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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหนา่ยวตัถทุี่ใชเ้ป็นสว่นผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบง่เป็นผลติภณัฑห์ลายกลุม่ดงันี ้(1) กลุม่วตัถแุตง่
กลิ่น (Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวตัถแุต่งกลิ่นที่น  าไปเป็นสว่นผสมในน า้หอมและเครื่องส าอาง (2) กลุม่แป้ง
และซอส (3)  กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง  (4)  กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง  (5)  กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ                                     
(6) กลุ่มผลิตภณัฑซ์ือ้มาและจ าหน่ายไปซึ่งเป็นสินคา้ประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว         
เป็นตน้ รวมถึงนมผง และปลอกไสก้รอก โดยซือ้จากผูผ้ลิตรายอื่น หรือน าเขา้จากต่างประเทศ มาจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ที่
น  าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสตัว ์นอกจากธุรกิจ
ดงักลา่ว บริษัทย่อยยงัไดล้งทนุในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช         
รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 

 
 บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ าหน่ายสินคา้ใหก้ับกลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมตามค าสั่งซือ้ 
(Made to order) เป็นหลกั และจ าหนา่ยใหก้บักลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมและกลุม่ลกูคา้ธุรกิจคา้ปลกีขนาด
ใหญ่ที่สั่งผลิตในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacture) นอกจากนี ้ยังผลิตและจ าหน่ายสินคา้ใหก้ับกลุ่ม
ลูกคา้ธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่และกลุ่มลูกคา้รา้นคา้ปลีกทั่วไป ภายใตต้ราสินคา้ของบริษัท ไดแ้ก่ “อังเคิลบารน์ส”์               
“เบสท ์โอเดอร”์ “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” โดยในปี 2560 – 2562 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการผลติและจ าหนา่ยตามค าสั่งซือ้ (Made to order) คิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 85.78 รอ้ยละ 85.89 
และรอ้ยละ 87.74 ของรายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการผลติและจ าหน่ายในรูปแบบ OEM คิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 7.47 
รอ้ยละ 7.54 และรอ้ยละ 6.14 ของรายไดจ้ากการขาย และรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของบรษัิท 
คิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 6.75 รอ้ยละ 6.75 และรอ้ยละ 6.12 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั 
 
 การที่บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมวิจยัและพฒันา ซึ่งมีบคุลากรที่มีความรู ้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์
เป็นเวลายาวนานดา้นอาหาร การวิเคราะหก์ลิ่นและรสชาติอาหารโดยเฉพาะ ท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิต
ผลิตภณัฑท์ี่มีเอกลกัษณ์เฉพาะและสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของลกูคา้ไดท้กุประเภท ท าใหผ้ลิตภณัฑข์อง
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีความแตกตา่งและหลากหลาย จึงสามารถสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ได ้ 
 
 ปัจจุบนับริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตวตัถผุสมอาหารตามที่กลา่วและผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก รวม 10 
โรงงาน ที่ตัง้โรงงานทัง้ 10 แหง่ มีดงันี ้

โรงงาน ผู้ใช้
ประโยชน ์ ประเภทผลิตภณัฑ ์

(1) กรุงเทพมหานคร ตัง้อยู่ที่เลขที่ 3395 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับึง
ทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

RBF เกลด็ขนมปัง แซนวิช มินิบนั 
วตัถแุตง่กลิน่รส 

(2) จงัหวดัพระนครศรอียธุยา มี 5 แหง่ ดงันี ้   
(2.1) เลขที่ เลขที่ 130/160-161 หมู่ที่ 3 ต าบลวงัจุฬา อ าเภอวงันอ้ย 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13170 
RBF แปง้ประกอบอาหาร 

(2.2) เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 13160 

RBF 
 

บรรจภุณัฑพ์ลาสติก 
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โรงงาน ผู้ใช้
ประโยชน ์ ประเภทผลิตภณัฑ ์

(2.3) เลขที่ 136 หมู่ที่  5 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 13160 

BO สผีสมอาหาร 

(2.4) เลขที่ 136/1 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านหวา้ อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 13160 

TFF วตัถแุตง่กลิน่รส 

(2.5) เลขที่ 989 หมู่ที่  1 ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 13160 

RBF แปง้ประกอบอาหาร 
เครือ่งปรุงรส ซอสและน า้จิม้ 

(2.6) เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านหว้า  อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 13160 

TFF วตัถแุตง่กลิน่รส 

(3) จังหวดัเชียงใหม่  ตัง้อยู่ที่เลขที่ 258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พรา้ว 
ต าบลแมแ่ฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม ่ 50290 

PFC ผลติภณัฑอ์บแหง้ และ
ผลติภณัฑอ์าหารแช่แขง็ 

(4) B2- 4A FACTORY, LOT B, LONG HAU INDUSTRIAL PARK, 
LONG HAU COMMUNE,CAN GIUOC DISTRICT, LONG 
AN, VIETNAM 

RBVN เกลด็ขนมปัง 

(5) JL.JABABEKA IX-A SFB BLOK P-6B KAWASAN INDUSTRI 
JABABEKA CIKARANG UTARA – BEKASI 17530, 
INDONESIA 

RBINT เกลด็ขนมปัง 

 
ปัจจุบนับริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศไทย 3 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท อินโดนีเซีย 2 บริษัท และจีน 1 บริษัท 

เพื่อใหเ้ขา้ถึงลกูคา้ในประเทศดงักลา่วและจ าหนา่ยผลติภณัฑข์องกลุม่บรษัิทไดเ้พิ่มขึน้ นอกจากนีบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยยงั
ไดส้ง่ออกผลติภณัฑไ์ปยงัประเทศมาเลเซยี อินโดนีเซีย ลาว กมัพชูา เวียดนาม เมียนมาร ์ประเทศแถบตะวนัออกกลางและ
เอเชียใต ้ทัง้สหรฐัอาหรบัเอมิเรต คเูวต อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลยี ญ่ีปุ่ น จีน รสัเซีย องักฤษ เยอรมนั และสหรฐัอเมรกิา 
เป็นตน้ 

นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่วนผสมที่ใชใ้นอุตสาหกรรมตามที่กล่าวแลว้ บริษัทย่อยยงัไดล้งทนุใน
ธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด์ กอลฟ์ โดยลงทุนผ่านบริษัท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์         
แฟรกแร็นซ ์จ ากัด (“TFF”) และโรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ โดยลงทุนผ่านบริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส ์จ ากัด (“PFC”)            
โรงแรมทัง้สองแหง่ตามที่กลา่ว บรหิารงานโดยกลุม่แอคคอร ์(ACCOR) ทัง้นี ้เนื่องจากบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสภาพคล่อง
คงเหลอื และมองเห็นโอกาสในการท าก าไร จึงเขา้ลงทนุประกอบธุรกิจโรงแรม 
 
1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ และหลักในการด าเนินธุรกจิ 

 
วิสัยทัศน ์
 เป็นผูน้  านวตักรรมดา้นกลิน่ รสชาติ รูปลกัษณแ์ละเนือ้สมัผสัของอาหารและเครือ่งดื่มระดบัโลก 
 
พันธกิจ 
 RBF มุง่มั่นท่ีจะสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นอาหารเพื่อผลติสนิคา้และบรกิารท่ีสรา้งความพงึพอใจสงูสดุดา้นรสชาติ 
ความสะอาดและปลอดภยัต่อลกูคา้และผูบ้ริโภค พรอ้มทัง้ด าเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรมที่ดีต่อคู่คา้ รวมถึงส่งเสริมพฒันา
บุคลากรของบริษัทให้มีความรูค้วามเช่ียวชาญและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความส าคัญต่อการรกัษา
สิง่แวดลอ้มและชมุชนอยา่งยั่งยืน 
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หลักในการด าเนินธุรกิจ 
 R: Responsibility รบัผิดชอบตอ่คูค่า้ 
 B: Benefit for Stakeholder ปฏิบตัิงานเพื่อผลประโยชนข์องทกุฝ่ายและคืนก าไรสูส่งัคม 
 F: Flexibility สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มและสถานการณท์ี่เปลีย่นไป 
 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 
ก่อนการจัดตัง้บริษัท ดร.สมชาย รตันภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รตันภูมิภิญโญ (นามสกุลเดิม อุณหโชค)               

ไดร้่วมลงทุนกับบริษัท เอ.โบค โรเบิรต์ส แอนด ์คมัปะนี (โฮลดิง้) จ ากัด บริษัทต่างชาติ ที่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัผูถื้อหุน้ 
กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท ก่อตัง้บริษัท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ ์จ ากดั (“TFF”) ในปี 2528 เพื่อประกอบ
ธุรกิจจ าหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส จ าหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นส าหรับน ้าหอมและเครื่องส าอาง สีผสมอาหาร และ                        
Food Additive บางชนิด ต่อมาในปี 2534 ดร.สมชายฯ และนางเพ็ชราฯ จดัตัง้บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั 
(“บริษัท” หรือ “RBF”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร  เกล็ดขนมปัง 
เครื่องปรุงรส ซอสและน า้จิม้ Food Additive และบรรจุภัณฑพ์ลาสติก ในปี 2536 จัดตัง้บริษัท เบสท ์โอเดอร ์จ ากัด 
(“BO”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด จากนัน้ ในปี 2545 ดร.สมชายฯ 
และนางเพ็ชราฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั (“PFC”) จากกลุม่ผูถื้อหุน้เดิม ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธก์บั
ผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์บแหง้ และผลิตภัณฑอ์าหาร 
แช่แข็ง จึงท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยเป็นผูผ้ลิตสว่นผสมอาหาร (Food Ingredients) ที่ครอบคลมุหลากหลายผลิตภณัฑ ์
ไดแ้ก่ วตัถแุตง่กลิน่และรส แปง้ประกอบอาหาร เกลด็ขนมปัง เครือ่งปรุงรส ซอสและน า้จิม้ สผีสมอาหาร ผลติภณัฑอ์บแหง้ 
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง Food Additive รวมถึงวตัถแุต่งกลิ่นส าหรบัน า้หอมและเครื่องส าอาง และบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
โดยเป็นการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตามค าสั่งซือ้ของลูกค้า (Made to order) เป็นหลัก ซึ่งท าให้สร้างความ
หลากหลายและตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง ยังมีการผลิตผลิตภัณฑ์ ในลักษณะ OEM                
และผลิตภณัฑท์ี่เป็นสตูรมาตรฐาน เพื่อจ าหน่ายใหก้บัธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ และรา้นคา้ปลีกทั่วไป ภายใตต้ราสินคา้ 
“องัเคิลบารน์ส”์ “เบสท ์โอเดอร”์ “super-find” “ก๊อปจงั” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” 

ปัจจุบัน RBF มีบริษัทย่อยทัง้หมด 7 บริษัท ประกอบดว้ยบริษัทในประเทศ 3 บริษัท ไดแ้ก่ (1) บริษัท ไทย            
เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ ์จ ากดั (“TFF”) (2) บริษัท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั (“BO”) และ (3) บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส ์จ ากดั 
(“PFC”) และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 4 บริษัท ได้แก่ (1) R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY 
COMPANY ( “RBVN” )  (2)  PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA ( “RBINT” )  (3)  PT RBFOOD MANUFAKTUR 
INDONESIA (“RBINM”) และ (4) TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”) เพื่อใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ใน
ประเทศดงักลา่ว และท าใหส้ามารถจ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษัิทไดเ้พิ่มขึน้  

ดว้ยประสบการณก์ารด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมานานกว่า 33 ปี และความพรอ้มของเครื่องจกัร
และกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล กอปรกับการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่
ประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญทางด้านอาหาร การวิเคราะห์กลิ่น และรสชาติอาหาร
โดยเฉพาะ จึงท าใหบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยสามารถผลิตและพฒันาผลติภณัฑท์ี่มีคณุภาพจนเป็นที่พงึพอใจของลกูคา้ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ จะเห็นไดว้า่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานตา่งๆ อาทิ มาตรฐานรบัรองเก่ียวกบั
สขุลกัษณะและขอ้ก าหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) มาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์นัตรายและจดุ
วิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points :  HACCP)  มาตรฐาน British Retail Consortium 
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(BRC) มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลติภณัฑ ์HALAL และ มาตรฐานระบบ
บรหิารงานคณุภาพ (ISO 9001) กลุม่ลกูคา้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยตามที่กลา่วมีทัง้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ 
ธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ และรา้นคา้ปลีกทั่วไป และลกูคา้ต่างประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยโุรป อเมริกา แอฟริกา 
และประเทศแถบตะวนัออกกลาง 

ปัจจุบนับริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตที่พรอ้มดว้ยอุปกรณ ์เครื่องจักรที่ทนัสมยั และกระบวนการผลิตที่
ได้รับมาตรฐานสากล ทั้งหมด 10 แห่ง ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 101 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในโครงการแฟคตอรี่แลนดว์งันอ้ย 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 5 แห่ง และตัง้อยู่ใน
อ าเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง และอยู่ระหว่างการปรบัปรุงอาคารและติดตัง้เครื่องจักรอีก 1 แห่ง ในนิคม
อตุสาหกรรมไฮเทค เพื่อผลติและจ าหนา่ยวตัถแุตง่กลิน่และรส (Flavor) ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็และมีรายไดภ้ายในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2563 นอกจากนี ้บริษัทย่อยในต่างประเทศมีโรงงานซึ่งอยู่ระหว่างการน าเขา้และติดตัง้เครื่องจกัร เพื่อผลิตและ
จ าหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม ภายใต ้RBVN และอยู่ระหว่างด าเนินการขอใบอนุญาตที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนมปัง ท่ีเมืองจาการต์า ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต ้RBINM บริษัทคาดว่าจะ
สามารถมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายของประเทศเวียดนาม ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และประเทศอินโดนีเซีย
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

นอกจากธุรกิจดงักลา่วแลว้ บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีการลงทนุในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล ์
เชียงใหม่ ภายใต้การลงทุน PFC และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด์ กอลฟ์  ภายใต้การลงทุนของ TFF                 
ทัง้ 2 โรงแรมบริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร ์(ACCOR) ซึ่งเป็นเครือโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศสที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก             
ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคลอ่งคงเหลือและเห็นโอกาสในการลงทนุในสินทรพัย ์จึงเขา้ลงทนุประกอบ
ธุรกิจโรงแรม  

ปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,000.00 ลา้นบาท ทุนเรียกช าระแลว้ 2,000.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั
เท่ากับ 2,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท มีบริษัทย่อยทัง้หมด 7 บริษัท ไดแ้ก่ TFF BO PFC RBVN 
RBINT RBINM และ RBCH  

 
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีการเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัดงันี ้
 

ปี 2528 :  เดือนพฤษภาคม จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ ์จ ากัด (“TFF”) 
ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มตน้เท่ากบั 4.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 800,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจ าหน่ายวตัถแุต่งกลิ่นและรสส าหรบัอาหาร จ าหน่ายวตัถุ
แตง่กลิน่ส าหรบัน า้หอมและเครือ่งส  าอาง สผีสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด โดยมีบรษัิท 
เจ.พี.เอส. โฮลดิง้ จ ากัด1 เป็นผูถื้อหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 51 และบริษัทต่างชาติ ถือหุน้ในสดัสว่น
รอ้ยละ 49 มีส  านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่ 27/550 หมู่ 1 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาไดย้า้ยส านกังานใหญ่มาที่เลขที่ 3 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แยก 17 แขวงคลอง

                                                           
1 ในขณะนั้นถือหุน้โดยดร.สมชายฯและนางเพ็ชราฯ ในสัดส่วนรวมกันรอ้ยละ 97.56 ปัจจุบันถือหุน้โดยดร.สมชายฯ และบุตรสาว 2 คน                  
ในสัดส่วนรวมกันรอ้ยละ 100.00 โดยไม่ได้ด  าเนินธุรกิจใดๆ และได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท เพื่อขจัดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
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จั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตอ่มาในเดือนเมษายน ปี 2546 บรษัิทตา่งชาติขายหุน้ของ TFF 
ทัง้หมดใหแ้ก่ดร.สมชายฯ สง่ผลใหด้ร.สมชายฯและนางเพ็ชราฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

ปี 2534 :  เดือนพฤศจิกายน จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท อาร ์แอนด ์บี ซัพพลาย จ ากัด (“บริษัท” หรือ 
“RBF”) โดยดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ และนางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มตน้
เท่ากับ 1.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  100 บาท          
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง 
เครื่องปรุงรส ซอสและน า้จิม้ และ Food Additive มีส  านกังานใหญ่และโรงงานตัง้อยูท่ี่ 32/11 หมู่ 
7 ถนนสุขาภิบาล 1 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้
เปลี่ยนที่อยู่ เ ป็น 3395 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่ น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

ปี 2536 :  เดือนธันวาคม จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท เบสท ์โอเดอร ์จ ากัด (“BO”) โดยดร.สมชาย รตันภมูิ-
ภิญโญ ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มตน้เท่ากบั 1.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสีผสมอาหาร และFood 
Additiveบางชนิด ภายใต้ตราสินค้า  “ เบสท์ โอเดอร์”  มีส  านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  704/7                          
ถนนพฒันาการ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และโรงงานตัง้อยู่ที่ 32/10 ซอย
สมาคมแพทย ์ถนนสขุาภิบาล 1 หมูท่ี่ 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึง่ตอ่มาได้
ยา้ยส านกังานใหญ่มาที่เลขที่ 3397 ซอยลาดพรา้ว 101 ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั่น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

ปี 2541 :  เดือนกนัยายน TFF เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 4.00 ลา้นบาท เป็น 29.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 5,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

ปี 2545 :  ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ และนางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ เขา้ซือ้หุน้สามญัของบริษัท พรีเม่ียม
ฟู้ดส์ จ ากัด (“PFC”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ  และ
ผู้บริหารของบริษัท เพื่อผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง              
โดยมีส  านักงานใหญ่และโรงงานผลิตตัง้อยู่ที่ 258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พรา้ว ต าบลแม่แฝก 
อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่  

ปี 2546 :  เดือนพฤศจิกายน  PFC เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาท เ ป็น 52.00 ล้านบาท                         
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 20,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  

ปี 2547 :  เดือนกนัยายน RBF ลงทนุซือ้โรงงานผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกจากบคุคลที่ไม่มีความสมัพนัธ์กับ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท 

ปี 2548   เดือนมีนาคม RBF ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานรบัรองเก่ียวกบัสขุลกัษณะและขอ้ก าหนดการ
ผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรอง
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : 
HACCP) ในการผลิตเกล็ดขนมปังอบแหง้ ขนมปังสด และขนมปังลกูเตา๋ จากบริษัท บโูร เวอริทสั 
เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (Bureau Veritas Certification) 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
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 เดือนกรกฎาคม TFF เขา้ลงทนุในธุรกิจอื่น ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์
กอลฟ์ ซึง่บรหิารงานโดยกลุม่แอคคอร ์(ACCOR) และเปิดด าเนินการในปี 2551 

 เดือนธนัวาคม PFC ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานรบัรองเก่ียวกบัสขุลกัษณะและขอ้ก าหนดการ
ผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแหง้แบบ Air dry และ 
Spray dry จากบรษัิท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 เดือนธันวาคม PFC ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์นัตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ง
ควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑอ์บแหง้
แบบ Air dry และ Spray dry จากบรษัิท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

ปี 2550 :  เดือนกรกฎาคม RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ลา้นบาท เป็น 20.00 ลา้นบาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 190,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

ปี 2551 :  เดือนธันวาคม RBF โรงงานผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรบับรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และชิน้ส่วน
อิเลคทรอนิกส ์เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
และไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ( ISO 9001) ส  าหรบัผลิตภณัฑป์ระเภท
บรรจภุณัฑพ์ลาสติก จากบรษัิท ยไูนเต็ด รจิีสตรา้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (URS) 

ปี 2552 :  เดือนกรกฎาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินิแฟคตอรี่วังน้อย ภายใต้การด าเนินงานของ RBF            
ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเก่ียวกับสุขลักษณะและข้อก าหนดการผลิต (Good 
Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภณัฑป์ระเภท
แป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรส จากบริษัท บโูร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 
(Bureau Veritas Certification)  

 เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่ลาดพรา้ว 101 ภายใตก้ารด าเนินงานของ RBF ไดร้บัการรบัรอง
ระบบมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทเกล็ดขนมปัง 
และเบเกอรี่ (มินิบันและแซนวิช) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 
(Bureau Veritas Certification) 

 เดือนกันยายน RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ลา้นบาท เป็น 35.00 ลา้นบาท โดยการออก
หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 150,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิม และผูถื้อหุน้รายใหมซ่ึง่เป็นบคุคลในครอบครวัรตันภมูิภิญโญ เพื่อใชเ้ป็น เงินทนุหมนุเวียนใน
กิจการ 

 เดือนกนัยายน RBF เปลีย่นช่ือบรษัิทเป็น บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด 
ปี 2553   PFC เขา้ลงทุนในธุรกิจอื่น ไดแ้ก่ โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร ์

(ACCOR) และเปิดด าเนินการในปี 2554 

 เดือนมิถุนายน RBF เปิดโรงงานผลิตแป้งประกอบอาหาร ที่โครงการแฟคตอรี่แลนด์วังนอ้ย                
เลขที่ 130/160 - 161 หมูท่ี่ 3 ต าบลวงัจฬุา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินิแฟคตอรี่วังน้อย ภายใต้การด าเนินงานของ RBF               
ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลติผลติภณัฑป์ระเภท



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
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แป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรส จากบริษัท บโูร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 
(Bureau Veritas Certification) 

ปี 2554 :  เดือนมิถุนายน โรงงานผลิตที่ลาดพรา้ว 101 ภายใตก้ารด าเนินงานของ RBF ไดร้บัการรบัรอง
ระบบมาตรฐานรับรองเก่ียวกับสุขลักษณะและข้อก าหนดการผลิต (Good Manufacturing 
Practice: GMP) และมาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุม (Hazard 
Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทเกล็ดขนมปัง และ   
เบเกอรี่ (มินิบนัและแซนวิช) จากบริษัท บโูร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (Bureau 
Veritas Certification)  

 เดือนสิงหาคม RBF ขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนาม โดยการจัดตั้งส  านักงานตัวแทน 
(Representative office) ที่เมืองโฮจิมินต ์ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นช่องทางส าหรบัการส่งเสริม
และท าการตลาดสินคา้ของบริษัทในประเทศไทย (ปัจจุบนัการด าเนินการปิดส านกังานตวัแทนที่
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากบรษัิทไดม้ีการเปิดบรษัิทยอ่ยที่ประเทศเวียดนามแลว้ เมื่อปี 2556) 

ปี 2556 :  เดือนมกราคม โรงงานผลติที่ลาดพรา้ว 101 ภายใตก้ารด าเนินงานของ RBF ไดร้บัการรบัรองระบบ
มาตรฐานรบัรองเก่ียวกับสุขลกัษณะและขอ้ก าหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: 
GMP) และมาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์นัตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & 
Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทวตัถแุต่งกลิ่นและรส (ชนิดน า้) 
จากสถาบนั Intertek ประเทศไทย  

 เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY 

COMPANY (“RBVN”) ที่ประเทศเวียดนาม ดว้ยทุนจดทะเบียน 21,000.00 ลา้นเวียดนามดอง 
หรอืประมาณ 27.85 ลา้นบาท เพื่อจ าหนา่ยวตัถแุตง่กลิน่และรส เกลด็ขนมปัง แปง้ประกอบอาหาร 
เครื่องปรุงรส ซอสและน า้จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภณัฑอ์บแหง้ ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง และ Food 
Additive ในประเทศเวียดนาม โดย RBF ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.00 มีส  านกังานตัง้อยูท่ี่เมือง
โฮจิมินห ์และปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสรา้งโรงงานและน าเขา้เครื่องจกัร เพื่อผลิตและจ าหน่าย
เกล็ดขนมปัง ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม คาดว่าจะสามารถมีรายไดจ้ากการผลิตและ
จ าหนา่ย ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562  

 เดือนกรกฎาคม โรงงานผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสติก ที่นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ภายใตก้ารด าเนินงาน
ของ RBF ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานรบัรองเก่ียวกับสุขลกัษณะและขอ้ก าหนดการผลิต 
(Good Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤต            
ที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติก จากบรษัิท ยไูนเต็ด รจิีสตรา้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (URS) 

 เดือนกนัยายน TFF เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 29.00 ลา้นบาท เป็น 31.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 400,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

 เดือนตุลาคม RBF ขยายตลาดไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยการจัดตั้งส  านักงานตัวแทน 
(Representative office) ที่เมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร ์(ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการด าเนินการปิด
ส านกังานตวัแทนที่ประเทศเมียนมาร ์เนื่องจากบริษัทสามารถท าการตลาดโดยตรงจากประเทศ



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 9  

ไทยได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ส  านักงานตัวแทน) เพื่อ เป็นช่องทางส าหรับการส่งเสริมและ                            
ท าการตลาดสนิคา้ของบรษัิทในประเทศไทย 

ปี 2557 :  เดือนมิถนุายน PFC ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) 
ในการผลิตผลิตภณัฑอ์บแหง้แบบ Freeze Dry และผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง จากบริษัท เอสจีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 เดือนสิงหาคม  PFC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาตรฐาน Food Safety System 
Certification (FSSC)  22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry และ  Spray dry                      
จากบรษัิท บโูร เวอรทิสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (Bureau Veritas Certification) 

 เดือนธนัวาคม RBF เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 35.00 ลา้นบาท เป็น 62.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 270,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิ 
เพื่อใชเ้ป็นเงิน ทนุหมนุเวียนในกิจการ 

ปี 2558   เดือนตุลาคม BO ขยายฐานการผลิตวตัถุแต่งสีอาหาร จากลาดพรา้ว 101 ไปยงัโรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมไฮเทค เลขที ่136 หมูท่ี่ 5 ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ปี 2559 :  เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษัท PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA ( “RBINT” )                      
ที่ประเทศอินโดนีเซีย ดว้ยทุนจดทะเบียน 20,000.00 ลา้นรูเปีย หรือประมาณ 46.04 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามัญ 20,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000,000 รูเปีย หรือประมาณ 2,301.80 
บาท เพื่อจ าหน่ายวตัถแุต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและ
น า้จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภณัฑอ์บแหง้ อาหารแช่แข็ง และ Food Additive ในประเทศอินโดนีเซีย 
มีส  านกังานตัง้อยูท่ี่เมืองจาการต์า ประเทศอินโดนีเซีย โดย RBF ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 60 และ 
PT NADASA MULYA PRATANA ซึ่งไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหาร
ของบรษัิท ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 และเริม่มีรายไดเ้ชิงพาณิชยใ์นเดือนธันวาคม ปี 2559 

 เดือนมีนาคม โรงงานผลติที่โครงการมินิแฟคตอรีว่งันอ้ย ภายใตก้ารด าเนินงานของ RBF ไดร้บัการ
รบัรองระบบมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 ในการผลติผลิตภณัฑ์
ประเภทแปง้ประกอบอาหาร และเครือ่งปรุงรส จากบรษัิท บโูร เวอรทิสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากดั (Bureau Veritas Certification)  

