
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับ

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน  

การบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทาง

การเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องท่ีมีนัยสำคัญท้ังหมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ 

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได้ 

 

ข้อสรุป 

 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง รายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

ไพบูล  ตันกูล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 

กรุงเทพมหานคร 

14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 



บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนเกินจากการ จัดสรรเป็น ผลต่างอัตรา รวมส่วน

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน รวมธุรกิจภายใต้ ทุนส ารอง แลกเปล่ียนจาก ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียท่ี

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การแปลงค่างบการเงิน ของบริษัทใหญ่ ไม่มีอ านาจควบคุม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 638,000,000 93,663,209 94,712,575 - 1,545,293,785 (2,049,337) 2,369,620,232 1,605,024

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับงวด

การเพ่ิมหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 19) 842,000,000 - - - - - 842,000,000 -

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเพ่ิมข้ึนจากบริษัทย่อยเรียกช าระค่าหุ้น - - - - - - - 240,527

จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย - - - 63,800,000 (63,800,000) - - -

จ่ายเงินปันผล - - - - (1,436,200,000) - (1,436,200,000) -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 170,236,696 407,021 170,643,717 (1,613,685)

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 1,480,000,000 93,663,209 94,712,575 63,800,000 215,530,481 (1,642,316) 1,946,063,949 231,866

ยอดคงเหลือต้นงวด วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,480,000,000 93,663,209 94,712,575 77,000,000 350,502,734 (3,046,750) 2,092,831,768 (1,078,436)

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับงวด

จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) - - - 13,500,000 (13,500,000) - - -

จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 21) - - - - (250,000,000) - (250,000,000) (4,971)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - - 147,590,717 (4,002,782) 143,587,935 (400,709)

ยอดคงเหลือส้ินงวด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 1,480,000,000 93,663,209 94,712,575 90,500,000 234,593,451 (7,049,532) 1,986,419,703 (1,484,116)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

           9



รวมส่วนของ

เจ้าของ

บาท

2,371,225,256

842,000,000

240,527

-

(1,436,200,000)

169,030,032

1,946,295,815

2,091,753,332

-

(250,004,971)

143,187,226

1,984,935,587

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

           10



บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟูด้ ซพัพลาย จำกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

สำหรบังวดระหวา่งกาลสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

14 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามท่ีได้จดทะเบียนดังนี้ 

 

สำนักงานใหญ่: เลขท่ี 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ” 

 

การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ คือ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมปัง สิ่งปรุงรสสี กลิ่น เครื่องหอมและเคมีภัณฑ์ประเภทอาหาร 

เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องอุปโภค และธุรกิจโรงแรม 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงินบาท เว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลท่ีนำเสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 

2 เกณฑก์ารจดัทำขอ้มูลทางการเงนิ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เรื่อง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จัดทำตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับ

ภาษาไทยเป็นหลัก 

  



บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟูด้ ซพัพลาย จำกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

สำหรบังวดระหวา่งกาลสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
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3 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบัญชีที ่ใช้ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที ่ใช้ในการจัดทำ 

งบการเงินสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นเรื่องท่ีอธบิายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 

 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีป่รบัปรงุใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งและมผีลกระทบอยา่งมสีาระสำคญัตอ่กลุ่มกจิการ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

ก) เครื่องมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบับท่ี 16 

เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน 

   ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบับท่ี 19 

เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

 

มาตรฐานเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและการตัดรายการสินทรัพย์

ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และการแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ส่งผลให้กลุ่มกิจการและบริษัทรับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดท่ีกลุ่มกิจการ

และบริษัทเป็นผู้เช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน 

อีกต่อไป กลุ่มกิจการและบริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ (สิทธิในการใช้สินทรัพย์ท่ีเช่า) และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็น

สัญญาเช่าระยะสั้นหรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าต่ำ 

 

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการกำลังอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดังกล่าวต่อกลุ่มกิจการและบริษัท 
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4 การเปลีย่นแปลงนโยบายบัญช ี

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีทำกับลูกค้า 

 

กลุ่มกิจการและบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื ่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้ามาถือปฏิบัติตั ้งแต่  

วันท่ี 1 มกราคม 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นรายการปรับปรุงกับกำไร

สะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้ประเมินและพิจารณาว่า 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการและบริษัท ดังนั้นจึงไม่ได้ปรับปรุงรายการกำไรสะสม

ต้นงวด 

 

5 การประมาณการ 

 

ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการนำนโยบายการ

บัญชีมาใช้ และจำนวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและ

แหล่งที่มาของข้อมูลที่สำคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการจากงวดก่อน 
 

ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ อายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของโรงงาน อาคารสำนักงานและโรงแรม  

ได้เปลี่ยนไปจากท่ีใช้สำหรับ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (หมายเหตุ 14) 
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6 ขอ้มูลตามสว่นงานและรายได ้

 

