
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและ 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็น
ผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐาน  
การบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทาง
การเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือ่มัน่ว่าจะพบเรือ่งทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง รายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
ไพบลู  ตนักลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 316,562,579 249,418,066 165,243,983 92,832,321

เงนิลงทุนระยะสัน้ 8 6,070,230 13,185,082 - -

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 9 660,446,022 636,121,711 557,239,108 483,120,804

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการ

   ทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 10, 23 - - 24,500,000 30,500,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10, 23 - - 50,356,936 -

สนิคา้คงเหลอื 11 748,877,493 746,038,948 456,256,599 483,741,742

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่                        10,184,382 3,389,613 1,787,508 1,910,468

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน                       1,742,140,706 1,648,153,420 1,255,384,134 1,092,105,335

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช้ 3,159,700 9,159,700 - -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 12 - - 756,023,624 715,465,045

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 13 67,126,009 - 105,413,238 76,576,127

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 14 1,606,735,338 1,721,618,375 744,142,405 809,307,338

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 14 14,808,707 23,696,716 8,460,430 14,797,816

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 32,051,763 30,405,192 12,123,311 13,490,672

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10, 23 - - 67,041,667 126,416,667

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 16,190,485 14,622,679 8,508,247 9,607,747

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน                       1,740,072,002 1,799,502,662 1,701,712,922 1,765,661,412

รวมสินทรพัย ์                                    3,482,212,708 3,447,656,082 2,957,097,056 2,857,766,747

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

 ……………………………………….…………………………..….  กรรมการ 

           2



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16 326,000,131 225,000,000 206,000,000 115,000,000

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 15 316,573,074 338,264,493 248,425,748 269,187,883

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 21,746,320 27,787,306 8,140,000 14,640,000

ส่วนของหนี้สนิจากสญัญาเช่าการเงนิ

   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 63,107 768,137 - 642,634

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอื

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีถ่งึก าหนดช าระ

   ภายในหนึ่งปี 16, 23 141,277,537 34,345,854 109,458,537 10,945,854

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 11,071,710 35,358,795 9,663,216 31,260,820

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 8,093,634 8,528,839 4,633,356 3,929,797

รวมหน้ีสินหมุนเวียน                          824,825,513 670,053,424 586,320,857 445,606,988

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 59,517,217 74,267,078 15,680,000 20,160,000

หนี้สนิจากสญัญาเช่าการเงนิ 16 37,412,089 34,668,442 35,187,702 32,835,396

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบุคคลหรอืกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 16, 23 413,952,463 538,434,146 339,321,463 437,834,146

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 52,862,945 38,479,660 34,229,254 24,364,512

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 563,744,714 685,849,326 424,418,419 515,194,054

รวมหน้ีสิน 1,388,570,227 1,355,902,750 1,010,739,276 960,801,042

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ          บาท          บาท          บาท          บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญัจ านวน 2,000,000,000 หุน้ 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 

หุน้สามญัจ านวน 1,480,000,000 หุน้ 

ช าระเตม็มลูค่าแลว้หุน้ละ 1 บาท 19 1,480,000,000 1,480,000,000 1,480,000,000 1,480,000,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 19 93,663,209 93,663,209 93,663,209 93,663,209

ส่วนเกนิจากการรวมธุรกจิ

ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 94,712,575 94,712,575 - -

ก าไรสะสม                      

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 20 90,500,000 77,000,000 90,500,000 77,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 344,509,077 350,502,734 282,194,571 246,302,496

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ (8,301,024) (3,046,750) - -

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,095,083,837 2,092,831,768 1,946,357,780 1,896,965,705

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (1,441,356) (1,078,436) - -

รวมส่วนของเจ้าของ              2,093,642,481 2,091,753,332 1,946,357,780 1,896,965,705

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ                    3,482,212,708 3,447,656,082 2,957,097,056 2,857,766,747

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

           4



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
ส านกังานใหญ่: เลขที ่3395 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกจิการ” 
 
การประกอบการธุรกจิของกลุ่มกจิการ คอื ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ขนมปัง สิง่ปรุงรสส ีกลิน่ เครื่องหอมและเคมภีณัฑป์ระเภทอาหาร 
เพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรมการผลติอาหาร เครือ่งดื่ม และเครือ่งอุปโภค และธุรกจิโรงแรม 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้แสดงในสกลุเงนิบาท เวน้แต่ไดร้ะบเุป็นอยา่งอื่น 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลนี้ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิ ระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกนัหรือมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
รายจ่ายทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราวในระหว่างงวดปีบญัชจีะแสดงเป็นค่าใชจ้่ายหรอืค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชโีดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัการแสดง
รายจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายหรอืคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัช ีณ วนัสิน้งวดปีบญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลตัง้คา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษเีดยีวกบัทีใ่ชก้บัผลก าไรรวมทัง้ปีทีค่าดวา่จะได้ 
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3 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท า  
งบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิายในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรบัปรงุใหม่ท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
ก) เครือ่งมอืทางการเงนิ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่32 เรือ่ง การแสดงรายการเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
   ฉบบัที ่16 

เรือ่ง การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงาน 
   ต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
   ฉบบัที ่19 

เรือ่ง การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิกลุ่มนี้กล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมลูคา่และการตดัรายการสนิทรพัย์
ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง และการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 
 

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเชา่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัรบัรูส้ญัญาเช่าเกอืบทัง้หมดทีก่ลุ่มกจิการ
และบรษิทัเป็นผูเ้ช่าในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิ 
อกีต่อไป กลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งรบัรูส้นิทรพัย ์(สทิธใินการใชส้นิทรพัยท์ีเ่ช่า) และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เวน้แต่เป็น
สญัญาเชา่ระยะสัน้หรอืเป็นสญัญาเชา่สนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ต ่า 
 
ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการก าลงัอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่อกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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4 การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 
 
