บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 
เรื อง คําอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับงวด $ เดือนสิ%นสุดวันที )* กันยายน 
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ขอเรี ยนชี%แจงผลการดําเนินงานสําหรับข้อมูลทางการเงิน
รวมงวด $ เดือนสิ%นสุ ดวันที )* กันยายน  โดยมีรายละเอียดดังนี%
โครงสร้ างรายได้
บริ ษ ทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัทย่อย ประกอบธุ ร กิ จผลิ ตและจําหน่ า ยวัตถุทีใ ช้เ ป็ น
ส่ วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 6 กลุ่ม
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

กลุ่มวัตถุแต่งกลิน รสและสี ผสมอาหาร
กลุ่มแป้งและซอส
กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
กลุ่มอาหารแช่แข็ง
กลุ่มบรรจุภณั ฑ์พลาสติก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ%ื อมาเพือจําหน่ าย

นอกจากนี% บริ ษทั ย่อยยังได้ลงทุนในธุ รกิจโรงแรม แห่ ง ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนในนาม
บริ ษ ทั พรี เมียมฟู้ดส์ จํากัด และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รี สอร์ ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนในนามบริ ษทั ไทย เฟลเวอร์
แอนด์แฟรกแรนซ์ จํากัด
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการดําเนินธุรกิจ
ในงวด $ เดือนสิ%นสุดวันที )* กันยายน  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ ,*).)$ ล้านบาท คิดเป็ น
96.97% ของรายได้จากการดําเนินธุรกิจรวม และมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมเท่ากับ ).* ล้านบาท คิดเป็ น ).*3%
ของรายได้จากการดําเนินธุรกิจรวม โดยสามารถอธิบายการเปลียนแปลงทีสาํ คัญของรายได้แต่ละประเภทได้ ดังนี%
U. รายได้จากการขาย
สําหรับไตรมาส ) ปี  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ V.) ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้
จากการดําเนิ นธุ รกิจรวมเท่ากับ $W.X % โดยเพิมขึ%นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ U .VU ล้านบาท หรื อเพิมขึ%น U.$%
เมือเทียบกับไตรมาส ) ปี U ทีมีรายได้จากการขายเท่ากับ 655.55 ล้านบาท ซึงการเพิมขึ%นดังกล่าว เป็ นผลจากบริ ษทั สามารถ
จําหน่ายสิ นค้ากลุ่มแป้งและซอสได้เพิมขึ%น โดยมียอดขายเพิมขึ%นเท่ากับ W.XX ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการขยายตลาดทั%งใน
ประเทศและต่างประเทศ จากเพิมขึ%นของลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเดิม และมียอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซ%ื อมาขายไปเพิมขึ%น
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จากการขายให้ลูกค้าในประเทศเพิมขึ%นเท่ากับ 10.86 ล้านบาท แม้ว่าบริ ษทั จะมีสัดส่วนรายได้กลุ่มสิ นค้าวัตถุแต่งกลินและสี ผสม
อาหารลดลง ).X ล้านบาท เนืองมาจากการชะลอคําสัง ซื% อของลูกค้าในประเทศ
สําหรับงวด $ เดือนสิ% นสุ ดวันที )* กันยายน  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายเท่ากับ ,*).$ ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนินธุรกิจรวมเท่ากับ $.$W% โดยเพิมขึ%นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้าเท่ากับ $.VX ล้าน
บาท หรื อ .*% เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี U ทีมีรายได้จากการขายเท่ากับ U,$)V. ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รายได้จากการดําเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ $.UW% ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิมขึ%นของสิ นค้ากลุ่มแป้ งและซอส *.V* ล้าน
บาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นการขยายตลาดทั%งในประเทศและต่างประเทศ จากเพิมขึ%นของลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเดิม และจาก
การเพิมขึ%นของสิ นค้ากลุ่มวัตถุแต่งกลินรสและสี ผสมอาหาร V.WV ล้านบาท จากกลุ่มลูกค้าในประเทศรายเดิม และจากการ
เพิมขึ%นของสิ นค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง U.XW ล้านบาท จากการขายให้กบั ลูกค้าในประเทศรายเดิม
2. รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
สําหรับไตรมาส ) ปี  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการประกอบกิ จการโรงแรมเท่ากับ UW.WU ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ากับ .V% โดยในไตรมาสที 3 ปี 2562 บริ ษ ทั ย่อยมีร ายได้จาการประกอบกิ จการ
โรงแรม ลดลง .$ ล้านบาท หรื อ W.X % เมือเทียบกับไตรมาส ) ปี U ทีมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจํานวน X.X*
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนินธุรกิจรวมเท่ากับ ).$% ซึงส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงในรายได้ของโรงแรม
ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ จํานวน X.V$ ล้านบาท เนืองจากเป็ นช่วงนอกฤดูท่องเทียวประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจทีไม่ดี และมีการปิ ด
พื%นทีเ พือปรับปรุ งอาคารโรงแรมบางส่ วน
สําหรับงวด $ เดือนสิ% นสุ ดวันที )* กันยายน  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม เท่ากับ
).* ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ ).*)% โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมลดลง
เท่ากับ U). ล้านบาท หรื อ UW.% เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี U ทีมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมจํานวน
WW.U ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ ).V)% ซึงส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงในรายได้ของ
โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ จํานวน $.4 ล้านบาท อันเนืองมาจากวิกฤตฝุ่ นควันทีรุนแรงมากในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงต้นปี
2562
กําไรขัน ต้ น
สําหรับไตรมาส ) ปี  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรขั%นต้นเท่ากับ W.VV ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการ
ดําเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ 39.05% โดยมีกาํ ไรขั%นต้นเพิมขึ%น )U.)W ล้านบาท หรื อ U). % เมือเทียบกับไตรมาส ) ปี U ทีมีกาํ ไร
ขั%นต้นเท่ากับ 236.51 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนิ น ธุ รกิจรวมเท่ากับ 34.78% ซึ งเป็ นผลมาจากการเพิมขึ%นใน
กําไรขั%นต้นของสิ นค้าทีผลิตและซื% อมาขายไปจํานวน 29.74 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เนื องจากยอดขายทีเพิมขึ%นตามทีกล่าวข้างต้น และ
การบริ หารจัดการต้นทุนผลิตและสิ นค้าเคลือนไหวช้าทีดีข% ึน และจากการลดลงในขาดทุนขั%นต้นจากกิจการโรงแรม จํานวน U.)$
ล้านบาท
สําหรับงวด $ เดือนสิ%นสุ ดวันที )* กันยายน  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรขั%นต้นเท่ากับ VU.U ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ต่อรายได้จากการดําเนินธุ รกิจรวมเท่ากับ )V.VX% โดยมีกาํ ไรขั%นต้นเพิมขึ%น $.X* ล้านบาท หรื อ U). % เมือเทียบกับช่วงเวลา
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เดียวกันของปี U ทีมีกาํ ไรขั%นต้นเท่ากับ WU$.W ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนินธุรกิจรวมเท่ากับ ).WU% ซึ ง
เป็ นผลมาจากการเพิมขึ%นในกําไรขั%นต้นของสิ นค้าทีผลิตและซื% อมาขายไปจํานวน 100.81 ล้านบาท ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการ
เพิมในยอดขายกลุ่มสิ นค้าทีมีกาํ ไรขั%นต้นสู ง คือ กลุม่ วัตถุแต่งกลิน รสและสี ผสมอาหาร และการบริ หารจัดการต้นทุนผลิตและสิ นค้า
เคลือ นไหวช้าทีดีข% นึ แม้ว่าขาดทุนขั%นต้นของกิจการโรงแรมจะเพิมขึ%นจํานวนเงิน 5.41 ล้านบาท อันเนืองมาจากรายได้ทีลดลงตามที
กล่าวข้างต้น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
สําหรับไตรมาส ) ปี  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ UX.  ล้านบาท โดยค่าใช้จ่าย
ในการขายคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนินธุรกิจรวมเท่ากับ . % และค่าใช้จ่ายในการบริ หารคิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้