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านสายการเงินของกลุ่มกิจการระบุส่วนงานท่ีรายงานของธุรกิจเพื่อใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยจำแนกตามท่ีมาของรายได้ ได้แก่ กลุ่มรายได้ในประเทศและ

กลุ่มรายได้ส่งออกต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจำหน่าย และธุรกิจโรงแรม ดังนี้ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม 

 รายไดใ้นประเทศ รายไดส้ง่ออกต่างประเทศ  

 ผลติและจำหนา่ย ธรุกจิโรงแรม ผลติและจำหนา่ย รวม 

สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

รายได้ตามส่วนงาน 1,279,826,684 1,221,457,773 45,791,387 52,725,041 254,146,495 205,842,020 1,579,764,566 1,480,024,834 

หัก  รายได้ระหว่างส่วนงาน (115,887,894) (112,169,930) - (3,600) (51,053,826) (32,129,418) (166,941,720) (144,302,948) 

รวมรายไดจ้ากลูกค้าภายนอก 1,163,938,790 1,109,287,843 45,791,387 52,721,441 203,092,669 173,712,602 1,412,822,846 1,335,721,886 
         

กำไรขาดทนุตามสว่นงาน 517,085,542 445,617,820 (11,710,385) (4,904,461) 41,866,602 42,495,894 547,241,759 483,209,253  
         

รายได้อื่น       2,727,277 7,295,002  

ค่าใช้จ่ายในการขาย       (94,825,656) (92,715,610) 

ค่าใช้จ่ายบริหาร       (240,488,901) (176,902,525) 

ต้นทุนทางการเงิน       (14,444,816) (7,835,314) 

กำไรกอ่นภาษเีงนิได ้       200,209,663 213,050,806 

ภาษีเงินได้       (52,984,183) (44,196,979) 

กำไรสทุธสิำหรับงวด       147,225,480 168,853,827 
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได ้         

เมื่อปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น (point in time) 1,163,938,790 1,109,287,843 14,282,711 17,379,384 202,026,696 172,704,534 1,380,248,197 1,299,371,761 

ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบัติตามภาระท่ีต้องปฏิบัติ (over time) - - 31,508,676 35,342,057 1,065,973 1,008,068 32,574,649 36,350,125 

รวมรายได ้ 1,163,938,790 1,109,287,843 45,791,387 52,721,441 203,092,669 173,712,602 1,412,822,846 1,335,721,886 
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ในระหว่างงวดกลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ภายนอก 2 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17 และร้อยละ 11 ของรายได้จากการขาย

และบริการของกลุ่มกิจการตามลำดับ ซึ่งอยู่ในส่วนงานผลิตและจำหน่ายในประเทศ โดยมีรายได้สำหรับงวดหกเดือนจากลูกค้า

ดังกล่าวจำนวน 377,746,740 บาท (สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : ลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 ราย ซึ่ง 

คิดเป็นร้อยละ 16 และร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มกิจการตามลำดับ โดยมีจำนวน 337,873,740 บาท) 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่อยู่ ในต่างประเทศของกลุ่มกิจการนั้นมีจำนวนไม่เป็น

สาระสำคัญ 

 

7 มูลคา่ยตุธิรรม 

 

กลุ่มกิจการและบริษัทไม่มียอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

8 เงนิลงทนุระยะสัน้ 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนระยะสั้นดังนี้ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2562 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 ราคาทนุ  มูลคา่ยตุธิรรม ราคาทนุ  มูลคา่ยตุธิรรม 

 บาท บาท บาท บาท 

เงนิลงทนุระยะสัน้     

เงินฝากประจำ 70,230 70,230 13,185,082 13,185,082 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 70,230 70,230 13,185,082 13,185,082 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เงินลงทุนระยะสั้นมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม 

 เงนิฝากประจำ 

 บาท 

  

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 13,185,082 

จำหน่ายออกไป (13,114,852) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 70,230 

 

เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินมีระยะเวลาครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปี  

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 1.30 ต่อปี) 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 664,794,356 626,820,494 431,609,068 424,294,693 

ลูกหนี้การค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 23) - 230,743 115,183,299 66,083,893 

หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (30,878,434) (31,225,400) (28,056,814) (28,136,288) 

ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 633,915,922 595,825,837 518,735,553 462,242,298 

ลูกหนี้การค้า - กิจการโรงแรม 1,397,678 2,970,342 - - 

ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 635,313,600 598,796,179 518,735,553 462,242,298 

เงินจ่ายล่วงหน้า  16,143,900 9,138,826 12,484,397 4,885,385 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 17,704,802 19,149,183 5,792,597 7,718,899 

ลูกหนี้อื่นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 23) - - 16,987,523 8,216,316 

ลูกหนี้อื่นกิจการอื่น 13,258,014 8,937,539 - - 

รายได้ค้างรับ 142,795 99,984 117,027 57,906 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 682,563,111 636,121,711 554,117,097 483,120,804 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ลูกหนี้มูลค่า 20,897 บาท ของกลุ่มกิจการได้ถูกตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญ

ระหว่างงวดเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บได้ (ระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจการและบริษัทบันทึก 

หนี้สูญระหว่างปีจำนวน 40,319 บาท) 

 

ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ท่ีค้างชำระได้ ดังนี้ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ยังไม่ครบกำหนดชำระ 436,082,354 436,063,688 323,311,210 320,510,600 

ไม่เกิน 3 เดือน 183,736,800 155,108,334 179,362,708 129,009,065 

3 - 6 เดือน 13,037,141 6,434,281 15,985,815 10,542,526 

6 - 12 เดือน 2,469,203 2,668,759 90,532 3,191,391 

เกินกว่า 12 เดือน 30,866,536 29,746,517 28,042,102 27,125,004 

 666,192,034 630,021,579 546,792,367 490,378,586 

หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (30,878,434) (31,225,400) (28,056,814) (28,136,288) 

 635,313,600 598,796,179 518,735,553 462,242,298 
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10 เงนิให้กูย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หมนุเวยีน     

กิจการที่เกี่ยวข้อง     

   - ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     

ท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 23) - - 24,500,000 30,500,000 

   - เงนิให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

(หมายเหตุ 23) - - 41,968,182 - 

รวม - - 66,468,182 30,500,000 

     

ไมห่มนุเวยีน     

กิจการที่เกี่ยวข้อง     

   - เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

(หมายเหตุ 23) - - 68,166,667 126,416,667 

รวม - - 68,166,667 126,416,667 

     

รวมเงนิใหกู้ย้ืมแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั - - 134,634,849 156,916,667 
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11 สนิค้าคงเหลอื 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สินค้าสำเร็จรูป 425,726,856 411,648,222 274,900,937 270,173,779 

วัตถุดิบ 265,656,155 266,416,496 136,043,095 149,497,067 

วัสดุหีบห่อ 45,905,385 40,209,208 37,055,491 33,095,297 

วัสดุสิ้นเปลือง 11,496,335 14,147,543 9,733,056 12,439,866 

รวม 748,784,731 732,421,469 457,732,579 465,206,009 

หัก  ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้า (3,996,937) (5,410,599) (2,030,432) (5,163,360) 

หัก  ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย (38,558,697) (34,636,964) (23,042,170) (19,947,598) 

 706,229,097 692,373,906 432,659,977 440,095,051 

สินค้าระหว่างทาง 31,541,540 50,511,815 25,266,803 43,646,691 

รวมสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจจัดจำหน่าย - สุทธ ิ 737,770,637 742,885,721 457,926,780 483,741,742 

     

อาหารและเครื่องดื่ม 983,270 1,167,528 - - 

วัสดุสิ้นเปลือง 1,961,868 1,985,699 - - 

รวมสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจโรงแรม - สุทธ ิ 2,945,138 3,153,227 - - 

     

รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 740,715,775 746,038,948 457,926,780 483,741,742 

 

ระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวนเงิน 1,413,662 บาท และ 3,132,928 บาท ตามลำดับ (ระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจการและบริษัทกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 

เป็นจำนวน 1,295,682 บาทและ 518,703 บาท ตามลำดับ) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

 

ระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทได้รับรู้ผลขาดทุนค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเป็นจำนวนเงิน 

3,921,733 บาท และ 3,094,572 บาท ตามลำดับ (ระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : ได้รับรู้ผลขาดทุนค่าเผ่ือ

สินค้าล้าสมัยเป็นจำนวนเงิน 18,779,369 บาท และ 10,868,439 บาท ตามลำดับ) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
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12 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท 

   

บริษัทย่อย 742,656,711 715,465,045 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 742,656,711 715,465,045 

 

รายละเอียดของเงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้ 

 

 สถานทีห่ลกัในการ  

สดัสว่นของหุน้สามญั 

ทีถ่อืโดยกลุม่กจิการ 

สดัสว่นของหุน้สามญั 

ทีถ่อืโดยสว่นไดเ้สยี 

ทีไ่มม่อีำนาจควบคมุ 

มลูคา่เงนิลงทุนใน 

บรษิทัยอ่ย 

 ประกอบธรุกจิ/  30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 ประเทศ  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บรษิทั ทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกจิ รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ บาท บาท 

         

R&B Food Supply Vietnam Limited          

   Liability Company เวียดนาม ผลิตและจัดจำหน่าย 100.00 100.00 - - 22,762,000 22,762,000 

PT RBFood Supply Indonesia อินโดนีเซีย จัดจำหน่าย 60.00 60.00 40.00 40.00 14,894,570 14,894,570 

PT RBFood Manufaktur Indonesia อินโดนีเซีย ผลิตและจัดจำหน่าย 80.00 80.00 20.00 20.00 36,278,932 9,087,266 

บริษัท ไทยเฟลเวอร ์         

   แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด ไทย ผลิตและจัดจำหน่าย 99.99 99.99 0.01 0.01 187,970,392 187,970,392 