กลุ่มกิจการและบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ท ากับลูกค้ามาถือปฏิบัติตัง้แต่  
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิรีบัรูผ้ลกระทบสะสมจากการปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้เป็นรายการปรบัปรุงกบั
ก าไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มูลเปรยีบเทยีบ แต่อย่างไรก็ตามผู้บรหิารได้ประเมนิและพจิารณาว่า 
การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการและบรษิทั ดงันัน้จงึไมไ่ดป้รบัปรุงรายการก าไรสะสม
ตน้งวด 
 

5 การประมาณการ 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบายการ
บญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มนีัยส าคญัในการน านโยบายการบญั ชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
การเปลีย่นแปลงประมาณการจากงวดก่อน 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ อายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของโรงงาน อาคารส านักงานและโรงแรม  
ไดเ้ปลีย่นไปจากทีใ่ชส้ าหรบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและบรษิทัไดเ้ปลี่ยนประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของโรงงาน อาคารส านักงานและ
โรงแรม จากเดมิบรษิทัประมาณอายุการใหป้ระโยชน์ 20 ปีเปลีย่นเป็นประมาณอายุการใหป้ระโยชน์ 20 - 55 ปี  
 
กลุ่มกจิการและบรษิทับนัทกึการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยใช้วธิเีปลี่ยนทนัทเีป็นต้นไป ขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลและขอ้มูล 
ทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาล ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มผีลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดงันี้ 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

มูลค่าตามบญัชี
ตามอายกุารให้
ประโยชน์เดิม 

มูลค่าตามบญัชี
ตามอายกุารให้
ประโยชน์ใหม่ ผลต่าง 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ราคาทุน 588,635,647 588,635,647 - 
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (6,002,708) (6,002,708) - 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม (219,577,426) (218,056,350) 1,521,076 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 364,605,587 366,126,663 1,521,076 
    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็    
คา่เสือ่มราคา 18,498,425 16,977,349 1,521,076 
 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มูลค่าตามบญัชี
ตามอายกุารให้
ประโยชน์เดิม 

มูลค่าตามบญัชี
ตามอายกุารให้
ประโยชน์ใหม่ ผลต่าง 

งบแสดงฐานะการเงิน    
ราคาทุน 261,334,108 261,334,108 - 
หกั คา่เสือ่มราคาสะสม (121,403,400) (120,270,389) 1,133,011 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ 139,930,708 141,063,719 1,133,011 
    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็    
คา่เสือ่มราคา 8,181,355 7,048,344 (1,133,011) 
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6 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 
ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นสายการเงนิของกลุ่มกจิการระบุส่วนงานทีร่ายงานของธุรกจิเพื่อใชใ้นการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ โดยจ าแนกตามทีม่าของรายได ้ไดแ้ก่ กลุ่มรายไดใ้นประเทศและ
กลุ่มรายไดส้ง่ออกต่างประเทศ ซึง่ประกอบธุรกจิประเภทผลติและจ าหน่าย และธุรกจิโรงแรม ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 รายได้ในประเทศ รายได้ส่งออกต่างประเทศ  
 ผลิตและจ าหน่าย ธรุกิจโรงแรม ผลิตและจ าหน่าย รวม 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 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 
         

รายไดต้ามสว่นงาน 1,878,011,819 1,839,259,771 63,527,193 77,127,386 390,810,300 313,340,361 2,332,349,312 2,229,727,518 
หกั  รายไดร้ะหว่างสว่นงาน (153,211,551) (166,080,379) (27,230) (7,200) (80,218,886) (47,972,598) (233,457,667) (214,060,177) 
รวมรายได้จากลกูค้าภายนอก 1,724,800,268 1,673,179,392 63,499,963 77,120,186 310,591,414 265,367,763 2,098,891,645 2,015,667,341 
         
ก าไรขาดทุนตามส่วนงาน 774,312,101 667,776,674 (15,644,872) (10,231,909) 56,452,181 62,174,556 815,119,410 719,719,321 
         
รายไดอ้ื่น       4,704,437 8,350,661 
ค่าใชจ้่ายในการขาย       (140,234,500) (142,701,449) 
ค่าใชจ้่ายบรหิาร       (340,337,200) (282,733,652) 
ตน้ทนุทางการเงนิ       (22,104,255) (12,823,974) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้       317,147,892 289,810,907 
ภาษเีงนิได ้       (63,947,751) (59,134,696) 
ก าไรสทุธิส าหรบังวด       253,200,141 230,676,211 
         
จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได้         
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 1,724,800,268 1,673,179,392 20,683,710 26,385,902 307,913,004 263,526,066 2,053,396,982 1,963,091,360 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) - - 42,816,253 50,734,284 2,678,410 1,841,697 45,494,663 52,575,981 
รวมรายได้ 1,724,800,268 1,673,179,392 63,499,963 77,120,186 310,591,414 265,367,763 2,098,891,645 2,015,667,341 
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ในระหว่างงวดกลุ่มกจิการมรีายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ภายนอกจ านวน 1 ราย ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 17 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร
ของกลุ่มกิจการ ซึ่งอยู่ในส่วนงานผลิตและจ าหน่ายในประเทศ โดยมีรายได้ส าหรับงวดเก้าเดือนจากลูกค้าดังกล่าวจ านวน 
338,373,873 บาท (ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 : ลกูคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 15 และ
รอ้ยละ 10 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารของกลุ่มกจิการ ซึ่งอยู่ในส่วนงานผลติและจ าหน่ายในประเทศ ตามล าดบั โดยมจี านวน 
498,446,229 บาท) 
 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนสว่นใหญ่อยูใ่นประเทศ สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนทีอ่ยู่ในต่างประเทศของกลุ่มกจิการนัน้มจี านวนไมเ่ป็นสาระส าคญั 
 

7 มูลค่ายติุธรรม 
 
กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่มยีอดคงเหลอืของเครื่องมอืทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

8 เงินลงทุนระยะสัน้ 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมเีงนิลงทุนระยะสัน้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 บาท บาท บาท บาท 
เงินลงทุนระยะสัน้     
เงนิฝากประจ า 6,070,230 6,070,230 13,185,082 13,185,082 
รวมเงนิลงทุนระยะสัน้ 6,070,230 6,070,230 13,185,082 13,185,082 
 