 เดือนมีนาคม PFC ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์นัตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ง
ควบคมุ (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตเป็ดทอดแช่แข็งและ
ไก่ทอดแช่แข็ง จากกรมปศสุตัว ์

 เดือนพฤษภาคม โรงงานผลติวตัถแุตง่กลิ่นอาหาร ภายใตก้ารด าเนินงานของ TFF เปิดด าเนินการ
เชิงพาณิชย์ โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เลขที่  136/1 หมู่ที่  5 ต าบลบ้านหว้า                   
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การ
ด าเนินงานของ RBF ไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 
22000 ในการผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทเกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ (มินิบนัและแซนวิช) จากบริษัท บูโร             
เวอรทิสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (Bureau Veritas Certification)  

 เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใตก้ารด าเนินงานของ BO ไดร้บัการ
รบัรองระบบมาตรฐานรบัรองเก่ียวกบัสขุลกัษณะและขอ้ก าหนดการผลิต (Good Manufacturing 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 10  

Practice : GMP) และมาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุม (Hazard 
Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตสีผสมอาหาร จากบริษัท ยูไนเต็ด            
รจิีสตรา้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (URS) 

 เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใตก้ารด าเนินงานของ TFF ไดร้บัการ
รบัรองระบบมาตรฐานรบัรองเก่ียวกบัสขุลกัษณะและข้อก าหนดการผลิต (Good Manufacturing 
Practice: GMP) และมาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุม (Hazard 
Analysis & Critical Control Points :  HACCP)  ในการผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรส จากบริษัท 
ยไูนเต็ด รจิีสตรา้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (URS) 

 เดือนธนัวาคม PFC ซือ้อาคารโรงแรม ช่ือ อาคาร Ibis Chiang Mai จากบรษัิท รเิวอรแ์คว โบตานิก 
การเ์ดน้ส ์จ ากดั2 เพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ปี 2560 :  เดือนพฤษภาคม RBF เปิดโรงงานผลิตแป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและ
น า้จิม้ ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เลขที่ 989 หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียธุยา  

 ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ TFF ครัง้ที่ 2/2560 BO ครัง้ที่ 6/2560 และ PFC ครัง้ที่ 2/2560 วันที่                
28 พฤษภาคม 2560 มีมติให ้TFF BO และ PFC จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เพื่อจัดโครงสรา้ง
กลุม่บรษัิทส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ RBF ครัง้ที่ 3/2560 วนัท่ี 14 มิถนุายน 2560 มีมติส  าคญัดงันี ้
o อนมุตัิให ้RBF เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 62.00 ลา้นบาท เป็น 320.00 ลา้นบาท โดยการออก

หุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 2,580,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เพื่อจัดโครงสรา้ง
กลุม่บรษัิทส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

o อนมุตัิให ้RBF เขา้ซือ้หุน้สามญัจากผูถื้อหุน้สามญัของ TFF BO และ PFC โดยช าระค่าหุน้
ดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท เพื่อจดัโครงสรา้งกลุม่บรษัิทส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มใน
การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จึงส่งผลให ้RBF มีสดัส่วนการถือหุน้ใน TFF BO 
และ PFC เท่ากับรอ้ยละ 99.99 99.97 และ 99.99 ของทุนจดทะเบียน TFF BO และ PFC 
ตามล าดบั 

 ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ TFF ครัง้ที่ 3/2560 BO ครัง้ที่ 7/2560 และ PFC ครัง้ที่ 3/2560 วันที่              
28 มิถนุายน 2560 มีมติให ้TFF BO และ PFC เพิ่มทนุจดทะเบียน เพื่อจดัโครงสรา้งกลุ่มบริษัท
ส าหรบัการเตรียมความพรอ้มในการน า RBF เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ รายละเอียด
ดงันี ้
o TFF เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 31.00 ลา้นบาท เป็น 183.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั

เพิ่มทนุจ านวน 30,400,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดย RBF ถือหุน้ใน TFF สดัสว่น
รอ้ยละ 99.99  

                                                           
2 บรษัิท รเิวอรแ์คว โบตานิก การเ์ดน้ส ์จ  ากดั ปัจจบุนัถือหุน้โดยนางเพ็ชราฯและบตุรสาว 2 คน ในสดัสว่นรวมกนัรอ้ยละ 100.00 และไดเ้ลิกด าเนิน
ธุรกิจโรงแรมตัง้แต่ตน้ปี 2560 ทัง้นี ้ปัจจุบันบริษัท ริเวอรแ์คว โบตานิก การเ์ดน้ส ์จ  ากัด ไดจ้ัดท  าสัญญาไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัท 
ปัจจบุนัไมไ่ดป้ระกอบธุรกิจใดๆ 
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o BO เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1.00 ลา้นบาท เป็น 36.50 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 355,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดย RBF ถือหุน้ใน BO สดัสว่นรอ้ย
ละ 99.97  

o PFC เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 52.00 ลา้นบาท เป็น 121.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทนุจ านวน 690,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดย RBF ถือหุน้ใน PFC สดัสว่น
รอ้ยละ 99.99 

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น RBF ครั้งที่  5/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ RBF              
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 320.00 ลา้นบาท เป็น 638.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
จ านวน 3,180,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อน าเงิน
ไปช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุของ PFC  

 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ PFC ครัง้ที่ 4/2560 วนัที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีมติให ้PFC เพิ่มทนุจด
ทะเบียนจาก 121.00 ลา้นบาท เป็น 439.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน จ านวน 
3,180,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในกิจการ 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท RBF ครัง้ที่ 2/2560 วนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 มีมติส  าคญัดงันี ้
o อนุมัติใหจ้ัดตัง้บริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) โดยมีทุน

จดทะเบียน 20,000.00 ลา้นรูเปีย หรือประมาณ 46.04 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 20,000 
หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1,000,000 รูเปีย หรือประมาณ 2,301.80 บาท เพื่อเป็นผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายเกล็ดขนมปัง โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และ MR.  HARIJADI 
SOEDARJO ชาวอินโดนีเซีย ซึ่งไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กับผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้ริหาร
ของบริษัท ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 ส  านกังานและโรงงานตัง้อยู่ที่เมืองจาการต์า ประเทศ
อินโดนีเซีย  

o อนมุตัิใหจ้ดัตัง้บรษัิท TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”) โดยมีทนุ
จดทะเบียน 3.00 ลา้นหยวน หรอืประมาณ 13.58 ลา้นบาท เพื่อจ าหนา่ยวตัถแุตง่กลิน่และรส 
เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง ในประเทศจีน โดย  RBF ถือหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 100  มีส  านกังานตัง้อยูท่ี่มลรฐักวางเจา สาธารณรฐัประชาชนจีน  

 เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ภายใตก้ารด าเนินงานของ RBF ไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ ์HALAL ส  าหรบัผลติภณัฑป์ระเภทแปง้ประกอบอาหาร และเครือ่งปรุง
รส จากส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 

 เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ภายใตก้ารด าเนินงานของ RBF ไดร้บัการ
รับรองระบบมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้ง
ประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน า้จิม้ จากบริษัท บโูร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากดั (Bureau Veritas Certification)  

 เดือนกนัยายน โรงงานผลิตที่นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ภายใตก้ารด าเนินงานของ RBF ไดร้บัการ
รบัรองระบบมาตรฐานรบัรองเก่ียวกบัสขุลกัษณะและขอ้ก าหนดการผลิต (Good Manufacturing 
Practice : GMP) และมาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุม (Hazard 
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Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลติผลติภณัฑป์ระเภทแปง้ประกอบอาหาร 
เครื่องปรุงรส ซอสและน า้จิม้ จากบริษัท บโูร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (Bureau 
Veritas Certification)  

 เดือนตุลาคม PFC ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL ส  าหรับผลิตภัณฑน์ า้หวาน
เขม้ขน้ (Syrup) ผลติภณัฑอ์บแหง้แบบ Air dry Spray dry และ Freeze dry และผลติภณัฑอ์าหาร
แช่แข็ง จากส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 

 เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่ลาดพรา้ว 101 ภายใตก้ารด าเนินงานของ RBF ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ ์HALAL ส  าหรบัผลติภณัฑป์ระเภทวตัถแุตง่กลิน่และรส เกลด็ขนมปัง เบเกอรี่ 
(มินิบันและแซนวิช) ซอสและน ้าจิ ้ม จากส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประจ า
กรุงเทพมหานคร 

ปี 2561 :  เดือนมีนาคม จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) 

โดยมีทุนจดทะเบียน 20,000.00 ลา้นรูเปีย หรือประมาณ 46.04 ลา้นบาท เพื่อเป็นผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายเกล็ดขนมปัง โดย RBF ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 80 และ MR. HARIJADI SOEDARJO 
ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 
ส  านกังานและโรงงานตัง้อยูท่ี่เมืองจาการต์า ประเทศอินโดนีเซีย 

 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ RBF ประจ าปี 2561 วนัที่ 10 เมษายน 2561  มีมติอนุมตัิเรื่องที่ส  าคัญ 
ดงันี ้
o อนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 

6,380,000 หุ้น เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 1,436.20 ล้านบาท โดยได้ท าการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วแลว้ในวนัท่ี 10 เมษายน 2561 

o อนุมตัิให ้RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 638.00 ลา้นบาท เป็น 1,480.00 ลา้นบาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 8,420,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อจดัโครงสรา้งการถือหุน้ และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 เดือนพฤษภาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI 

(“RBCH”) โดยมีทนุจดทะเบียน 3.00 ลา้นหยวน หรือประมาณ 13.58 ลา้นบาท เพื่อจ าหนา่ยวตัถุ
แตง่กลิน่และรสเกลด็ขนมปัง และแปง้ประกอบอาหาร ที่สาธารณรฐัประชาชนจีน โดย RBF ถือหุน้
ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  มีส  านกังานตัง้อยู่ที่กวางเจา ประเทศจีน ปัจจุบนัไดช้ าระทนุจดทะเบียน
เต็มจ านวนแลว้ 

 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ RBF ครัง้ที่ 2/2561 วนัที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมตัิเรื่องที่ส  าคัญ 
ดงันี ้
o อนมุตัิการแปรสภาพจากบรษัิทจ ากดัเป็นบรษัิทมหาชน 
o อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไวจ้าก 100 บาท จากจ านวนหุ้น 14,800,000 หุ้น              

เป็น 1 บาท ท าใหม้ีจ านวนหุน้สามญัเป็น 1,480,000,000 หุน้ 
o เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 520.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียน 1,480.00 ลา้นบาท             

เป็นทนุจดทะเบียน 2,000.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 520,000,000 
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หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( Initial Public 
Offering)  

o อนมุตัิใหน้  าหุน้สามญัของบรษัิทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

 ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ RBF ครัง้ที่ 2/2561 (หลงัการแปรสภาพ) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561               
มีมติอนมุตัิเรือ่งที่ส  าคญั ดงันี ้
o รับทราบการซือ้ที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งจากบริษัท แดฟเน่ จ ากัด และบริษัท พอรต์แลนด์                

เฟลเวอร ์แอนด ์แอรโ์รแมติค จ ากดัเพื่อขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ปี 2562   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น RBF ประจ าปี 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 1,480,000,000 หุน้ เป็นจ านวน
รวมทัง้สิน้ 250.00 ลา้นบาท โดยไดท้ าการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วแลว้ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562 

 วนัท่ี 21 ตลุาคม 2562 บรษัิทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุท่ีช าระแลว้เป็น 2,000 บาท โดยไดร้บัเงินระดม
ทนุจากการเสนอขายหุน้สามญัเป็นครัง้แรก จ านวน 1,665.14 ลา้นบาท ภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายใน
การเสนอขายหลกัทรพัย ์เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุส าหรบัการลงทนุก่อสรา้งโรงงานตา่งประเทศ ปรบัปรุง
และซือ้เครือ่งจกัร ลงทนุเปิดบรษัิทตวัแทนและหอ้งทดลองในตา่งประเทศ ช าระเงินกูใ้หก้บัผูถื้อหุน้
ใหญ่ และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 วนัที่ 24 ตลุาคม 2562 หุน้สามญัของบริษัทเริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
ในกลุม่อตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่ม 
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หมายเหต ุ:  /1 ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการน าเขา้และตดิตัง้เครือ่งจกัร เพื่อผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองลองอาน คาดวา่จะสามารถมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่าย ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
  /2 ผูถื้อหุน้สว่นที่เหลือของ RBINT รอ้ยละ 40 ไดแ้ก่ PT NADASA MULYA PRATANA ซึง่ไมมี่ความสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท 

                  /3 ผูถื้อหุน้สว่นที่เหลือของ RBINM รอ้ยละ 20 ไดแ้ก่ MR. HARIJADI SOEDARJO ซึง่ไมมี่ความสมัพนัธใ์ดๆ กบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท 
      ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการขอใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองจาการต์า้ คาดวา่จะสามารถมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหนา่ย ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

ทัง้นี ้MR. HARIJADI SOEDARJO เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใน PT NADASA MULYA PRATANA สดัสว่นรอ้ยละ 53.33 MRS. DEWI KUSUMAWATI SOEDARJO (นอ้งสาวของ MR. HARIJADI SOEDARJO) ถือหุน้ใน PT 
NADASA MULYA PRATANA สดัสว่นรอ้ยละ 40 และบคุคลอ่ืนอีก 1 ราย ถือหุน้ใน PT NADASA MULYA PRATANA สดัสว่นรอ้ยละ 6.67 ของทนุจดทะเบียน PT NADASA MULYA PRATANA 

  /4 ปัจจบุนับรษัิทเริม่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไดใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2562 

1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย (RBF) 
ทนุจดทะเบียน 2,000 ลา้นบาท 

ผลติและจ าหนา่ยวตัถแุตง่กลิน่และรส แปง้ประกอบอาหาร เกลด็ขนมปัง 
เครือ่งปรุงรส ซอสและน า้จิม้ Food Additive และบรรจภุณัฑพ์ลาสติก 

60.00% 100.00% 100.00% 80.00% 

99.99% 99.99% 99.97% 

บจก. ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์(TFF) 
ทนุจดทะเบียน 183.00 ลา้นบาท 

ธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยวตัถแุตง่กลิน่และรส 
จ าหนา่ยวตัถแุตง่กลิน่ส าหรบัน า้หอมและ

เครือ่งส  าอาง สผีสมอาหาร และFood Additive
บางชนดิ และลงทนุในธุรกิจอื่น ไดแ้ก่ โรงแรมโน

โวเทล ชมุพร บีช รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 
 

บจก. พรเีมี่ยมฟูด้ส ์(PFC) 
ทนุจดทะเบียน 439.00 ลา้นบาท 

ธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑอ์บแหง้
และผลติภณัฑอ์าหารแช่แขง็ และลงทนุใน
ธุรกิจอื่น ไดแ้ก่ โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม ่

บจก. เบสท ์โอเดอร ์(BO) 
ทนุจดทะเบียน 36.50 ลา้นบาท 

ธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยสผีสมอาหาร 
และFood Additiveบางชนิด 

PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA 
(RBINT)/2 

ทนุจดทะเบียน 20,000 ลา้นรูเปีย 
หรอืประมาณ 46.04 ลา้นบาท  

ธุรกิจ : จ าหนา่ยวตัถแุตง่กลิน่และรส เกลด็ขนม
ปัง แปง้ประกอบอาหาร เครือ่งปรุงรส ซอสและ
น า้จิม้ สผีสมอาหาร ผลติภณัฑอ์บแหง้ ผลติภณัฑ์

อาหารแชแ่ข็งและ Food Additive 

R&B FOOD SUPPLY VIETNAM  
LIMITED LIABILITY COMPANY (RBVN)/1 
ทนุจดทะเบียน 21,000 ลา้นเวยีดนามดอง 

หรอืประมาณ 27.85 ลา้นบาท 
ธุรกิจ : (1) ผลติและจ าหนา่ยเกลด็ขนมปัง (2) จ าหนา่ยวตัถุ
แตง่กลิน่และรส เกลด็ขนมปัง แปง้ประกอบอาหาร เครือ่งปรุง
รส ซอสและน า้จิม้ สผีสมอาหาร ผลติภณัฑอ์บแหง้ ผลติภณัฑ์

อาหารแชแ่ข็ง และ Food Additive 
 

PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA 
(RBINM)/3 

ทนุจดทะเบียน 20,000 ลา้นรูเปีย 
หรอืประมาณ 46.04 ลา้นบาท  

ธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยเกลด็ขนมปัง 

TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-
SI (RBCH)/4 

ทนุจดทะเบียน 3.00 ลา้นหยวน 
หรอืประมาณ 13.58 ลา้นบาท 

ธุรกิจ : จ าหนา่ยวตัถแุตง่กลิน่และรส เกลด็ขนมปัง 
แปง้ประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง 
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บริษัทยอ่ย 
1) บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั (“TFF”) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 3 พฤษภาคม 2528 
ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ : 183,000,000 บาท (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท) 
ที่ตัง้ส  านกังาน : เลขที่ 3 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ที่ตัง้โรงงาน : เ ล ขที่  136/1 หมู่ ที่  5 ต า บลบ้านหว้า  อ า เ ภอบา งปะอิ น  จั ง หวัด

พระนครศรอียธุยา 
ที่ตัง้โรงแรม : เลขที่ 110 หมูท่ี่ 4 ต าบลปากน า้ อ าเภอเมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายวตัถแุต่งกลิ่นและรส จ าหน่ายวตัถแุต่งกลิ่นส าหรบัน า้หอม

และเครื่องส าอาง สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด และลงทนุใน
ธุรกิจอื่น ไดแ้ก่ โรงแรมโนโวเทล ชมุพร บีช รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 

กรรมการบรษัิท : 1) ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 
2) นางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 
3) นางสาวดาวอรุณ อณุหโชค 
4) พนัตร ีแพทยห์ญิง จณัจิดา รตันภมูิภิญโญ 
5) แพทยห์ญิง สนาธร รตันภมูิภิญโญ 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม : ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ ลงลายมือช่ือรว่มกบั นางสาวดาวอรุณ อณุหโชค 
และประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

ความสมัพนัธก์บับรษัิท : TFF เ ป็นบริษัทย่อยของ  RBF โดย  RBF ถือหุ้นจ านวน 36,599,976 หุ้น                   
คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน TFF และมีกรรมการรว่มกนั
กบั RBF ไดแ้ก่ ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ และนางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 

 

2) บรษัิท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั (“BO”) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 6 ธนัวาคม 2536 
ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ : 36,500,000 บาท (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
ที่ตัง้ส  านกังาน : เลขที่ 3397 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับึงทองหลาง) ถนนลาดพรา้ว แขวงคลอง

จั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ที่ตัง้โรงงาน : เลขที1่36 หมูท่ี่ 5 ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยสผีสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด  
กรรมการบรษัิท : 1) ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 

2) นายธีรพฒัน ์ญาณาธรกลุ 
3) นางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม : ดร.สมชาย รตันภูมิภิญโญ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายธีรพฒัน ์ญาณาธรกุล 
และประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

ความสมัพนัธก์บับรษัิท : BO เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน้จ านวน 364,889 หุน้ คิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 99.97 ของทนุจดทะเบียน BO และมีกรรมการรว่มกนักบั RBF 
ไดแ้ก่ ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ และนายธีรพฒัน ์ญาณาธรกลุ 

 
  



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ|หนา้ที่ 16 

3) บรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั (“PFC”) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 26 มิถนุายน 2538 
ทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ : 439,000,000 บาท (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
ที่ตัง้ส  านกังาน : เลขที่ 258 หมูท่ี่ 3 ถนนเชียงใหม-่พรา้ว ต าบลแมแ่ฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดั

เชียงใหม ่
ที่ตัง้โรงงาน : เลขที่ 258 หมูท่ี่ 3 ถนนเชียงใหม-่พรา้ว ต าบลแมแ่ฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดั

เชียงใหม ่
ที่ตัง้โรงแรม : เลขที่ 7/9, 8/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์บแหง้และผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง และลงทุน

ในธุรกิจอื่น ไดแ้ก่ โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม ่
กรรมการบรษัิท : 1) ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 

2) นางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 
3) นายสรุนาถ กิตติรตันเดช 
4) พนัตร ีแพทยห์ญิง จณัจิดา รตันภมูิภิญโญ 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม : นายสรุนาถ กิตติรตันเดช ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
ความสมัพนัธก์บับรษัิท : PFC เป็นบรษัิทยอ่ยของ RBF โดย RBF ถือหุน้จ านวน 1,209,990 หุน้ คิดเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน PFC และมีกรรมการร่วมกันกับ 
RBF ไดแ้ก่ ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ นางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ นายสรุนาถ 
กิตติรตันเดช และ พนัตร ีแพทยห์ญิง จณัจิดา รตันภมูิภิญโญ 

 

4) R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (“RBVN”) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 23 มีนาคม 2556 
ทนุจดทะเบียน : 21,000,000,000 เวียดนามดอง (หรอืประมาณ 27.49 ลา้นบาท) 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 15,680,380,000 เวียดนามดอง (หรอืประมาณ 22.76 ลา้นบาท) 
ที่ตัง้ส  านกังาน : เลขที่ 309 บี-311 ชัน้ 6 อาคารแอนเน็กซ ์พารค์รอยลัไซ่ง่อน ถนน งูเยน แวน 

ทรอย เขตทานบินห ์เมืองโฮจิมินหซ์ิตี ้ประเทศเวียดนาม 
ที่ตัง้โรงงาน : เวิรค์ช็อป บี 2-4 เอ คลงัส าเรจ็รูป ฝ่ัง บี นิคมอตุสาหกรรมลองห ูอ าเภอแคนจี

ออู๊ค เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : (1) ผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนมปัง (อยู่ระหว่างการน าเข้าและติดตั้ง

เครื่องจักร) (2) จ าหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบ
อาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน ้าจิ ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง 
ผลติภณัฑอ์าหารแช่แข็ง และ Food Additive 

ผู้ แ ท นผู้ มี อ  า น า จ  ( Legal 
Representative) 

: 1) ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 
2) Ms.Thai Son Anh (พนกังาน RBVN) 

ความสมัพนัธก์บับรษัิท : RBVN เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 
ของทนุจดทะเบียน RBVN  

หมายเหต ุ: -  RBVN มีความประสงคจ์ะตัง้โรงงานเพ่ือผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนมปัง ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการน าเขา้และติดตัง้
เครื่องจกัร โดยคาดวา่จะแลว้เสรจ็และเปิดด าเนินการไดใ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2563 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
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          -  อ้างอิงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประจ าวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100 
เวียดนามดอง เทา่กบั 0.1309 บาท (อตัราขาย) 

 

5) PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (“RBINT”) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 6 มีนาคม 2559 
ทนุจดทะเบียน : 20,000,000,000 รูเปีย (หรอืประมาณ 45.72 ลา้นบาท) (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 

1,000,000 รูเปีย หรอืประมาณ 2,285.80 บาท) 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 8,108,010,000 รูเปีย (หรอืประมาณ 20.18 ลา้นบาท) 
ที่ตัง้ส  านกังาน : หอ้ง 104 อาคารวิสมาเอเรยี ถนน ฮอส คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตงั จาการต์า

กลาง ประเทศอินโดนีเซีย 10310 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จ าหนา่ยวตัถแุตง่กลิน่และรส เกลด็ขนมปัง แปง้ประกอบอาหาร เครือ่งปรุงรส 

ซอสและน า้จิม้ สผีสมอาหาร ผลติภณัฑอ์บแหง้ ผลติภณัฑอ์าหารแช่แข็ง และ 
Food Additive 

กรรมการบรษัิท : 1) ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 
2) Mr. Harijadi Soedarjo 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม : ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
ความสมัพนัธก์บับรษัิท : RBINT เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน้จ านวน 12,000 หุน้ คิดเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 60 ของทนุจดทะเบียน RBINT และมีกรรมการรว่มกนักบั RBF 
ไดแ้ก่ ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 

หมายเหตุ : -  MR. HARIJADI SOEDARJO เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนรอ้ยละ 
53.33 MRS. DEWI KUSUMAWATI SOEDARJO (น้องสาวของ MR. HARIJADI SOEDARJO) ถือหุ้นใน PT 
NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 40 และบุคคลอ่ืนอีก 1 ราย ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA 
PRATANA สดัส่วนรอ้ยละ 6.67 ของทนุจดทะเบียน PT NADASA MULYA PRATANA 

          -  อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประจ าวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ธนาคารแหง่ประเทศไทย : 1,000 รูเปีย 
เทา่กบั 2.2858 บาท (อตัราขาย) 

 

6) PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 1 มีนาคม 2561 
ทนุจดทะเบียน : 20,000,000,000 รูเปีย (หรอืประมาณ 45.72 ลา้นบาท) (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 

1,000,000 รูเปีย หรอืประมาณ 2,285.80 บาท) 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 16,066,082,783 รูเปีย (หรอืประมาณ 36.28 ลา้นบาท) 
ที่ตัง้ส  านกังาน : หอ้ง 104 อาคารวิสมาเอเรยี ถนน ฮอส คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตงั จาการต์า

กลาง ประเทศอินโดนีเซีย 10310 
ที่ตัง้โรงงาน : บลอ็ค พี-6บี อาคารโรงงาน นิคมอตุสาหกรรมจาบาเบกา ซิการงั อ าเภอเบกา

ซี จงัหวดัจาการต์า ประเทศอินโดนีเซีย 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยเกลด็ขนมปัง 
กรรมการบรษัิท : 1) ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 

2) Mr. Harijadi Soedarjo 
3) พนัตร ีแพทยห์ญิงจณัจิดา รตันภมูิภิญโญ 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 
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4) แพทยห์ญิงสนาธร รตันภมูิภิญโญ 
5) นายธีรพฒัน ์ญาณาธรกลุ 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม : ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
ความสมัพนัธก์บับรษัิท : RBINM เป็นบรษัิทยอ่ยของ RBF โดย RBF ถือหุน้จ านวน 16,000 หุน้ คิดเป็น

สัดส่วนรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียน RBINM และมีกรรมการร่วมกันกับ 
RBF ไดแ้ก่ ดร.สมชาย รตันภูมิภิญโญ พันตรี แพทยห์ญิงจัณจิดา รตันภูมิ
ภิญโญ แพทยห์ญิงสนาธร รตันภมูิภิญโญ และนายธีรพฒัน ์ญาณาธรกลุ 

หมายเหต ุ: -  ปัจจุบนัอยู่ระหว่างด  าเนินการขอใบอนญุาตท่ีเก่ียวขอ้ง คาดว่าจะติดตัง้เครื่องจกัรแลว้เสรจ็และเปิดด าเนินการได้
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

          -  อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประจ าวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ธนาคารแหง่ประเทศไทย : 1,000 รูเปีย 
เทา่กบั 2.2858 บาท (อตัราขาย) 

 

7) TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”)  

