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         15 พฤษภาคม 2563 
 

เร่ือง ค าอธิบายและการวเิคราะห์งบการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานและขอ้มูลทางการเงินรวม 
ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

โครงสร้างรายได้ 

1.จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวตัถุท่ีใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑ์
ออกเป็น 6 กลุ่ม  

1.1 กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน รสและสีผสมอาหาร 
1.2 กลุ่มแป้งและซอส 
1.3 กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้  
1.4 กลุ่มอาหารแช่แขง็ 
1.5 กลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
1.6 กลุ่มบรรจุภณัฑซ้ื์อมาเพ่ือจ าหน่าย 

2. จากการลงทุนของบริษทัยอ่ยในธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) จ านวน 2 แห่ง 
2.1 โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ โดยลงทุนในนามบริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ ากดั 
2.2 โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์ โดยลงทุนในนามบริษทั ไทย เฟลเวอร์แอนดแ์ฟรกแรนซ์ จ ากดั 
 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

งบก าไรขาดทุนรวม (หน่วย:ลา้นบาท) 
ส าหรับงวด 3 เดือน 
 (มกราคม - มีนาคม)  

การเปล่ียนแปลง 

  ปี 2562 ปี 2563 จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ          689.65           789.00            99.35  14.41% 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม            27.70             18.69  -9.02 -32.55% 

รวมรายได้จากการด าเนินธุรกจิ          717.36           807.69            90.33  12.59% 

ตน้ทุนจากการขายและให้บริการ          420.82           435.52            14.70  3.49% 
ตน้ทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม            29.75             23.58  -6.17 -20.75% 

รวมต้นทุนจากการด าเนินธุรกจิ          450.57           459.10              8.53  1.89% 

ก าไรขั้นต้น          266.79           348.59            81.80  30.66% 

รายไดอ่ื้น              2.53               9.33              6.81  269.47% 
ค่าใชจ่้ายในการขาย            48.61             49.70              1.09  2.24% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          104.31           109.93              5.61  5.38% 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน                  -                 7.07              7.07  100.00% 
ตน้ทุนทางการเงิน              6.92               4.60  -2.33 -33.64% 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้          109.47           186.63            77.16  70.49% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้            22.16             39.65            17.50  78.97% 
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ก าไรส าหรับงวด            87.31           146.98            59.67  68.34% 

การแบ่งปันก าไร         
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -0.39 -0.36             0.03  -7.20% 
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่            87.70           147.34            59.64  68.00% 

 

รายได้จากการด าเนินธุรกจิ 
 
 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 807.69 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 
90.33 ลา้นบาท หรือ 12.59%  เม่ือเทียบจากไตรมาส 1 ปี 2562 ท่ีมีรายไดจ้ากด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 717.36 ลา้นบาท  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของรายไดแ้ต่ละประเภทมีดงัน้ี 
 
1. รายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 
 ในไตรมาส 1  ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 789.00 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายได้
จากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 97.69% โดยเพ่ิมข้ึน เท่ากบั 99.35 ลา้นบาท (YoY 14.41%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ท่ีมี
รายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 689.65 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากจากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 96.14% 
 การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 99.35 ลา้นบาท แยกท่ีมาตามแหล่งรายไดด้งัน้ี  
 1 - จากยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึน 91.76 ลา้นบาท  
 2 - จากยอดขายต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 7.59 ลา้นบาท 
 พิจารณาตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์6 กลุ่ม พบวา่รายไดจ้ากการด าเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกั คือ กลุ่มสินคา้
วตัถุแต่งกล่ินและสีผสมอาหารเท่ากบั 70.17 ลา้นบาท (YoY 28.06%)  และกลุ่มสินคา้แป้งและซอสเท่ากบั 27.21 ลา้นบาท (YoY 
10.78%) สาเหตุส่วนใหญ่เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายจากกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมในประเทศของทั้งสองกลุ่มผลิตภณัฑ ์ 
 