ในระหวา่งงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนระยะสัน้มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 เงินฝากประจ า 
 บาท 
  

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 13,185,082 
เพิม่ขึน้ 6,000,000 
จ าหน่ายออกไป (13,114,852) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 6,070,230 
 
เงนิฝากประจ ากบัสถาบนัการเงนิมรีะยะเวลาครบก าหนดเกนิกวา่ 3 เดอืน ไมเ่กนิ 12 เดอืน มอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิอยูท่ีร่อ้ยละ 1.00 ต่อปี  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 1.00 ถงึรอ้ยละ 1.30 ต่อปี) 
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9 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น 612,445,674 626,820,494 444,596,413 424,294,693 
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 23) - 230,743 87,090,951 66,083,893 
ลกูหนี้การคา้ - กจิการโรงแรม 1,635,778 2,970,342 - - 
หกั  คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (17,783,248) (31,225,400) (15,092,736) (28,136,288) 
ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 596,298,204 598,796,179 516,594,628 462,242,298 
เงนิจ่ายล่วงหน้า  21,754,321 9,138,826 15,543,198 4,885,385 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 22,949,308 19,149,183 5,785,470 7,718,899 
ลกูหนี้อื่นบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
    (หมายเหตุ 23) 4,005,288 - 19,111,315 8,216,316 
ลกูหนี้อื่นกจิการอื่น 15,179,224 8,937,539 - - 
รายไดค้า้งรบั 259,677 99,984 204,497 57,906 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธ ิ 660,446,022 636,121,711 557,239,108 483,120,804 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ลูกหนี้มูลค่า 20,897 บาท ของกลุ่มกจิการได้ถูกตดัจ าหน่ายเป็นหนี้สูญ
ระหว่างงวดเนื่องจากไม่สามารถเรยีกเกบ็ได ้(ระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 : กลุ่มกจิการและบรษิทับนัทกึ 
หนี้สญูระหวา่งปีจ านวน 40,319 บาท) 
 
ลกูหนี้การคา้กจิการอื่นและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระได ้ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 381,331,981 436,063,688 303,533,772 320,510,600 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 190,945,242 155,108,334 182,593,600 129,009,065 
3 - 6 เดอืน 22,153,941 6,434,281 27,462,826 10,542,526 
6 - 12 เดอืน 1,865,392 2,668,759 3,004,430 3,191,391 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 17,784,896 29,746,517 15,092,736 27,125,004 
 614,081,452 630,021,579 531,687,364 490,378,586 
หกั  คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (17,783,248) (31,225,400) (15,092,736) (28,136,288) 
 596,298,204 598,796,179 516,594,628 462,242,298 
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10 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวียน     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง     
   - สว่นของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 23) - - 24,500,000 30,500,000 
   - เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

(หมายเหตุ 23) - - 50,356,936 - 
รวม - - 74,856,936 30,500,000 
     
ไม่หมุนเวียน     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง     
   - เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     

(หมายเหตุ 23) - - 67,041,667 126,416,667 
รวม - - 67,041,667 126,416,667 
     
รวมเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั - - 141,898,603 156,916,667 
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11 สินค้าคงเหลือ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สนิคา้ส าเรจ็รปู 426,957,352 411,648,222 270,763,149 270,173,779 
วตัถุดบิ 248,136,042 266,416,496 118,022,583 149,497,067 
วสัดุหบีห่อ 49,602,008 40,209,208 39,078,174 33,095,297 
วสัดุสิน้เปลอืง 11,744,295 14,147,543 9,950,498 12,439,866 
รวม 736,439,697 732,421,469 437,814,404 465,206,009 
หกั  คา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สนิคา้ (3,924,203) (5,410,599) (2,092,258) (5,163,360) 
หกั  คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั (31,628,330) (34,636,964) (16,677,172) (19,947,598) 
 700,887,164 692,373,906 419,044,974 440,095,051 
สนิคา้ระหวา่งทาง 45,140,681 50,511,815 37,211,625 43,646,691 
รวมสนิคา้คงเหลอื - ธุรกจิจดัจ าหน่าย - สทุธ ิ 746,027,845 742,885,721 456,256,599 483,741,742 
     
อาหารและเครือ่งดื่ม 912,431 1,167,528 - - 
วสัดุสิน้เปลอืง 1,937,217 1,985,699 - - 
รวมสนิคา้คงเหลอื - ธุรกจิโรงแรม - สทุธ ิ 2,849,648 3,153,227 - - 
     
รวมสนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 748,877,493 746,038,948 456,256,599 483,741,742 
 
ระหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและบรษิทักลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื
ให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัเป็นจ านวนเงนิ 1,486,396 บาท และ 3,071,102 บาท ตามล าดบั (ระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่  
30 กนัยายน พ.ศ. 2561 : กลุ่มกจิการและบรษิทักลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอืให้เท่ากบัมูลค่าสุทธทิี่จะไดร้บั 
เป็นจ านวน 751,997 บาท และ 871,708 บาท ตามล าดบั) ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ  
 
ระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและบรษิทัได้รบัรู้ผลขาดทุนค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยัเป็นจ านวนเงนิ 
3,008,634 บาท และ 3,270,426 บาท ตามล าดบั (ระหว่างงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 : ได้รบัรู้ผลขาดทุนค่าเผื่อ
สนิคา้ลา้สมยัเป็นจ านวนเงนิ 17,989,566 บาท และ 11,633,744 บาท ตามล าดบั) ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท 
   

บรษิทัยอ่ย 756,023,624 715,465,045 
รวมเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 756,023,624 715,465,045 

 
รายละเอยีดของเงนิลงทุนของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 

 

 สถานท่ีหลกัในการ  
สดัส่วนของหุ้นสามญั 
ท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ 

สดัส่วนของหุ้นสามญั 
ท่ีถือโดยส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 

มูลค่าเงินลงทุนใน 
บริษทัย่อย 

 ประกอบธรุกิจ/  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 ประเทศ  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