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด ไทย ผลิตและจัดจำหน่าย 99.99 99.99 0.01 0.01 444,174,099 444,174,099 

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัด ไทย ผลิตและจัดจำหน่าย 99.97 99.97 0.03 0.03 36,576,718 36,576,718 

       742,656,711 715,465,045 

 

ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัทได้ทำการจ่ายชำระค่าหุ้นคงค้างในบริษัท PT RBFood Manufaktur 

Indonesia จำนวน 22,674,625 บาท และ 4,517,041 บาท ตามลำดับ 

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด

และบริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัดได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 1.31 บาทต่อหุ้น 

เป็นจำนวนเงิน 48 ล้านบาท จำนวน 0.36 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.59 ล้านบาทและจำนวน 44.38 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 

16.20 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรวมเป็นจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 65.79 ล้านบาท ซึ ่งเงินปันผลดังกล่าวถูกจ่ายให้ผู ้ถือหุ ้นในวันท่ี  

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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13 อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ 

 

   ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ 

   วนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562   ทีด่นิ  

ทีด่นิ อาคาร  

และสว่นปรับปรงุอาคาร 

   บาท บาท 
     

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ   - 76,576,127 

การโอนเข้า (ออก)   67,126,009 32,565,208 

ค่าเสื่อมราคา   - (2,658,681) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธ ิ   67,126,009 106,482,654 

มูลค่ายุติธรรม   126,800,000 129,717,550 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการและบริษัทประกอบด้วยที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร โดยที่ดินถูก

ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด นอกจากนี้ส่วนของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารถูกประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้

วิธีรายได้ ข้อมูลหลักที่บริษัทใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าตามอัตราตลาด สุทธิจาก

กระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ และอัตราคิดลดอ้างอิงจากสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนทางการ

เงินของบริษัทซึ่งผู้บริหารเห็นสมควร บวกด้วยอัตราความเสี่ยงท่ีเหมาะสม อัตราคิดลดท่ีใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันในเรื่อง

มูลค่าของการเงินและปัจจัยความเสี่ยงท่ีเหมาะสม โดยส่วนใหญ่มีอัตราคิดลดร้อยละ 12 ต่อป ี

 

14 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์และสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 

 

รายการเคลื่อนไหวของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุ 

   วนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 

ทีด่นิ อาคาร  

และอปุกรณ ์

สนิทรพัย ์

ไมม่ตีวัตน 

ทีด่นิ อาคาร  

และอปุกรณ ์

สนิทรพัย ์

ไมม่ตีวัตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 1,721,618,375 23,696,716 809,307,338 14,797,816 

ซื้อสินทรัพย์ 64,024,044 1,685,849 31,769,896 862,000 

การจำหน่ายออกไป/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (380,182) - (19,923,149) - 

ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย (87,878,959) (7,046,068) (43,487,033) (4,812,864) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า (11,571,640) - - - 

โอนออกไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (67,126,009) - (32,565,208) - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (20,770) - - - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธ ิ 1,618,664,859 18,336,497 745,101,844 10,846,952 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษัทได้นำที่ดินและอาคารบางส่วนไปเป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

(หมายเหตุ 16) 

 

ในระหว่างงวดไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2562 อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรมทั้งสองแห่งของกลุ่มกิจการ ได้เกิดการด้อยค่าจำนวน 11.57 ล้านบาท 

ซึ่งกลุ่มกิจการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยสถานการณ์ที่ทำ

ให้เกิดข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์เนื่องจากธุรกิจโรงแรมทั้งสองแห่งมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การด้อยค่าดังกลา่ว

เกิดขึ้นเนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ซึ่งก็คือมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย) ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย์ ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงจากหน่วยท่ีก่อให้เกิดเงินสดคือสินทรัพย์ของธุรกิจโรงแรม ฝ่ายบริหารกำหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจาก

มูลค่าจากการใช้ ซึ ่งถูกประเมินล่าสุดโดยผู ้ประเมินอิสระที ่มีคุณสมบัติของผู ้เชี ่ยวชาญในวิชาชีพที ่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอัตราคิดลดที่ใช้ในการประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เท่ากับ                  

ร้อยละ 11 

 

15 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น 198,385,329 204,456,627 159,834,076 168,746,317 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23) - 23,009,240 10,637,686 31,044,202 

เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น 37,175,818 30,133,845 21,791,236 18,261,617 

เจ้าหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23) 3,408,284 3,959,162 5,772,642 3,543,335 

เจ้าหนี้กรรมการ (หมายเหตุ 23) 3,787,478 1,311,296 2,368,742 689,423 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 65,918,936 73,441,381 42,829,661 46,902,989 

เงินมัดจำค่าห้องพักท่ีมีการจอง 1,374,939 1,952,942 - - 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 310,050,784 338,264,493 243,234,043 269,187,883 
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16 เงนิกู้ยมื 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

หมนุเวยีน     

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 382,200,000 225,000,000 262,200,000 115,000,000 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว     

