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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน)  

R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED  

วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
 
เร่ือง กำรจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่จ ำนวน 2 บริษทั (เพิ่มเติม) 
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลำย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั” หรือ “RBF”)                    
คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติเก่ียวกับกำรจัดตั้ งบริษัทย่อยใหม่ จ ำนวน 2 บริษัท                           
เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
1. บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (สิงคโปร์) จ ากดั (“R&B Food Supply (Singapore)”) 

วันท่ีคำดว่ำจะจดทะเบียน
จดัตั้ง 

ภำยในวนัท่ี 1 มีนำคม 2563 

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 1,000,000 ดอลลำร์สิงคโปร์  (SGD) หรือประมำณ 
22,650,200 บำท/1 แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั 1,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 
ดอลลำร์สิงคโปร์ (SGD) 

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ RBF : 1,000,000 หุ้น (ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) คิดเป็นมูลค่ำ
เท่ำกับ 1,000,000 ดอลลำร์สิงคโปร์ (SGD) หรือประมำณ 22,650,200 
บำท/1 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ หอ้งทดลองในต่ำงประเทศ 
แหล่งเงิน เงินทุนจำก IPO 
ขนำดของรำยกำร รำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยข์ำ้งตน้ มีขนำดรำยกำรเท่ำกบัร้อยละ 0.51 ซ่ึง

ค ำนวณตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน (เทียบจำกงบกำรเงินรวม
งวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562)  

หมำยเหตุ : อำ้งอิงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ประจ ำวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2563 ธนำคำรแห่งประเทศไทย : 1 SGD 
เท่ำกบั 22.6502 บำท (อตัรำซ้ือ) 
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2. บริษัท เมเปิล ครีเอช่ัน จ ากดั (“Maple Creation Company Limited”) 
วันท่ีคำดว่ำจะจดทะเบียน
จดัตั้ง 

ภำยในวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 99,000,000 เยน (Yen) หรือประมำณ 28,227,375 บำท/1 
แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั 198,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 500 เยน (Yen) 

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ RBF : 118,800 หุ้น (ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน) คิดเป็นมูลค่ำเท่ำกบั 
59,400,000 Yen หรือประมำณ 16,936,425 บำท/1 
Eiger Company Limited (“EG”)  /2 : 79,200 หุ้น (ร้อยละ 40 ของทุนจด
ทะเบียน) คิดเป็นมูลค่ำเท่ำกบั 39,600,000 Yen หรือประมำณ 11,290,950 
บำท/1 

โครงสร้ำงกรรมกำร RBF สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวน 3 คน คือ  
1. ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ  
2. นำยสุรนำถ กิตติรัตนเดช 
3. นำยธีรพฒัน์ ญำณำธรกุล 

EG สำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวน 2 คน 
1. Mr.Shiro Takahashi 
2. Mr.Yoichiro Takahashi/3 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ น ำเข้ำ ส่งออก วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรขำย และกำรท ำ
กำรตลำด 

แหล่งท่ีมำของเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนภำยในของบริษทั 
ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ สนบัสนุนกลยทุธ์กำรเติบโตของบริษทัในกำรขยำยธุรกิจในต่ำงประเทศ 
ขนำดของรำยกำร รำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยข์้ำงตน้ มีขนำดรำยกำรเท่ำกบัร้อยละ 0.38 ซ่ึง

ค ำนวณตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน (เทียบจำกงบกำรเงินรวม
งวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562)  

หมำยเหตุ : /1 อำ้งอิงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ประจ ำวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2563 ธนำคำรแห่งประเทศไทย : 100 
Yen เท่ำกบั 28.5125 บำท (อตัรำขำย) 

 /2 รำยละเอียด Eiger Company Limited (“EG”) ตำมเอกสำรแนบ 
 /3 เป็นคู่สมรสของพ.ต.พญ.จณัจิดำ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำร) 
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กำรท ำรำยกำรจดัตั้งบริษทัย่อยใหม่ดงักล่ำวเป็นรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพย ์มีขนำดรำยกำรรวมเท่ำกบัร้อยละ 
0.90 อำ้งอิงกำรค ำนวณตำมเกณฑม์ูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน (เทียบจำกงบกำรเงินรวมงวด 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562) ทั้งน้ี บริษทัมีรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยต์ำมเกณฑม์ูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทนในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำน
มำ เท่ำกบัร้อยละ 2.38 อำ้งอิงกำรค ำนวณตำมเกณฑม์ูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทน ขนำดรำยกำรสูงสุดจึงเท่ำกบั ร้อยละ 
3.28 รำยกำรดงักล่ำวไม่เขำ้ข่ำยรำยกำรไดม้ำซ่ึงสินทรัพยท่ี์ตอ้งรำยงำนสำรสนเทศ 
 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและเผยแพร่ต่อผูล้งทุนและประชำชนทัว่ไป 
 
             ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 

      
         นำยสุรนำถ กิตติรัตนเดช  

       ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
        บริษทั อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ รายละเอียด Eiger Company Limited (“EG”) 

ทุนจดทะเบียน 95,000,000 เยน (Yen) หรือประมำณ 27,086,875 บำท/1 / [•] 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 1. Mr.Shiro Takahashi : 148,406 หุน้ (ร้อยละ 90.86 ของทุนจดทะเบียน) 

2. Okaya Company/4  : 13,333 หุน้ (ร้อยละ 8.16 ของทุนจดทะเบียน) 

3. Mr.Takao Watanabe : 1,594 หุน้ (ร้อยละ 0.98 ของทุนจดทะเบียน)  
 
หมำยเหตุ : ไม่เขำ้นิยำมบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

โครงสร้ำงกรรมกำร 1. Mr. Shiro Takahashi 

2. Mr. Jyunichi Takahashi  

3. Mr. Tsutomu Matsumoto 
 
หมำยเหตุ : ไม่เขำ้นิยำมบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 

ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ 

ด าเนินธุรกิจน าเข้า และส่งออกวสัดกุ่อสร้าง เคมีภณัฑ์ ชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกส์ และอาหาร 

หมำยเหตุ : /1 อำ้งอิงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ประจ ำวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2563 ธนำคำรแห่งประเทศไทย : 100 
Yen เท่ำกบั 28.5125 บำท (อตัรำขำย) 
/4 เป็นบริษทัจดทะเบียนใน Nagoya Stock Exchange, Japan  

 
 

 