บริษทั ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 
         
R&B Food Supply Vietnam Limited          
   Liability Company เวยีดนาม ผลติและจดัจ าหน่าย 100.00 100.00 - - 22,762,000 22,762,000 
PT RBFood Supply Indonesia อนิโดนีเซยี จดัจ าหน่าย 60.00 60.00 40.00 40.00 14,894,570 14,894,570 
PT RBFood Manufaktur Indonesia อนิโดนีเซยี ผลติและจดัจ าหน่าย 80.00 80.00 20.00 20.00 36,278,932 9,087,266 
บรษิทั ไทยเฟลเวอร ์         
   แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั ไทย ผลติและจดัจ าหน่าย 99.99 99.99 0.01 0.01 187,970,392 187,970,392 
บรษิทั พรเีมีย่มฟู้ดส ์จ ากดั ไทย ผลติและจดัจ าหน่าย 99.99 99.99 0.01 0.01 444,174,099 444,174,099 
บรษิทั เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั ไทย ผลติและจดัจ าหน่าย 99.97 99.97 0.03 0.03 36,576,718 36,576,718 
Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. จนี จดัจ าหน่าย 100.00 - - - 13,366,913 - 
       756,023,624 715,465,045 

 
ณ วนัที่ 4 มนีาคม พ.ศ. 2562 และวนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 บรษิทัได้ท าการจ่ายช าระค่าหุ้นคงค้างในบรษิทั PT RBFood Manufaktur 
Indonesia จ านวน 22,674,625 บาท และ 4,517,041 บาท ตามล าดบั 
 
ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท าการจ่ายช าระค่าหุ้นคงค้างในบริษัท Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd จ านวน 
13,366,913 บาท  
 
เมื่อวนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2562 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั บรษิทั พรเีมีย่มฟู้ดส ์จ ากดั
และบรษิทั เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั ไดอ้นุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสทุธสิ าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 1.31 บาทต่อหุน้ 
เป็นจ านวนเงนิ 48 ล้านบาท จ านวน 0.36 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิ 1.59 ล้านบาทและจ านวน 44.38 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงนิ 
16.20 ล้านบาท ตามล าดับ โดยรวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น 65.79 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวถูกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่  
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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13 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 

   ข้อมูลทางการเงินรวม 
ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562   ท่ีดิน  

ท่ีดิน อาคาร  
และส่วนปรบัปรงุอาคาร 

   บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ   - 76,576,127 
การโอนจากทีด่นิ อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร   67,126,009 32,565,208 
คา่เสือ่มราคา   - (3,728,097) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ   67,126,009 105,413,238 
มลูคา่ยุตธิรรม   126,800,000 129,717,550 
 
มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกจิการและบรษิทัประกอบด้วยที่ดนิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร โดยที่ดนิ 
ถูกประเมนิมูลค่ายุตธิรรมโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาด นอกจากนี้ส่วนของอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารถูกประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 
โดยใชว้ธิรีายได ้ขอ้มูลหลกัทีบ่รษิทัใชใ้นการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม ไดแ้ก่ ประมาณการกระแสเงนิสดคดิลดของค่าเช่าตามอตัราตลาดสุทธิ
จากกระแสเงนิสดจ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นเนื่องจากอสงัหารมิทรพัย์ และอตัราคดิลดอ้างองิจากสดัส่วนโครงสร้างเงนิทุนและ
ต้นทุนทางการเงนิของบรษิทัซึ่งผูบ้รหิารเหน็สมควร บวกดว้ยอตัราความเสีย่งทีเ่หมาะสม อตัราคดิลดทีใ่ชส้ะทอ้นถงึการประเมนิสภาวะ
ตลาดปัจจุบนัในเรือ่งมลูคา่ของการเงนิและปัจจยัความเสีย่งทีเ่หมาะสม โดยสว่นใหญ่มอีตัราคดิลดรอ้ยละ 12 ต่อปี 
 

14 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
รายการเคลื่อนไหวของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

ท่ีดิน อาคาร  
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

ท่ีดิน อาคาร  
และอปุกรณ์ 

สินทรพัย ์
ไม่มีตวัตน 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 1,721,618,375 23,696,716 809,307,338 14,797,816 
ซือ้สนิทรพัย ์ 91,399,713 1,721,849 51,438,570 898,000 
การจ าหน่ายออกไป/ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์ (1,389,258) - (19,923,149) - 
คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย (126,185,756) (10,609,858) (64,115,146) (7,235,386) 
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ (11,551,213) - - - 
โอนออกไปเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน (67,126,009) - (32,565,208) - 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ (30,514) - - - 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 1,606,735,338 14,808,707 744,142,405 8,460,430 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการและบรษิทัไดน้ าทีด่นิและอาคารบางส่วนไปเป็นหลกัประกนัส าหรบัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
(หมายเหตุ 16) 
 
ในระหว่างงวดไตรมาสที ่2 พ.ศ. 2562 อาคารและอุปกรณ์ของธุรกจิโรงแรมทัง้สองแห่งของกลุ่มกจิการ ไดเ้กดิการดอ้ยค่าจ านวน 11.55 ลา้นบาท 
ซึง่กลุ่มกจิการรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยภ์ายใตค้่าใชจ้่ายในการบรหิารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ โดยสถานการณ์ทีท่ าให้
เกดิขอ้บ่งชี้ของการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์เนื่องจากธุรกจิโรงแรมทัง้สองแห่งมผีลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การดอ้ยค่าดงักล่าว
เกดิขึน้เนื่องจากมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื (ซึ่งกค็อืมูลค่าจากการใชห้รอืมูลค่ายุตธิรรมหกัต้นทุนในการขาย) ต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัย ์ซึง่ค านวณโดยอา้งองิจากหน่วยทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดคอืสนิทรพัยข์องธุรกจิโรงแรม ฝ่ายบรหิารก าหนดมลูคา่ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจาก
มลูค่าจากการใช ้ซึง่ถูกประเมนิล่าสุดโดยผูป้ระเมนิอสิระทีม่คีุณสมบตัขิองผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีทีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยอตัราคดิลดทีใ่ชใ้นการประมาณการมลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสด เท่ากบัรอ้ยละ 11 
 