วนัท่ีจดทะเบียน : 31 พฤษภาคม 2561 
ทนุจดทะเบียน : 3,000,000 หยวน (หรอืประมาณ 13.12 ลา้นบาท) 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ : 3,000,000 หยวน (หรอืประมาณ 13.37 ลา้นบาท) 
ที่ตัง้ส  านกังาน : หอ้ง 2202 เลขที่ 65 ถนนซงชาน 7 เขตลวิาน กวางโจว ประเทศจีน 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จ าหน่ายวตัถแุต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และอาหาร

แช่แข็ง 
ผู้ แ ท นผู้ มี อ  า น า จ  ( Legal 
Representative) 

: พนัตร ีแพทยห์ญิงจณัจิดา รตันภมูิภิญโญ 

ความสมัพนัธก์บับรษัิท : RBCH เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน้คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 
ของทนุจดทะเบียน RBCH และมีกรรมการรว่มกนักบั RBF ไดแ้ก่ ดร.สมชาย 
รตันภมูิภิญโญ 

หมายเหต ุ: -  ปัจจบุนับรษัิทเริม่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไดใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2562 
                  -  อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ประจ าวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1 หยวน 

เทา่กบั 4.3736 บาท (อตัราขาย) 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 19 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลติและ

จ าหน่ายวตัถทุี่ใชเ้ป็นสว่นผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภณัฑห์ลายกลุม่ดงันี ้(1) กลุม่วตัถแุตง่กลิน่ 
(Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวตัถแุตง่กลิ่นที่น  าไปเป็นสว่นผสมในน า้หอมและเครื่องส าอาง (2) กลุม่แป้งและซอส 
(3) กลุม่ผลติภณัฑอ์บแหง้ (4) กลุม่ผลติภณัฑอ์าหารแช่แข็ง (5) กลุม่บรรจภุณัฑพ์ลาสติก และ (6) กลุม่ผลติภณัฑซ์ือ้มาและ
จ าหน่ายไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น รวมถึงนมผง และ                  
ปลอกไสก้รอก โดยซือ้จากผูผ้ลติรายอื่น หรอืน าเขา้จากตา่งประเทศ มาจ าหนา่ยใหก้บัลกูคา้ที่น าไปใชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร 
อตุสาหกรรมเครื่องดื่ม อตุสาหกรรมยา และอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์บริษัทและบริษัท
ย่อยจะผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑต์ามค าสั่งซือ้ (Made to order) เป็นหลกั เพื่อสรา้งความหลากหลายและตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างทั่วถึง นอกจากนี ้ยงัผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นลกัษณะ OEM (Original Equipment 
Manufacture) ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้า “อังเคิลบาร์นส์”                    
“เบสท ์โอเดอร”์ “super-find” “ก๊อปจงั” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ซึ่งเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทแป้งประกอบ
อาหาร เกลด็ขนมปัง วตัถแุตง่กลิน่และรส สผีสมอาหาร น า้หวานเขม้ขน้ และอาหารแช่แข็ง 

ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีทั้งผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมอาหาร อาหาร
ส าเรจ็รูป เครือ่งดื่ม ขนมขบเคีย้ว อาหารสตัว ์เครือ่งส  าอาง ผลติภณัฑส์  าหรบัใชใ้นครวัเรอืน อาทิ น า้ยาซกัผา้ สบู ่แชมพสูระ
ผม และน ้ายาบ้วนปาก เป็นต้น รวมถึงธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่หรือร้านค้าปลีกทั่ วไป โดยมี ลูกค้ารายที่ส  าคัญ                              
อาทิ บริษัท มารส์ เพ็ทแคร ์(ประเทศไทย) บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด  (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด  ซึ่งเป็นเจ้าของ
หา้งสรรพสนิคา้เทสโกโ้ลตสั เป็นตน้  

ทัง้นี ้สามารถยกตวัอยา่งลกูคา้ตามกลุม่ผลติภณัฑท์ี่ส  าคญัไดด้งันี ้1) ลกูคา้กลุม่วตัถแุตง่กลิน่รสและสีผสมอาหาร 
อาทิ บริษัทผลิตเครื่องดื่มชูก าลงัชัน้น าของประเทศ บริษัท ชบาบางกอก จ ากดั บริษัท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตรี ้จ ากดั 
(มหาชน) บรษัิท ไทยนครพฒันา จ ากดั บรษัิท พี.แสงอดุมเทรดดิง้ จ ากดั บรษัิท สยามไวนเ์นอรร์ี ่จ ากดั บรษัิท ซีพีเมจิ จ ากดั 
บริษัท ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส ์จ ากดั (มหาชน) บริษัท วาไรตี ้ฟู้ดส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั บริษัท โทฟุซงั จ ากดั เป็นตน้ 2) 
ลูกค้ากลุ่มแป้งและซอส อาทิ บริษัท  ฟู้ด แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)                
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด บริษัท วูลเวิรธ์ ลิมิเต็ด จ ากัด บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอรเ์รจ จ ากัด 
บริษัท เชสเตอรฟ์ู้ด จ ากัด เป็นตน้ 3) ลูกคา้กลุ่มผลิตภัณฑอ์บแหง้ อาทิ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ ากัด             
บรษัิท มารุโคเมะ ประเทศไทย จ ากดั บรษัิท น าเชา (ประเทศไทย) จ ากดั บรษัิท วอ้น วอ้น ฟูด้ส ์กรุป๊ จ ากดั เป็นตน้  

นอกจากธุรกิจตามที่กลา่วแลว้ บรษัิทยอ่ยยงัไดล้งทนุในธุรกิจโรงแรม 2 แหง่ คือ โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม ่และ
โรงแรมโนโวเทล ชมุพร บีช รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 

 
เพื่อความชดัเจนในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของ RBF จึงไดส้รุปประเภทธุรกิจและสดัสว่นที่บริษัทเขา้ไป

ถือหุน้ เพื่อแสดงใหเ้ห็นตามตาราง 
 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 20 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ สัดส่วนทีบ่ริษัทถอืหุ้น 
บรษิัท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรก
แรน็ซ ์จ ากดั (“TFF”) 

ผลิตและจ าหน่ายวตัถุแต่งกลิ่นและรส จ าหน่าย
วตัถแุตง่กลิ่นส าหรบัน า้หอมและเครื่องส าอาง สี
ผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด และ
ลงทนุในธุรกิจอ่ืน ไดแ้ก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร 
บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 

RBF ถือหุ้นจ านวน 36,599,976 
หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 
ของทนุจดทะเบียน TFF 

บรษิัท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั (“BO”) ผลิตและจ าหน่ายสีผสมอาหาร  และ Food 
Additive บางชนิด 

RBF ถือหุ้นจ านวน 364,889 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99.97 ของ
ทนุจดทะเบียน BO 

บรษิัท พรีเม่ียมฟู้ดส ์จ ากดั 
(“PFC”) 

ผลิตและจ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์อบแห้งและ
ผลิตภัณฑอ์าหารแช่แข็ง และลงทุนในธุรกิจอ่ืน 
ไดแ้ก่ โรงแรมไอบสิ สไตล ์เชียงใหม่ 

RBF ถือหุน้จ านวน 1,209,990 หุน้ 
คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียน PFC 

R&B FOOD SUPPLY VIETNAM 
LIMITED LIABILITY COMPANY 
(“RBVN”) 

(1) ผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนมปัง (อยู่ระหว่าง
การน าเข้าและติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะ
สามารถมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่าย 
ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563) (2) จ าหน่ายวัตถุ
แต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบ
อาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน ้าจิ ้ม สีผสม
อาหาร ผลิตภัณฑอ์บแหง้ ผลิตภัณฑอ์าหารแช่
แข็ง และ Food Additive 

RBF ถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
100 ของทนุจดทะเบียน RBVN 

PT RBFOOD SUPPLY 
INDONESIA (“RBINT”) 

จ าหน่ายวตัถแุตง่กลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แปง้
ประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน า้จิม้ สี
ผสมอาหาร ผลิตภณัฑอ์บแหง้ ผลิตภณัฑอ์าหาร
แช่แข็ง และ Food Additive  

RBF ถือหุน้จ านวน 12,000 หุน้ คิด
เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียน RBINT 

PT RBFOOD MANUFAKTUR 
INDONESIA (“RBINM”) 

ผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนมปัง (อยู่ระหว่าง
ด  าเนินการขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้ง คาดว่าจะ
สามารถมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่าย 
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563) 

RBF ถือหุน้จ านวน 16,000 หุน้คิด
เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 80 ของทุนจด
ทะเบียน RBINM 

TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-
XIAN-GONG-SI (“RBCH”) 

จ าหน่ายวตัถแุตง่กลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แปง้
ประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง (ปัจจุบนัเริ่ม
มีการท าการตลาดและติดต่อลูกคา้แลว้ คาดว่า
จะมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายภายในไตรมาสท่ี 4 
ปี 2562) 

RBF ถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 
100 ของทนุจดทะเบียน RBCH 

 
บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมวิจยัและพฒันาที่ประกอบดว้ยบคุลากรที่มีความรู ้ความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์

ดา้นอาหาร การวิเคราะหก์ลิ่นและรสชาติอาหารโดยเฉพาะเป็นเวลายาวนาน ท าใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิต
ผลติภณัฑใ์นแบบเฉพาะที่ลกูคา้ตอ้งการได ้ท าใหผ้ลติภณัฑข์องบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีเอกลกัษณ ์แตกตา่งและหลากหลาย
จนเป็นท่ีนิยมของลกูคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 21 

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตวัตถุผสมอาหารตามที่กล่าวและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก                     
รวม 10 โรงงาน ตัง้อยู่ที่ซอยลาดพรา้ว 101 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 แห่ง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึ่งตัง้อยู่ในโครงการ
แฟคตอรี่แลนดว์งันอ้ย 1 แห่ง อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 5 แห่ง และตัง้อยู่ในอ าเภอสนัทราย จังหวดัเชียงใหม่ 1 แห่ง         
โดยแต่ละโรงงานใชเ้ครือ่งจกัรและอปุกรณท์ี่ทนัสมยั มีกระบวนการผลิตที่ไดม้าตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานรบัรองเก่ียวกบั
สขุลกัษณะและขอ้ก าหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice Practice : GMP) มาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์นัตราย
และจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคมุ (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium 
(BRC) มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภณัฑ ์HALAL  และ มาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ท าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและ
ตา่งประเทศ 

ปัจจุบนั TFF ไดป้รบัปรุงอาคารและติดตัง้เครื่องจกัรอีก 1 แห่ง ในนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค เพื่อผลิตและจ าหน่าย
วตัถแุต่งกลิ่นและรส (Flavor) แลว้เสร็จ และ RBVN ก็อยู่ระหว่างการติดตัง้เครื่องจกัร เพื่อผลิตและจ าหน่ายเกล็ ดขนมปัง            
ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม เช่นเดียวกัน RBINM ก็อยู่ระหว่างด าเนินการขอใบอนุญาตที่เก่ียวขอ้ง เพื่อผลิตและ
จ าหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองจาการต์า้ ประเทศอินโดนีเซีย โดยคาดว่าจะมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายของประเทศ
เวียดนามภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และประเทศอินโดนีเซียภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นอกจากนี ้RBCH ที่กวางเจา 
ประเทศจีน ปัจจบุนัเริม่มีการท าการตลาดและติดตอ่ลกูคา้แลว้ คาดวา่จะมีรายไดจ้ากการจ าหนา่ยไดใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2562 

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยรวม 7 บริษัท ประกอบดว้ยบริษัทย่อยในประเทศไทย 3 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท 
อินโดนีเซีย 2 บรษัิท และจีน 1 บรษัิท บรษัิทและบรษัิทยอ่ยยงัมีการสง่ออกผลติภณัฑไ์ปยงัประเทศมาเลเซยี อินโดนีเซีย ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร ์ประเทศแถบตะวนัออกกลางและเอเชียใต ้ทัง้สหรฐัอาหรบัเอมิเรต คูเวต อินเดีย ปากีสถาน 
ออสเตรเลยี ญ่ีปุ่ น จีน รสัเซีย องักฤษ เยอรมนั และสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 

นอกจากนี ้บรษัิทยอ่ยยงัไดล้งทนุในธุรกิจโรงแรม 2 แหง่ ไดแ้ก่ (1) โรงแรมโนโวเทล ชมุพร บีช รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 
โดยลงทนุผ่านบริษัท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ ์จ ากดั (TFF) และ (2) โรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ โดยลงทนุผ่าน
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส ์จ ากดั (PFC) โรงแรมทัง้สองแห่งตามที่กลา่ว บริหารงานโดยกลุม่แอคคอร ์(ACCOR) ทัง้นี ้เนื่องจาก
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสภาพคลอ่งคงเหลอืและเห็นโอกาสในการลงทนุเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม 

 
2.1 โครงสร้างรายได ้

 
 ในปี 2560  ปี 2561 และปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีโครงสรา้งรายไดด้งันี ้ 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภท
ผลติภัณฑ ์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,807.69  96.17% 2,632.52 95.74% 2,776.38 96.34% 
1) วตัถแุตง่กลิ่นรสและสีผสมอาหาร 1,061.19  36.35% 995.54 36.21% 1,038.82 36.05% 
2) กลุม่แปง้และซอส 902.56  30.92% 948.69 34.50% 1,025.71 35.59% 
3) กลุม่ผลิตภณัฑอ์บแหง้ 155.91  5.34% 156.69 5.70% 172.31 5.98% 
4) ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ 121.26  4.15% 101.13 3.68% 98.81 3.43% 
5) กลุม่บรรจภุณัฑพ์ลาสติก/1 63.40  2.17% 44.48 1.61% 41.16 1.43% 
6) กลุม่ผลิตภณัฑซ์ือ้มาเพื่อจ าหน่าย/2 503.37  17.24% 385.99 14.04% 399.57 13.86% 
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โครงสร้างรายได้แยกตามประเภท
ผลติภัณฑ ์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการประกอบธุรกจิโรงแรม 107.75  3.69% 105.73 3.85% 88.28 3.06% 
รายได้จากการด าเนินงาน รวม 2,915.44 99.86% 2,738.25 99.59% 2,864.66 99.40% 
รายไดอ้ื่น/3 4.01  0.14% 11.34 0.41% 17.18 0.60% 

รายได้รวม 2,919.45  100.00% 2,749.59 100.00% 2,881.84 100.00% 
หมายเหต ุ: /1 บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสติก โดยผลิตตามค าสั่งของลกูคา้และผลิตในลกัษณะ OEM เพื่อจ  าหน่าย

ใหก้ับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผูผ้ลิตชิน้ส่วนอิเล็คทรอนิกส ์และจ าหน่าย ใหก้ับรา้นคา้ปลีกทั่วไป อีกทัง้
สง่ออกไปยงัประเทศเวียดนาม โดยจ าหน่ายเป็นแพ็คขนาดตามความตอ้งการของลกูคา้ 

                   /2 กลุ่มผลิตภณัฑซ์ือ้มาเพื่อจ  าหน่าย ไดแ้ก่ นมผง ปลอกไสก้รอก และ Food Additive อาทิ กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด (Zodium 
Benzoate) สารกนัเชือ้รา (Calcium Propionate) เป็นตน้ 

                   /3 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน รายไดค้า่ขนสง่และบรกิาร รายไดด้อกเบีย้ รายไดค้า่คอมมิชชั่น และอ่ืนๆ ในปี 
2560 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายยนิูฟอรม์ใหพ้นกังาน รายไดจ้ากการขายแมพ่ิมพ ์และอ่ืนๆ ซึง่บันทกึอยูใ่นรายไดจ้ากการ
ขาย จ านวน 0.17 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้เพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทียบรายไดจ้ากการขายในปี 2560 -2561 และ ปี 2562 ได ้จงึน ารายได้
จากการขายยนิูฟอรม์ใหพ้นกังาน รายไดจ้ากการขายแมพ่ิมพ ์และอ่ืนๆ มารวมกบัรายไดอ่ื้น โดยตัง้แตปี่ 2561 เป็นตน้ไป บรษัิทและบรษัิท
ยอ่ยไดมี้การจดัประเภทรายการรายไดจ้ากการขายดงักลา่วไปอยูใ่นประเภทรายไดอ่ื้น 

 
2.2 ลักษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายวตัถุที่ใชเ้ป็นสว่นผสมในอาหาร (Food Ingredients) 
โดยมีผลติภณัฑห์ลายประเภท ประกอบดว้ย วตัถแุตง่กลิน่และรส (Flavour) แปง้ประกอบอาหาร เกลด็ขนมปัง เครือ่งปรุงรส 
ซอสและน า้จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภณัฑอ์บแหง้ ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง และซือ้มาและจ าหน่ายไปซึง่สินคา้ประเภท Food 
Additive สนิคา้ดงักลา่วน าไปใชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมเครือ่งดื่ม อตุสาหกรรมยา และอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์
นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยังผลิตและจ าหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นที่น  าไปเป็นส่วนผสมในน า้หอมและเครื่องส าอาง                  
และบรรจุภณัฑพ์ลาสติก โดยสามารถแบ่งผลิตภณัฑต์ามรายไดจ้ากการขาย ออกเป็น 6 กลุม่ ไดแ้ก่ 1) กลุม่วตัถแุต่งกลิ่น
และสีผสมอาหาร 2) กลุ่มแป้งและซอส 3) กลุ่มผลิตภัณฑอ์บแหง้ 4) กลุ่มผลิตภัณฑอ์าหารแช่แข็ง 5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์
พลาสติก และ 6) กลุม่ผลติภณัฑซ์ือ้มาเพื่อจ าหนา่ย นอกจากธุรกิจดงักลา่ว บรษัิทยอ่ยยงัไดล้งทนุในธุรกิจโรงแรมอีก 2 แหง่ 
คือ โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม ่และโรงแรมโนโวเทล ชมุพร บีช รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์ เพื่อความเขา้ใจจึงขออธิบายลกัษณะ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดด้งันี ้
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2.2.1 รายได้จากการขาย 
 
2.2.1.1 ลักษณะผลิตภณัฑ ์

ผลิตภัณฑข์องบริษัท ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑข์ัน้กลาง และจ าหน่ายใหผู้ป้ระกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
สามารถแบง่ผลติภณัฑอ์อกเป็น 6 กลุม่ ดงันี ้

1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส และสีผสมอาหาร ประกอบดว้ย วตัถแุต่งกลิ่นและรส วตัถแุต่งกลิ่นอื่นๆ และสีผสม
อาหาร ซึง่ผลติและจ าหนา่ยโดย RBF TFF และ BO สว่น PFC จะเป็นเพียงผูจ้  าหนา่ยเทา่นัน้ ผลการด าเนินงานใน 
ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 สามารถแยกรายไดจ้ากการจ าหนา่ยผลติภณัฑก์ลุม่วตัถแุตง่กลิน่และรส และสผีสม
อาหาร ที่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยตามที่กลา่วจ าหนา่ยได ้ดงันี ้

(หนว่ย : ลา้นบาท) 

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่มวัตถุแต่งกลิน่และ
สีผสมอาหาร แยกรายบริษัท 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

RBF 546.88  534.66 583.13 
TFF 294.03  259.53 219.51 
BO 6.86  7.54 7.90 
PFC 213.40  193.81 228.28 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่มวตัถุแต่งกลิ่นและสี
ผสมอาหาร 

1,061.19  995.54 1,038.82 

 
1.1)  วตัถแุตง่กลิน่และรส เป็นวตัถทุี่แตง่กลิน่และรสชาติของอาหารใหน้า่รบัประทานยิ่งขึน้ ซึง่กลุม่บรษัิทสามารถ

ผลิตกลิ่นไดห้ลากหลายกลิ่น อาทิ กลิ่นผลไม ้กลิ่นเนือ้สตัว ์กลิ่นผกัและสมนุไพรต่างๆ กลิ่นขนมหวาน และ
กลิ่นอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์ขนมขบเคีย้ว                
ยา อาหารเสริม รวมถึงอาหารสตัว ์เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการผลิตและจ าหน่าย
ผลติภณัฑใ์หม ่ไดแ้ก่ เยลลีก่ลิน่ตา่งๆ ภายใตต้ราสนิคา้ “Korokoro” ซึง่จะเริม่มีรายไดใ้นช่วงปลายไตรมาสที่ 
4 ปี 2562 วัตถุแต่งกลิ่นและรสได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านอาหาร
โดยเฉพาะท าใหส้ามารถผลิตวตัถุแต่งกลิ่นและรสต่างๆ ไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้และตลาด ซึ่ง
เป็นสตูรเฉพาะที่มีเอกลกัษณข์องตนเอง โดยบริษัทและบริษัทย่อยที่ผลิตวตัถุแต่งกลิ่นและรส ไดแ้ก่ RBF 
และ TFF เป็นการผลิตตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้และจ าหน่ายใหก้ับผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ และ
สง่ออกไปตา่งประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูา อินโดนีเซีย สาธารณรฐัประชาชนจีน 
 
นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยังผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรสที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่ใช้ใน
อตุสาหกรรมครวัเรือน โรงแรม รา้นอาหาร เพื่อจ าหน่ายใหก้บัธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่และรา้นคา้ปลกีทั่วไป 
ภายใต้ตราสินค้า “เบสท์ โอเดอร์” ส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์            
ส  าหรบัขนาดบรรจุภณัฑท์ี่จ  าหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบการจะเป็นขนาดใหญ่ 5 – 25 กิโลกรมั สว่นขนาดบรรจุ
ภณัฑท์ี่จ าหนา่ยใหก้บัธุรกิจคา้ปลกีขนาดใหญ่และรา้นคา้ปลกีทั่วไปจะเป็นขนาดเลก็ 30 – 60 มิลลลิติร  
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1.2) วัตถุแต่งกลิ่นอื่นๆ เป็นวัตถุแต่งกลิ่นส าหรบัน า้หอม เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑท์ี่ใช้ในครวัเรือนต่างๆ 
(Home care products) อาทิ น า้ยาซกัผา้ สบู ่แชมพสูระผม และน า้ยาบว้นปาก เป็นตน้ ผลติภณัฑด์งักลา่ว 
TFF จะเป็นผูน้  าเขา้มาจากต่างประเทศเป็นหลกั และจ าหน่ายใหก้ับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ              
เพื่อน าไปใชเ้ป็นสว่นประกอบในการผลิตสินคา้ตามที่กลา่วขา้งตน้และจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภค โดยมีขนาด
ของบรรจภุณัฑต์ัง้แต ่1 กิโลกรมั ไปจนถึง 25 กิโลกรมั  

 
1.3) สีผสมอาหาร เป็นผลิตภณัฑเ์พื่อแต่งสีของอาหารใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการ อาทิ เพื่อใหม้ีสีที่

ดึงดูดใจผูบ้ริโภค เพื่อแต่งสีอาหารที่อาจเปลี่ยนแปลงไประหว่างกระบวนการแปรรูปอาหาร และเพื่อแต่ง              
สอีาหารท่ีสธีรรมชาติแปรเปลีย่นตามฤดกูาลและสภาพภมูิอากาศเพื่อมิใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจผิดในเรื่องคณุภาพ
ของอาหาร โดยสผีสมอาหารจะเป็นสทีี่มีความปลอดภยัและสามารถรบัประทานได ้ 

ในการผลิตสีผสมอาหารจะผลิตโดย BO ส่วนการจ าหน่ายสีผสมอาหารใหก้ับผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จะแบ่งการจ าหน่ายตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี  ้RBF จ าหน่ายให้กับ
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอาหารทะเล และอุตสาหกรรมสตัวปี์ก  BO จ าหน่ายใหก้ับผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมผลิตขนม เบเกอรี่ และแปรรูปอาหาร  TFF จ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เครือ่งดื่ม อตุสาหกรรมผลติขนม โดยสผีสมอาหารที่จ าหนา่ยใหก้บัผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม จะเป็นชนิดสี
ผงในบรรจภุณัฑข์นาด 1 กิโลกรมั 20 กิโลกรมั และ 25 กิโลกรมั  

 
นอกจากสีผสมอาหารของกลุ่มบริษัทจะจ าหน่ายใหก้ับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ขา้งตน้แลว้ 
บริษัทยังจ าหน่ายสีผสมอาหารให้กับธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ และรา้นคา้ปลีกทั่วไป ภายใตต้ราสิ นคา้             
“เบสท ์โอเดอร”์ และส่งออกไปจ าหน่ายยงัประเทศกัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร ์โดยสีผสมอาหารจะ
จ าหน่ายใหก้ับธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่และรา้นคา้ปลีกทั่วไปทัง้จ าหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ              
มีทัง้ชนิดสผีงและสนี า้ ซึง่สผีสมอาหารชนิดผงมีจ าหนา่ยเป็นซองขนาดบรรจ ุ1 กรมั และ 2 กรมั และจ าหนา่ย

วตัถแุต่งกลิ่นและรสเลยีนธรรมชาต ิตราเบสท ์โอเดอร ์



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 25 

เป็นกระป๋องขนาดบรรจ ุ500 กรมั และ 1 กิโลกรมั สว่นสผีสมอาหารชนิดน า้มีจ าหนา่ยในขวดขนาดบรรจ ุ30 
มิลลลิติร 60 มิลลลิติร และ 450 มิลลลิติร 
 
 

 

 
 

 
 

2) กลุ่มแป้งและซอส ประกอบด้วย เกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ Premix product และซอสและน า้จิม้ ซึ่งผลิตภัณฑ์
ดงักลา่วผลิตและจ าหน่ายโดย RBF BO PFC และจ าหน่ายในต่างประเทศผ่าน RBVN และ RBINT ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยในต่างประเทศ ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
กลุม่แปง้และซอส ดงันี ้

            (หนว่ย : ลา้นบาท) 

รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่มแป้งและซอส 
แยกรายบริษัท 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

RBF 786.22 818.40 843.44 
TFF 0.37 1.41 1.19 
BO/1 40.35 42.30 43.72 
PFC/2 0.66 0.87 1.19 
RBVN 67.64 55.96 70.39 
RBINT 7.30 29.75 65.71 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่มแป้งและซอส 902.56 948.69 1,025.71 

หมายเหต ุ: /1  BO ผลิตและจ าหน่ายผงฟู (สูตรซิงเกิล้แอคติง้) ซึ่งจดัอยู่ในผลิตภณัฑก์ลุ่มแป้งและซอส ประเภท Premix 
  product 

   /2  PFC ผลิตและจ าหน่ายน ้าหวานเข้มข้น (Syrup) และซอส ซึ่งจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส 
 ประเภทเบเกอรี่ และประเภทซอสและน า้จิม้ ตามล าดบั 

           -  TFF จ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่มแปง้และซอส เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ของ TFF 
 