   ท่ีถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี     

     - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 23,841,937 27,787,306 10,390,000 14,640,000 

     - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 12,888 768,137 - 642,634 

     - เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือ     

        กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมายเหตุ 23) 106,266,976 34,345,854 76,620,976 10,945,854 

เงินกู้ยืมหมุนเวียนรวม 512,321,801 287,901,297 349,210,976 141,228,488 

     

ไมห่มนุเวยีน     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 64,381,277 74,267,078 17,090,000 20,160,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 36,269,492 34,668,442 34,351,795 32,835,396 

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

   (หมายเหตุ 23) 454,813,024 538,434,146 372,159,024 437,834,146 

เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม 555,463,793 647,369,666 423,600,819 490,829,542 

เงนิกู้ยมืรวม 1,067,785,594 935,270,963 772,811,795 632,058,030 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน คือ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดือน ประเภทมีหลักประกันเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตั๋วสัญญา

ใช้เงินดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.40 ถึง 4.75 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 2.40 ถึง 4.75 ต่อปี) เงินกู้ยืมดังกล่าว

ค้ำประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์และที่ดินบางส่วนของกลุ่มกิจการและบริษัท (หมายเหตุ 14) 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน คือ เงินกู้ยืมประเภทมีหลักประกันจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศของกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิ้น 88.22 ล้านบาท และ 27.48 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ถึง 6.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือน

จำนวน 7 งวดถึง 54 งวด งวดละ 0.28 ล้านบาท ถึง 1.05 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์และที่ดินบางส่วนของ

กลุ่มกิจการและบริษัท (หมายเหตุ 14) 
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี ้

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม 

ขอ้มูลทางการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 

สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 บาท บาท 

   

ราคาตามบัญชีต้นงวด 327,054,384 149,800,000 

กู้ยืมระหว่างงวด 267,200,000 187,200,000 

การจ่ายคืนเงินกู้ยืม (123,831,170) (47,320,000) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 470,423,214 289,680,000 

 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีวงเงินกู้ยืมท่ียังไม่ได้เบิกออกมาใช้ดังต่อไปนี้ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

อัตราดอกเบ้ียลอยตัว     

   - ครบกำหนดภายใน 1 ปี 207,321,347 219,719,483 47,700,000 47,700,000 

   - ครบกำหนดเกิน 1 ปี 900,000 900,000 - - 

 

วงเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปี เป็นวงเงินกู้ยืมของแต่ละปีที่จะมีการทบทวนตามวาระ และได้รับมาเพื่อใช้ในการขยาย 

การดำเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษัท 

 

17 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

 

การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสดุวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีดงันี ้

 

  ขอ้มูลทางการเงนิ 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 

สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 บาท บาท 

   

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 38,479,660 24,364,512 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 2,434,146 1,256,943 

ต้นทุนดอกเบี้ย 607,507 393,421 

ต้นทุนบริการอดีต 10,027,206 7,389,196 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 51,548,519 33,404,072 
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18 ภาษเีงนิได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษีเงินได้งวดปจัจุบัน 58,995,399 48,146,717 49,698,966 36,882,468 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (6,011,216) (3,949,738) (2,187,188) (1,559,498) 

รวม 52,984,183 44,196,979 47,511,778 35,322,970 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งเป็นค่าใช้จ่ายด้วยการประมาณการของกลุ่มกิจการและบริษัท โดยฝ่ายบริหารในอัตราภาษี

เดียวกับที่ใช้กับกำไรรวมทั้งปีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คืออัตราร้อยละ 26.46 ต่อปี และ19.80 ต่อปี ตามลำดับ (ประมาณการอัตราภาษีเงินได้

ของกลุ่มกิจการและบริษัทท่ีใช้ในงวดระหว่างกาลปีก่อน คืออัตราร้อยละ 20.00 ต่อปี และ 20.00 ต่อปี ตามลำดับ)  

 

19 ทนุเรอืนหุน้ 

 

 จำนวน จำนวนหุน้ หุน้สามญั 

สว่นเกนิ 

มูลคา่หุน้  

 

รวม 

 หุน้เดมิ หลงัการแตกหุน้ บาท บาท บาท 

      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 6,380,000 638,000,000 638,000,000 93,663,209 731,663,209 

การออกหุ้น 8,420,000 842,000,000 842,000,000 - 842,000,000 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 14,800,000 1,480,000,000 1,480,000,000 93,663,209 1,573,663,209 

      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 14,800,000 1,480,000,000 1,480,000,000 93,663,209 1,573,663,209 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14,800,000 1,480,000,000 1,480,000,000 93,663,209 1,573,663,209 

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 638 ล้านบาท 

(แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,380,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นจำนวน 1,480 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,800,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นทั้งหมดและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันท่ี 11 เมษายน 

พ.ศ. 2561 

 

