บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง คาอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดาเนินงาน สาหรับปี 2562
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ขอเรี ยนชี้แจงผลการดาเนินงานสาหรับข้อมูลทางการเงิน
รวม สาหรับปี 2562โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้ างรายได้
บริ ษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อ ย ประกอบธุ รกิ จ ผลิ ตและจาหน่ ายวัตถุ ที่ใช้เ ป็ น
ส่ วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 6 กลุ่ม
1.1
1.2
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1.4
1.5
1.6

กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น รสและสี ผสมอาหาร
กลุ่มแป้งและซอส
กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
กลุ่มอาหารแช่แข็ง
กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ือมาเพื่อจาหน่าย

นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ ง ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนในนามบริ ษทั พรี
เมี่ยมฟู้ดส์ จากัด และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รี สอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนในนามบริ ษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก
แร็ นซ์ จากัด
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
งบกำไรขำดทุนรวม (หน่วย : ล้ำนบำท)

กำรเปลีย่ นแปลง

สำหรับปี
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รวมต้นทุน

1,744.17

1,774.03

29.87

1.71%

้ ต้น
กำไรขัน

994.08

1,090.62

96.54

9.71%

11.34

17.34
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52.92%

ค่าใช้จา่ ยในการขาย

191.18

182.01

-9.17

-4.80%

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

386.17

457.10

70.92

20.71

25.95

5.24

18.37%
25.33%

407.36

442.90

35.54

86.24

89.37

3.12

8.72%
3.62%

321.11

353.54

32.42

10.10%

รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้จากการประกอบกิ จการโรงแรม
รวมรำยได้
ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนจากการประกอบกิ จการโรงแรม

รายได้อนื่

ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

จำนวนเงิน

ร้อยละ

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
รายได้ จากการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการดาเนิ นธุรกิจเท่ากับ 2,864.65 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 126.41
ล้านบาท หรื อ 4.62% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายได้แต่ละประเภท ดังนี้
1. รายได้จากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รายได้จากการขายเท่ากับ 2,776.38 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนิ นธุรกิจ
รวมเท่ากับ 96.92% โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 143.86 ล้านบาท หรื อ 5.46% เมื่อเทียบกับปี 2561
ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสิ นค้า ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสิ นค้ากลุ่มแป้งและซอส สิ นค้ากลุ่ม
วัตถุแต่งกลิ่นรสและสี ผสมอาหาร และสิ นค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง โดยเป็ นการขายให้กบั ลูกค้ารายเดิม ในประเทศ และลูกค้า
ของบริ ษทั ย่อยที่ประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย
2. รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม เท่ากับ 88.28 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการ
ดาเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 3.08% โดยรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมลดลงเท่ากับ 17.45 ล้านบาท หรื อ 16.50% เมื่อเทียบกับปี
2561 ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของจานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรม นอกจากนี้ ยัง
มีผลกระทบจากการปิ ดพื้นที่โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่บางส่ วนเพื่อปรับปรุ งอาคารโรงแรมในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา และ
ปัญหาวิกฤตฝุ่ นควันในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงต้นปี 2562
กาไรขั้นต้ น
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 1,090.62 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการขายเท่ากับ 38.07%
โดยมีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 96.54 ล้านบาท หรื อ 9.71% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีกาไรขั้นต้นเท่ากับ 994.08 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน
ต่อรายได้จากการขายเท่ากับ 36.30% โดยอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกาไรขั้นต้นแต่ละประเภทได้ ดังนี้
1. กาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไป
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาไรขั้นต้นจากการขายสิ นค้าที่ผลิตและซื้อมาขายไปเท่ากับ 1,108.00 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รายได้จากการขายเท่ากับ 39.91% โดยมีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 103.16 ล้านบาท หรื อ 10.27% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีกาไรขั้นต้น
เท่ากับ 1,004.84 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการขายเท่ากับ 36.70% ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ้นในยอดขาย
ของสิ นค้ากลุ่มหลัก มีผลให้กาไรขั้นต้นของสิ นค้ากลุ่มแป้งและซอส เพิ่มขึ้น 15.14 ล้านบาท สิ นค้ากลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและสี ผสม
อาหารเพิม่ ขึ้น 63.86 ล้านบาท
2. กาไรขั้นต้นจากกิจการโรงแรม
ในปี 2562 ขาดทุนขั้นต้นของกิจการโรงแรมเท่ากับ 17.38 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากกิจการโรงแรมเท่ากับ 19.69% โดย
มีขาดทุนเพิ่มขึ้น 6.62 ล้านบาท หรื อ 61.54% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสาเหตุจากจานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ซึ่งเป็ นกลุ่ม
ลูกค้าหลักของโรงแรมลดลง และปัญหาวิกฤตฝุ่ นควันในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงต้นปี 2562 ที่ผา่ นมา