2.1) เกล็ดขนมปัง ผลิตและจ าหน่ายโดย RBF ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากขนมปังและท าใหม้ีลกัษณะเป็นเกล็ด 
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารประเภททอด โดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีความ
ทันสมัย มีการพัฒนาและออกแบบให้สามารถผลิตเกล็ดขนมปังได้หลายรูปแบบตามที่ลูกคา้ตอ้งการ               
อาทิ เกล็ดขนมปังแบบญ่ีปุ่ น เกล็ดขนมปังแบบอเมรกินั เกล็ดขนมปังแบบแครกเกอร ์และเกล็ดขนมปังแบบ
ลกูเต๋า เป็นตน้ วตัถดุิบที่ใชผ้ลิตเกล็ดขนมปังจะใชว้ตัถดุิบที่มีคณุภาพ และผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ออกแบบ
มาโดยเฉพาะ เพื่อใหไ้ดเ้กลด็ขนมปังที่มีคณุภาพและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้ 
การจ าหนา่ยเกลด็ขนมปัง มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) ผลติตามค าสั่งซือ้จากผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอาหาร 
มีขนาดบรรจตุัง้แต ่10 กิโลกรมั ถึง 15 กิโลกรมั 2) ผลิตและจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้บรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

สผีสมอาหาร ตราเบสท ์โอเดอร์ 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 26 

เกลด็ขนมปังแบบแครกเกอร ์ เกลด็ขนมปังแบบลูกเต๋า 

ไดแ้ก่ องัเคิลบารน์ส ์และก๊อบจงั มีขนาดบรรจตุัง้แต ่200 กรมั ถึง 10 กิโลกรมั และ 3) รบัจา้งผลติภายใตต้รา
สินค้าของลูกค้า (OEM)  ซึ่ ง ได้แก่  ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 200 กรัม                                    
ถึง 10 กิโลกรมั นอกจากบริษัทจะจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการตา่งๆ ในประเทศแลว้ บริษัทยงัสง่ออก
สินคา้ไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศ อาทิ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล อินเดีย อียิปต ์รสัเซีย 
เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์เป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2) เบเกอรี่ ไดแ้ก่ มินิบนัและแซนวิช ผลิตและจ าหน่ายโดย RBF เป็นการผลิตตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้เป็นหลกั 
เพื่อจ าหน่ายใหก้ับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและรา้นอาหารต่างๆ และส่งออกไปจ าหน่ายยัง
ประเทศเวียดนาม จ าหนา่ยเป็นแพ็ค แพ็คละ 1 กิโลกรมั นอกจากนี ้ยงัมีผลติภณัฑน์ า้หวานเขม้ขน้กลิน่ตา่งๆ 
(Syrup) ภายใตต้ราสินคา้ “Haeyo” และ “Angelo” ซึ่งผลิตและจ าหน่ายโดย PFC เพื่อจ าหน่ายใหก้บัธุรกิจ
ค้าปลีกขนาดใหญ่ รา้นค้าปลีกทั่วไป และรา้นอาหารต่างๆ เป็นการจ าหน่ายเป็นขวดขนาดบรรจุ 750 
มิลลลิติร และ 1 ลติร 
 
 

 

เกลด็ขนมปังตราองัเคลิบารน์ส ์ เกลด็ขนมปังตราองัเคลิบารน์ส ์ เกลด็ขนมปังตราก๊อบจงั 

เกลด็ขนมปังแบบอเมรกินั เกลด็ขนมปังแบบญีป่ ุ่ น 
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2.3) Premix product ผลิตและจ าหน่ายโดย RBF เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทแป้งประกอบอาหาร ส าหรบัชุบทอด 
อาทิ แปง้ทอดกรอบ แปง้ชบุทอดปรุงส าเรจ็รสกระเทียมพรกิไทย รสเผ็ดรอ้น แปง้เทมปรุะญ่ีปุ่ น แปง้คาราเกะ 
เป็นตน้ และเครือ่งปรุงรส เพื่อใชเ้ป็นวตัถดุิบในการประกอบอาหาร ในการผลติและจ าหนา่ยจะมีทัง้การผลิต
ตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอาหาร การผลิตในลกัษณะ OEM การผลิตตาม
สตูรมาตรฐาน ภายใตต้ราสินคา้ ไดแ้ก่ “องัเคิลบารน์ส”์ เพื่อจ าหน่ายใหก้ับธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่และ
รา้นคา้ปลีกทั่วไป และ “super-find” เพื่อจ าหน่ายใหก้บัรา้นคา้ปลีกทั่วไป ขนาดของบรรจุภณัฑ์ที่จ  าหน่าย
ใหก้บัผูป้ระกอบการจะเป็นบรรจุภณัฑข์นาด 10 และ 25 กิโลกรมั สว่นบรรจุภณัฑท์ี่จ  าหน่ายใหก้บัธุรกิจคา้
ปลีกขนาดใหญ่และรา้นคา้ปลีกทั่วไป มีขนาดตัง้แต่ 150 กรมั ไปจนถึง 1 กิโลกรมั ส าหรบัผลิตภณัฑก์ลุม่ 
Premix product ยังรวมถึงการผลิตผงฟู ซึ่งผลิตและจ าหน่ายโดย RBF (สูตรดับเบิล้แอคติง้)  และ BO               
(สูตรซิงเกิล้แอคติง้) ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสองจะผลิตผงฟูต่างสูตรกันตามใบอนุญาตการผลิต                     
เพื่อจ าหน่ายผงฟูใหก้บัธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ รา้นคา้ปลีกทั่วไป และรา้นเบเกอรี่ต่างๆ ภายใตต้ราสินคา้ 
ไดแ้ก่ “เบสท ์โอเดอร"์ มีขนาดบรรจุภัณฑข์นาดตัง้แต่ 30 กรมั ไปจนถึง 17 กิโลกรมั ผลิตภัณฑ ์Premix 
product นอกจากจ าหน่ายภายในประเทศแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังส่งออก Premix product                              
ไปยงัต่างประเทศดว้ย อาทิ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล อินเดีย อียิปต ์รสัเซีย เยอรมนั 
เนเธอรแ์ลนด ์เป็นตน้  
 
 
 
 
 

 
แป้งเทมปรุะ แป้งคาราเกะ ผงฟ ู

Syrup กลิ่นต่างๆ ตรา Angelo และตรา Haeyo 

แซนวชิและมนิบินั 

แป้งทอด แป้งทอดกรอบรสชาติ
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สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 28 

2.4) ซอสและน า้จิม้ เป็นซอสปรุงแตง่รสชาติอาหาร ซึ่งใชเ้ป็นเครื่องปรุงในการผลิตอาหารเพื่อใหไ้ดร้สชาติตามที่
ตอ้งการ และสามารถใชก้บัอาหารที่ปรุงส าเรจ็เพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร อาทิ ซอสไก่บารบ์ีคิว น า้จิม้หรอืน า้ซอส
รสชาติต่างๆ เป็นต้น ผลิตโดย RBF และ PFC ขึน้อยู่กับชนิดและกระบวนการผลิตของซอสและน า้จิม้                  
การผลติจะผลติตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอาหาร รา้นอาหาร และสง่ออกไป
จ าหนา่ยยงัประเทศเวียดนาม โดยมีบรรจภุณัฑข์นาดตัง้แต ่30 กรมั ไปจนถึง 1 กิโลกรมั  

 
 
 
 

 
3) กลุ่มผลิตภัณฑอ์บแห้ง ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑอ์บแหง้แบบ Air dry ผลิตภณัฑอ์บแหง้แบบ Spray dry และ

ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze dry ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตและจ าหน่ายโดย PFC ปี 2560 ปี 2561 และ                   
ปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรายไดจ้ากการจ าหนา่ยกลุม่ผลติภณัฑอ์บแหง้ ดงันี  ้

                 (หนว่ย : ลา้นบาท) 

รายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑอ์บแห้ง แยกรายบริษัท ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
RBF 0.40  0.49 0.09 
TFF 0.09  0.32 0.03 
PFC 155.43  155.88 172.19 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑอ์บแห้ง 155.92  156.69 172.31 
หมายเหต ุ: RBF และ TFF จ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ของ RBF และ TFF 

 

3.1) ผลติภณัฑอ์บแหง้แบบ Air dry คือการแปรรูปผลติภณัฑโ์ดยผา่นกรรมวิธีอบแหง้ดว้ยการการเป่าลมรอ้นและ
ไลค่วามชืน้ออกใหอ้ยูร่ะดบัท่ีก าหนด ผลติและจ าหนา่ยโดย PFC วตัถดุิบที่บรษัิทน ามาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์
อบแหง้แบบ Air dry เป็นวตัถดุิบจ าพวกเครือ่งเทศ สมนุไพร และผกัตา่งๆ ซึง่สว่นใหญ่บรษัิทจดัซือ้จากผูผ้ลติ
ภายในประเทศ และมีการท าสญัญาซือ้ขายผลผลติและปัจจยัการผลติจากเกษตรกรทอ้งถ่ิน โดยบรษัิทจะรบั
ซือ้เฉพาะผลผลิตที่ไดต้ามมาตรฐานก าหนดเท่านัน้ ซึ่งการผลิตจะมีทัง้ผลิตตามค าสั่งซือ้ของลูกคา้และ              
ผลติตามสตูรมาตรฐาน ในรูปแบบผง ชิน้เลก็ๆ หรอืทัง้สว่น อาทิ พรกิไทยป่น ตะไครผ้ง ใบมะกรูด แครอท ขิง
อบแหง้ พริกไทย ยี่หร่าอบแหง้ เป็นตน้ ผลิตภัณฑอ์บแหง้แบบ Air dry นี ้PFC ผลิตและจ าหน่ายใหก้ับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่ม                  
ขนม อาหารสัตว ์และส่งออกไปจ าหน่ายยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น ไนจีเรีย อังกฤษ และ
สหรฐัอเมรกิา โดยจ าหนา่ยในบรรจภุณัฑข์นาด 10 กิโลกรมั และ 20 กิโลกรมั 

 
 
 
 

ขิงอบแหง้ พรกิไทยอบแหง้ ยีห่ร่าอบแหง้ 
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(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 29 

3.2) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Spray dry คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยผ่านกรรมวิธีอบแห้งด้วยการพ่นฝอย                  
ดว้ยการท าใหน้ า้ในอาหารเหลวระเหยออกไปอยา่งรวดเรว็ ผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ึงมีลกัษณะเป็นผงและมีความชืน้
ต ่า อาทิ ไข่ผง อญัชัญผง สตรอเบอรร์ี่ผง น า้ปลาผง และชาเขียวผง เป็นตน้ ในการผลิตผลิตภณัฑอ์บแหง้
แบบ Spray dry บรษัิทจะใชเ้ทคโนโลยีพิเศษที่เรยีกวา่ Encapsulation technology ซึง่เป็นเทคโนโลยีส  าหรบั
การผลิตกลิ่นชนิดผง (Flavor powder) ที่สามารถเก็บกกักลิ่นเอาไวแ้ละป้องกนัปฏิกิริยาทางเคมีที่จะสง่ผล
กระทบต่อกลิ่น กลุม่ผลิตภณัฑน์ีผ้ลิตและจ าหน่ายโดย PFC ส าหรบัวตัถดุิบที่ใชส้ว่นใหญ่บริษัทจะซือ้จาก
ภายในประเทศ และมีการท าสญัญาซือ้ขายผลผลิตและปัจจยัการผลิตจากเกษตรกรทอ้งถ่ิน โดยจะรบัซือ้
เฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานก าหนดเท่านั้น ซึ่งการผลิตจะเป็นการผลิตตามค าสั่งของลูกคา้และ
จ าหน่ายใหก้ับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารส าเร็จรูป 
เครื่องดื่ม ขนม อาหารสตัว ์และสง่ออกไปยงัประเทศอินโดนีเซีย และปากีสถาน โดยจ าหน่ายในบรรจภุณัฑ์
ขนาด 10 กิโลกรมั และ 20 กิโลกรมั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3) ผลติภณัฑอ์บแหง้แบบ Freeze dry คือการแปรรูปผลติภณัฑด์ว้ยการท าแหง้แบบแช่เยือกแข็ง และท าใหผ้ลกึ
ไอน า้ระเหิดออกไปและลดความชืน้ของอาหาร ผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ะเป็นอาหารแหง้ที่มีคณุภาพสงู มีการคืนตวัที่
ดี สามารถรกัษาคณุภาพและเนือ้สมัผสัไดด้ีกว่าการท าแหง้ดว้ยวิธีอื่น อาทิ พริกอบแหง้ บร๊อคโคลี่อบแห้ง   
แครอทอบแหง้ ไข่อบแหง้ เนือ้ไก่อบแหง้ ผงชาเขียว เป็นตน้ กลุ่มผลิตภณัฑน์ีผ้ลิตโดย PFC จะใชว้ตัถดุิบ
จ าพวกผกั ผลไม ้เนือ้สตัว ์ไข่ นม เป็นตน้ ซึ่งสว่นใหญ่บริษัทจดัซือ้จากภายในประเทศ มีการท าสญัญาซือ้
ขายผลผลิตและปัจจยัการผลิตจากเกษตรกรทอ้งถ่ิน และจะรบัซือ้เฉพาะผลผลิตที่ไดต้ามมาตรฐานก าหนด
เท่านัน้ ซึ่งการผลิตจะผลิตตามค าสั่งของลูกคา้และจ าหน่ายให้กับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ                 
ในประเทศ อาทิ อตุสาหกรรมอาหาร อาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนม อาหารสตัว ์และสง่ออกไปยงัประเทศ
ญ่ีปุ่ น และประเทศในทวีปยุโรป ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze dry มีจ าหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด                       
10 กิโลกรมั และ 20 กิโลกรมั 

 
 
 

หอมใหญ่ผง เนือ้สตัวผ์ง สตรอเบอรร์ีผ่ง 

น า้ปลาผง ชาเขียวผง 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) กลุ่มผลิตภัณฑอ์าหารแช่แข็ง ผลิตและจ าหน่ายโดย PFC ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562  มีรายไดจ้ากการ
จ าหนา่ยกลุม่ผลติภณัฑแ์ช่แข็ง ดงันี ้

(หนว่ย : ลา้นบาท) 

รายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑแ์ช่แข็ง แยกรายบริษัท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
RBF - 0.02 0.03 
PFC 121.26  101.11 98.65 
RB(CH)   0.13 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑแ์ช่แข็ง 121.26  101.13 98.81 
หมายเหต ุ: RBF จ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑแ์ช่แข็ง เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ของ RBF 

เป็นผลิตภัณฑแ์ช่แข็งที่ผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว เรียกว่า Individual Quick Frozen 
(IQF) ซึ่งใชอ้ากาศเป็นตวักลางใหเ้กิดการแข็งตวัของผลิตภณัฑ ์จึงท าใหอ้าหารมีคณุภาพดี ไม่เกาะกนัเป็นกอ้น 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนีผ้ลิตโดย PFC ใช้วัตถุดิบจ าพวกผัก ผลไม้ เนือ้สัตว์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดซือ้จาก
ภายในประเทศ และมีการท าสญัญาซือ้ขายผลผลิตและปัจจยัการผลิตจากเกษตรกรทอ้งถ่ิน โดยบริษัทจะรบัซือ้
เฉพาะผลผลิตที่ไดต้ามมาตรฐานก าหนดเท่านัน้ ผลิตภัณฑอ์าหารแช่แข็งดว้ยกรรมวิธี IQF มีทัง้ผลิตภณัฑอ์าหาร
แช่แข็ง พรอ้มปรุง (Ready-to-Cook) อาทิ เนือ้สตัวแ์ช่แข็ง ผกั ผลไม ้ท่ีหั่นเป็นชิน้เลก็ เป็นตน้ และผลติภณัฑอ์าหาร
แช่แข็งพรอ้มรบัประทาน (Ready-to-Eat) อาทิ ปอเป๊ียะทอด ถงุทอง กลว้ยทอด ขา้วผดักระเพราไก่ ขา้วแกงกะหรี่
ญ่ีปุ่ น ตม้ย ากุ้ง ขา้วเหนียวมะม่วง เป็นตน้ ในการผลิต PFC จะผลิตตามค าสั่งของลูกคา้และจ าหน่ายให้กับ
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมตา่งๆในประเทศ อาทิ อตุสาหกรรมอาหาร อาหารส าเร็จรูป และขนม และสง่ออกไป
ยังประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรป และมีการผลิตแบบ OEM เพื่อส่งออกไปยงั
ประเทศในทวีปยโุรปดว้ย โดยจ าหนา่ยในบรรจภุณัฑข์นาดตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 
 
 
 
 

พรกิอบแหง้ บร๊อคโคลีอ่บแหง้ แครอทอบแหง้ 

ไข่อบแหง้ เนือ้ไก่อบแหง้ 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) กลุ่มบรรจุภัณฑพ์ลาสติก ผลิตและจ าหน่ายโดย RBF ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีรายไดจ้ากการจ าหนา่ย
กลุม่บรรจภุณัฑพ์ลาสติก ดงันี ้

(หนว่ย : ลา้นบาท) 

รายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสติก  
แยกรายบริษัท 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

RBF 63.40  44.46 41.16 
PFC -  0.02 - 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 63.40  44.48 41.16 
หมายเหต ุ: PFC จ าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่มบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ของ PFC 

 
บรรจุภณัฑพ์ลาสติกจะผลิตและจ าหน่ายโดย RBF ซึ่งบรรจุภณัฑพ์ลาสติกที่จ  าหน่ายมีหลายชนิดขึน้อยู่

กับวตัถุดิบที่น  ามาใชผ้ลิตและปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกัน และพลาสติกแต่ละชนิดที่ผลิตไดจ้ะมีคณุสมบตัิที่
แตกต่างกนัและน าใชใ้นวตัถปุระสงคท์ี่แตกต่างกนั เป็นการผลิตตามค าสั่งของลกูคา้และผลิตในลกัษณะ OEM 
เพื่อจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผู้ผลิตชิ ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์                           
และจ าหน่ายใหก้ับรา้นคา้ปลีกทั่วไป อีกทัง้ส่งออกไปยงัประเทศกมัพชูา โดยจ าหน่ายเป็นแพ็คขนาดตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ ทัง้นี ้บรษัิทและบรษัิทยอ่ยใชบ้รรจภุณัฑท์ี่ผลติเองเป็นสว่นนอ้ย เนื่องจากบรษัิทและบรษัิทย่อย
ใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกที่มีรูปแบบแตกต่างกันกับบรรจุภณัฑพ์ลาสติกที่บริษัทผลิตเพื่อจ าหน่าย โดยบริษัทและ
บรษัิทยอ่ยสั่งซือ้บรรจภุณัฑท์ี่ไมส่ามารถผลติเองไดจ้ากผูจ้  าหนา่ยในประเทศ 

 
 
 
 
 
 

ขา้วกระเพราไก ่ ตม้ย ากุง้ ปอเป๊ียะทอด 

ผกัรวมแช่แข็ง ผลไมร้วมแช่แข็ง 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 32 

บรรจภุณัฑพ์ลาสติกของบรษัิทมี 4 ชนิด ไดแ้ก่ PET (Polyethylene Teraphthalate) PP (Polypropylene) 
PS (Polystyrene) และ PLA (Polylactic acid) ซึง่แตล่ะชนิดมีคณุสมบตัิและการน าไปใชง้านโดยสรุปไดด้งันี ้

 คณุสมบตั ิ การน าไปใชง้าน 
PET - ทนตอ่น า้และน า้มนั 

- ทนตอ่ความรอ้นและความเย็น 
- ปอ้งกนัความชืน้ไดด้ี 
- อตัราการหดตวัต ่า 
- มีความใสและความคงตวัสงู 

- ถาดใสอ่ปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์
- ถาดอาหาร 
- ถาดขนม 
- แกว้น า้ 

PP - ผิวแข็ง ทนทานตอ่การขีดขว่น 
- ทนตอ่สารเคมี 
- มีความตา้นทานการซมึผา่นของไอน า้และก๊าซ 
- ทนตอ่อณุหภมูิสงูที่ใชใ้นการฆา่เชือ้ได ้
- ผสมสไีดง้่าย 

- ถาดอาหารแช่แข็ง 
- แกว้น า้ 
- ถว้ยใสไ่มโครเวฟ 
 

PS - ขึน้รูปไดด้ี 
- ทนตอ่ความรอ้นและความเย็น 
- ไมท่นตอ่น า้มนั 

- ถาดบรรจผุกั ผลไม ้อาหารแหง้ 
- แกว้น า้ 

PLA - สัง เคราะห์จากกรดแลคติก ซึ่ ง ได้จากข้าวโพด มัน
ส าปะหลงั ขา้วสาล ีออ้ย 

- มีความคงรูปและความแข็งแรงสงู 
- มีความใส 
- เปราะมาก 
- สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ 

- สามารถใชท้ดแทน PET  
- ถาดบรรจผุกั ผลไม ้เบเกอรี่ 
- แกว้น า้ 
- ฝาปิด ฝาแกว้  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 33 

6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจ าหน่าย ประกอบด้วย นมผง ปลอกไส้กรอก และ Food Additive อื่นๆ อาทิ                      
กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด (Zodium Benzoate) สารกันเชือ้รา (Calcium Propionate) และสารท าให้
เนือ้นุ่ม เป็นต้น โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซือ้มาเพื่อจ าหน่าย ถือเป็นส่วนเติมเต็มผลิตภัณฑส์่วนประกอบอาหาร              
(Food Ingredients) ที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ าหน่าย เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได้
อยา่งครบวงจร ในการจ าหนา่ยจะจ าหนา่ยในนาม RBF TFF และ BO ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562  บรษัิทและ
บรษัิทยอ่ยมีรายไดจ้ากการจ าหนา่ยกลุม่ผลติภณัฑซ์ือ้มาเพื่อจ าหนา่ย ดงันี  ้

(หนว่ย : ลา้นบาท) 
รายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑซื์อ้มาเพื่อจ าหน่าย 

แยกรายบริษัท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

RBF 305.73  292.44 338.79 
TFF 196.68  93.47 60.52 
BO 0.48  0.06 0.23 
PFC 0.48  0.02 0.03 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อ
จ าหน่าย  

503.37  385.99 399.57 

หมายเหต ุ: PFC จ าหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑซ์ือ้มาขายไป เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ของ PFC ท่ีตอ้งการซือ้
ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนีใ้นมลูคา่ไม่มาก 
 

6.1) นมผง เป็นผลิตภัณฑแ์ปรรูปจากน า้นมที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชือ้และท าใหเ้ป็นผง ซึ่งมีหลากหลายชนิด 
ส าหรบัชนิดที่บริษัทจ าหน่าย ไดแ้ก่ นมผงเต็มมนัเนย นมผงขาดมนัเนย และเวยโ์ปรตีน โดย TFF เป็นผูน้  า
เข้านมผงชนิดดังกล่าวจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสาธ ารณรัฐเชค                        
เพื่อจ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม อาหารสัตว์ เป็นต้น 
นอกจากนี ้RBF ยงัน าเขา้นมผงเพื่อท าการรแีพค (Repack) และจ าหนา่ยใหก้บัรา้นคา้ปลกีทั่วไป ภายใตต้รา
สนิคา้ของบรษัิท ไดแ้ก่ “องัเคิลบารน์ส”์ ในบรรจภุณัฑข์นาด 1 กิโลกรมั 

 
 
 
 
 
 
 
6.2) ปลอกไสก้รอก เป็นผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากวตัถดุิบธรรมชาติ อาทิ โปรตีนขา้วสาลี โปรตีนขา้วโพด คอลลาเจน 

เป็นตน้ โดย RBF น าเขา้ปลอกไสก้รอกจากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน สาธารณรฐัเชค และสวีเดน            
ซึ่งปลอกไสก้รอกมีหลายชนิด อาทิ ปลอกเซลลูโลส และปลอกคอลลาเจน เป็นตน้ เพื่อจ าหน่ายใหก้ับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว ์(Meat processing) อาทิ ไสก้รอก แหนม หมูยอ              
เป็นตน้ ซึง่เริม่มีการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูา เมียนมาร ์อินโดนีเซีย 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 34 

 
 
 
 
 
 
 
6.3) Food Additive และอื่นๆ เป็นสารเคมีที่ใชผ้สมอาหารเพื่อใหอ้าหารมีคุณสมบตัิตามที่ตอ้งการ โดย Food 

Additive ที่บริษัทจ าหน่าย อาทิ 1) กรดมะนาว (Citric Acid) มีคณุสมบตัิใหค้วามเปรีย้วแก่อาหาร ป้องกนั
การเปลี่ยนสีของผกัผลไม ้ควบคุมความเป็นกรดด่าง ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องส าอาง เกษตร                 
2) สารกนับดู (Zodium Benzoate) มีคณุสมบตัิยบัยัง้หรอืท าลายจลุนิทรยีท์ี่ท  าใหอ้าหารเนา่เสยีและไมท่ าให้
รสชาติเปลี่ยน ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ 3) สารกันเชื ้อรา (Calcium Propionate)               
มีคณุสมบตัิยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้ราและแบคทีเรยีไดด้ี ใชใ้นอตุสาหกรรมเบเกอรี่ และ 4) สารท าให้
เนือ้นุ่ม มีคุณสมบตัิท าใหเ้สน้ใยในเนือ้สตัวค์ลายความเหนียวท าใหเ้นือ้นุ่มขึน้ ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร                        
โดย TFF เป็นผูน้  าเขา้ Food Additive จากสาธารณรฐัประชาชนจีนและประเทศอินเดีย และจ าหน่ายใหก้บั
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี ้Food Additive ยงัจ าหน่ายโดย RBF ใหก้ับธุรกิจคา้ปลีก
ขนาดใหญ่ และรา้นคา้ปลีกทั่วไป ภายใตต้ราสินคา้ของบริษัท ไดแ้ก่ “เบสท ์โอเดอร”์ โดยท าการรีแพค 
(Repack) และจ าหนา่ยในบรรจภุณัฑข์นาด 500 กรมั และ 600 กรมั 
 
นอกจากนี ้บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีการซือ้ผลติภณัฑว์ตัถแุตง่กลิน่อื่นๆ มาเพื่อจ าหนา่ย ทัง้นี ้บรษัิทและบรษัิท
ยอ่ยจะเริม่ท าการผลติและจ าหนา่ยวตัถแุตง่กลิน่อื่นๆ โดยคาดวา่จะมีรายไดภ้ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรดมะนาว สารกนับูด สารกนัเชือ้รา 
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สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 35 

สิทธิประโยชนท์ี่ได้รับจากการสงเสริมการลงทุน 
 PFC ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุโดยคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จ านวน 2 ฉบบั ซึง่มี
รายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

1) เลขที่ 1781(2)/2553 จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตผลิตภณัฑอ์าหารอบแหง้ และ
ผลติภณัฑแ์ช่เยือกแข็ง เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2553 
สทิธิประโยชน ์  มาตรา 28 ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา

อนมุตัิ 

 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการ
ประกอบกิจการที่ไดร้บัการสง่เสรมิรวมกนัไมเ่กินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ที่ดิน
และทนุหมนุเวียน มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ 
โดย PFC เริม่ใชส้ทิธิประโยชนใ์นปี 2556 และคงเหลอืสทิธิประโยชนจ์ านวน 2 ปี 
วรรคสาม รายไดท้ี่ตอ้งน ามาค านวณก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการตามวรรค
หนึ่ง ให้รวมถึงรายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจาก
กระบวนการผลติ 
วรรคสี่ ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูไ้ดร้บัการส่งเสริมจะไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีที่
เกิดขึน้ในระหว่างนัน้ไปหักออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาการไดร้บั
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพน้ก าหนดเวลานัน้               
โดยจะเลอืกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรอืหลายปีก็ได  ้

