้นบาท และอ่ืน ๆ 1.70 ลา้นบาท 

 การเพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือมราคา  5.19 ลา้นบาท  
 การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายบริหารของบริษทัยอ่ยท่ีประเทศเวียดนาม  4.63 ลา้นบาท  
 การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายบริหารของบริษทัยอ่ยท่ีประเทศอินโดนีเซีย  4.42 ลา้นบาท  

ก าไรส าหรับปีส่วนทีเ่ป็นของผู้ เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 
 
 ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ ปี 2562 เท่ากบั 352.78 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้าก
การด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 12.31% โดยเพ่ิมข้ึน 29.02 ลา้นบาท หรือ 8.97%  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ซ่ึงเป็น
ผลจากการขายสินคา้เพ่ิมข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้ท่ีมีก  าไรขั้นตน้สูงและการบริหารจดัการสินคา้
ท่ีดีข้ึน  
 
งบแสดงฐานะการเงิน 
 
สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม เท่ากบั 4,412.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 964.66 ลา้นบาท 
หรือเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 27.98% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย  

 การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 985.00 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจาก  
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัสุทธิจากเงินสดจ่ายในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,675.28 ลา้นบาท 
- เงินสดรับสุทธิจากการด าเนินงานจ านวน 485.57 ลา้นบาท  
- การจ่ายช าระเงินกูย้มืทั้งส้ินจ านวน 795.75 ลา้นบาท  
- การจ่ายลงทุนเพ่ือสร้างโรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อยในต่างประเทศ และสร้างโกดังและซ้ือ

เคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศจ านวน 145.34 ลา้นบาท  
- การจ่ายเงินปันผลจ านวน 246.00 ลา้นบาท  

 การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 90.80 ลา้นบาท มาจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงไตรมาส 4 ปี 
2562 

 การลดลงของสินคา้คงเหลือจ านวน 63.53 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการบริหารจดัการสินคา้ท่ีดีข้ึน 
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หนีสิ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 542.44 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม 
เท่ากบั  12.29% โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมลดลง 813.46 ลา้นบาท หรือลดลง 59.99% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561  รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย 

 การลดลงของเงินกูย้มืจ  านวน 272.97 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่จากการจ่ายช าระคืนภายหลงัการเพ่ิมทุน  
 การลดลงของเงินกูย้มืจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 522.78 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่จากการจ่ายช าระ

คืนภายหลงัการเพ่ิมทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่เท่ากบั 

3,870.27 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากับ  87.72% โดยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจ้าของของ
บริษทัใหญ่พ่ิมข้ึน 1,777.43 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ส่วนใหญ่เน่ืองจาก 

 บริษทัมีการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้ประชาชนทัว่ไป จ านวนเงินสุทธิ 1,675.28 ลา้นบาท  
 บริษทัมีก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ ปี 2562 จ านวน 352.78 ลา้นบาท  
 สุทธิจากเงินปันผลจ่าย จ านวน 246 ลา้นบาท  

 
งบกระแสเงินสด 

    ส าหรับปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงรายการกระแสเงินสดรับและจ่ายไดด้งัน้ี 
 กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 485.57 ลา้นบาท  
 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 132.96 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่ใชไ้ปเพ่ือการลงทุนใน

อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า 145.34 ล้านบาท เพ่ือสร้างโรงงานและซ้ือเคร่ืองจักรของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ และสร้างโกดงัและซ้ือเคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศ และไดรั้บเงินสดจาก
การขายเงินลงทุนระยะสั้นจ านวน 13.11 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 633.52 ลา้นบาท  
 บริษทัและบริษทัย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวนัตน้ปี จ  านวน 248.27 ลา้นบาท ส่งผลให้เงิน

สดและรายการ เทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี เท่ากบั 1,234.42 ลา้นบาท  
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายสุรนาถ  กิตติรัตนเดช) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 