15 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น 200,120,287 204,456,627 153,606,776 168,746,317 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 23) - 23,009,240 13,515,337 31,044,202 
เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น 49,795,243 30,133,845 33,730,504 18,261,617 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 23) 2,188,613 3,959,162 6,485,782 3,543,335 
เจา้หนี้กรรมการ (หมายเหตุ 23) 7,723,426 1,311,296 6,179,350 689,423 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 55,322,286 73,441,381 34,907,999 46,902,989 
เงนิมดัจ าค่าหอ้งพกัทีม่กีารจอง 1,423,219 1,952,942 - - 
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 316,573,074 338,264,493 248,425,748 269,187,883 
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16 เงินกู้ยืม 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวียน     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 131 - - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 326,000,000 225,000,000 206,000,000 115,000,000 
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาว     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     
     - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 21,746,320 27,787,306 8,140,000 14,640,000 
     - หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 63,107 768,137 - 642,634 
     - เงนิกูย้มืจากบุคคลหรอื     
        กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 23) 141,277,537 34,345,854 109,458,537 10,945,854 

เงนิกูย้มืหมนุเวยีนรวม 489,087,095 287,901,297 323,598,537 141,228,488 
     

ไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 59,517,217 74,267,078 15,680,000 20,160,000 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 37,412,089 34,668,442 35,187,702 32,835,396 
เงนิกูย้มืจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 23) 413,952,463 538,434,146 339,321,463 437,834,146 
เงนิกูย้มืไมห่มนุเวยีนรวม 510,881,769 647,369,666 390,189,165 490,829,542 
เงินกู้ยืมรวม 999,968,864 935,270,963 713,787,702 632,058,030 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ คอื ตัว๋สญัญาใช้เงนิระยะเวลา 3 เดอืนในสกุลเงนิบาท ประเภทมหีลกัประกนัเพื่อใช้ในการ
ด าเนินงาน ตัว๋สญัญาใชเ้งนิดงักล่าวมอีตัราดอกเบีย้คงทีร่อ้ยละ 2.40 ถงึรอ้ยละ 4.53 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 2.40 ถงึ
รอ้ยละ 4.75 ต่อปี) เงนิกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัดว้ยอสงัหารมิทรพัยแ์ละทีด่นิบางส่วนของกลุ่มกจิการและบรษิทั (หมายเหตุ 14) 
 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ คอื เงนิกูย้มืประเภทมหีลกัประกนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศของกลุ่มกจิการและบรษิทัในสกุลเงนิบาท
เป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ 81.26 ลา้นบาท และ 23.82 ลา้นบาทตามล าดบั โดยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 4.00 ถงึ 6.25 ต่อปี โดยมกี าหนดช าระคนื
เงนิตน้ทุกเดอืนจ านวน 4 งวดถงึ 51 งวด งวดละ 0.28 ลา้นบาท ถงึ 1.05 ลา้นบาท เงนิกูย้มืดงักล่าวค ้าประกนัดว้ยอสงัหาริมทรพัยแ์ละ
ทีด่นิบางส่วนของกลุ่มกจิการและบรษิทั (หมายเหตุ 14) 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิสามารถวเิคราะห ์ไดด้งันี้ 
 

 
ข้อมูลทางการเงิน

รวม 
ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 327,054,384 149,800,000 
กูย้มืระหว่างงวด 519,400,000 319,400,000 
การจ่ายคนืเงนิกูย้มื (439,190,847) (239,380,000) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 407,263,537 229,820,000 
 
กลุ่มกจิการและบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืทีย่งัไมไ่ดเ้บกิออกมาใชด้งัต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
   - ครบก าหนดภายใน 1 ปี 328,310,836 219,719,483 73,900,000 47,700,000 
   - ครบก าหนดเกนิ 1 ปี 900,000 900,000 - - 
 
วงเงนิกู้ยมืที่จะครบก าหนดภายในหนึ่งปี เป็นวงเงนิกู้ยมืของแต่ละปีที่จะมกีารทบทวนตามวาระ และได้รบัมาเพื่อใช้ในการขยาย 
การด าเนินงานของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 

17 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
การเปลีย่นแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวร้ะหว่างงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน 
 รวม เฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บาท บาท 
   

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 38,479,660 24,364,512 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 3,651,220 1,885,415 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 911,259 590,131 
ตน้ทุนบรกิารอดตี 10,027,206 7,389,196 
จ่ายช าระผลประโยชน์พนกังาน (206,400) - 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 52,862,945 34,229,254 
 
  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

28 

 
18 ภาษีเงินได้ 

 
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 65,592,974 63,831,342 55,117,289 48,638,311 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (1,645,223) (4,696,646) 1,367,362 (2,134,717) 
รวม 63,947,751 59,134,696 56,484,651 46,503,594 
 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้ะหว่างกาลตัง้เป็นค่าใชจ้่ายดว้ยการประมาณการของกลุ่มกจิการและบรษิทั โดยฝ่ายบรหิารในอตัราภาษเีดยีวกบั
ทีใ่ชก้บัก าไรรวมทัง้ปีทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ คอือตัรารอ้ยละ 20.18 ต่อปี และ 16.05 ต่อปี ตามล าดบั (ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดข้องกลุ่ม
กจิการและบรษิทัทีใ่ชใ้นงวดระหว่างกาลปีก่อน คอือตัรารอ้ยละ 20.40 ต่อปี และ 20.04 ต่อปี ตามล าดบั)  
 

19 ทุนเรือนหุ้น 
 

 จ านวน จ านวนหุ้น หุ้นสามญั ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  รวม 
 หุ้นเดิม หลงัการแตกหุ้น บาท บาท บาท 

      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 6,380,000 638,000,000 638,000,000 93,663,209 731,663,209 
การออกหุน้ 8,420,000 842,000,000 842,000,000 - 842,000,000 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 14,800,000 1,480,000,000 1,480,000,000 93,663,209 1,573,663,209 