 มาตรา 34 ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริม ซึ่งไดร้บั
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอด
ระยะเวลาที่ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลนัน้ 

 มาตรา 35 (3) ใหไ้ดร้บัอนญุาตใหห้กัเงินลงทนุในการติดตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความ
สะดวกรอ้ยละ 25 ของเงินลงทนุ นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสือ่มราคาตามปกติ 

เง่ือนไข  จะตอ้งมีทนุจดทะเบียนท่ีเรยีกช าระแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 52.00 ลา้นบาท 

 บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมกันทั้งสิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.00  ของ                 
ทนุจดทะเบียน 

 จะตอ้งมีขนาดการลงทนุ (ไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียน) ไมน่อ้ยกวา่ 1.00 ลา้นบาท 

 จะตอ้งด าเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 
14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดด าเนินการ            
หากไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเป็นเวลา 1 ปี 

 จะตอ้งตัง้โรงงานในทอ้งที่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสถานที่ตัง้โรงงานตอ้งไม่อยู่ในเขตหวง
หา้มตามประกาษผงัเมืองของจงัหวดั และตอ้งไดร้บัอนญุาตจากกระทรวงอตุสาหกรรม
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หรือสว่นราชการที่เก่ียวขอ้งดว้ย ทัง้นี ้ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัเปิดด าเนินการ 
จะยา้ยโรงงานไปตัง้ในทอ้งที่อื่นมิได ้

2) เลขที่ 61-0079-1-00-1-0 จากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุในการผลิตพืชผกัผลไมอ้บแหง้ (Freeze 
Dry) เมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 2561 
สทิธิประโยชน ์  มาตรา 28 ใหไ้ดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการพิจารณา

อนมุตัิ 
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการ
ประกอบกิจการที่ไดร้บัการสง่เสริมรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนั้น โดย PFC เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ในเดือนกรกฎาคม 2562 และคงเหลือสิทธิ
ประโยชนจ์ านวน 5 ปี 
วรรคสาม รายไดท้ี่ตอ้งน ามาค านวณก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการตามวรรค
หนึ่ง ให้รวมถึงรายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจาก
กระบวนการผลติ 
วรรคสี่ ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูไ้ดร้บัการส่งเสริมจะไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีที่
เกิดขึน้ในระหว่างนัน้ไปหักออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาการไดร้บั
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลมีก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพน้ก าหนดเวลานัน้              
โดยจะเลอืกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรอืหลายปีก็ได  ้

 มาตรา 34 ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริม ซึ่งไดร้บั
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอด
ระยะเวลาที่ผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลนัน้ 

เง่ือนไข  จะตอ้งมีทนุจดทะเบียนท่ีเรยีกช าระแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 52.00 ลา้นบาท 

 บุคคลผู้มีสัญชาติ ไทยจะต้องถือหุ้นรวมกันทั้งสิ ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.00                            
ของทนุจดทะเบียน 

 จะตอ้งมีขนาดการลงทนุ (ไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียน) ไมน่อ้ยกวา่ 1.00 ลา้นบาท 

 จะตอ้งด าเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 
14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดด าเนินการ               
หากไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเป็นเวลา 1 ปี 

 จะตอ้งตัง้โรงงานในทอ้งที่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสถานที่ตัง้โรงงานตอ้งไม่อยู่ในเขตหวง
หา้มตามประกาศผงัเมืองของจงัหวดั และตอ้งไดร้บัอนญุาตจากกระทรวงอตุสาหกรรม
หรือสว่นราชการที่เก่ียวขอ้งดว้ย ทัง้นี ้ภายในระยะเวลา 15 ปี นบัแต่วนัเปิดด าเนินการ 
จะยา้ยโรงงานไปตัง้ในทอ้งที่อื่นมิได ้
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.2.1 กลยทุธก์ารตลาด 

 กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์(Product) 
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตออกจ าหน่ายและ            

ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค เนื่องจากผลิตภณัฑส์ว่นใหญ่เป็นผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวกบัอาหาร ดงันัน้ บริษัทและ
บรษัิทยอ่ยจึงเนน้การควบคมุและตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑใ์นทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารตรวจสอบคณุภาพ
วตัถดุิบทางดา้นกายภาพ เคมี จลุนิทรยี ์และประสาทสมัผสั เพื่อปอ้งกนัไมใ่หม้ีการน าวตัถดุิบและผลติภณัฑท์ี่
ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด ไปใชใ้นกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพที่อยู่ระหว่างกระบวนการ
ผลิตและผลิตภณัฑส์  าเร็จรูป เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑส์  าเร็จรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยดา้น
อาหาร ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑก์่อนส่งมอบใหล้กูคา้ 
เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรรจภุณัฑใ์หอ้ยูใ่นสภาพดี ฉลากมีความถกูตอ้งและครบถว้น 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีการจดัหาและพฒันาเครือ่งจกัรใหม้ีคณุภาพและมีระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
เพื่อรองรบัการผลิตในปริมาณมากและยงัคงประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจุบนับริษัทและบรษัิทยอ่ยไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานต่างๆในดา้นการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินคา้จากสถาบนัชัน้น า ไดแ้ก่  มาตรฐาน
รับรองเก่ียวกับสุขลักษณะและข้อก าหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice Practice : GMP) 
มาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤตที่ตอ้งควบคมุ (Hazard Analysis & Critical Control Points : 
HACCP)  มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC)  มาตรฐาน Food Safety System Certification 
(FSSC)  22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ( ISO 9001)                  
อีกทัง้ ผลิตภัณฑท์ี่จ  าหน่ายใหก้ับธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่และรา้นคา้ปลีกทั่วไปนัน้ ไดม้ีการขอเลข อย. 
ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย                                
ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แลว้  

นอกจากนี ้บรษัิทและบรษัิทยอ่ยยงัมีฝ่ายการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑท์ี่ท าหนา้ที่คิดคน้และพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ที่หลากหลายและครอบคลมุความตอ้งการของลกูคา้ ท าใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษัทและบริษัท
ย่อยมีความแตกต่าง หลากหลาย และเป็นผลิตภณัฑท์ี่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ลอกเลียนแบบสินคา้ไดย้าก                
อีกทัง้ บรษัิทยงัใหค้วามส าคญัในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อใหไ้ดท้ัง้ในดา้นกลิน่และรสชาติใหมท่ี่เป็น
ที่ช่ืนชอบของผูบ้ริโภค พฒันาและปรบัปรุงกรรมวิธีการผลิตผลิตภณัฑเ์ดิมใหด้ียิ่งขึน้ เพื่อยืดอายผุลิตภณัฑ ์
พรอ้มทัง้เพิ่มยอดการผลิตและลดตน้ทนุการผลิต โดยยงัคงรกัษาไวซ้ึง่คณุภาพของผลิตภณัฑ ์ท าใหส้ามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางการตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 กลยทุธด์า้นการก าหนดราคา (Price) 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการก าหนดราคาโดยบวกก าไรสว่นเพิ่มหรือก าไรขัน้ตน้จากตน้ทุน

การผลิตหรือตน้ทนุผลิตภณัฑท์ี่ซือ้มาเพื่อจ าหน่าย แยกตามประเภทสินคา้ โดยราคาที่จะเสนอขายจะตอ้งมี
ก าไรขัน้ตน้สงูกวา่ก าไรขัน้ตน้ขัน้ต ่าที่บริษัทก าหนดไว ้ซึ่งฝ่ายบริหารจะพิจารณาอนุมตัิราคาขายประกอบกบั
ปัจจัยอื่นๆ อาทิ การพิจารณามูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์เนื่องจากลกัษณะและ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑม์ีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนา



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 38 

ผลติภณัฑข์องบคุลากรของบรษัิท ปรมิาณการสั่งซือ้ ความเรง่ดว่นในการจดัสง่ และเง่ือนไขการช าระเงิน เป็น
ตน้ ทัง้นี ้หากมีการตอ่รองราคา ฝ่ายขายจะด าเนินการตามนโยบายการใหส้ว่นลดที่ระบใุนอ านาจอนมุตัิ 

 กลยทุธด์า้นช่องทางการจดัจ าหนา่ย (Place) 
บรษัิทไดแ้บง่กลุม่ลกูคา้ของบรษัิทเป็นสามกลุม่หลกัๆไดแ้ก่ 1.กลุม่ผูป้ระกอบการโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร

และเครือ่งดื่ม 2.กลุม่ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร โรงแรมและธุรกิจจดัเลีย้ง 3.กลุม่ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้สง่/คา้ปลกี 

ดงันัน้บรษัิทจึงมกีลยทุธด์า้นช่องทางจดัจ าหนา่ยแตกตา่งกนัดงันี ้

1. กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  บริษัทจะมีฝ่ายขายจะเป็นผู้ติดต่อกับ

ผูป้ระกอบการ เพื่อทราบความตอ้งการของลูกคา้ แลว้พัฒนาสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้              

และจ าหนา่ยสนิคา้ถึงลกูคา้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

2. กลุ่มผูป้ระกอบการรา้นอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเลีย้ง  (Food Service) บริษัทจะมีฝ่ายขายเป็นผูต้ิดต่อกับ

ผูป้ระกอบการ เพื่อทราบความตอ้งการของลูกคา้ แลว้พัฒนาสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้                  

โดยบริษัทยงัขายสินคา้ผ่านผูป้ระกอบกิจการขายส่งขนาดใหญ่ในประเทศและผูน้  าเขา้/ผูก้ระจายสินคา้ใน

ตา่งประเทศ 

3. กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ส่ง/คา้ปลีก บริษัทจะมีฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการติดต่อผูป้ระกอบการ

ธุรกิจคา้สง่/คา้ปลกีในประเทศเพื่อน าสนิคา้ไปวางจ าหนา่ยในรา้นคา้หรอืหา้งสรรพสนิคา้ การจดัท าโปรโมชั่น

เพื่อกระตุน้ยอดขาย  

ปัจจุบนับริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน เพื่อเป็นผูน้  าเขา้ผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มบริษัทจากประเทศไทยและจ าหน่ายใหก้ับลกูคา้ในประเทศดงักล่าว เพื่อประโยชนด์า้นการขนส่งของ
บรษัิทและอ านวยความสะดวกกบัลกูคา้ที่ไมต่อ้งการเป็นผูน้  าเขา้เอง 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการขายแยกตามช่องทางการจ าหนา่ยในปี 2559  – 2561 และ ปี 2562  แสดง
ตามตารางดงันี ้

โครงสร้างรายได้จากการขาย 
แยกตามช่องทางการจ าหน่าย 

ปี 2560/1 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ขายโดยตรง 2,787.21 99.27% 2,609.57 99.13% 2,758.12 99.34% 

ขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย 20.48 0.73% 22.95 0.87% 18.26 0.66% 
รวมรายได้จากการขาย/1 2,807.69 100.00% 2,632.52 100.00% 2,776.38 100.00% 

หมายเหตุ : /1   ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายอ่ืนๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายยนิูฟอรม์ใหพ้นักงาน 
รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ ์และอ่ืนๆ จ านวน 0.17 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้ไป บริษัทและบริษัทยอ่ยไดมี้การ
จดัประเภทรายการรายไดจ้ากการขายอ่ืนไปอยูใ่นประเภทรายไดอ่ื้น 

 
 
 
 
 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 39 

 กลยทุธด์า้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์(Promotion) 
บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วามส าคญัต่อการสง่เสริมการขายและประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ี

รูจ้กัของลกูคา้ ช่องทางหลกัในการประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑข์องกลุม่บริษัท ไดแ้ก่ การเขา้รว่มงานจดัแสดง
สินคา้ในงานแสดงสินคา้ส าหรบัผูป้ระกอบการเก่ียวกบัอาหารทัง้ในประเทศและต่างประเทศอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธผ์ลิตภณัฑข์องบริษัทใหเ้ป็นที่รูจ้กัมากขึน้ สรา้งโอกาสในการพบปะลกูคา้รายใหม่
และรกัษาความสมัพนัธก์ับลกูคา้เดิม ซึ่งถือเป็นการท าประชาสมัพนัธ์โดยตรงกับกลุ่มลกูคา้ อีกทัง้เป็นการ
ส ารวจขอ้มลูคูแ่ขง่ ภาวะการตลาดและการแขง่ขนั เพื่อปรบักลยทุธข์องบรษัิทใหม้ีศกัยภาพในการแขง่ขนัมาก
ยิ่งขึน้ งานจัดแสดงสินคา้ที่บริษัทเขา้ร่วม อาทิ งานแสดงสินคา้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ANUGA 
ประเทศเยอรมนั งาน SIAL ประเทศฝรั่งเศส งาน GULFOOD ที่ประเทศดูไบ งาน FOODEX ประเทศญ่ีปุ่ น 
งาน Food Ingrediant ASIA ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย งาน THAIFEX Food of Asia ประเทศไทย 
เป็นตน้ 

นอกจากการเขา้ร่วมในงานแสดงสินคา้ตามที่กล่าวแลว้ เพื่อเป็นการสรา้งตราสินคา้ของบริษัทให้
เป็นที่รูจ้ักมากขึน้ บริษัทและบริษัทย่อยยงัจัดใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ การแจกผลิตภณัฑไ์ปกับ
ผลิตภณัฑค์ู่เคียง เช่น การแจกแป้งทอดกรอบในแผงขายสง่ไก่สด การแจกผลิตภณัฑใ์หก้บัคณะคหกรรมใน
มหาวิทยาลยั เทคนิค และอาชีวะศกึษา เพื่อสนบัสนนุเป็นวตัถดุิบในการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

 
2.2.2.2 ลกัษณะลกูคา้และกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย 

กลุม่ลกูคา้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยสามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประกอบอุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่องดื่ม ขนมขบเคีย้ว และอาหารสตัว ์(อาทิ บริษัท มารส์ เพ็ทแคร ์(ประเทศไทย) บริษัท เดอะ ไมเนอร ์        
ฟู้ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้) ส  าหรบัผูป้ระกอบอตุสาหกรรมในต่างประเทศที่เป็นลกูคา้ของบริษัทและ
บริษัทย่อยก็จะมีมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร ์ประเทศแถบตะวนัออกกลางและ
เอเชียใต ้ทัง้สหรฐัอาหรบัเอมิเรต คเูวต อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลยี ญ่ีปุ่ น จีน รสัเซีย องักฤษ เยอรมนั และ
สหรฐัอเมริกา เป็นตน้ ลูกคา้ตามที่กล่าวจะน าผลิตภัณฑข์องบริษัทและบริษัทย่อยไปผลิตเป็นสินคา้และ
จ าหนา่ยใหก้บัผูบ้รโิภค ในการสั่งซือ้ผลติภณัฑข์องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย จะสั่งซือ้ในลกัษณะ Made to order 
เป็นหลกั ใน ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายใหก้ลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม 
คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 87.60 ของรายไดจ้ากการขายรวม 

2. ธุรกิจคา้ปลกีขนาดใหญ่ในประเทศและตา่งประเทศ ลกูคา้กลุม่นี ้จะสั่งซือ้ผลติภณัฑใ์นลกัษณะ OEM ภายใต้
ตราสินคา้ของลูกคา้เอง อาทิ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากัด 
(มหาชน) บรษัิท เอก-ชยั ดิสทรบิิวชั่น ซิสเทม จ ากดั ซึง่เป็นเจา้ของหา้งสรรพสนิคา้เทสโกโ้ลตสั เป็นตน้ รวมทัง้
สั่งซือ้ผลิตภณัฑต์ามสตูรมาตรฐาน ภายใตต้ราสินคา้ของบรษัิทและบริษัทย่อย ไดแ้ก่ “องัเคิลบารน์ส”์ “เบสท ์
โอเดอร”์ “super-find” “ก๊อปจงั” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ใน ปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย
มีรายไดจ้ากการขายใหก้ลุ่มลกูคา้ธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.25 ของรายไดจ้ากการ
ขายรวม 
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3. รา้นคา้ปลีกทั่วไป อาทิ รา้นขายของช า ยี่ป๊ัว ซาป๊ัว เป็นตน้ จะซือ้ผลิตภณัฑท์ี่เป็นสตูรมาตรฐาน ภายใตต้รา
สินคา้ของบริษัทและบริษัทย่อย ไดแ้ก่ “อังเคิลบารน์ส”์ “เบสท ์โอเดอร”์ “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo” 
“Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายใหก้ลุม่ลกูคา้รา้นคา้
ปลกีทั่วไป คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 6.16 ของรายไดจ้ากการขายรวม 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการขายแยกตามกลุม่ลกูคา้ในปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 แสดงตามตารางดงันี ้
โครงสร้างรายได้จากการขาย 

แยกตามกลุ่มลูกค้า 
ปี 2560/1 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
กลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม 2,479.22 88.30% 2,234.47 84.88% 2,432.05 87.60% 
กลุม่ลกูคา้ธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ 199.00 7.09% 217.41 8.26% 173.40 6.25% 

กลุม่ลกูคา้รา้นคา้ปลีกทั่วไป 129.47 4.61% 180.64 6.86% 170.93 6.16% 
รวมรายได้จากการขาย/1 2,807.69 100.00% 2,632.52 100.00% 2,776.38 100.00% 

หมายเหต ุ: /1 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายอ่ืนๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายยนิูฟอรม์ใหพ้นักงาน รายไดจ้าก
การขายแม่พิมพ ์และอ่ืนๆ จ านวน 0.17 ลา้นบาท ตามล าดับ ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้ไป บริษัทและบริษัทย่อยไดมี้การจัดประเภท
รายการรายไดจ้ากการขายอ่ืนไปอยูใ่นประเภทรายไดอ่ื้น 

 
ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยตัง้เป้าที่จะขยายตลาดไปยงัต่างประเทศใหม้ากขึน้ ปัจจุบนัมีบริษัทย่อยใน

ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน ปัจจุบนั RBVN อยู่ระหว่างการน าเขา้และติดตัง้เครื่องจกัร เพื่อผลิตและ
จ าหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม คาดว่าจะมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายภายในไตร
มาสที่ 1 ปี 2563 และ RBINM ก็อยูร่ะหวา่งด าเนินการขอใบอนญุาตที่เก่ียวขอ้ง เพื่อผลติและจ าหนา่ยเกลด็ขนมปัง 
ที่เมืองจาการต์า้ ประเทศอินโดนีเซีย คาดวา่จะมีรายไดจ้ากการผลติและจ าหนา่ยภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการขายในประเทศและส่งออกในปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 แสดงตามตาราง
ดงันี ้

โครงสร้างรายได้จากการขาย 
ในประเทศและส่งออก 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ในประเทศ 2,442.86 87.01% 2,253.30 85.59% 2,332.22 84.00% 
สง่ออก 364.83 12.99% 379.22 14.41% 444.16 16.00% 
รวมรายได้จากการขาย 2,807.69 100.00% 2,632.52 100.00% 2,776.38 100.00% 
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ภาพรวมเศรษฐกิจโลก 
 

ในไตรมาสที่สามของปี 2562 เศรษฐกิจโลกยงัคงมีทิศทางชะลอตวัต่อเนื่องจากครึง่แรกของปี ตามการ

ชะลอตวั ของประเทศเศรษฐกจิหลกัซึ่งกา้วเขา้สู่การขยายตวัต ่าสดุในรอบหลายไตรมาส โดยเฉพาะเศรษฐกิจ

สหรฐัฯ (ต ่าสุดในรอบ 12 ไตรมาส) และเศรษฐกิจจีน (ต ่าสุดในรอบ 111 ไตรมาส) ประกอบกับทิศทางของ

มาตรการกีดกันทางการคา้ที่มีความไม่แน่นอนตลอดทัง้ไตรมาส ส่งผลใหก้ารส่งออกและเศรษฐกิจของกลุ่ม

ประเทศอตุสาหกรรมใหม ่กลุม่ประเทศอาเซียน และประเทศก าลงัพฒันาที่ส  าคญัอื่น ๆ ยงัคงมีทิศทางชะลอตวัลง

อยา่งตอ่เนื่อง ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการแยกตวัของสหราชอาณาจกัรจากสหภาพยโุรปแบบไรข้อ้ตกลง อตัราเงิน

เฟ้อที่ยงัอยู่ใน ระดบัต ่ากว่าเป้าหมายของนโยบายการเงินท าใหธ้นาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจส าคญัๆผอ่น

คลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอยา่งต่อเนื่อง เช่นเดียวกบัธนาคารกลางของประเทศในเอเชียหลายประเทศที่ผอ่น

คลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเช่น ธนาคารกลางจีน  เกาหลใีต ้ อินโดนีเซีย  

ในปี 2563 เศรษฐกิจและปรมิาณการคา้โลกยงัมีแนวโนม้ทีจ่ะขยายตวัในเกณฑต์ ่า ในกรณีฐาน คาดวา่

ความรุนแรงของมาตรการกีดกนัทางการคา้จะเริม่ผอ่นคลายลง เมื่อรวมกบั การผอ่นคลายนโยบายการเงินของ

ประเทศตา่ง ๆ ในปี 2562 ซึง่คาดวา่จะเอือ้อ านวยตอ่การฟ้ืนตวัของประเทศส าคญัอื่น ๆ มากขึน้ โดยเฉพาะ 

อินเดีย ประเทศอตุสาหกรรมใหม ่อาเซยีน และประเทศก าลงัพฒันาอื่น ๆ ซึง่บางสว่นไดร้บัประโยชนจ์ากการ

เบี่ยงเบนของทศิทางการคา้ และการปรบัตวัของการลงทนุระหวา่งประเทศ คาดวา่เศรษฐกิจโลกและปรมิาณ

การคา้โลกในปี 2563 จะขยายตวัรอ้ยละ 3.3 และรอ้ยละ 2.8 ตามล าดบั เทียบกบัการขยายตวัรอ้ยละ 3.1 และ

รอ้ยละ 1.5 ในปี 2562 

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ขยายตวัรอ้ยละ 2.0 ชะลอลงจากรอ้ยละ 2.3 ในไตรมาสก่อน และเป็นอตัรา
การขยายตวัต ่าสดุในรอบ 12 ไตรมาส มาจากการลดลงของการผลิตภาคอตุสาหกรรม การปรบัตวัลดลงของดชันี 
ผูจ้ดัการฝ่ายซือ้ภาคอตุสาหกรรมที่อยูใ่นระดบั 49.4 นอกจากนี ้การลงทนุภาคเอกชนมีอตัราขยายตวัต ่าสดุในรอบ 
12 ไตรมาส จากการชะลอตวัของการลงทุนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศยั การบริโภคภาคเอกชนยงัขยายตวัอย่างต่อเนื่อง 
สอดคลอ้งกบัการปรบัตวัดีขึน้ของภาคการจา้งงาน การสง่ออกลดลงมาที่รอ้ยละ 1.8 และการน าเขา้ลดลงมาที่รอ้ย
ละ 1.4  อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานอยูท่ี่รอ้ยละ1.8 เท่ากบัไตรมาสก่อนหนา้ และต ่ากวา่เป้าหมายนโยบายการเงินที่รอ้ย
ละ 2.0 โดยลา่สดุเมื่อเดือนตลุาคม 2562 ไดป้รบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงมาที่รอ้ยละ 1.50 - 1.75  เศรษฐกิจ
สหรฐัอเมริกา ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 2.1 ชะลอลงจากรอ้ยละ 2.4 และต ่าสุดในรอบ 4 ปี โดย
ธนาคารกลางสหรฐัฯ มีแนวโนม้ที่จะคงนโยบายการเงินไวใ้นระดบัเดิม หากแรงกดนัของมาตรการกีดกนัทางการ
คา้าและการชะลอตวัทางเศรษฐกิจไมเ่พิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั   

เศรษฐกิจยโูรโซน ขยายตวัในเกณฑต์ ่าที่รอ้ยละ 1.2 เทา่กบัไตรมาสก่อนหนา้ ตามการชะลอตวัของการ 
ผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการปรบัมาตรฐานไอเสียรถยนต ์ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยงั
ขยายตวัตอ่เนื่องตามการจา้งงานท่ีปรบัตวัดีขึน้ สว่นอตัราเงินเฟอ้ทั่วไปเฉลีย่อยูท่ี่รอ้ยละ 0.9 ลดลงจากรอ้ยละ 1.4 
ในไตรมาสที่ 2 ส่งผลใหธ้นาคารกลางยุโรปด าเนินมาตรการผ่อนคลายการเงิน เพิ่มเติม เศรษฐกิจยูโรโซนในปี 
2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.3 ปรับตัวดีขึน้จากร้อยละ 1.1 ในปี 2562 เป็นผลจากการปรับตัวของ



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 42 

อตุสาหกรรมการผลติยานยนต ์การขยายตวัดีขึน้ของการใชจ้า่ยภายในประเทศ อยา่งไรก็ดี ยงัมีความเสีย่งจากการ
เจรจาทางการคา้ระหว่าง สหรฐัฯ และ สหภาพยุโรป ที่จะส่งผลต่อการปรบัขึน้อัตราภาษีน าเขา้ยานยนตแ์ละ
ชิน้ส่วน ความไม่แน่นอนของผลการเจรจาเพื่อออกจากสหภาพยุโรป ของสหราชอาณาจักร รวมถึงเหตุการณ์
ประทว้งในสเปน และเง่ือนไขทางการเมืองของอิตาล ี  

 
เศรษฐกิจญ่ีปุ่น ขยายตัวรอ้ยละ 1.3 จากรอ้ยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหนา้ การบริโภคภาคเอกชน

ขยายตวัรอ้ยละ 1.3 เรง่ขึน้จากรอ้ยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหนา้ การใชจ้่ายภาครฐัและการลงทนุรวมขยายตวัรอ้ย
ละ 2.5 และรอ้ยละ 4.1 ตามล าดบั การสง่ออกลดลงรอ้ยละ 1.2 ในขณะที่การน าเขา้ขยายตวัรอ้ยละ 2.0 ส าหรบั
อตัราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ที่รอ้ยละ 0.3 ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมายนโยบายการเงินที่ระดบัรอ้ยละ 2.0 ส่งผลใหธ้นาคาร
กลางญ่ีปุ่ นยงัคงอตัราดอกเบีย้นโยบายไวท้ี่ระดบัเดิม  เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 0.6 
ชะลอตวัลงจากรอ้ยละ 0.9 ในปี 2562 การผลติภาคอตุสาหกรรมและการสง่ออกมีแนวโนม้ที่จะฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งชา้ ๆ  
การจดัแขง่ขนักีฬาโอลมิปิกช่วงเดือนกรกฎาคม - สงิหาคม 2563 จะช่วยกระตุน้การใชจ้่ายภายในประเทศและการ
ทอ่งเที่ยวได ้ 

เศรษฐกิจจีน ขยายตวัรอ้ยละ 6.0 เท่ากับการขยายตวัในไตรมาสก่อนหนา้ ซึ่งเป็นอตัราการขยายตวั
ต ่าสดุในรอบ 28 ปี การสง่ออกลดลงเป็นไตรมาสที่สองที่รอ้ยละ 0.4 การน าเขา้ลดลงเป็นไตรมาสที่สามที่รอ้ยละ 
6.5  จากปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยงัอยู่ในเกณฑส์งู ส่งผลใหธ้นาคารกลางจีนปรบัลดสดัส่วนสินทรพัย์
สภาพคลอ่งของธนาคารพาณิชยง์มาอยูท่ี่รอ้ยละ 10.5 การปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายเงินกูร้ะยะ 1 ปี มาอยูท่ี่
รอ้ยละ 4.20 เศรษฐกิจจีน ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 5.9 ชะลอลงจากรอ้ยละ 6.1 ในปี 2562 ธนาคาร
กลางจีน จะยงัด าเนินนโยบายการเงินและการคลงัผอ่นคลาย เพื่อกระตุน้การบรโิภคและการลงทนุภายในประเทศ 