เมื ่อวันที ่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในที ่ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้เปลี ่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที ่ตราไว้จากเดิม 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 14,800,000 หุ้น เป็น 1,480,000,000 หุ้น และ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,480 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 2,000 ล้านบาท 

(แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (“IPO”) เมื่อบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงบริษัทได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นและการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

เมื่อวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญมีผลทำให้ต้องปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 

ขั้นพื้นฐานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่แรก 
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20 ทนุสำรองตามกฎหมาย 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที/่สำหรับปสีิน้สดุวนัที่ 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ณ วันต้นงวด 77,000,000 - 77,000,000 - 

จัดสรรระหว่างงวด/ปี 13,500,000 77,000,000 13,500,000 77,000,000 

ณ วันปลายงวด 90,500,000 77,000,000 90,500,000 77,000,000 

 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

ประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้ 

จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 

21 เงนิปนัผล 

 

เมื ่อวันที ่ 8 พฤษภาคม 2562 ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 0.17 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 250 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นใน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

 

22 ภาระผกูพนั 

 

ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ภาระผูกพันท่ีเป็นข้อผูกมัด ณ วันท่ีในข้อมูลทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในข้อมูลทางการเงิน มีดังนี้ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     

   - อาคารสำนักงานใหม่และส่วนปรับปรุง 7,068,458 2,777,620 6,291,963 2,232,760 

รวม 7,068,458 2,777,620 6,291,963 2,232,760 

 

โดยอาคารสำนักงานใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2562  
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ภาระผกูพนัตามสัญญาเชา่ดำเนนิงาน 

 

กลุ่มกิจการและบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานเกี่ยวกับการเช่าที่ดิน การเช่าอาคารสำนักงานโดยทำสัญญากับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้กลุ่มกิจการและบริษัทยังมีสัญญาเช่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าบริการรักษาความปลอดภัยและสัญญาบริการสำหรับการ

ดำเนินการตามปกติของกลุ่มกิจการและบริษัทซึ่งเป็นภาระผูกพันกับบุคคลภายนอก 

 

ภาระผูกพันในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้ขั้นต่ำมีดังนี้ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ภายใน 1 ปี 26,359,653 23,732,529 14,821,135 12,557,253 

เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 60,294,305 63,129,456 36,260,024 37,381,905 

เกินกว่า 5 ปี 266,696,649 276,046,240 167,915,038 176,248,517 

รวม 353,350,607 362,908,225 218,996,197 226,187,675 

 

23 รายการกับกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือ

กิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน 

บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียง

ของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัว

ท่ีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลท้ังหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า

รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย 

 

บริษัทถูกควบคุมโดยกลุ่มครอบครัวรัตนภูมิภิญโญ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบกลุ่มผู้ถือหุ้นได้แก่ นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ  

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ แพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมิภิญโญ และบริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด  

ซึ่งถือหุ้นในบริษัทรวมกันร้อยละ 99.99 
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ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

รายชือ่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ลักษณะความสมัพนัธ ์

  

R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company บริษัทย่อย 

PT RBFood Supply Indonesia บริษัทย่อย 

บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด บริษัทย่อย 

บริษัท พรีเม่ียมฟู้ดส์ จำกัด บริษัทย่อย 

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัด บริษัทย่อย 

PT RBFood Manufaktur Indonesia บริษัทย่อย 

Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. บริษัทย่อย 

บริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันท่ีระดับของผู้ถือหุ้น 

บริษัท พอร์ต พลัส จำกัด บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันท่ีระดับของผู้ถือหุ้น 

บริษัท โกลเบิล ไทรอัมพ์ จำกัด  บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันท่ีระดับของผู้ถือหุ้น 

บริษทั ทรานส์ลูเซ็นส์ จำกัด  บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันท่ีระดับของผู้ถือหุ้น 

บริษัท แดฟเน่ จำกัด บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันท่ีระดับของผู้ถือหุ้น 

บริษัท โบตานิค ดีไลท์ จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท เพชรเพ่ิมสิน จำกัด กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายการกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการค้าดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกัน

ระหว่างกิจการตามปกติของการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

 เงือ่นไขและหลกัเกณฑ ์
  

รายได้จากการขายสินค้า ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ 

รายได้ค่าเช่า ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระท่ีใกล้เคียงราคาตลาด 

รายได้ค่าบริการ ราคาต้นทุนบวกกำไร 

รายได้อื่น - ค่าคอมมิชชั่น ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็นร้อยละของยอดขาย 

รายได้ดอกเบี้ย ราคาตามสัญญา 

ซื้อสินค้า ราคาทุนบวกกำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ 

ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระท่ีใกล้เคียงราคาตลาด 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระท่ีใกล้เคียงราคาตลาด 

ค่าเช่า ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระท่ีใกล้เคียงราคาตลาด 

ค่าบริการ ราคาตามสัญญา 

ค่าคอมมิชชั่น ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็นร้อยละของยอดขาย 