      

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 14,800,000 1,480,000,000 1,480,000,000 93,663,209 1,573,663,209 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 14,800,000 1,480,000,000 1,480,000,000 93,663,209 1,573,663,209 
 

เมื่อวนัที ่10 เมษายน พ.ศ. 2561 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากจ านวน 638 ลา้นบาท 
(แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 6,380,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็นจ านวน 1,480 ลา้นบาท (แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 14,800,000 หุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นทัง้หมดและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่  
11 เมษายน พ.ศ. 2561 
 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 
มลูคา่หุน้ละ 100 บาท เป็นมลูคา่หุน้ละ 1 บาท ท าใหจ้ านวนหุน้สามญัของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 14,800,000 หุน้ เป็น 1,480,000,000 หุน้ และ
เพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิทัจาก 1,480 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามญั 1,480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 2,000 ล้านบาท 
(แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,000,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) เพือ่ออกและเสนอขายหุน้ต่อประชาชนครัง้แรก (“IPO”) เมือ่บรษิทัจดทะเบยีน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งบรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้และการเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เมือ่วนัที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัมีผลท าให้ต้องปรับปรุงจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักที่ใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้น 
ขัน้พื้นฐานส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่า 
การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ดงักล่าวเกดิขึน้ตัง้แต่แรก 
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20 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี/ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ณ วนัตน้งวด 77,000,000 - 77,000,000 - 
จดัสรรระหวา่งงวด/ปี 13,500,000 77,000,000 13,500,000 77,000,000 
ณ วนัปลายงวด 90,500,000 77,000,000 90,500,000 77,000,000 
 
ภายใต้บทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัจะต้องจดัสรรทุนส ารองอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองดงักล่าวมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน เงนิส ารองนี้ 
จะน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไมไ่ด ้
 

21 เงินปันผล 
 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบรษิทัวนัที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัวนัที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสทุธสิ าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 0.17 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจ านวน
เงนิทัง้สิน้ 246 ลา้นบาท 
 

22 ภาระผกูพนั 
 
ภาระผกูพนัท่ีเป็นข้อผกูมดัเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน 
 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นขอ้มลูทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไมไ่ดร้บัรูใ้นขอ้มลูทางการเงนิ มีดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
   - อาคารส านกังานใหมแ่ละสว่นปรบัปรุง 3,291,963 2,777,620 3,291,963 2,232,760 
รวม 3,291,963 2,777,620 3,291,963 2,232,760 
 
อาคารส านักงานใหมแ่ละสว่นปรบัปรุงดงักล่าวเป็นโกดงัเกบ็สนิคา้ใหม ่ซึง่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคคาดว่าจะแลว้เสรจ็ในไตรมาสที ่4 ปี 
พ.ศ. 2562  
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ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
กลุ่มกจิการและบรษิทัมภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานเกีย่วกบัการเช่าทีด่นิ การเช่าอาคารส านักงานโดยท าสญัญากบัผูถ้อืหุน้
นอกจากนี้กลุ่มกิจการและบริษัทยังมีสัญญาเช่าอุปกรณ์ส านักงาน ค่าบริการรักษาความปลอดภัยและสัญญาบริการส าหรับ 
การด าเนินการตามปกตขิองกลุ่มกจิการและบรษิทัซึง่เป็นภาระผกูพนักบับุคคลภายนอก 
 
ภาระผกูพนัในอนาคตตามสญัญาเชา่ด าเนินงานทีย่กเลกิไมไ่ดข้ ัน้ต ่ามดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภายใน 1 ปี 21,098,624 23,732,529 11,837,159 12,557,253 
เกนิกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กนิ 5 ปี 49,354,844 63,129,456 32,809,829 37,381,905 
เกนิกวา่ 5 ปี 253,255,797 276,046,240 149,637,017 176,248,517 
รวม 323,709,265 362,908,225 194,284,005 226,187,675 
 

23 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กจิการและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทัไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคลหรอื
กจิการนัน้มอี านาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิการ
ลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั บรษิทัร่วมและบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธิ
ออกเสยีงของบรษิทัซึ่งมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิทัตลอดจนสมาชกิ 
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้อ้งค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์มากกว่า
รปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
บรษิทัถูกควบคุมโดยกลุ่มครอบครวัรตันภูมภิญิโญ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัประกอบกลุ่มผูถ้อืหุน้ไดแ้ก่ นายสมชาย รตันภูมภิญิโญ  
นางเพช็รา รตันภูมภิญิโญ แพทย์หญิงจณัจดิา รตันภูมภิญิโญ แพทย์หญิงสนาธร รตันภูมภิญิโญ และบรษิทั เจ.พ.ีเอส. โฮลดิ้ง จ ากดั  
ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัรวมกนัรอ้ยละ 99.99 
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ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี้ 
 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  

R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company บรษิทัยอ่ย 
PT RBFood Supply Indonesia บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั พรเีมีย่มฟู้ดส ์จ ากดั บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั บรษิทัยอ่ย 
PT RBFood Manufaktur Indonesia บรษิทัยอ่ย 
Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. บรษิทัยอ่ย 
บรษิทั เจ.พ.ีเอส. โฮลดิง้ จ ากดั บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั พอรต์ พลสั จ ากดั บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั โกลเบลิ ไทรอมัพ ์จ ากดั  บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั ทรานสล์เูซน็ส ์จ ากดั  บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั แดฟเน่ จ ากดั บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั โบตานิค ดไีลท ์จ ากดั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
บรษิทั เพชรเพิม่สนิ จ ากดั กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ในระหวา่งงวด กลุ่มกจิการและบรษิทัมรีายการกบับรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑท์ีต่กลงรว่มกนั
ระหวา่งกจิการตามปกตขิองการด าเนินธุรกจิ และเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ตามปกต ิซึง่สรุปไดด้งันี้ 
 