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ NIEs ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหนา้ ตามการลดลงของการส่งออกและการ
ชะลอตวัของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตวัของประเทศเศรษฐกิจหลกัและการ
ด าเนินมาตรการกีดกันทางการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกาและจีน โดยเศรษฐกิจฮ่องกง ลดลงรอ้ยละ 2.9 ขณะที่ 
เกาหลใีต ้สงิคโปร ์และไตห้วนั ขยายตวัรอ้ยละ 2.0 รอ้ยละ 0.1 และ รอ้ยละ 2.9 ตามล าดบั อตัราเงินเฟอ้สว่นใหญ่
ปรบัตวัลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ ยกเวน้ฮ่องกง อตัราเงินเฟ้อเร่งขึน้เป็นรอ้ยละ 3.3  กลุ่มประเทศ NIEs ในปี 
2563 คาดว่าจะปรบัตวัดีขึน้ โดยเศรษฐกิจเกาหลีใต ้สิงคโปร ์ไตห้วนั และ ฮ่องกง มีแนวโนม้ขยายตวั รอ้ยละ 2.2  
รอ้ยละ 1.0 รอ้ยละ 2.3 และรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั  ส าหรับเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน สว่นใหญ่มลูคา่การ
สง่ออกเริ่มปรบัตวัดีขึน้ โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์และเวียดนาม ขยายตวัรอ้ยละ 5.0 รอ้ยละ 
4.4  รอ้ยละ 6.2 และรอ้ยละ 7.3 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อของเวียดนามและฟิลิปปินสป์รบัตวัลดลง  ในขณะที่ 
อินโดนีเซียและมาเลเซียปรบัตวัเพิ่มขึน้  ในปี 2563 คาดว่าจะปรบัตวัดีขึน้ จากการฟ้ืนตวัของภาคการผลิต การ
สง่ออก และการลงทนุภายในประเทศ โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส ์จะขยายตวัรอ้ยละ 5.2 
รอ้ยละ 4.7 และรอ้ยละ 6.2 ตามล าดบั 
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(ที่มา : ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ขอ้มลู ณ วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2562) 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ 
 

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตวัรอ้ยละ 2.4 ตอ่เนื่องจากการขยายตวัรอ้ยละ 2.3 
ในไตรมาสก่อนหนา้ (%YOY) และเมื่อปรบัผลของฤดูกาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 
ขยายตวัจากไตรมาสที่สองของปี 2562 รอ้ยละ 0.1 (%QoQ_SA) ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนบัสนุนจากการ
ขยายตวัตอ่เนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และการขยายตวัของการลงทนุภาคเอกชน การลงทนุภาครฐัและการ
ใชจ้่ายของรฐับาล ในขณะที่ปริมาณการสง่ออกลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรม ขยายตัวรอ้ยละ
1.5 ปรบัตวัดีขึน้ และสาขาที่พกัแรมและบริการดา้นอาหาร ขยายตวั รอ้ยละ 6.6 ตามการขยายตวัของจ านวน
นกัท่องเที่ยวตา่งประเทศที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.2 การผลิตสาขาการขนสง่ขยายตวัรอ้ยละ 2.5  การผลิตสาขาการขาย
ส่ง การขายปลีก สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า การผลิตสาขา
อุตสาหกรรมปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 1.5 ต่อเนื่องจากการลดลงรอ้ยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหนา้ สอดคลอ้งกบัการ
ลดลงของการสง่ออก  
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เศรษฐกิจไทยรวม 9 เดือนแรกของปี 2562 ขยายตวัรอ้ยละ 2.5 การบริโภคภาคเอกชนขยายตวัรอ้ย
ละ 4.5 และการใชจ้่ายของรฐับาลขยายตัวรอ้ยละ 2.1 การลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 2.6 การส่งออกมีมูลค่า 
5,748 พนัลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.3 การผลิตสาขาเกษตรกรรม เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6 การผลิตสาขาอุตสาหกรรม 
ลดลงรอ้ยละ 0.3  สาขาที่พกัแรมและบริการดา้นอาหาร เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.0  การผลิตสาขาการขนสง่ เพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 2.8 

อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 0.6 อตัราการว่างงานอยูใ่นระดบัต ่าที่รอ้ยละ 1. การใชจ้่ายเพื่อการ
อปุโภคบรโิภคขัน้สดุทา้ยของเอกชน ในไตรมาสที่ 3/2562 ขยายตวัรอ้ยละ 4.2 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 
4.6 ในไตรมาสที่ 2/2562 เมื่อปรบัคา่เปลีย่นแปลงตามฤดกูาล การใชจ้่ายฯ ขยายตวัรอ้ยละ 1.2 หมวดอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์ขยายตวัรอ้ยละ 3.4 ชะลอตวัลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 3.6 ในไตรมาสที่ 2/2562             
โดยหมวดอาหารรวมขยายตวัรอ้ยละ 2.8 จากที่ขยายตวัรอ้ยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยการบริโภคอาหาร
ประเภทแป้ง และธัญพืช เนือ้สตัว ์นม เนย ไข่ ผลไม ้ชะลอตัวลง ส่วนการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์ 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.0 ตอ่เนื่อง จากการขยายตวัรอ้ยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหนา้ หมวดภตัตาคารและโรงแรม ขยายตวั
รอ้ยละ 5.6 เรง่ขึน้จากการขยายตวัรอ้ยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหนา้ ปัจจยัสนบัสนนุสว่นหนึง่มาจากการเพิ่มขึน้ของ
จานวนนกัทอ่งเที่ยว จากตา่งประเทศ 

สศช. คาดว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2562 จะขยายตวัรอ้ยละ 2.6 โดยมลคูา่การสง่ออกสนิคา้จะลดลงรอ้ย
ละ 2.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 2.7 ตามล าดบั อตัราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลีย่อยูท่ี่รอ้ยละ 0.8 และ บญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 6.2 ของ GDP    

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 2.7 – 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนส าคัญ
ประกอบดว้ย (1) แนวโนม้การขยายตวัในเกณฑ ์ที่น่าพอใจของอปสุงคภา์ยในประเทศทั้งในดา้นการใชจ้่ายภาค
ครวัเรือน การลงทนุภาคเอกชนและการลงทุนภาครฐั (2) การปรบัตวัดีขึน้ของการส่งออก ภายใตแ้นวโนม้การ
ปรบัตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจโลก และการปรับตวัของภาคการส่งออก ต่อมาตรการการกีดกนัทางการคา้  (3) การ
ด าเนินมาตรการการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของภาครฐั  และ (4) การปรบัตวัดีขึน้ของภาคการทัง้นี ้คาดว่ามลคูา่การ
สง่ออกสนิคา้จะขยายตวัรอ้ยละ 2.3 การบรโิภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมขยายตวัรอ้ยละ 3.7 และรอ้ยละ 4.8 
ตามล าดบั อตัราเงินเฟอ้ทั่วไปเฉลีย่อยูท่ี่รอ้ยละ 0.5 – 1.5 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 5.6 ของ GDP   
(ที่มา : ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ขอ้มลู ณ วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2562) 

 
ภาพรวมอตุสาหกรรมอาหาร 
 
 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผลิตภัณฑ์ขัน้กลางที่ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคน าไปใช้เป็น
วตัถุดิบในการผลิตหรือประกอบอาหาร การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเป็นส่วนส าคญัผลกัดันใหก้ารผลิต
ผลติภณัฑข์ัน้กลางส าหรบัอาหารขยายตวัมากขึน้ 

ดชันีการผลิตและการสง่ออกในภาพรวมอตุสาหกรรมอาหาร ปี 2562 อยู่ที่ระดบั 108.9 หดตวัเล็กนอ้ย
จากปี 2561 รอ้ยละ 1.1 (%YoY) จากก าลงัซือ้ในประเทศค่อนขา้งทรงตัวจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจของ
ผูบ้รโิภค จากวตัถดุิบที่ลดลงดว้ยผลกระทบจากภยัแลง้ ราคาไมจ่งูใจ และฐานท่ีคอ่นขา้งสงูในปีก่อน อาทิ น า้ตาล
ทราย แปง้มนัส าปะหลงั สบัปะรดกระป๋อง ขา้วโพดหวาน กระป๋อง และกะทิ อีกทัง้ตลาดตา่งประเทศชะลอตัวตาม
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ภาวะเศรษฐกิจโลก และคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ แมด้ชันีการผลติปาลม์น า้มนั ผลติภณัฑไ์ก่สดแช่เย็นแช่แข็ง บะหมี่กึ่ง
ส  าเรจ็รูป ผลติภณัฑอ์าหารสตัวส์  าเรจ็รูป รวมทัง้ เครือ่งดื่ม มีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง 

ดา้นการจ าหน่ายอาหาร ปี 2562  มีปริมาณ 255.9 ลา้นตนั หดตวัเล็กนอ้ยจากปี 2561 รอ้ยละ 0.5 (%
YoY) จากการจ าหน่ายในกลุ่มน า้มนัร  าขา้ว ผงชูรส อาหารสกุรส าเร็จรูป และอาหารกุง้ส  าเร็จรูป ตามภาพรวม
เศรษฐกิจที่ก าลงัซือ้ในประเทศคอ่นขา้งทรงตวั จากความกงัวลภาวะเศรษฐกิจของผูบ้รโิภค 

ส าหรับด้านการส่งออก ปี 2562 มีมูลค่า 30,538.7 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ หดตัวเล็กน้อยจาก ปี 2561             
รอ้ยละ 2.8 (%YoY) จากการสง่ออกที่ลดลงในกลุม่ผลิตภณัฑส์  าคญั อาทิ ขา้ว ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั มนัเสน้
และแป้งมันส าปะหลัง กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง ข้าวโพดหวานกระป๋อง น า้ตาล
ทรายขาว  จากมูลค่าการน าเขา้ของประเทศคู่คา้ส  าคญั อาทิ อาเซียน CLMV และ สหภาพยุโรป ดว้ยปัจจัยลบ
อยา่งเศรษฐกิจ 
โลกที่ชะลอตวั และคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ สง่ผลใหค้วามสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นราคาของผูส้ง่ออกไทยลดลง 

ในดา้นการน าเขา้ปี 2562 มีมลูค่า 14,089.8 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขยายตวัเล็กนอ้ยจาก ปี 2561 รอ้ยละ 
0.5 (%YoY) จากปริมาณการเมล็ดพืชน า้มนั (ถั่วเหลือง) เพิ่มสงูขึน้ ตามความตอ้งการของอตุสาหกรรมน า้มนัถั่ว
เหลือง และ อตุสาหกรรมอาหารสตัวท์ี่ขยายตวัในปี 2562 และการน าเขา้นม และ ผลิตภณัฑน์ม เพื่อรองรบัการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมนม และ อาหารอื่นๆ ท่ีขยายตวัอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การน าเขา้ กาแฟ ชา เครื่องเทศ   
เพื่อรองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมกาแฟ 

 
ดัชนีการผลิต ปริมาณจ าหน่าย มูลค่าส่งออกและน าเข้า อุตสาหกรรมอาหาร ปี 2562 

 
ท่ีมา :  ขอ้มลูเพ่ือจดัท าดชันีอตุสาหกรรม  ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย ์

                   จากการจดักลุ่มของส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (ขอ้มลูปี 2562 เป็นตวัเลขคาดการณ)์ 
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ปี 2562 คาดว่าอุตสาหกรรมอาหารมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร ้อยละ  3.14 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและการขยายตวัของภาคการท่องเที่ยวและบริการ ท าใหค้วามตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑอ์าหารเพิ่มขึน้ใน
กลุ่มสินคา้ปศุสตัวแ์ปรรูป ประมงแปรรูป ผกัผลไมแ้ปรรูป และน า้มนัพืช รวมถึงประเทศคู่คา้หลกัที่มีความตอ้งการสินคา้
อาหารของไทยเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินคา้ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัแปรรูป 
ทเุรียนสดและทเุรียนแช่แข็ง ขา้วหอมมะลิ ขา้วขาว และปลาทนู่ากระป๋อง ทัง้นี ้ยงัมีปัจจยัสนบัสนนุใหอ้ตุสาหกรรมอาหาร
และเครือ่งดื่มยงัคงเติบโตได ้ไดแ้ก่ (1) ความตอ้งการสนิคา้ปศสุตัวแ์ปรรูปโดยเฉพาะสนิคา้ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรูป
จากประเทศคู่คา้หลกัที่ยงัคงอยู่ในเกณฑด์ี (2) เทรนดก์ารดแูลรกัษาสขุภาพของผูค้นในยคุปัจจุบนั โดยหนัมาเลือกบริโภค
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพเพิ่มมากขึน้ (3) สินคา้ผลิตภณัฑอ์าหารของไทยที่ไดร้บัผลบวกจากสงครามการคา้ระหวา่ง
สหรฐัอเมริกาและจีน อาทิ สินคา้กลุ่มผลไมส้ด ผลไมแ้ปรรูป และอาหารแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลปรุงแต่ง           
(4) สหรฐัอเมริกาไดป้รบัระดบัสถานะเรื่องสถานการณก์ารคา้มนษุยข์องไทยมาอยู่ที่ระดบั Tier 2 ท าใหภ้าพลกัษณส์ินคา้
ประมงไทยปรบัตวัดีขึน้ และ (5) นโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครฐั ที่มีส่วนช่วยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
อาหารและเครือ่งดื่มของไทย 

แนวโนม้อตุสาหกรรมอาหาร ปี 2563 
คาดว่าดชันีการผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารปี 2563 ขยายตวัเล็กนอ้ยจากปีก่อนรอ้ยละ 

1.2 – 1.5  และ 2.7 – 3 ตามล าดบั จากปัจจยับวก จากความตอ้งการบรโิภคของตา่งประเทศเพิ่มขึน้ในตลาดหลกัอยา่งญ่ีปุ่ น 
เพื่อรองรบัการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกครัง้ที่ 32 และตลาดจีนที่เพิ่มค าสั่งซือ้ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง โดยจีนใหก้ารรบัรอง
โรงงานผลติและแปรรูปเนือ้สตัวส์ตัวปี์กของไทยมากขึน้ แมจ้ะมีปัจจยัลบอยา่งวตัถดุิบทางการเกษตรที่ลดลงดว้ยผลกระทบ
จากภยัแลง้ อาทิ น า้ตาลทราย และแปง้มนัส าปะหลงั กอปรกบัเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั ความไมแ่นน่อนจากสงครามการคา้ 
สหรฐัฯ – จีน และค่าเงินบาทที่แข็งค่า แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกอาจจะฟ้ืนตวัช่วงปีหนา้แต่อาจเป็นการฟ้ืนตวัแบบไม่
ชดัเจน 

 
บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะไดร้บัผลบวกจากปัจจยัสนบัสนนุจากภาคอตุสาหกรรมอาหารดา้นความตอ้งการ

สนิคา้แปรรูปจากประเทศคูค่า้ สนิคา้ผลไมแ้ปรรูปของไทยทีม่ีโอกาสเขา้ไปทดแทนสนิคา้สหรฐัอเมรกิาในตลาดจีน อีกทัง้ยงัมี
ปัจจัยสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจในประเทศจากแนวโนม้การขยายตวัอย่างต่อเนื่องของอุปสงคภ์ายในประเทศ  
ในขณะท่ีบรษัิทและบรษัิทย่อยยงัคงตอ้งเผชิญกบัปัจจยัลบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั คา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ การกดดนัดา้น
ราคาจากประเทศคู่แข่งของสินคา้ส าคญั และผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกากบัจีน รวมถึงประเด็น 
Brexit ทีย่งัมีความไมแ่นน่อน 

นอกจากนี ้แนวโนม้การดแูลสขุภาพของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั ท าใหผู้บ้ริโภคเริ่มมีความสนใจในอาหารและเครือ่งดื่ม
เพื่อสขุภาพ อาทิ อาหารคลนี เครือ่งดื่มสมนุไพร อาหารเสรมิตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นอาหารเสรมิบ ารุงสมอง เครือ่งดื่มผสมวิตามนิ 
เป็นต้น รวมถึงอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน (Ready to eat) และอาหารพร้อมปรุง (Ready to cook)                           
ซึ่งมีแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายส่วนประกอบอาหาร ( Food 
ingredients) สามารถวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ ์จนกระทั่งผลติและจ าหนา่ยสว่นประกอบอาหาร เพื่อน าไปผลติอาหารและ
เครือ่งดื่มตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้อีกทัง้ การผลติและจ าหนา่ยของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นลกัษณะการผลติตาม
ค าสั่งซือ้ (Made to order) เป็นหลัก ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มของผู้บริโภค                   
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จะไม่ส่งผลกระทบในดา้นลบต่อบริษัทและบริษัทย่อย อีกทัง้ยงัเป็นโอกาสของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะวิจัยและพฒันา
ผลติภณัฑใ์หต้อบรบั 

กับแนวโนม้ของตลาดที่ปรบัเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ส  าหรบัอาหารเพื่อสขุภาพจ าพวกอาหารออรแ์กนิค 
ทางบรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดท้ าการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑข์ึน้มา เพื่อรองรบักบัความตอ้งการของตลาดไวแ้ลว้ 

 
 

 
 

(ที่มา : สรุปภาวะเศรษฐกิจอตุสาหกรรมไทย ปี 2562 และ แนวโนม้ ปี 2563  โดยส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
และสว่นเศรษฐกิจรายสาขา ศนูยว์ิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสนิ) 
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2.2.4 ภาวะการแข่งขัน 
ผลิตภัณฑข์องบริษัทและบริษัทย่อยมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุแต่งกลิ่นรส แป้งประกอบ

อาหาร เกล็ดขนมปัง สีผสมอาหาร เครื่องปรุงรส และ Food Additive จากขอ้มูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่าโรงงานผลิตที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมากที่สุด                       
มีโรงงานผลติเครือ่งปรุงกลิน่ รส หรอืสขีองอาหาร มีจ านวน 510 โรงงาน โรงงานผลติขนมปังหรอืขนมเคก้ มีจ านวน 
507 โรงงาน และโรงงานถนอมเนือ้สตัวโ์ดยวิธีอบ รมควนั ใสเ่กลือ ดอง ตากแหง้หรือท าใหเ้ยือกแข็ง และโรงงาน
ถนอมผกัหรอืผลไมโ้ดยวิธีกวน ตากแหง้ ดอง หรอืท าใหเ้ยือกแข็งโดยฉบัพลนั จ านวน 403 โรงงาน ซึง่ผูบ้รหิารของ
บริษัทและบริษัทย่อยประเมินว่าบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครบวงจรเมื่อ
เปรียบเทียบกบัผูผ้ลิตรายอื่นๆในอุตสาหกรรม กล่าวคือ ผูผ้ลิตรายอื่นจะเนน้ผลิตผลิตภณัฑป์ระเภทใดประเภท
หนึ่ง ส  าหรบัรายไดจ้ากผลิตภณัฑว์ตัถแุต่งกลิ่นและรส ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่สดัสว่นรายไดส้งูที่สดุในงวด 12 เดือน             
ปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 37.42 ของรายไดจ้ากการขาย ในงวด 12 เดือน ปี 2562 สามารถยกตวัอยา่งรายช่ือคูแ่ขง่ 
อาทิ บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล เฟลเวอรส์ แอนด ์เฟรแกรนซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั บรษัิท วี.เมน ฟิลส ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั บรษัิท เคอรร์ี ่อินกรเีดียนท ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั บรษัิท อโรมาเทค เฟลเวอรส์ จ ากดั และบรษัิท ไมทต์ี ้อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั เป็นตน้ และรายไดจ้ากผลติภณัฑก์ลุม่แปง้และซอส ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ี่สดัสว่นรายไดส้งูรองลงมา
ในงวด 12 เดือน ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 36.94 ของรายได้จากการขายในงวด 12 เดือน ปี 2562 สามารถ
ยกตวัอยา่งรายช่ือคูแ่ขง่ อาทิ บริษัท นิวลี่ เว็ดส ์ฟู้ดส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท กริฟฟิทท ์ฟู้ดส ์จ ากดั เป็น
ตน้ (ที่มา : ขอ้มลูจากฝ่ายการตลาดของบรษัิท)  

 
2.2.5 การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละการผลิต 

2.2.5.1 การจดัหาวตัถดุิบ 
บริษัทและบริษัทย่อยจดัหาวตัถดุิบ ไม่ว่าจะเป็นวตัถดุิบที่เป็นสารเคมีและไม่ใช่สารเคมี สินคา้ส าเร็จรูป

เพื่อจ าหน่าย และบรรจุภณัฑ ์จากผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบหลายรายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งบริษัทไดก้ าหนด
นโยบายในการจดัซือ้วตัถดุิบโดยพิจารณาคดัเลือกผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบจากทะเบียนรายช่ือผูจ้  าหนา่ยวตัถดุิบที่ผา่น
การประเมินคณุสมบตัิ (Approved Vendor List) และตรวจสอบคณุภาพของวตัถดุิบใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดก่อน
การสั่งซือ้ บรษัิทและบรษัิทยอ่ยจะมีการประเมินผูจ้  าหนา่ยวตัถดุิบแตล่ะรายทางดา้นคณุภาพของวตัถดุิบและการ
ส่งมอบเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีการเขา้ตรวจสถานประกอบการของผูจ้  าหน่ายวัตถุดิบตามความเหมาะสม                 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความบกพร่องที่อาจเป็นเหตใุนเกิดความไม่ปลอดภยัของอาหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงตอ่คณุภาพผลติภณัฑข์องบรษัิท 

เนื่องจากผลติภณัฑข์องกลุม่บรษัิทเป็นผลติภณัฑข์ัน้กลางที่ส  าคญัในอตุสาหกรรมอาหาร เครือ่งดื่ม ขนม 
อาหารสตัว ์และอื่นๆ โดยเป็นการผลิตตามความตอ้งการของลกูคา้เป็นสว่นใหญ่ ซึ่งมีปริมาณการสั่งผลิตเขา้มา
เป็นจ านวนมากในแต่ละวัน จึงต้องมีการวางแผนการผลิตและการจัดซือ้วัตถุดิบให้มีความสอดคลอ้งและมี
ประสทิธิภาพมากที่สดุ เพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้และตลาดไดอ้ยา่งเพียงพอ  

 
 
 

https://smelink.net/company/international-flavours-and-fragrances-thailand-limited.html
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วตัถดุิบของบรษัิท สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 กลุม่ ดงันี ้
1. วตัถดุิบที่ไมใ่ช่สารเคมี 
วตัถดุิบที่ไมใ่ช่สารเคมี อาทิ แปง้สาล ีน า้ตาล เกลอื สนิคา้เกษตรตา่งๆ โดยในปี 2562 บรษัิทและ

บริษัทย่อยจดัซือ้วตัถดุิบท่ีไมใ่ช่สารเคมีประมาณรอ้ยละ 45.53 ของมลูค่าสั่งซือ้วตัถดุิบทัง้หมด เป็นการสั่งซือ้จาก    
ผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบในประเทศ คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 70.67 ของมูลค่าการสั่งซือ้วตัถดุิบที่ไม่ใช่สารเคมี 
และน าเขา้จากต่างประเทศ คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 29.33 ของมูลค่าการสั่งซือ้วตัถุดิบที่ไม่ใช่สารเคมี           
โดยฝ่ายวางแผนการผลิตจะวางแผนการก าหนดปริมาณวตัถดุิบคงคลงั ซึ่งขึน้อยู่กบัชนิดของวตัถดุิบและปรมิาณ
การสั่งผลติผลติภณัฑจ์ากลกูคา้ นอกจากนี ้วตัถดุิบบางสว่นท่ีเป็นสนิคา้เกษตร บรษัิทและบรษัิทยอ่ยจะจดัซือ้จาก
เกษตรกรทอ้งถ่ินโดยการท าสญัญาซือ้ขายผลผลิตและปัจจัยการผลิตเกษตรกรทอ้งถ่ิน ซึ่งเป็นการท าสญัญา
ส่งเสริมโดยตรงกบัเกษตรกรในทอ้งถ่ินและบริเวณใกลเ้คียงที่มีพืน้ที่ปลกูเป็นของตนเอง และเป็นการท าสญัญา
ปลูกรายครัง้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะใหค้วามรูพ้ืน้ฐานแก่เกษตรกรในการเพาะปลูกเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตที่มี
คุณภาพตามที่ตอ้งการ และจะรบัซือ้ผลผลิตที่ไดคุ้ณภาพตามที่ก าหนดเท่านัน้ ซึ่ง เกษตรกรจะน าผลผลิตที่ได้
คณุภาพ มาจ าหน่ายใหแ้ก่บริษัทและบริษัทยอ่ยในราคาประกนั ในปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสดัสว่นการซือ้
วตัถดุิบจากเกษตรกรที่มีสญัญาตามที่กลา่วตอ่มลูคา่สั่งซือ้วตัถดุิบที่ไมใ่ช่สารเคมีประมาณรอ้ยละ 4.27 

 
2. วตัถดุิบที่เป็นสารเคมี 
วัตถุดิบที่เป็นสารเคมีที่ใชใ้นสายการผลิต อาทิ วัตถุแต่งกลิ่น สีผสมอาหารต่างๆ รวมทัง้เม็ด

พลาสติก เป็นตน้ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยสั่งซือ้วตัถดุิบที่เป็นสารเคมีประมาณรอ้ยละ 16.31 ของมลูค่า
สั่งซือ้วตัถุดิบทัง้หมด แบ่งเป็นการสั่งซือ้จากผูจ้  าหน่ายในประเทศ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 66.86 ของมูลค่าการ
สั่งซือ้วตัถดุิบที่เป็นสารเคมี และน าเขา้จากต่างประเทศ  คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 33.14 ของมลูคา่การสั่งซือ้วตัถดุิบ
ที่เป็นสารเคมี โดยฝ่ายวางแผนการผลติจะวางแผนการก าหนดปรมิาณวตัถดุิบคงคลงั ซึง่ขึน้อยูก่บัชนิดของสารเคมี
และปริมาณการสั่งผลิตผลิตภณัฑจ์ากลกูคา้ ทัง้นี ้วตัถุดิบที่เป็นสารเคมีจะตอ้งเป็นสารเคมีชนิดที่กฎหมายและ
กระทรวงสาธารณสขุอนุญาตใหใ้ชใ้นโรงงานผลิตภัณฑอ์าหารและไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย ส าหรบัวตัถุดิบที่เป็น
สารเคมีที่น  ามาใชใ้นการผลิตในผลิตภณัฑต์่างๆของบรษัิทและบริษัทยอ่ย และจะตอ้งผ่านการตรวจสอบคณุภาพ
ตามขอ้ก าหนดคณุลกัษณะของวตัถดุิบที่ฝ่ายควบคมุคณุภาพของบรษัิทและบริษัทยอ่ยไดก้ าหนดไว ้