2. รายไดจ้ากกิจการโรงแรม  
 
 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากกิจการโรงแรมเท่ากบั 18.69 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
จากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 2.31% โดยลดลงเท่ากบั 9.02 ลา้นบาท (YoY -32.55%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ท่ีมี
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมเท่ากบั 27.70 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากจากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 3.86% 
 ส่วนใหญ่การลดลงของรายไดจ้ากกิจการโรงแรมเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดข้องโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ 
จ านวน 7.92 ลา้นบาท เน่ืองจากตั้งแต่ดือนมีนาคม 2563 เกิดผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ประกอบกบั
ปัญหาหมอกควนัในภาคเหนือ(รวมถึงจงัหวดัเชียงใหม่) ท าใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวลดลง 

 
ก าไรขั้นต้น 
 
 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้รวมเท่ากบั 348.59 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการ
ด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 43.16% โดยมีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 81.80 ลา้นบาท (YoY 30.66%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ท่ีมี
ก าไรขั้นตน้รวม เท่ากบั 266.79 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 37.19%  
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของก าไรขั้นตน้แต่ละประเภทมีดงัน้ี 
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1. ก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 
 ในไตรมาส 1  ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้ท่ีผลิตและซ้ือมาขายไปเท่ากบั 353.48 ลา้น
บาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้เท่ากบั 44.80% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 84.65 ลา้นบาท (YoY 31.49%) เม่ือเทียบกบั
ไตรมาส 1 ปี 2562 ท่ีมีก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้เท่ากบั 268.83 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายสินคา้ เท่ากบั 
38.98% 
 ส่วนใหญ่การเพ่ิมข้ึนของก าไรขั้นตน้จากการขายสินคา้เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนในยอดขายของสินคา้กลุ่มหลกัดงัน้ี 
ส่งผลให้ก าไรขั้นตน้ของกลุ่มแป้งและซอสเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 19.84 ลา้นบาท ส่งผลใหก้ลุ่มสินคา้วตัถุแต่งกล่ินและสีผสมอาหารมี
ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 51.26 ลา้นบาท และก าไรขั้นตน้ของกลุ่มสินคา้ซ้ือมาขายไปเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 11.93 ลา้นบาท 

 
2. ก าไรขั้นตน้จากกิจการโรงแรม  
 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีขาดทุนขั้นตน้จากกิจการโรงแรมเท่ากบั 4.89 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายไดจ้ากกิจการโรงแรมเท่ากบั -26.17% โดยมีขาดทุนเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 2.85 ลา้นบาท (YoY 139.13%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 
2562 ท่ีมีขาดทุนขั้นตน้เท่ากบั 2.05 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากกิจการโรงแรมเท่ากบั -7.38% 
 ส่วนใหญ่การเพ่ิมข้ึนของขาดทุนขั้นต้นเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ของโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ อัน
เน่ืองมาจากในช่วงตน้ปี 2563 เกิดผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควดิ-19) ประกอบกบัปัญหาหมอกควนัในภาคเหนือ 
ท าใหจ้ านวนนกัท่องเท่ียวลดลง 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 
 
 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 159.63 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อ
รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 19.76% โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 6.70 
ลา้นบาท (YoY 4.38%) เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 ท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 152.93 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 21.32%   
สาเหตุหลกัของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย                              

 ค่าใชจ่้ายในการส่งออกเพ่ิมข้ึน จ านวน 3.94 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายต่างประเทศและส่งออกเพ่ิมข้ึน 
 ค่าใชจ่้ายเงินเดือนเพ่ิมข้ึน จ านวน 4.50 ลา้นบาท จากการประมาณการปรับเงินเดือนส าหรับไตรมาส 1/2563 
  ค่าเส่ือมราคาอาคารลดลง จ านวน 1.58 ลา้นบาท จากการขยายอายกุารใชง้านเพ่ิมข้ึน 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีการบนัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (Net impairment losses 
on financial assets) จ านวน 7.07 ลา้นบาท มาจากการปรับปรุงบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ฉบบั 9 และ
ส่วนหน่ึงมาจากการประมาณการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับไตรมาส 1/2563 
 
