บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
24 ตุลาคม 2562
เรื่ อง

ชี้แจงผลการดาเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนเกินร้อยละ 20

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานของงบการเงินรวมสาหรับไตร
มาส 2 และสาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562 แสดงผลกาไรสุทธิเท่ากับ 59.92 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับระยะเวลาเดี ยวกันของปี 2561 ลดลง 27.63 ล้านบาท หรื อเท่ากับ ลดลง 31.56% และผลกาไรสุ ทธิ สาหรับงวด 6 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 147.23 ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 เท่ากับ 21.63 ล้านบาท หรื อลดลง 12.81%
การเปลี่ยนแปลงในผลการดาเนินงานดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
1) รายได้จากการขายและให้บริ การ สาหรับไตรมาส 2/2562 เท่ากับ 677.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 จานวน
10.51 ล้านบาท หรื อ 1.58%
สาหรั บงวด 6 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มี รายได้จากการขายและให้บริ การเท่ ากับ 1,367.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจาก
ระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 จานวน 84.03 ล้านบาท หรื อ 6.55% ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
- การเพิ่มขึ้นของยอดขายกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและสี ผสมอาหารจานวน 52.32 ล้านบาท หรื อ 4.08% และ
- การเพิ่มขึ้นของยอดขายกลุ่มแป้ งและซอสจานวน 23.35 ล้านบาท หรื อ 1.82%
2) รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม สาหรับไตรมาส 2/2562 เท่ากับ 18.09 ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 จานวน
3.41 ล้านบาท หรื อ 15.85%
สาหรับงวด 6 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการประกอบกิ จการโรงแรมเท่ากับ 45.79 ล้านบาท ลดลงจาก
ระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 จานวน 6.93 ล้านบาท หรื อ 13.14% ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงในรายได้ของโรงแรม ไอบิส สไตล์
เชียงใหม่ จานวน 4.75 ล้านบาท หรื อ 10.38% อันเนื่องมาจากวิกฤตฝุ่ นควันที่รุนแรงมากในจังหวัดเชียงใหม่ในปี 2562

3) กาไรขั้นต้น สาหรับไตรมาส 2/2562 เท่ากับ 280.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 จานวน 21.12 ล้านบาท หรื อ
8.14%
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 547.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2561
จานวน 64.03 ล้านบาท หรื อ 13.25% ซึ่งเป็ นผลมาจากการ
- การเพิ่มขึ้นในกาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้ อมาขายไป จานวน 70.84 ล้านบาท หรื อ 14.66% ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผลมา
จากการวางกลยุทธ์ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่เน้นการขายสิ นค้ากลุ่มที่มีกาไรขั้นต้นสูง คือ วัตถุแต่งกลิ่นรสและสี ผสมอาหาร
- การลดลงในกาไรขั้นต้นจากกิจการโรงแรม จานวน 6.81 ล้านบาท หรื อ 1.41% ซึ่งเป็ นผลมาจากการลดลงในรายได้
4) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร สาหรับไตรมาส 2/2562 เท่ากับ 182.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 จานวน
36.47 ล้านบาท หรื อ 24.99% โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ น 26.23% ของรายได้รวม
สาหรับงวด 6 เดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ ากับ 335.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดี ยวกันของปี ก่ อนหน้าเท่ากับ 65.70 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 24.37% โดยค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.1 ล้านบาท จากรายการ
ค่าใช้จ่ายในการส่งออกสิ นค้า จานวน 2.0 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ้นเท่ากับ 63.59 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานและผูบ้ ริ หารให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม ประมาณ 21.9 ล้านบาท ค่าที่ ปรึ กษาและวิชาชี พจานวน 4.4
ล้านบาท รวมถึงค่าเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจจากบุคคลเกี่ยวโยง (ซึ่ งอ้างอิงจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ) จานวน 6.3 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวประมาณ 31 ล้านบาท โดยประกอบด้วย การตั้งด้อยค่าโรงแรม จานวน 11.57 ล้านบาท
การตั้งสารองผลประโยชน์พนักงาน 9.85 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษาด้านบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการนาเสนอข้อมูล
ให้กบั นักลงทุน และอื่น ๆ ประมาณ 10 ล้านบาท
5) ต้นทุนทางการเงิน สาหรับไตรมาส 2/2562 เท่ากับ 7.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 จานวน 2.67 ล้านบาท หรื อ
55.12%
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินเท่ากับ 14.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี
2561 จานวน 6.61 ล้านบาท หรื อ 84.36% เนื่องจากมีการกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการจ่ายเงินปั นผลในระหว่างงงวด 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,474.04 ล้านบาท สิ นทรัพย์ที่สาคัญประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 280.56 ล้านบาท ลูกหนี้ การค้าและลูกหนั้อื่น เท่ากับ 682.56 ล้านบาท สิ นค้าคงเหลือ เท่ากับ 740.72 ล้านบาท และ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 1,618.67 ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จานวน 26.38 ล้านบาท หรื อ 0.77% เปรี ยบเทียบจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องมาจากเงินสดและรายการ
เที ยบเท่ าเงิ นสดเพิ่มขึ้ นจานวน 31.14 ล้านบาท หรื อ 12.49% ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเพิ่มขึ้นจานวน 46.44 ล้านบาท หรื อ 7.30%
และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจานวน 67.13 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 100% (รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) สุ ทธิ
จากเงินลงทุนระยะสั้นลดลงจานวน 13.11 ล้านบาท หรื อ 99.47% และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลงจานวน 102.95 ล้านบาท หรื อ 5.98%

หนี้ สินรวม เท่ากับ 1,489.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.20 ล้านบาท หรื อ 9.82% เปรี ยบเทียบจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยหนี้ สิน
ประกอบด้วย เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จานวน 382.20 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จานวน 310.05 ล้านบาท เงินกูย้ มื
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 88.22 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง จานวน 561.08 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 1,984.94 ล้านบาท ลดลงจานวน 106.82 ล้านบาท หรื อ 5.11% เปรี ยบเทียบจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงาน จานวน 202.51
ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 51.93 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า 64.08 ล้าน
บาท และได้รับเงิ นสดจากการขายเงิ นลงทุนระยะสั้น จานวน 13.11 ล้านบาท กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น จานวน
118.34 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปั นผล จานวน 250.00 ล้านบาท และได้รับเงินสดสุทธิจากตัว๋ สัญญาใช้เงิน จานวน 157.20 ล้านบาท ส่งผล
ให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่ากับ 280.56 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

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