 
3. บรรจภุณัฑ ์
ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑข์องบริษัทและบริษัทย่อย จะจ าหน่ายในบรรจุภัณฑห์ลายรูปแบบ            

อาทิ แบบถงุกระสอบขนาดใหญ่ แบบถงุพลาสติกหลายขนาด แบบขวดแกว้หลายขนาด แบบกระป๋องอลมูิเนียม
หลายขนาด บริษัทและบริษัทยอ่ยจะสั่งซือ้บรรจภุณัฑ์จากผูจ้  าหน่ายบรรจภุณัฑใ์นประเทศ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
97.71 ของมลูค่าการสั่งซือ้บรรจุภณัฑท์ัง้หมด และน าเขา้จากต่างประเทศ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.29 ของมลูคา่
การสั่งซือ้บรรจภุณัฑท์ัง้หมด เป็นการจดัซือ้บรรจภุณัฑท์ี่ฝ่ายวางแผนการผลติก าหนดปรมิาณ ซึง่ขึน้อยูก่บัชนิดของ
ผลติภณัฑแ์ละปรมิาณการสั่งผลติผลติภณัฑจ์ากลกูคา้ ประเภทและขนาดของบรรจภุณัฑท์ี่ใชบ้รรจผุลติภณัฑข์อง
กลุม่บรษัิท ซึง่จะตอ้งผา่นการตรวจสอบคณุภาพตามขอ้ก าหนดคณุลกัษณะของวตัถดุบิท่ีฝ่ายควบคมุคณุภาพของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดก้ าหนดไว ้
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4. สนิคา้เพื่อจ าหนา่ย 
นอกจากผลติภณัฑต์า่งๆที่จดัซือ้วตัถดุิบเพื่อน ามาผลติตามที่กลา่วแลว้ บรษัิทและบรษัิทยอ่ยยงัมี

การจัดซือ้สินคา้ส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่ายในลกัษณะซือ้มาเพื่อจ าหน่าย ไดแ้ก่ นมผง ปลอกไสก้รอก และ Food 
Additive บางชนิด เป็นการสั่งซือ้สินคา้ส าเร็จรูปจากผูจ้  าหน่ายสินคา้ในประเทศ คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 
12.51 ของมูลค่าสั่งซือ้สินคา้ส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่ายทัง้หมด และน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ คิดเป็นสดัส่วน
ประมาณรอ้ยละ 87.49 ของมลูค่าสั่งซือ้สินคา้ส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่าย ในการจดัซือ้แต่ละครัง้บริษัทและบริษัทยอ่ย
จะจดัซือ้สินคา้เมื่อมีปริมาณขัน้ต ่ากว่าระดบัที่ก าหนด (Minimum Stock) หรือเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยไดร้บัการ
สั่งซือ้จากลูกคา้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับประเภทของสินคา้ส าเร็จรูป ส าหรบัสินคา้ส าเร็จรูปที่มีการจัดซือ้เพื่อจ าหน่า ย
ดังกล่าว ก็ยังจะตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของสินคา้ส าเร็จรูปที่ฝ่ายควบคุม
คณุภาพของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยก าหนดไวด้ว้ย 

 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 51 

2.2.5.2 การผลติ 
บริษัทและบริษัทย่อยจะผลิตผลิตภณัฑต์ามค าสั่งซือ้ของลกูคา้ (Made to order) เป็นหลกั รองมาเป็น

การผลิตในลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) และบางส่วนที่ผลิตเพื่อสต๊อกผลิตภัณฑ์ไว้              
เพื่อจ าหน่ายใหธุ้รกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ และรา้นคา้ปลีกทั่วไป โดยฝ่ายวางแผนการผลิตจะวางแผนการผลิต                        
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับค าสั่งซือ้จากฝ่ายขาย การตรวจสอบความสามารถในการผลิต การขอใช้วัตถุดิบ                   
การแจกจ่ายแผนการผลติ ติดตามแผนการผลติ และการปรบัปรุงแผนการผลติ ทัง้นี ้ เพื่อใหก้ารผลติเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพและบรรลเุปา้หมายการผลติ โดยบรษัิทและบรษัิทยอ่ยจะสง่มอบผลติภณัฑภ์ายในเวลาที่ตกลงไวก้บั
ลกูคา้ ซึง่ขัน้ตอนการวางแผนการผลติมีดงันี ้

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฝ่ายวางแผนการผลติไดร้บัค าสั่งซือ้จากฝ่ายขายหรอืแผนการผลติสนิคา้คงคลงั 

ฝ่ายวางแผนการผลติพิจารณาขอ้มลูประกอบการวางแผนการผลติ ไดแ้ก่ สตูรการ
ผลติ สต๊อกวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ ์ความสามารถของเครือ่งจกัร และสาธารณปูโภค 

 

ฝ่ายวางแผนการผลติบนัทกึเขา้แผนการผลติประจ าเดือน และแจง้ก าหนดสง่สนิคา้ให้
ฝ่ายขายและฝ่ายทีเ่ก่ียวขอ้ง 

ฝ่ายวางแผนการผลติออกใบสั่งผลติตามแผนการผลติประจ าวนัใหแ้ผนกผลติเพื่อท า
การชั่งสตูร 

 

ฝ่ายวางแผนการผลติสง่แผนการผลติประจ าวนัใหฝ่้ายผลติ ฝ่ายคลงัสนิคา้ และฝ่าย
ควบคมุคณุภาพ 

 

ผูท้ี่เก่ียวขอ้งด าเนินการตามแผนการปฏิบตัิงาน 

ฝ่ายวางแผนสรุปผลผลติเปรยีบเทียบกบัแผนท่ีวางไว ้เพื่อหาจ านวนและสาเหตกุาร
ผลติไมไ่ดต้ามแผน เพื่อแกปั้ญหาตอ่ไป 

 

น าผลติภณัฑท์ี่ผลติไดม้าบรรจตุตามความตอ้งการของลกูคา้และบรรจตุามขอ้มลู
แผนการก าหนดสต๊อกคงคลงัผลติภณัฑส์  าเรจ็รูปประจ าปี 

 

เมื่อถงึวนัก าหนดสง่สนิคา้ ฝ่ายวางแผนการผลติแจง้ช่ือลกูคา้ CODE ผลติภณัฑ ์
จ านวน หมายเลข batch สง่ใหฝ่้ายคลงัสนิคา้จดัเตรยีมสนิคา้เพื่อสง่สนิคา้ตอ่ไป 

ประจ าปี 
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1) ก าลงัการผลติและอตัราการใชก้ าลงัการผลติ 
ปัจจบุนับรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีโรงงานผลติทัง้หมด 10 โรงงาน ดงันี ้
 

สถานทีต่ั้งโรงงาน เนื้อที่ดนิ 
(ตารางวา) 

พืน้ที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ผู้ใช้
ประโยชน ์ ประเภทผลิตภณัฑ ์

1.  เ ลขที่  3395 ซอยลาดพร้า ว  101 ( วัดบึ ง
ทองหลาง)  ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองจั่ น                   
เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

22-0-48 ไร ่ 27,724 RBF เกล็ดขนมปัง แซนวิช มินิบนั 
วตัถแุตง่กลิน่รส 

2. เลขที่ 130/60-61 หมู่ที่ 3 ต าบลวงัจุฬา อ าเภอ
วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13170 

1-3-8.8 ไร ่ 2,301 RBF แปง้ประกอบอาหาร 

3. เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

4-0-46 ไร ่ 10,058 RBF บรรจภุณัฑพ์ลาสติก 

4. เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

1-0-38 ไร ่ 1,473 BO สผีสมอาหาร 

5. เลขที่ 136/1 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอ
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

3-0-62 ไร ่ 544 TFF วตัถแุตง่กลิน่รส 

6. เลขที่ 989 หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นเลน อ าเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

9-0-44 ไร ่  13,695 RBF แ ป้ ง ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร 
เครือ่งปรุงรส ซอสและน า้จิม้ 

7. เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นหวา้  อ าเภอบางปะ
อิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

2-2-95 ไร ่ 3,388 TFF วตัถแุตง่กลิน่รส 

8. เลขที่ 258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พรา้ว ต าบล
แมแ่ฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

44-3-26 ไร ่ 19,090 PFC ผลิ ตภัณฑ์อบแห้ง  แ ล ะ
ผลติภณัฑอ์าหารแช่แข็ง 

9. B2- 4A FACTORY, LOT B, LONG HAU 
INDUSTRIAL PARK, LONG HAU 
COMMUNE,CAN GIUOC DISTRICT, LONG 
AN, VIETNAM 

 
1-3-68 ไร ่

 
2,232.74 

 
RBVN 

 
เกลด็ขนมปัง 

10.  JL. JABABEKA IX- A SFB BLOK P- 6 B 
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA 
CIKARANG UTARA –  BEKASI 1 7 5 3 0 , 
INDONESIA 

 
0-2-58.5 

 
1,034 

 
RBINT 

 
เกลด็ขนมปัง 

 
บริษัทและบริษัทย่อยเนน้การผลิตตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้ (Made to Order) เป็นหลกั ซึ่งมีความหลากหลายตาม

ความตอ้งการของลกูคา้ โดยฝ่ายผลติของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยจะท าการผลติเมื่อมีค  าสั่งซือ้จากลกูคา้ โดยฝ่ายวางแผนการ
ผลติจะวางแผนการผลติ ซึง่ครอบคลมุตัง้แตก่ารรบัค าสั่งซือ้จากฝ่ายขาย การตรวจสอบความสามารถในการผลติ การขอใช้
วัตถุดิบ การแจกจ่ายแผนการผลิต ติดตามแผนการผลิต และการปรบัปรุงแผนการผลิต เพื่อใหก้ารผลิตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการผลิต โดยบริษัทให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและการวางแผนการผลิต               
เพื่อใหก้ารผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถผลิตผลิตภณัฑไ์ดคุ้ณภาพและตรงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ พรอ้มทัง้สง่มอบสนิคา้ไดต้รงตามเวลา 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดป้ระมาณก าลงัการผลติและอตัราการใชก้ าลงัการผลติ โดยมีสมมติฐานการ
ค านวณแตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ ์โดยกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส กลุ่มแป้งและซอส และกลุ่มบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ค านวณจากจ านวนตนั/กิโลกรมัที่ผลิตไดเ้ทียบกบัจ านวนตนั/กิโลกรมัสงูสดุที่สามารถผลิตไดต้อ่ปี กลุม่ผลิตภณัฑ์
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อบแหง้ ค านวณจากจ านวนชั่วโมงเตาอบที่อบไดเ้ทียบกบัจ านวนชั่วโมงเตาอบที่สามารถอบไดส้งูสดุต่อปี และผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็ง ค านวณจากจ านวนชั่วโมงการใชง้านพืน้ท่ีการผลติเทียบกบัจ านวนชั่วโมงสงูสดุที่สามารถใชง้านพืน้ท่ีการผลติ
ไดต้อ่วนั เป็นตน้ 
 

โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถประมาณการอัตราการใช้ก าลังการผลิตส าหรับ
ผลติภณัฑแ์ตล่ะกลุม่ไดด้งันี ้

ประเภทผลิตภณัฑ ์ ประมาณอัตราการใช้ก าลังการ
ผลิต ปี 2561 

ประมาณอัตราการใช้ก าลังการ
ผลิต ปี 2562 

1) วตัถแุตง่กลิน่รสและสผีสมอาหาร 77.16% 72.08% 
2) กลุม่แปง้และซอส 83.67% 83.67% 
3) กลุม่ผลติภณัฑอ์บแหง้ 62.44% 62.31% 
4) ผลติภณัฑอ์าหารแช่แขง็ 78.66% 72.97% 
5) กลุม่บรรจภุณัฑพ์ลาสติก 52.86% 58.68% 

 
 
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสดัสว่นรายไดจ้ากการผลติและจ าหนา่ยตามลกัษณะการสั่งซือ้ของลกูคา้ รายละเอียดดงัตาราง 

 
โครงสร้างรายได้ตามลักษณะ

การส่ังซือ้ของลูกค้า 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ตามค าสั่งซือ้ (Made to order) 2,408.57 85.78% 2,261.10 85.89% 2,435.97 87.74% 
OEM 209.67  7.47% 198.38  7.54% 170.57 6.14% 
ตราสินคา้ของบริษัท 189.45  6.75% 173.04  6.57% 169.84 6.12% 

รวมรายได้จากการขาย/1 2,807.69  100.00% 2,632.52  100.00% 2,776.38 100.00% 

หมายเหต ุ:   /1   ในปี 2560 – 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายอ่ืนๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายยนิูฟอรม์ให้
พนักงาน รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ ์และอ่ืนๆ จ านวน 0.17 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ตัง้แต่ปี 2561 เป็นตน้ไป บริษัทและบรษัิท
ยอ่ยไดมี้การจดัประเภทรายการรายไดจ้ากการขายอ่ืนไปอยูใ่นประเภทรายไดอ่ื้น 
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2) ขัน้ตอนการผลติ 
ขัน้ตอนการผลติวตัถแุตง่กลิน่และรส สว่นผสมอาหารอื่นๆ และ Food Additive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบคณุภาพใน
ขัน้ตอนการรบัวตัถดุิบ 

ตรวจสอบคณุภาพใน
สายการผลติตัง้แตก่าร
จดัเตรยีมวตัถดุิบ 

ตรวจสอบคณุภาพ
ผลติภณัฑส์  าเรจ็รูป 
ฉลาก และบรรจภุณัฑ ์

รบัวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์เขา้
คลงัสนิคา้ 

เบิกและจดัเตรยีมวตัถดุิบ สารเคมี และ
บรรจภุณัฑ ์เขา้สูก่ระบวนการผลติ 

ผสมวตัถดุิบและสว่นผสม ดว้ยเครือ่ง
ผสม 

อบขนมปังใหส้กุดว้ยไฟฟา้หรอืเตาแก๊ส 
(ส าหรบัการผลติขนมปังและเกลด็ขนม

ปัง) 

ตดัแตง่ขนมปัง 
(ส  าหรบัการผลติขนมปังและเกลด็ขนม

ปัง) 

เขา้เครือ่งป่ันเกลด็ขนมปัง 
(ส  าหรบัการผลติเกลด็ขนมปัง) 

และน าไปอบดว้ยเครือ่ง Fluidized bed 

(ส  าหรบัการผลติเกลด็ขนมปังแบบแหง้) 
 

ผา่นเครือ่งตรวจจบัโลหะ 

สง่ผลติภณัฑส์  าเรจ็รูปไปยงัคลงัสนิคา้
เพื่อเก็บเขา้คลงัสนิคา้หรอืจดัสง่ตอ่ไป 

บรรจใุสบ่รรจภุณัฑ ์
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ขั้นตอนที่ 1 การรับวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภัณฑ์ เข้าคลังวัตถุดิบ บริษัทและบริษัทย่อยจะท าการ
ตรวจสอบวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์ที่ไดร้บัวา่ถกูตอ้งตามใบสั่งซือ้หรือไม ่และตรวจสอบคณุภาพตาม
ขอ้ก าหนดคณุลกัษณะของวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์ก่อนจดัเก็บเขา้คลงัวตัถดุิบ ในพืน้ท่ีที่จดัเตรยีมไว้
ตามประเภทของปัจจยัการผลติ เพื่อรอท าการเบิกจ่ายตอ่ไป 
 
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ฝ่ายผลิตไดร้ับแผนการผลิตประจ าวันและใบสั่งผลิตจากฝ่ายวางแผนการผลิต
เรยีบรอ้ยแลว้ จึงเริม่ท าการผลติ โดยเริม่จากเบิกและจดัเตรยีมวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์ ในสว่นท่ีเป็น
วตัถุดิบนัน้ก็จะจัดเตรียมตามน า้หนกัและสดัส่วนตามสตูรซึ่งระบุอยู่ในใบสั่งผลิต จากนัน้ก็น ามาผสมดว้ย
เครื่องผสม ส าหรบัการผลิตเกล็ดขนมปังนัน้จะมีขัน้ตอนเพิ่มเติม ไดแ้ก่ การอบและตดัแตง่ขนมปัง จากนัน้ท า
การเข้าเครื่องป่ันเกล็ดขนมปัง เพื่อให้ได้เกล็ดขนมปังแบบสด และน าไปอบด้วยเครื่อง Fluidized bed           
เพื่อใหไ้ดเ้กล็ดขนมปังแบบแหง้ ทัง้นี ้กระบวนการผลิตจะแบ่งเป็นสายการผลิตตามประเภทของผลิตภณัฑ ์  
ไดจ้ัดท ามีคู่มือการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนการจดัเตรียมและผสมใหพ้นกังานปฏิบตัิตาม และในกระบวนการ
ผลติจะมีการตรวจสอบคณุภาพทัง้ในสายการผลติและในหอ้งปฏิบตัิการ เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ี่มีคณุภาพและ
มาตรฐานเดียวกนั 
 
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อไดผ้ลิตภณัฑต์ามที่ตอ้งการแลว้จะท าการบรรจุใสบ่รรจุภณัฑต์ามชนิดของผลิตภณัฑแ์ละ
ตามแบบและขนาดที่ลกูคา้ตอ้งการ ผลิตภณัฑท์ี่บรรจุแลว้ทุกถงุ-ซอง จะตอ้งผ่านเครื่องตรวจจบัโลหะก่อน 
เมื่อผ่านแลว้ฝ่ายควบคมุคณุภาพจึงจะตรวจสอบคณุภาพของบรรจุภณัฑ ์คณุภาพและความถกูตอ้งของการ
พิมพฉ์ลาก พรอ้มทัง้ตรวจสอบผลติภณัฑส์  าเรจ็รูปใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดี จากนัน้ฝ่ายผลติก็จะท าการสง่ผลติภณัฑ์
ส  าเรจ็รูปไปใหฝ่้ายคลงัสนิคา้ เพื่อด าเนินการจดัเก็บหรอืจดัสง่ใหล้กูคา้ตอ่ไป 
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ขัน้ตอนการผลติผลติภณัฑอ์บแหง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบคณุภาพใน
ขัน้ตอนการรบัวตัถดุิบ 

ตรวจสอบคณุภาพใน
สายการผลติตัง้แตก่าร
จดัเตรยีมวตัถดุิบ 

ตรวจสอบคณุภาพ
ผลติภณัฑส์  าเรจ็รูป 
ฉลาก และบรรจภุณัฑ ์

รบัวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์เขา้
คลงัสนิคา้ 

เบิกและจดัเตรยีมวตัถดุิบ สารเคมี และ
บรรจภุณัฑ ์เขา้สูก่ระบวนการผลติ 

ลา้ง ตดัแตง่ และคดัขนาด 

ตม้ ลวก นึง่ หรอื ผสม 
ตามสตูรการผลติ 

เขา้เครือ่งอบแบบเตาชดุหรอืสายพาน 
(ส  าหรบั Air dry) 
เขา้เครือ่งพน่ฝอย 
(ส  าหรบั Spray dry) 

เขา้เครือ่งอบ Freeze dryer 
(ส  าหรบั Freeze dry) 

 

บด รอ่น หรอืผสม ตามแบบผลติภณัฑท์ี่
ตอ้งการ 

ผา่นเครือ่งตรวจจบัโลหะ 

บรรจใุสบ่รรจภุณัฑ ์

สง่ผลติภณัฑส์  าเรจ็รูปไปยงัคลงัสนิคา้
เพื่อเก็บเขา้คลงัสนิคา้หรอืจดัสง่ตอ่ไป 
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ขั้นตอนที่ 1 การรับวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภัณฑ์ เข้าคลังวัตถุดิบ บริษัทและบริษัทย่อยจะท าการ
ตรวจสอบวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์ที่ไดร้บัวา่ถกูตอ้งตามใบสั่งซือ้หรือไม ่และตรวจสอบคณุภาพตาม
ขอ้ก าหนดคณุลกัษณะของวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์ก่อนจดัเก็บเขา้คลงัวตัถดุิบ ในพืน้ท่ีที่จดัเตรยีมไว้
ตามประเภทของปัจจัยการผลิต อาทิ วตัถุดิบประเภทผกั จัดเก็บในหอ้งเย็นที่อุณหภูมิหอ้งไม่เกิน 5 องศา
เซลเซียส วตัถดุิบที่มีสภาพเป็นแช่เยือกแข็ง จดัเก็บในหอ้งเย็นที่อณุหภมูิหอ้งไมเ่กินติดลบ 20 องศาเซลเซียส 
การจดัเก็บเครื่องเทศและสว่นผสมต่างๆ จดัเก็บในอณุหภมูิหอ้งปกติ และการจดัเก็บสารเคมีและบรรจภุณัฑ ์
จดัเก็บในอณุหภมูิหอ้งปกติ 
 
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ฝ่ายผลิตไดร้ับแผนการผลิตประจ าวันและใบสั่งผลิตจากฝ่ายวางแผนการผลิต
เรยีบรอ้ยแลว้ จึงเริม่ท าการผลติ โดยเริม่จากเบิกและจดัเตรยีมวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์ในสว่นท่ีเป็น
วตัถดุิบนัน้ก็จะน ามาลา้ง ตดัแต่งเอาสว่นที่ไม่ตอ้งการออก รวมถึงคดัขนาดใหไ้ดต้ามที่ตอ้งการ วตัถดุิบบาง
ชนิดอาจมีการตม้ ลวก นึ่ง หรือผสมตามสตูร ซึ่งมีคู่มือการปฏิบตัิงานในขัน้ตอนการจัดเตรียมและผสมให้
พนักงานปฏิบัติตาม จากนั้นน าวัตถุดิบที่เตรียมไว้เข้าเครื่องอบแบบเตาชุดหรือแบบสายพาน ส าหรับ
ผลิตภณัฑอ์บแหง้แบบ Air dry เครื่องพ่นฝอย ส าหรบัผลิตภณัฑอ์บแหง้แบบ Spray dry หรือเครื่องอบแบบ 
Freeze dryer ส าหรบัผลิตภณัฑอ์บแหง้แบบ Freeze dry เมื่อไดผ้ลิตภณัฑอ์บแหง้แลว้ อาจท าการบด ร่อน 
หรอื ผสม อีกครัง้ เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑต์ามความตอ้งการของลกูคา้ จากนัน้จึงจะน าผลติภณัฑท์ี่ไดท้ัง้หมดผา่น
เครื่องตรวจจบัโลหะก่อนน าไปบรรจุ ทัง้นี ้ในกระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคณุภาพตัง้แต่การจดัเตรยีม
วัตถุดิบจนถึงการบรรจุเขา้บรรจุภัณฑท์ั้งในสายการผลิตและในหอ้งปฏิบัติการ เ พื่อให้ไดผ้ลิตภัณฑท์ี่มี
คณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั 
 
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อไดผ้ลิตภณัฑต์ามที่ตอ้งการแลว้ก็จะท าการคดัแยกผลติภณัฑท์ี่ไมไ่ดม้าตรฐานออกเสยีก่อน 
แลว้จึงท าการบรรจใุสบ่รรจภุณัฑต์ามชนิดของผลิตภณัฑแ์ละตามแบบและขนาดที่ตอ้งการ โดยฝ่ายควบคมุ
คุณภาพจะตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ คุณภาพและความถูกต้องของการพิมพ์ฉลาก พรอ้มทั้ง
ตรวจสอบผลิตภัณฑส์ าเร็จรูปใหอ้ยู่ในสภาพที่ดี จากนัน้ฝ่ายผลิตจะท าการส่งผลิตภัณฑส์ าเร็จรูปใหฝ่้าย
คลงัสนิคา้ เพื่อด าเนินการจดัเก็บหรอืจดัสง่ใหล้กูคา้ตอ่ไป 
 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 58 

ขัน้ตอนการผลติผลติภณัฑอ์าหารแช่แข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบคณุภาพใน
ขัน้ตอนการรบัวตัถดุิบ 

ตรวจสอบคณุภาพใน
สายการผลติตัง้แตก่าร
จดัเตรยีมวตัถดุิบ 

ตรวจสอบคณุภาพ
ผลติภณัฑส์  าเรจ็รูป 
ฉลาก และบรรจภุณัฑ ์

รบัวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์เขา้
คลงัสนิคา้ 

เบิกและจดัเตรยีมวตัถดุิบ สารเคมี และ
บรรจภุณัฑ ์เขา้สูก่ระบวนการผลติ 

ลา้ง และตดัแตง่ สบั หรอืบด 

ชั่งน า้หนกัวตัถดุิบที่ตดัแตง่แลว้ตามสตูร
การผลติ 

ผสมในหมอ้ผสม และ/หรอื ทอด ผดั ปรุง  

เขา้เครือ่งแช่เยือกแขง็ 

บรรจใุสบ่รรจภุณัฑ ์

ผา่นเครือ่งตรวจจบัโลหะ 

สง่ผลติภณัฑส์  าเรจ็รูปไปยงัคลงัสนิคา้
เพื่อเก็บเขา้คลงัสนิคา้หรอืจดัสง่ตอ่ไป 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 59 

ขั้นตอนที่ 1 การรับวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภัณฑ์ เข้าคลังวัตถุดิบ บริษัทและบริษัทย่อยจะท าการ
ตรวจสอบวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์ที่ไดร้บัวา่ถกูตอ้งตามใบสั่งซือ้หรือไม ่และตรวจสอบคณุภาพตาม
ขอ้ก าหนดคณุลกัษณะของวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์ก่อนจดัเก็บเขา้คลงัวตัถดุิบ ในพืน้ท่ีที่จดัเตรยีมไว้
ตามประเภทของปัจจัยการผลิต อาทิ วตัถุดิบประเภทผกั จัดเก็บในหอ้งเย็นที่อุณหภูมิหอ้งไม่เกิน 5 องศา
เซลเซียส วตัถดุิบที่มีสภาพเป็นแช่เยือกแข็ง จดัเก็บในหอ้งเย็นที่อณุหภมูิหอ้งไมเ่กินติดลบ 20 องศาเซลเซียส 
การจดัเก็บเครื่องเทศและสว่นผสมต่างๆ จดัเก็บในอณุหภมูิหอ้งปกติ และการจดัเก็บสารเคมีและบรรจภุณัฑ ์
จดัเก็บในอณุหภมูิหอ้งปกติ 
 