จากการดําเนินธุรกิจรวมเท่ากับ UX.% โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในไตรมาสที 3 ปี 2562 ลดลงเท่ากับ U*. ล้านบาท
หรื อ UX.VU% เมือเทียบกับไตรมาส ) ปี U ทีมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวน U.V ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของ
การลดลงเนื องจากค่าเผือหนี%สงสัยจะสู ญลดลง 11.72 ล้านบาท สุ ทธิจากการเพิมขึ%นในค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการนําเสนอข้อมูล
ให้กบั นักลงทุน 3.1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอืน ๆ เพิมขึ%นจํานวน 1.94 ล้านบาท
สําหรับงวด $ เดือนสิ%นสุ ดวันที )* กันยายน  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ XV*.W
ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนิ นธุรกิจเท่ากับ .V% และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร คิด
เป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนิ น ธุ รกิ จรวมเท่ากับ U. % โดยบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
เพิมขึ%น .UX ล้านบาท หรื อ U2.96% เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปี U ทีมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจํานวน
425.4X ล้านบาท ซึ งเป็ นผลจากการเพิมขึ%นของค่าใช้จ่ายในการบริ หารจํานวน 57.60 ล้านบาท เนื องจากค่าใช้จ่ายพนักงานและ
ผูบ้ ริ หารให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม ประมาณ 14.57 ล้านบาท ค่าเช่าทรัพย์สินทีใช้ในการดําเนินธุรกิจจากบุคคลเกียวโยง (ซึง
อ้างอิงจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ) จํานวน 5.13 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอืน ๆ จํานวน 3.8 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริ หารซึงเป็ น
ค่าใช้จ่ายครั%งเดียวประมาณ )4.1 ล้านบาท โดยประกอบด้วย การตั%งค่าเผือการด้อยค่าโรงแรม จํานวน UU.5 ล้านบาท การตั%ง
สํารองผลประโยชน์พนักงาน $.V ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทีปรึ กษาด้านบัญชี ทีปรึ กษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการนําเสนอ
ข้อมูลให้กบั นักลงทุน และอืน ๆ ประมาณ U3 ล้านบาท
กําไรสุทธิ
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับไตรมาส ) ปี  เท่ากับ U*.$W ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนิ นธุรกิจรวมเท่ากับ
U.X% โดยกําไรสุ ทธิในไตรมาส ) ปี 2562 เพิมขึ%นเท่ากับ X4.15 ล้านบาท หรื อ WU.X % เมือเทียบกับไตรมาส ) ปี U ทีมี
กําไรสุทธิรวมจํานวน U.V ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดําเนินธุรกิจรวมเท่ากับ $.*$% จากการขายสินค้าเพิมขึ%น
ทั%งในประเทศและต่างประเทศ และการบริ หารจัดการต้นทุนดีข% ึน และการจัดเก็บหนี%ดีข% ึน ดังกล่าวข้างต้น
สําหรับกําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด $ เดือน สิ% นสุ ดวันที )* กันยายน  เท่ากับ ). * ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้
จากการดําเนินธุรกิจรวมเท่ากับ U .*% โดยมียอดเพิม ขึ%น . ล้านบาท หรื อ $.W% เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี U
ทีมีกาํ ไรสุทธิรวมจํานวน )*.V ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดําเนินธุรกิจรวมเท่ากับ UU.XX% จากการขายสิ นค้า
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เพิ มขึ% น ทั%ง ในประเทศและต่ างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสิ น ค้าที มีก าํ ไรขั%น ต้น สู ง และการบริ ห ารจัดการต้น ทุน และสิ น ค้า
เคลือ นไหวช้าทีดีข% นึ และการจัดเก็บหนี%ดีข% ึน แม้วา่ จะมีค่าใช้จ่ายบริ หารซึงเป็ นค่าใช้จ่ายครั%งเดียวเพิมขึ%นตามทีกล่าวข้างต้น
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรั พย์
ณ วันที )* กันยายน  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ ),XV . U ล้านบาท เพิมขึ%นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 เท่ากับ )X. ล้านบาท หรื อเพิมขึ%นเท่ากับ U.*% เมือเทียบกับ ณ วันที )U ธันวาคม U ทีมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ ),XXW. ล้าน