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 639.11 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจเท่ากับ 22.31% โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร เพิ่มขึ้น
61.75 ล้านบาท หรื อ 10.70% เมื่อเทียบกับ ปี 2561
สาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิม่ ขึ้น ประกอบด้วย
การเพิ่มขึ้ นจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 40.23 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายในการนาเสนอข้อมูลให้กบั นักลงทุน 8.52
ล้านบาท การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าโรงแรม 11.56 ล้านบาท การตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 10.23
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ปรึ กษาวิชาชีพ 8.22 ล้านบาท และอื่น ๆ 1.70 ล้านบาท
การเพิ่มขึ้นของค่าเสื่ อมราคา 5.19 ล้านบาท
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยที่ประเทศเวียดนาม 4.63 ล้านบาท
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริ หารของบริ ษทั ย่อยที่ประเทศอินโดนีเซีย 4.42 ล้านบาท
กาไรสาหรับปี
กาไรสาหรับปี 2562 เท่ากับ 353.54 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ รายได้จากการดาเนิ นธุ รกิจ รวมเท่ากับ 12.34% โดยเพิ่มขึ้ น
32.42 ล้านบาท หรื อ 10.10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่ งเป็ นผลจากการขายสิ นค้าเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสิ นค้าที่มีกาไรขั้นต้นสู ง และการบริ หารจัดการสิ นค้าที่ดีข้ ึน
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรั พย์รวม เท่ากับ 4,412.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 964.66 ล้านบาท หรื อ
เพิม่ ขึ้นเท่ากับ 27.98% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญประกอบด้วย
การเพิม่ ขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 985.00 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
- เงินสดรับจากการออกหุ ้นสามัญสุ ทธิจากเงินสดจ่ายในการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 1,675.28 ล้านบาท
- เงินสดรับสุ ทธิจากการดาเนินงานจานวน 485.11 ล้านบาท
- การจ่ายชาระเงินกูย้ มื ทั้งสิ้ นจานวน 795.75 ล้านบาท
- การจ่ายลงทุนเพื่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ และสร้างโกดังและซื้อเครื่ องจักรของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยในประเทศจานวน 145.34 ล้านบาท
- การจ่ายเงินปันผลจานวน 246.00 ล้านบาท
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจานวน 90.80 ล้านบาท มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562
การลดลงของสิ นค้าคงเหลือจานวน 63.53 ล้านบาท เนื่องมาจากการบริ หารจัดการสิ นค้าที่ดีข้ ึน
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หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อ ยมีห นี้ สิ นรวมเท่ากับ 542.44 ล้านบาท คิ ดเป็ นสั ดส่ ว นต่ อ สิ นทรั พย์รวม เท่ากับ
12.29% โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี หนี้ สินรวมลดลง 813.46 ล้านบาท หรื อลดลง 59.99% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญประกอบด้วย
การลดลงของเงินกูย้ มื จานวน 272.97 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่จากการจ่ายชาระคืนภายหลังการเพิ่มทุน
การลดลงของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรื อ กิจการที่เ กี่ยวข้องกันจานวน 522.78 ล้านบาท โดยส่ ว นใหญ่จ ากการจ่ ายชาระคืน
ภายหลังการเพิ่มทุน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีส่ว นของผูถ้ ือ หุ ้น เท่ากับ 3,869.88 ล้านบาท คิ ดเป็ นสั ดส่ วนต่ อสิ นทรั พย์รวม
เท่ากับ 87.71% โดยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเพิ่มขึ้น 1,778.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจาก
บริ ษทั มีการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ประชาชนทัว่ ไป จานวนเงินสุ ทธิ 1,675.28 ล้านบาท
บริ ษทั มีกาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี จานวน 348.85 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากกาไรสาหรับปี 2562 จานวน 353.53 ล้านบาท
สุ ทธิจากขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่งเกิดจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจานวน 4.69 ล้านบาท
สุ ทธิจากเงินปันผลจ่าย จานวน 246 ล้านบาท
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย แสดงรายการกระแสเงินสดรับและจ่ายได้ดงั นี้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงาน จานวน 485.11 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 132.96 ล้านบาท ซึ่งส่ วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์
มูลค่า 145.34 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ และสร้างโกดังและซื้อเครื่ องจักร
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศ และได้รับเงินสดจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นจานวน 13.11 ล้านบาท
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน 633.52 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี จานวน 248.27 ล้านบาท ส่ งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี เท่ากับ 1,234.42 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

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