ก าไรส าหรับงวด 
  
 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส าหรับงวดเท่ากบั 146.98 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการ
ด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 18.20% โดย เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 59.67 ลา้นบาท (YoY 68.34%)  เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2562  ท่ีมีก าไร
ส าหรับงวดจ านวน 87.31 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 12.17%  
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 สาเหตุหลกัมาจากการขายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มสินคา้หลกั 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินคา้วตัถุแต่งกล่ินและสีผสมอาหาร และ 
กลุ่มแป้งและซอส  
 
ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 
  
 ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่เท่ากบั 147.34 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 18.24% โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 59.64 ลา้นบาท (YoY 68.00%)  เม่ือเทียบ
กบัไตรมาส 1 ปี 2562 ท่ีมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่จ านวน 87.70 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อรายไดจ้าก
การด าเนินธุรกิจรวมเท่ากบั 12.23%  
 สาเหตุหลกัมาจากการขายสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มสินคา้หลกั 2 กลุ่มคือ กลุ่มสินคา้วตัถุแต่งกล่ินและสีผสมอาหาร และ 
กลุ่มแป้งและซอส  
 
งบแสดงฐานะการเงิน 
 
สินทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม เท่ากบั 4,828.86 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 
416.55 ลา้นบาท  หรือ เพ่ิมข้ึน 9.44%  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 4,412.31 ลา้นบาท  
รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย  

 การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 35.82 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดรับจาก
การด าเนินงานหลงัจากหกัเงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในอาคารและเคร่ืองจกัร และจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว  
  การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 52.88 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนและเงินจ่ายล่วงหนา้
ส าหรับค่าวตัถุดิบ 

 การเพ่ิมข้ึนของสินคา้คงเหลือจ านวน 45.76 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากสินคา้ระหวา่งทาง จ านวน 22.58 ลา้นบาท 
 การเพ่ิมข้ึนของรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จ านวน 302.57 ลา้นบาท เน่ืองจากเปล่ียนการรับรู้ของสัญญาเช่า
ด าเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ฉบบั16  

หนีสิ้น 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 817.31 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั  
16.93% โดยมีหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน 274.87 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึน 50.67% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีมีหน้ีสินรวม
เท่ากบั 542.44 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 12.29%  
รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัประกอบดว้ย 

 การเพ่ิมข้ึนของรายการหน้ีสินจากสญัญาเช่าการเงินรวม จ านวน 276.38 ลา้นบาท จากการเปล่ียนการรับรู้ของ
สญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ฉบบั16  

 การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 18.27 ลา้นบาท  
 การเพ่ิมข้ึนของค่าภาษีนิติบุคคลคา้งจ่าย จ านวน 39.56 ลา้นบาท 
 เงินกูร้ะยะยาวลดลงสุทธิ จ านวน 60.85 ลา้นบาท  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ เท่ากบั 
4,012.45 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ากบั 83.09% โดยมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของ
บริษทัใหญ่ เพ่ิมข้ึน 142.19 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมข้ึน 3.67% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนท่ี
เป็นของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ เท่ากับ 3,870.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 87.72%  มีรายการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมาจากรายการก าไรสะสมยงัไม่จดัสรรเพ่ิมข้ึน จ านวน 146.46 ลา้นบาท 

 
งบกระแสเงินสด 
 

        ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย แสดงรายการกระแสเงินสดรับและจ่าย ดงัน้ี 
 กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน จ านวน 145.12 ลา้นบาท   
 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 49.21 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่ใชไ้ปเพ่ือการลงทุนในอาคารและ
อุปกรณ์ มูลค่า 49.01 ลา้นบาท เพื่อสร้างโรงงาน และ ซ้ือเคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศ 
 กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 62.31 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาว 
 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากบั 1,236.64 ลา้นบาท และ ณ ส้ิน 31 มีนาคม 
2563 เท่ากบั 1,270.23 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

(นายสุรนาถ  กิตติรัตนเดช) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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