บาท รายการเปลียนแปลงทีสําคัญประกอบด้วย การเพิมขึ%นของลูกหนี% การค้าและลูกหนี% อืนจํานวน X.) ล้านบาท ตามยอดขายที
เพิมขึ%น และอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเพิมขึ%นจํานวน 67.13 ล้านบาท จากการรับโอนจากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และทีดิน
อาคารและอุปกรณ์ลดลง 114.88 ล้านบาท จากการโอนไปอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจํานวน 67.13 ล้านบาท การบันทึกค่าเสื อม
ราคาระหว่างงวดจํานวน 126.19 ล้านบาท และค่าเผือการด้อยค่าโรงแรมจํานวน 11.55 ล้านบาท และอืน ๆ 1.41 ล้านบาท สุ ทธิจาก
การลงทุนเพือสร้างโรงงานและซื%อเครื องจักรของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ และสร้างโกดังและซื% อเครื องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยในประเทศ จํานวน 91.40 ล้านบาท
หนีสิน
ณ วันที )* กันยายน  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี% สิ นรวมเท่ากับ U,)VV.W ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวม
เท่ากับ )$.VV% โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี% สินรวมเพิมขึ%น ) .W ล้านบาท เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ทีมีหนี% สิน
รวมเท่ ากับ U,).$* ล้านบาท คิ ดเป็ นสัด ส่ วนต่ อ สิ น ทรั พย์ร วมของปี U เท่ ากับ )$.))% รายการเปลีย นแปลงที สํ า คัญ
ประกอบด้วย การเพิมขึ%นของเงินกูย้ ืมระยะสั%นของสถาบันการเงิน จํานวน U*U.** ล้านบาท เพือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน สุ ทธิจาก
การลดลงของเจ้าหนี% การค้าและเจ้าหนี%อืนจํานวน U.$ ล้านบาท และการลดลงจากการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจํานวน 20.79 ล้านบาท และเงินกูย้ มื จากบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันจํานวน 17.55 ล้านบาท
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที )* กันยายน  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับ ,*$).X ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์
รวมเท่ากับ *.U % โดยมีส่วนของผูถ้ ือหุ้นเพิมขึ%น U.V$ ล้านบาท เมือเทีย บกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ทีมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
เท่ากับ ,*$U.W ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ากับ *.W% โดย ณ วันที 30 กันยายน 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
การตั%งสํารองทางกฎหมายเพิม U).* ล้านบาท เนืองจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างงวด
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวด $ เดือน สิ% นสุ ดวันที )* กันยายน  บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกระแสเงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมการ
ดําเนิ นงาน จํานวน ) $.WW ล้านบาท กระแสเงิ นสดสุ ทธิใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนจํานวน WV.)V ล้านบาท ส่ วนใหญ่ใช้ไปเพือการ
ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์ มูลค่า $*.U ล้านบาท เพือสร้างโรงงานและซื%อเครื องจักรของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ และสร้างโกดัง
และซื%อเครื องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศ กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน UV).) ล้านบาท จาก
การจ่ายเงินปันผล X.00 ล้านบาท จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 20.79 ล้านบาท และเงินกูย้ ืมจากบุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้องกันจํานวน 17.55 ล้านบาท และได้รับเงินสดสุ ทธิ จากเงินกูย้ ืมระยะสั%นจากสถาบันการเงิน U*U.** ล้านบาท
ส่ งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที )* กันยายน  เท่ากับ )U. ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุ รนาถ กิตติรัตนเดช)
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ายบัญชีและการเงิน
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