ค่าใช้จ่ายอื่น ราคาตามสัญญา 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย ราคาตามสัญญา 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการท่ีมีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

ก) รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สำหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการขายสินค้า     

   บริษัทย่อย - - 79,390,467 61,651,498 

 - - 79,390,467 61,651,498 

     

รายได้ค่าเช่าอาคาร     

   บริษัทย่อย - - 3,513,453 1,751,820 

 - - 3,513,453 1,751,820 

     

รายได้ค่าบริการและรายได้อื่น     

   บริษัทย่อย - - 7,006,902 5,716,649 

 - - 7,006,902 5,716,649 

     

รายได้ดอกเบี้ย     

    บริษัทย่อย - - 1,197,828 1,487,147 

 - - 1,197,828 1,487,147 

     

รายได้เงินปันผล     

   บริษัทย่อย - - 65,785,029 - 

 - - 65,785,029 - 
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 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายได้จากการขายสินค้า     

   บริษัทย่อย - - 142,747,487 104,933,444 

   บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน     

      ท่ีระดับของผู้ถือหุ้น - 8,730,035 - - 

 - 8,730,035 142,747,487 104,933,444 

     

รายได้การขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     

    บริษัทย่อย - - 20,786,744 - 

 - - 20,786,744 - 

     

รายได้ค่าเช่าอาคาร     

   บริษัทย่อย - - 7,026,905 3,503,640 

 - - 7,026,905 3,503,640 

     

รายได้ค่าบริการและรายได้อื่น     

   บริษัทย่อย - - 13,609,657 10,083,571 

 - - 13,609,657 10,083,571 

     

รายได้ดอกเบี้ย     

    บริษัทย่อย - - 2,446,178 2,993,300 

 - - 2,446,178 2,993,300 

     

รายได้เงินปันผล     

    บริษัทย่อย - - 65,785,029 - 

 - - 65,785,029 - 
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ข) การซือ้สนิคา้และบริการ 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สำหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ซื้อสินค้า     

   บริษัทย่อย - - 10,559,511 15,323,504 

   บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน     

      ท่ีระดับของผู้ถือหุ้น - 2,909,000 - 2,025,000 

 - 2,909,000 10,559,511 17,348,504 

     

การซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     

   กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 233,645 - 233,645 - 

 233,645 - 233,645 - 

     

ค่าเช่าท่ีดิน     

   ผู้ถือหุ้น 4,009,513 2,989,615 2,771,668 1,574,385 

 4,009,513 2,989,615 2,771,668 1,574,385 

     

การรับบริการและค่าใช้จ่ายอื่น     

   บริษัทย่อย - - 3,969,426 3,936,063 

   กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,214,953 - - - 

 1,214,953 - 3,969,426 3,936,063 

     

ดอกเบี้ยจ่าย     

   บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน     

      ท่ีระดับของผู้ถือหุ้น 321,841 382,001 - - 

   ผู้ถือหุ้น 3,332,333 1,916,107 3,040,093 1,916,107 

 3,654,174 2,298,108 3,040,093 1,916,107 

     

เงินปันผลจ่าย     

   ผู้ถือหุ้น 250,004,971 - 250,000,000 - 

 250,004,971 - 250,000,000 - 
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 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

ซื้อสินค้า     

   บริษัทย่อย - - 20,406,418 34,528,198 

   บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน     

      ท่ีระดับของผู้ถือหุ้น 7,528,151 13,007,856 7,528,151 10,019,996 

 7,528,151 13,007,856 27,934,569 44,548,194 

     

การซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     

   กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 12,304,158 - 12,304,158 - 

 12,304,158 - 12,304,158 - 

     

ค่าเช่าท่ีดิน     

   ผู้ถือหุ้น 8,024,332 5,997,710 5,548,643 3,148,770 

 8,024,332 5,997,710 5,548,643 3,148,770 

     

การรับบริการและค่าใช้จ่ายอื่น     

   บริษัทย่อย - - 7,419,352 - 

   กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,272,663 - 57,710 8,054,145 

 1,272,663 - 7,477,062 8,054,145 

     

ดอกเบี้ยจ่าย     

   บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน     

      ท่ีระดับของผู้ถือหุ้น 668,273 800,846 - - 

   ผู้ถือหุ้น 6,637,745 1,916,107 6,055,964 1,916,107 

 7,306,018 2,716,953 6,055,964 1,916,107 

     

เงินปันผลจ่าย     

   ผู้ถือหุ้น 250,004,971 - 250,000,000 - 

 250,004,971 - 250,000,000 - 
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ค) ยอดค้างชำระทีเ่กดิจากการซือ้/ขายสนิค้าและบรกิาร 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น     

   ของกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

   บริษัทย่อย - - 132,170,822 74,069,466 

   บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน     

      ท่ีระดับของผู้ถือหุ้น - 230,743 - 230,743 

รวมลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธิ - 230,743 132,170,822 74,300,209 

     