 เงื่อนไขและหลกัเกณฑ ์
  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ ราคาทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา ซึง่ไดม้าจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีใ่กลเ้คยีงราคาตลาด 
รายไดค้า่บรกิาร ราคาตน้ทุนบวกก าไร 
รายไดอ้ืน่ - คา่คอมมชิชัน่ ราคาตามสญัญา ซึง่คดิเป็นรอ้ยละของยอดขาย 
รายไดด้อกเบีย้ ราคาตามสญัญา 
ซือ้สนิคา้ ราคาทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์
ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ราคาตามสญัญา ซึง่ไดม้าจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีใ่กลเ้คยีงราคาตลาด 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ ราคาตามสญัญา ซึง่ไดม้าจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีใ่กลเ้คยีงราคาตลาด 
คา่เชา่ ราคาตามสญัญา ซึง่ไดม้าจากการประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระทีใ่กลเ้คยีงราคาตลาด 
คา่บรกิาร ราคาตามสญัญา 
คา่คอมมชิชัน่ ราคาตามสญัญา ซึง่คดิเป็นรอ้ยละของยอดขาย 
คา่ใชจ้่ายอืน่ ราคาตามสญัญา 
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ ราคาตามสญัญา 
  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการทีม่สีาระส าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
ก) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากการขายสนิคา้     
   บรษิทัยอ่ย --- - 51,198,986 50,295,971 
   บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั - 3,115 - 3,115 
 - 3,115 51,198,986 50,299,086 
     
รายไดค้า่เชา่อาคาร     
   บรษิทัยอ่ย - - 2,174,800 3,513,453 
 - - 2,174,800 3,513,453 
     
รายไดค้า่บรกิารและรายไดอ้ื่น     
   บรษิทัยอ่ย - - 6,331,934 6,875,650 
 - - 6,331,934 6,875,650 
     
รายไดด้อกเบีย้     
    บรษิทัยอ่ย - - 1,213,011 1,422,472 
 - - 1,213,011 1,422,472 
  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดจ้ากการขายสนิคา้     
   บรษิทัยอ่ย - - 193,946,473 155,229,414 
   บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั     
      ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ - 8,733,150 - 3,115 
 - 8,733,150 193,946,473 155,232,529 
     
รายไดก้ารขายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์     
    บรษิทัยอ่ย - - 20,768,744 - 
 - - 20,768,744 - 
     
รายไดค้า่เชา่อาคาร     
   บรษิทัยอ่ย - - 9,201,705 7,017,093 
 - - 9,201,705 7,017,093 
     
รายไดค้า่บรกิารและรายไดอ้ื่น     
   บรษิทัยอ่ย - - 19,941,591 16,959,221 
 - - 19,941,591 16,959,221 
     
รายไดด้อกเบีย้     
    บรษิทัยอ่ย - - 3,659,189 4,415,771 
 - - 3,659,189 4,415,771 
     
รายไดเ้งนิปันผล     
    บรษิทัยอ่ย - - 65,785,029 - 
 - - 65,785,029 - 

 
  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) การซ้ือสินค้าและบริการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ซือ้สนิคา้     
   บรษิทัยอ่ย - - 13,418,434 16,769,914 
   บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั     
      ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ - 3,379,000 - 3,151,000 
 - 3,379,000 13,418,434 19,920,914 
     
การซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,899,065 - 2,899,065 - 
 2,899,065 - 2,899,065 - 
     
คา่เชา่ทีด่นิ     
   ผูถ้อืหุน้ 5,282,891 4,456,352 2,205,298 3,361,128 
 5,282,891 4,456,352 2,205,298 3,361,128 
     
การรบับรกิารและคา่ใชจ้่ายอื่น     
   บรษิทัยอ่ย - - 4,829,548 4,232,551 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 63,084 6,894,785 63,084 6,894,785 
 63,084 6,894,785 4,892,632 11,127,336 
     
ดอกเบีย้จ่าย     
   บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั     
      ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 296,729 393,070 - - 
   ผูถ้อืหุน้ 2,526,045 2,286,707 2,228,408 2,286,707 
 2,822,774 2,679,777 2,228,408 2,286,707 

 
  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ซือ้สนิคา้     
   บรษิทัยอ่ย - - 33,824,852 51,298,112 
   บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั     
      ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 7,528,151 16,386,856 7,528,151 13,170,996 
 7,528,151 16,386,856 41,353,003 64,469,108 
     
การซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,203,223 - 15,203,223 - 
 15,203,223 - 15,203,223 - 
     
คา่เชา่ทีด่นิ     
   ผูถ้อืหุน้ 13,307,223 10,454,062 7,753,941 6,509,898 
 13,307,223 10,454,062 7,753,941 6,509,898 
     
การรบับรกิารและคา่ใชจ้่ายอื่น     
   บรษิทัยอ่ย - - 12,248,900 12,286,696 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,335,747 11,277,067 120,794 11,277,067 
 1,335,747 11,277,067 12,369,694 23,563,763 
     
ดอกเบีย้จ่าย     
   บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั     
      ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ 965,002 1,193,916 - - 
   ผูถ้อืหุน้ 9,163,790 4,202,814 8,284,372 4,202,814 
 10,128,792 5,396,730 8,284,372 4,202,814 
     
เงนิปันผลจ่าย     
   ผูถ้อืหุน้ 246,004,971 - 246,000,000 - 
 246,004,971 - 246,000,000 - 

  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

36 

 
ค) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการซ้ือ/ขายสินค้าและบริการ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น     
   ของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 102,202,266 74,069,466 
   บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 6,659 230,743 6,659 230,743 
   ผูถ้อืหุน้ 3,998,207 - 3,992,919 - 
   ผูบ้รหิารส าคญั 422 - 422 - 
รวมลกูหนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธ ิ 4,005,288 230,743 106,202,266 74,300,209 
     
เงนิจ่ายล่วงหน้า     
   ผูบ้รหิารส าคญั 849,870 67,500 849,870 67,500 
รวมเงนิจ่ายล่วงหน้า 849,870 67,500 849,870 67,500 
     
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า     
   ผูถ้อืหุน้ - 6,740,612 - 4,153,875 
รวมคา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า - 6,740,612 - 4,153,875 
     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น     
   ของกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   บรษิทัยอ่ย - - 17,812,506 13,068,273 
   บรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั     
     ทีร่ะดบัของผูถ้อืหุน้ - 26,843,342 - 21,394,204 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,188,613 125,060 2,188,613 125,060 
   ผูถ้อืหุน้ 6,947,277 1,311,296 5,403,201 689,423 
   ผูบ้รหิารส าคญั 776,149 - 776,149 - 
รวมเจา้หนี้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สทุธ ิ 9,912,039 28,279,698 26,180,469 35,276,960 
     
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย     
   ผูถ้อืหุน้ 363,327 1,730,313 363,327 387,549 
   ผูบ้รหิารส าคญั 23,443 32,460 - 27,461 
รวมคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 386,770 1,762,773 363,327 415,010 
     
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ     
   ผูถ้อืหุน้ 37,152,063 35,346,597 35,187,702 33,478,020 
รวมหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 37,152,063 35,346,597 35,187,702 33,478,020 

  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง) เงินกู้ยืมจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทัภายใต้การควบคมุเดียวกนั     
ยอดคงเหลอืตน้งวด 74,000,000 100,400,000 - -  
เงนิกูเ้พิม่ระหว่างงวด/ปี - - - - 
เงนิกูจ้่ายคนืระหวา่งงวด/ปี (17,550,000) (26,400,000) - - 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 56,450,000 74,000,000 - - 
     
ผูถ้ือหุ้น     
ยอดคงเหลอืตน้งวด 498,780,000 - 448,780,000 - 
เงนิกูเ้พิม่ระหว่างงวด/ปี - 1,400,000,000 - 1,350,000,000 
เงนิกูจ้่ายคนืระหวา่งงวด/ปี - (901,220,000) - (901,220,000) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 498,780,000 498,780,000 448,780,000 448,780,000 
     
รวมเงินกู้ยืมจากบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 555,230,000 572,780,000 448,780,000 448,780,000 
 
เงนิกูย้มืจากบรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนัและผูถ้อืหุน้เป็นประเภทมดีอกเบี้ยโดยมอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.70 ถงึ 1.97 ต่อปี  
ไมม่หีลกัประกนั และมกี าหนดวนัจ่ายช าระคนืภายในระยะเวลา 5 ปี ในปี พ.ศ. 2567 
 

จ) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยอดคงเหลอืตน้งวด - - 156,916,667 176,000,000 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหวา่งงวด/ปี - - 55,356,936 - 
เงนิรบัช าระคนืระหวา่งงวด/ปี - - (70,375,000) (19,083,333) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด - - 141,898,603 156,916,667 

 
  



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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โดยระยะเวลาและเงือ่นไขของสญัญาเงนิใหกู้ย้มืมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 จ านวนเงิน  จ านวนเงินท่ีจ่ายคืน  
 ให้กู้ยืมเงินคงเหลือ  ส าหรบังวดส้ินสดุ  
 วนัท่ี 30 กนัยายน  วนัท่ี 30 กนัยายน  
 พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562 อตัราดอกเบีย้ 

บริษทั บาท  ระยะเวลาจ่ายช าระ บาท  ร้อยละ  
     

บรษิทั พรเีมีย่มฟู้ดส ์จ ากดั 48,000,000 ไมม่หีลกัประกนัและจะครบก าหนดช าระคนื
ในปี พ.ศ. 2566 

61,000,000 3.30 

บรษิทั ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์
   แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั 

63,541,667 ไมม่หีลกัประกนัโดยแบ่งเป็นเงนิกูย้มืระยะ
สัน้จ านวน 25.00 ล้านบาท และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจ านวน 38.54 ล้านบาท ซึ่งจะครบ
ก าหนดช าระคืนในปี  พ.ศ. 2563 และ  
พ.ศ. 2565 ตามล าดบั 

9,375,000 3.30-3.70 

บรษิทั เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั 8,000,000 ไมม่หีลกัประกนัและจะครบก าหนดช าระคนื
ในปี พ.ศ. 2563 

- 3.70 

R&B Food Supply Vietnam 
   Limited Liability Company 

10,798,248 ไมม่หีลกัประกนัและจะครบก าหนดช าระคนื
ในปี พ.ศ. 2563 

- 3.70 

PT RBFood Manufaktur 
   Indonesia 

11,558,688 ไมม่หีลกัประกนัและจะครบก าหนดช าระคนื
ในปี พ.ศ. 2563 

- 3.70 

 141,898,603  70,375,000  
 

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นไปตามประเพณีการใหกู้ย้มืปกต ิรายไดด้อกเบีย้ทีเ่กีย่วขอ้งมจี านวนเงนิ 3,659,189 บาท 
(30 กนัยายน พ.ศ. 2561 : 4,415,771 บาท) 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัของกลุ่มกิจการ 
 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญัของกลุ่มกจิการและบรษิทัส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562  
มรีายละเอยีดดงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 10,145,923 9,254,490 8,321,695 7,580,458 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 346,595 15,370 272,430 5,654 
 10,492,518 9,269,860 8,594,125 7,586,112 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 29,303,345 21,926,776 23,769,135 17,917,042 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,213,405 46,110 5,218,587 16,962 
 35,516,750 21,972,886 28,987,722 17,934,004 



บริษทั อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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24 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
การเสนอขายหุ้นครัง้แรกต่อประชาชน 
 
เมือ่วนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดร้บัช าระคา่หุน้สามญัเพิม่เตมิส าหรบัหุน้จ านวน 520,000,000 หุน้ ทีม่มีลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ซึ่งไดน้ าเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชนครัง้แรกทีร่าคาเสนอขายหุน้ละ 3.30 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,716 ลา้นบาท จ านวนเงนิ
ดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิก่อนหกัตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้เกีย่วกบัการออกหุน้ใหม ่หุน้สามญัของบรษิทัเริม่ท าการซือ้ขายครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
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