เงินจ่ายล่วงหน้า     

   ผู้บริหารสำคัญ 27,810 67,500 27,810 67,500 

รวมเงินจ่ายล่วงหน้า 27,810 67,500 27,810 67,500 

     

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า     

   ผู้ถือหุ้น 698,513 6,740,612 - 4,153,875 

รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 698,513 6,740,612 - 4,153,875 

     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น     

   ของกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     

   บริษัทย่อย - - 14,265,595 13,068,273 

   บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน     

     ท่ีระดับของผู้ถือหุ้น - 26,843,342 - 21,394,204 

   กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 3,408,284 125,060 2,144,733 125,060 

   ผู้ถือหุ้น 3,787,478 1,311,296 2,368,742 689,423 

รวมเจ้าหนี้กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน - สุทธ ิ 7,195,762 28,279,698 18,779,070 35,276,960 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   ผู้ถือหุ้น 577,359 1,730,313 363,327 387,549 

   ผู้บริหารสำคัญ 32,850 32,460 - 27,461 

รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 610,209 1,762,773 363,327 415,010 

     

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน     

   ผู้ถือหุ้น 36,269,492 35,346,947 34,351,795 33,478,030 

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 36,269,492 35,346,947 34,351,795 33,478,030 
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ง) เงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอืกิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

บรษิทัภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั     

ยอดคงเหลือต้นงวด 74,000,000 100,400,000 - -  

เงินกู้เพ่ิมระหว่างงวด/ปี - - - - 

เงินกู้จ่ายคืนระหว่างงวด/ปี (11,700,000) (26,400,000) - - 

ยอดคงเหลือปลายงวด 62,300,000 74,000,000 - - 

     

ผูถ้อืหุน้     

ยอดคงเหลือต้นงวด 498,780,000 - 448,780,000 - 

เงินกู้เพ่ิมระหว่างงวด/ปี - 1,400,000,000 - 1,350,000,000 

เงินกู้จ่ายคืนระหว่างงวด/ปี - (901,220,000) - (901,220,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 498,780,000 498,780,000 448,780,000 448,780,000 

     

รวมเงนิกูย้มืจากบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 561,080,000 572,780,000 448,780,000 448,780,000 

 

เงินกู้ยืมจากบริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกันและผู้ถือหุ้นเป็นประเภทมีดอกเบี้ยโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ถึง 1.97 ต่อปี  

ไม่มีหลักประกัน และมีกำหนดวันจ่ายชำระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี 

 

จ) เงนิให้กูย้มืแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 30 มถินุายน 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 

     

กิจการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

ยอดคงเหลือต้นงวด - - 156,916,667 176,000,000 

เงินให้กู้ยืมเพ่ิมระหว่างงวด/ปี - - 41,968,182 - 

เงินรับชำระคืนระหว่างงวด/ปี - - (64,250,000) (19,083,333) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - - 134,634,849 156,916,667 
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โดยระยะเวลาและเงื่อนไขของสัญญาเงินให้กูย้ืมมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 จำนวนเงนิ  จำนวนเงนิทีจ่า่ยคนื  

 ใหกู้้ยมืเงนิคงเหลือ  สำหรบังวดสิน้สดุ  

 วนัที ่30 มิถนุายน  วนัที ่30 มิถนุายน  

 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562 อตัราดอกเบี้ย 

บรษิัท บาท  ระยะเวลาจา่ยชำระ บาท  รอ้ยละ  
     

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด 51,000,000 ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนด

ชำระคืนในปี พ.ศ. 2566 

58,000,000 3.30 

บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ 

   แฟรกแร็นซ์ จำกัด 

66,666,667 ไม่มีหลักประกันโดยแบ่งเป็นเงิน

กู ้ย ืมระยะสั ้นจำนวน 25.00 ล้าน

บาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 

41.67 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนด

ชำระคืนในปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 

2565 ตามลำดับ 

6,250,000 3.30-3.70 

R&B Food Supply Vietnam 

   Limited Liability Company 

10,853,522 ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนด

ชำระคืนในปี พ.ศ. 2563 

- 3.70 

PT RBFood Manufaktur 

   Indonesia 

6,114,660 ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนด

ชำระคืนในปี พ.ศ. 2563 

- 3.70 

 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามประเพณีการให้กู้ยืมปกติ รายได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเงิน 2,446,178 บาท 

(30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : 2,993,300 บาท) 

 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารสำคญัของกลุ่มกจิการ 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกลุ่มกิจการและบริษัทสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562  

มีรายละเอียดดังนี้ 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สำหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,209,925 7,328,600 8,243,708 6,176,125 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 5,520,215 15,370 4,673,727 5,654 

 15,730,140 7,343,970 12,917,435 6,181,779 

 

 ขอ้มูลทางการเงนิรวม ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

สำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่ 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,157,422 12,672,286 15,447,440 10,336,583 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 5,866,810 30,740 4,946,157 11,309 

 25,024,232 12,703,026 20,393,597 10,347,892 
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