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ฝ่ายผลิตไดร้ับแผนการผลิตประจ าวันและใบสั่งผลิตจากฝ่ายวางแผนการผลิต
เรยีบรอ้ยแลว้ จึงเริม่ท าการผลติ โดยเริม่จากเบิกและจดัเตรยีมวตัถดุิบ สารเคมี และบรรจภุณัฑ ์ในสว่นท่ีเป็น
วตัถดุิบนัน้ก็จะน ามาลา้งและตดัแตง่เอาสว่นท่ีไมต่อ้งการออก สบั หรอืบด ถดัมาก็จะน าวตัถดุิบที่ตดัแตง่แลว้
มาจดัเตรียมตามน า้หนกัและสดัสว่นตามสตูรซึ่งระบอุยู่ในใบสั่งผลิต จากนัน้ก็น าสว่นผสมทัง้หมดไปผสมใน
หมอ้ผสม และ/หรอื ทอด ผดั ปรุง แลว้แตช่นิดของผลติภณัฑท์ี่ตอ้งการผลติ ซึง่ตอ้งตรวจสอบอณุหภมูิวตัถดุิบ
ก่อนน าไปผสมและ/หรอื ทอด ผดั ปรุง จึงจะน าผลติภณัฑเ์ขา้เครือ่งแช่เยือกแข็ง ที่มีทัง้เครือ่ง Spiral Freezer 
และ Fluidized bed Freezer ซึง่ใชร้ะบบเทคโนโลยี Individual Quick Frozen (IQF) เวลาในการแช่เยือกแข็ง
จะขึน้อยู่กับชนิดของผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการผลิต โดยควบคุมอุณหภูมิใจกลางผลิตภณัฑใ์หต้  ่ากว่าติดลบ 20 
องศาเซลเซียส ซึ่งจะขึน้อยู่กบัชนิดของผลิตภณัฑ ์และจะมีการตรวจสอบอณุหภมูิของผลิตภณัฑอ์ีกครัง้หลงั
แช่เยือกแข็ง ทัง้นี ้ในกระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพตัง้แต่การจดัเตรียมวตัถดุิบจนถึงการบรรจุ
เข้าบรรจุภัณฑท์ั้งในสายการผลิตและในหอ้งปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เดียวกนั 
 
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อไดผ้ลิตภณัฑต์ามที่ตอ้งการแลว้ก็จะท าการคดัแยกผลติภณัฑท์ี่ไมไ่ดม้าตรฐานออกเสยีก่อน 
แลว้จึงท าการบรรจใุสบ่รรจภุณัฑต์ามชนิดของผลติภณัฑแ์ละตามแบบและขนาดที่ตอ้งการ ผลติภณัฑท์ี่บรรจุ
แลว้ทุกถุง-ซอง ตอ้งผ่านเครื่องตรวจจบัโลหะก่อน โดยฝ่ายควบคมุคณุภาพจะตรวจสอบคุณภาพของบรรจุ
ภณัฑ ์คณุภาพและความถกูตอ้งของการพิมพฉ์ลาก พรอ้มทัง้ตรวจสอบผลติภณัฑส์  าเรจ็รูปใหอ้ยูใ่นสภาพที่ดี 
จากนัน้ฝ่ายผลิตจะท าการสง่ผลิตภณัฑส์  าเร็จรูปใหฝ่้ายคลงัสินคา้ เพื่อด าเนินการจดัเก็บหรือจดัสง่ใหล้กูคา้
ต่อไป ทัง้นี ้ในการขนสง่ผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑแ์ช่แข็ง จะตอ้งตรวจสอบคณุภาพและอุณหภูมิของตูค้อนเทน
เนอรท์ี่อณุหภมูิต  ่ากวา่ติดลบ 18 องศาเซลเซียส เพื่อรกัษาคณุภาพของผลติภณัฑ ์
 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 60 

ขัน้ตอนการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบคณุภาพใน
ขัน้ตอนการรบัวตัถดุิบ 

ตรวจสอบคณุภาพใน
สายการผลติตัง้แตก่าร
จดัเตรยีมวตัถดุิบ 

ตรวจสอบคณุภาพ
ผลติภณัฑส์  าเรจ็รูป 
ฉลาก และบรรจภุณัฑ ์

รบัวตัถดุิบหรอืเม็ดพลาสติกเขา้คลงัสนิคา้ 

เบิกและจดัเตรยีมเม็ดพลาสตกิ 

เขา้เครือ่งอดัรดี (Extruder) เพื่อขึน้รูป
เป็นแผน่พลาสติก 

น าแผน่พลาสติกเขา้เครือ่ง 
Thermoforming หรอื 

เครือ่ง Vacuum Forming 

น าผลติภณัฑท์ี่ไดอ้อกจากแมพ่มิพ ์
และตดัขอบใหเ้รยีบรอ้ย  

พิมพล์ายลงบนผลติภณัฑต์ามแบบที่
ลกูคา้ตอ้งการ 

บรรจ ุ

สง่ผลติภณัฑส์  าเรจ็รูปไปยงัคลงัสนิคา้
เพื่อเก็บเขา้คลงัสนิคา้หรอืจดัสง่ตอ่ไป 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 61 

ขั้นตอนที่ 1 การรบัวัตถุดิบหรือเม็ดพลาสติกเขา้คลงัวตัถุดิบ บริษัทและบริษัทย่อยจะท าการตรวจสอบ
วตัถดุิบ ที่ไดร้บัว่าถกูตอ้งตามใบสั่งซือ้หรือไม่ และตรวจสอบคณุภาพตามขอ้ก าหนดคณุลกัษณะของวตัถดุิบ 
ก่อนจดัเก็บเขา้คลงัวตัถดุิบ ในพืน้ท่ีที่จดัเตรยีมไวต้ามประเภทของปัจจยัการผลติ 
 
ขั้นตอนที่ 2 หลังจากที่ฝ่ายผลิตไดร้ับแผนการผลิตประจ าวันและใบสั่งผลิตจากฝ่ายวางแผนการผลิต
เรยีบรอ้ยแลว้ จึงเริม่ท าการผลติ โดยเริม่จากเบิกและจดัเตรยีมเม็ดพลาสติกตามชนิดของผลติภณัฑท์ี่ตอ้งการ
ผลิต จากนัน้ก็จะน าเม็ดพลาสติกที่เตรียมไวเ้ขา้เครื่องอัดรีด (Extruder) ดว้ยการใช้ความรอ้น แรงเฉือน              
และความดนั เพื่อใหพ้ลาสติกหลอมและขึน้รูปเป็นแผ่นพลาสติกที่มีขนาดความหนาตามที่ตอ้งการ เมื่อได้
แผ่นพลาสติกแลว้ก็จะน าแผ่นพลาสติกเขา้เครื่อง Thermoforming หรือเครื่อง Vacuum forming ตามชนิด
ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต ซึ่งเครื่อง Thermoforming หรือเครื่อง Vacuum forming นีจ้ะใช้ความรอ้น
เพื่อใหแ้ผน่พลาสติกออ่นตวั และใชแ้รงบงัคบัใหแ้นบตามแมพ่ิมพ ์แลว้ท าใหเ้ย็นลงเพื่อใหพ้ลาสติกคงรูปตาม
แม่พิมพ์ ด้วยเครื่อง Thermoforming ซึ่งจะใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความลึกหรือแก้ว ส่วนเครื่อง Vacuum 
forming จะใชผ้ลิตผลิตภณัฑท์ี่มีตืน้หรือถาด/ฝา หลงัจากนัน้ก็จะผลิตภณัฑท์ี่ไดอ้อกจากแม่พิมพแ์ละน าไป
ตดัแต่งขอบ ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใหพ้ิมพล์ายหรือโลโกข้า้งผลิตภณัฑก็์จะน าไปพิมพล์ายก่อนแลว้จึงน าไป
บรรจุในถุง ทัง้นี ้ในกระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพและตรวจสอบคุณภาพใน
หอ้งปฏิบตัิการในทกุขัน้ตอนการผลติ เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ี่มีคณุภาพและมาตรฐานเดียวกนั 
 
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อไดผ้ลิตภณัฑต์ามที่ตอ้งการแลว้ ฝ่ายตรวจสอบคณุภาพก็จะท าการตรวจสอบลกัษณะทาง
กายภาพของผลิตภณัฑ ์รวมถึงคณุภาพและความถกูตอ้งของการพิมพฉ์ลาก ทัง้ก่อนและหลงัการบรรจใุสถ่งุ 
จากนัน้ฝ่ายผลติจะท าการสง่ผลติภณัฑใ์หฝ่้ายคลงัสนิคา้ เพื่อไปจดัเก็บหรอืจดัสง่ใหล้กูคา้ตอ่ไป  

 
การควบคมุคณุภาพ 

การที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายส่วนประกอบอาหาร และ Food Additive              
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภณัฑข์องบริษัทจะตอ้งมีคุณภาพ ถูกสขุอนามยั และปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
บริษัทและบริษัทย่อยจึงใหค้วามส าคญัตอ่การควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ ์เริ่มตัง้แต่วตัถดุิบที่อยู่ระหวา่ง
รอการใช ้สนิคา้ที่อยูร่ะหวา่งการผลติ และสนิคา้ส าเรจ็รูป 

วตัถดุิบที่เป็นสารเคมีและไม่ใช่สารเคมี บรรจุภณัฑ ์และอื่นๆ ที่น  าเขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตใน
โรงงานจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยฝ่ายควบคุมคุณภาพจะตรวจสอบคุณลักษณะทางดา้น
กายภาพและประสาทสมัผัส และน าไปตรวจสอบในหอ้งปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบทางเคมี และจุลินทรีย์               
ตามขอ้ก าหนดคณุลกัษณะของวตัถดุิบที่ฝ่ายควบคมุคณุภาพของบรษัิทท่ีไดก้ าหนดไว ้เพื่อปอ้งกนัไมใ่หม้ีการ
น าวตัถดุิบและผลิตภณัฑท์ี่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดไปใชใ้นกระบวนการผลิต และเป็นการรกัษาคณุภาพของ
วตัถดุิบใหไ้ดม้าตรฐาน ในกรณีที่เป็นวตัถดุิบใหม ่ฝ่ายประกนัคณุภาพก็จะตอ้งท าการประเมินความเสีย่งของ
วตัถดุิบทางดา้นชีววิทยา เคมี กายภาพ สารก่อภมูิแพ ้และสารปลอมปน เป็นการประเมินดา้นความเสีย่งและ
ความรุนแรงที่มีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร และด าเนินการควบคุมความเสี่ยงของวัตถุดิบต่อไป              
ในส่วนของวัตถุดิบที่เป็นสารเคมีที่ใช้ในสายการผลิต จะมีการควบคุมการใช้ ตั้งแต่ชนิดของสารเคมี                   



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 62 

ลกัษณะการใช ้การเบิกจ่าย และการจดัเตรยีม ใหม้ีความเหมาะสมถกูตอ้ง ไมก่่อใหเ้กิดอนัตรายปนเป้ือนลงสู่
ผลติภณัฑ ์ซึง่อาจมีผลตอ่ความไมป่ลอดภยัของผูบ้รโิภคได ้

บริษัทและบริษัทย่อยมีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตและ
ผลิตภณัฑส์  าเร็จรูป เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด และตรงตามความตอ้งการ
ของลกูคา้ ฝ่ายควบคมุคณุภาพจะท าการตรวจสอบคณุภาพในสายการผลติ ตัง้แตก่ารตรวจสอบอปุกรณท์ี่ใช้
ในการผลติ การตรวจสอบสภาพของวตัถดุิบ การสุม่ตวัอยา่งเพื่อท าการตรวจสอบทางกายภาพ อาทิ ส ีขนาด 
อุณหภูมิ ความชืน้ สิ่งปลอมปน บรรจุภัณฑ ์และคุณภาพของบรรจุภัณฑ ์จากนัน้ก็จะท าการตรวจสอบ
คุณภาพในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส อา ทิ สีและ                    
การกระจายตัวของสี ความหนืด เนือ้สัมผัส รสชาติ ความชืน้ ความเป็นกรด -ด่าง และการตรวจสอบ
เชือ้จลุนิทรยี ์

นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีการควบคุมฉลากผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของ
ระบบคณุภาพและความปลอดภยั และสอดคลอ้งกบักฎหมายหรือขอ้ก าหนดของประเทศปลายทาง รวมถึง
การตรวจสอบความถกูตอ้งของสว่นประกอบและสารก่อภมูิแพท้ี่แสดงบนฉลาก  
 
มาตรฐานระบบคณุภาพและผลติภณัฑ ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะรกัษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอ์ย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหล้กูคา้มีความไวว้างใจในระบบการจดัการ ระบบการผลติ และระบบการควบคมุคณุภาพของผลติภณัฑ ์
ซึง่ผลติภณัฑข์องบรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระดบัสากลดงันี ้  

 มาตรฐานรบัรองเก่ียวกบัสขุลกัษณะและขอ้ก าหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice Practice 
: GMP) เป็นมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศที่รบัรองเก่ียวกบัหลกัเกณฑว์ิธีการ และการควบคมุที่ดีใน
การผลติอาหารเพื่อใหผ้ลติไดอ้ยา่งปลอดภยั ที่เนน้การปอ้งกนัและขจดัความเสีย่งที่อาจท าใหอ้าหารเป็น
พิษ เป็นอนัตราย หรอืเกิดความไมป่ลอดภยัตอ่ผูบ้ริโภค ซึง่ผลติภณัฑป์ระเภทเกลด็ขนมปัง เกลด็ขนมปัง
อบแหง้ ขนมปังสด ขนมปังลูกเต๋า เบเกอรี่ (มินิบนัและแซนวิช) แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอส 
ได้รับการรับรองจากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่ น (ประเทศไทย) จ ากัด (Bureau Veritas 
Certification) ภายใตก้ารรบัรองของส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)                
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ผลิตภณัฑอ์บแหง้แบบ Air dry และ Spray dry 
ได้รับการรับรองจากบริษัทบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ภายใต้การรบัรองของส านักงาน
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์ผลิตภณัฑป์ระเภทวตัถแุต่งกลิ่นรส (ชนิดน า้) ไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงาน Intertek ประเทศ
ไทย ภายใตก้ารรบัรองของ Intertek Group ประเทศองักฤษ และส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) และผลิตภณัฑป์ระเภทวตัถแุต่งกลิ่นรส สีผสมอาหาร และบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
ไดร้บัการรบัรองจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (URS) ภายใตก้าร
รบัรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ประเทศองักฤษ 

 มาตรฐานรบัรองวิเคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control 
Points : HACCP) เป็นระบบการวิเคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร ซึ่ง

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99/


บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 63 

จดัเป็นมาตรฐานในการสง่ออกผลิตภณัฑท์ั่วโลก เพื่อรบัรองคณุภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
อาหาร โดยเนน้ควบคุมดูแลตัง้แต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต และการขนส่ง จึงสามารถป้องกัน
อันตราย รวมทัง้สารปนเป้ือนในอาหารได ้อาทิ อันตรายทางชีวภาพ อันตรายทางเคมี อันตรายทาง
กายภาพ และอนัตรายจากการจดัเก็บไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ ซึง่ผลติภณัฑป์ระเภทเกล็ดขนมปัง เบเกอรี ่(มินิ
บนัและแซนวิช) แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอส ไดร้บัการรบัรองจากบริษัท บโูร เวอริทสั เซอทิ
ฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (Bureau Veritas Certification) ภายใตก้ารรบัรองของส านกังานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ผลติภณัฑอ์บแหง้แบบ Air dry และ Spray dry ไดร้บัการรบัรองจากบรษัิทบรษัิท เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากัด ภายใตก้ารรบัรองของส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลิตภณัฑป์ระเภทวตัถแุต่งกลิ่นรส (ชนิดน า้) ไดร้บัการ
รบัรองจากหน่วยงาน Intertek ประเทศไทย ภายใตก้ารรบัรองของ Intertek Group ประเทศองักฤษ และ
ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ (มกอช.) และผลติภณัฑข์องบรษัิทประเภทวตัถแุตง่
กลิ่นรส สีผสมอาหาร และบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ไดร้บัการรบัรองจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา้ ออฟ ซิส
เท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (URS) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service 
(UKAS) ประเทศองักฤษ 

 มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) เป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึน้โดยสมาคมผูป้ระกอบธุรกิจคา้
ปลีกแห่งสหราชอาณาจักร โดยมุ่งเนน้มาตรฐานดา้นความปลอดภัยและคุณภาพที่สอดคลอ้งตามที่
กฎหมายก าหนดของสถานประกอบการ ประกอบดว้ย ระบบ HACCP ระบบ GMP มาตรฐานการควบคมุ
สภาพแวดลม้ของสถานประกอบการ การควบคุมผลิตภณัฑ ์กระบวนการ และบุคลากร ซึ่งผลิตภณัฑ์
ประเภทเกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ (มินิบนัและแซนวิช) แป้งประกอบ เครื่องปรุงรส ซอส ไดร้บัการรบัรองจาก
บรษัิท บโูร เวอรทิสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั (Bureau Veritas Certification) ภายใตก้ารรบัรอง
ของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)  ประเทศอังกฤษ และผลิตภัณฑ์ประเภท
ผลิตภณัฑอ์บแหง้แบบ Freeze dry และผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง ไดร้บัการรบัรองจากบริษัท เอสจีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากัด  ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)                    
ประเทศองักฤษ 

 มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 ระบบมาตรฐานการรบัรองความปลอดภยั
ส าหรบัการผลิตอาหาร โดยรวมมาตรฐานระบบจดัการความปลอดภยัทางดา้นอาหาร ISO 22000 หรือ 
Food Safety Management System และมาตรฐาน  Publicly Available Specification (PAS)  220                  
ไวด้ว้ยกนั ผลิตภณัฑป์ระเภทเกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ (มินิบนัและแซนวิช) เครื่องปรุงรส ผลิตภณัฑอ์บแหง้
แบบ Air dry และ Spray dry ไดร้บัการรบัรองจากบรษัิท บโูร เวอรทิสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 
(Bureau Veritas Certification)  ภายใต้กา รรับ รองของ  United Kingdom Accreditation Service 
(UKAS) ประเทศองักฤษ 

 มาตรฐานผลิตภณัฑ ์HALAL เป็นการรบัรองจากส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ว่าไดด้  าเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกตอ้งตามศาสนาอิสลาม ซึ่งท าใหผ้ลิตภัณฑท์ี่ไดร้บัการรบัรอง 
HALAL สามารถจ าหน่ายใหก้ับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมและผูบ้ริ โภคที่เป็นชาวมุสลิมในแต่ละ



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
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(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ที่ 64 

ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวนัออกกลาง ทัง้นี ้ ผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัการรบัรอง HALAL 
ไดแ้ก่ วตัถแุต่งกลิ่นรส เกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ผลิตภณัฑอ์บแหง้แบบ 
Air dry Spray dry และ Freeze dry และผลติภณัฑอ์าหารแช่แข็ง 

 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) เป็นระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพที่ท าให้
เช่ือมั่นไดว้่ากระบวนการต่างๆ ไดร้บัการควบคมุและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งผลิตภณัฑป์ระเภทบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสติก ไดร้บัการรบัรองจากบริษัท ยไูนเต็ด รีจิสตรา้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (URS) 
ภายใตก้ารรบัรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ประเทศองักฤษ 

 
การบรหิารสนิคา้คงคลงั 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะสต๊อกสินคา้คงเหลือไวเ้ป็นจ านวนมาก เนื่องจากบริษัทและ
บริษัทย่อย จะผลิตสินคา้เมื่อมีค  าสั่งซือ้ อย่างไรก็ตาม มีสินคา้บางรายการที่สามารถบริหารสินคา้คงเหลือได้
ล่วงหน้า ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ส าหรับวางจ าหน่ายในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่ ว ไป                               
อาทิ เกล็ดขนมปัง วตัถแุต่งกลิ่นและรส สีผสมอาหาร เป็นตน้ ซึ่งในปี 2560 -2562 มียอดขายคิดเป็นรอ้ยละ 
11.70 – 15.12 ของรายไดจ้ากการขายทัง้หมด 

ในการเบิกใชว้ตัถดุิบ บรรจุภณัฑ ์และสินคา้ส าเร็จรูปของบริษัทและบริษัทยอ่ย จะใชร้ะบบ First In 
First Out (FIFO) โดยฝ่ายคลงัสินคา้และฝ่ายบญัชีจะรบัทราบทนัทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสินคา้คงเหลอื
ผ่านระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นย า ท าใหส้ามารถบริหารจัดการ
สนิคา้คงเหลอืไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ในสว่นของการตรวจนบัสนิคา้คงเหลอื บรษัิทไดก้ าหนดแนวทางไวอ้ยา่ง
ชัดเจน ดว้ยการตรวจนับสินคา้คงเหลือทุก 3 เดือน ในจ านวน 100% ของจ านวนสินคา้คงเหลือทั้งหมด                 
โดยเปรยีบเทียบขอ้มลูจากรายงานสนิคา้คงเหลอืจากระบบ SAP และฝ่ายคลงัสนิคา้ตอ้งจดัท ารายงานผลตา่ง
จากการตรวจนบัเพื่อชีแ้จงเหตผุล กรณีมีผลตา่งจากการตรวจนบัสนิคา้คงเหลอืจรงิกบัรายงานสินคา้คงเหลือ
จากระบบ และท าการปรบัปรุงตวัเลขสนิคา้คงเหลอืตอ่ไป นอกจากนี ้บรษัิทและบรษัิทยอ่ยยงัก าหนดแนวทาง
ในการจดัการกบัสินคา้เสื่อมช ารุดเสียหาย เพื่อการควบคมุคณุภาพสินคา้และการบริหารสนิคา้คงเหลอือยา่ง
มีประสทิธิภาพและมีความเหมาะสม 

 

2.2.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกเหนือจากการใหค้วามส าคญักบัการผลติผลติภณัฑท์ี่มีคณุภาพ ไดม้าตรฐาน และปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค บรษัิท

และบริษัทยอ่ยยงัตระหนกัถึงความส าคญัในการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มเป็นอยา่งดี โดยมีมาตรการในการก าจดัขยะและของ
เสยี เพื่อช่วยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และสรา้งสขุลกัษณะที่ดีในการปฏิบตัิงาน 

ในสว่นของโรงงานผลิตของบรษัิทและบรษัิทย่อย การก าจดัสิ่งปฏิกูลและวสัดทุี่ไมใ่ชแ้ลว้ ก็จะท าการรวบรวมและ
ว่าจา้งบคุคลจากภายนอกซึ่งเป็นผูร้บัเหมาที่ไดร้บัใบอนญุาตในการทิง้ขยะและไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการ
สิง่แวดลอ้มในการก าจดัเทา่นัน้  

ในสว่นที่เป็นน า้เสียจากกระบวนการผลิต การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์การลา้งภาชนะ และหอ้งน า้ ก็จะให้
น ้าเสียผ่านตะแกรงดักเศษขยะ ไหลลงท่อน ้าเสียมารวมกันที่บ่อบ าบัดน ้าเสีย และผ่านกระบวนการบ าบัดน ้าเสีย                        
ส  าหรบัโรงงานผลติที่ลาดพรา้วและที่เชียงใหม ่ที่ผา่นมาก็ไดม้ีการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญระบบบ าบดัน า้เสีย เพื่อใหค้  าปรกึษาใน
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การควบคมุดแูลระบบบ าบดัน า้เสีย ตลอดจนตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้เสีย โดยมีหอ้งปฏิบตัิการที่ไดม้าตรฐานและไดร้บั     
การรบัรองจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของระบบบ าบดัน า้เสยี ส าหรบัโรงงานผลติที่ตัง้อยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรมไฮเทคและโครงการมินิแฟคตอรี ่จะอยูภ่ายใตก้ารควบคมุผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของทางนิคมอตุสาหกรรม  

 
ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถกูฟอ้งรอ้งด าเนินคดีเก่ียวกบัสิง่แวดลอ้มใน

การด าเนินธุรกิจ และไม่เคยไดร้บัการตกัเตือนหรือถูกปรบัในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยให้
ความส าคญัในเรือ่งนีแ้ละไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดัมาโดยตลอด 

 
2.2.7 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี - 
 

2.3 การลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม 
 

นอกจากธุรกิจผลติและจ าหนา่ยสว่นผสมที่ใชใ้นอตุสาหกรรมอาหารดงัที่กลา่วขา้งตน้แลว้ บรษัิทยอ่ยของบรษัิทยงั
ไดม้ีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ ที่จังหวดัเชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร             
บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์ ที่จงัหวดัชมุพร ทัง้ 2 โรงแรมตามที่กลา่วจะเป็นการลงทนุโดย PFC และ TFF ตามล าดบั ในสว่นท่ี
เก่ียวกบัการบรหิารงานโรงแรมทัง้ 2 แหง่ บรหิารงานโดยกลุม่แอคคอร ์(ACCOR) ซึง่เป็นเครอืโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศสทีม่ี
โรงแรมในเครอืกวา่ 3,700 โรงแรมในกวา่ 92 ประเทศทั่วโลก ภายใตแ้บรนดโ์รงแรม 32 แบรนด ์ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย 
อีกทั้งยังมี boutique hotel ที่เป็นที่นิยมในขณะนี ้เหตุที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมก็เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยประสบความส าเรจ็มากมีนกัท่องเที่ยวเขา้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ ้นเรื่อยๆ กอปรกบั PFC 
และ TFF ทัง้สองมีสภาพคลอ่งคงเหลือและเห็นโอกาสในการลงทนุตามเหตผุลที่กลา่วไว ้โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัโรงแรม
โดยสรุปแตล่ะแหง่ ดงันี ้
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1) โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ 
โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม ่เป็นหนึง่ในแบรนดโ์รงแรมของเครอืแอคคอร ์(ACCOR) เปิดด าเนินการเมือ่

ปี 2554 ภายใตก้ารด าเนินงานของ PFC โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม ่ตัง้อยูเ่ลขที่ 7/9, 8/5 หมูท่ี่ 1 ต าบลชา้งเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 บนพืน้ที่กว่า 2 ไร่ ซึ่งถือเป็นโรงแรมราคาประหยดัและมีความ
ทนัสมยั ตัง้อยู่บริเวณแยกภูค า ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ใกลม้หาวิทยาลยัเชียงใหม่และสถานที่
ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ อาทิ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติเชียงใหม่ สวนสตัวเ์ชียงใหม่ หอศิลปวฒันธรรมเมือง
เชียงใหม่ วดัพระธาตดุอยสเุทพ และถนนนิมมานเหมินต ์โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ ประกอบดว้ย 3 อาคาร            
สูง 6 ชั้น 7 ชั้น และ 8 ชั้น มีห้องพักทั้งหมด 208 ห้อง ห้องอาหารจ านวน 3 ห้อง ห้องจัดเลีย้งจ านวน 4 ห้อง               
และยงัมีสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ไดแ้ก่ ที่จอดรถ สระว่ายน า้ บริการอินเตอรเ์นต และบริการฟรี wi-fi ภายใน
หอ้งพกัและรอบบรเิวณโรงแรม จึงเหมาะส าหรบัการติดตอ่ธุรกิจและการทอ่งเที่ยวพกัผอ่น ส าหรบัอตัราการเขา้พกั 
(Occupancy rate) ในปี 2560 –2562 เทา่กบัรอ้ยละ 74.76 รอ้ยละ 65.68 และรอ้ยละ 54.54 ตามล าดบั 
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2) โรงแรมโนโวเทล ชมุพร บีช รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 
โรงแรมโนโวเทล ชมุพร บีช รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์ เป็นหนึง่ในแบรนดโ์รงแรมของเครอืแอคคอร ์(ACCOR) 

เปิดด าเนินการเมื่อปี 2551 ภายใตก้ารด าเนินงานของ TFF โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 
ตกแต่งสไตลร์ว่มสมยั ตัง้อยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 หาดภราดรภาพ ต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง จังหวดัชุมพร 86160 
บนพืน้ที่กว่า 130 ไร ่บนหาดภราดรภาพ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจงัหวดัชุมพร และอยู่ใกลก้บัสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆ อาทิ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอดุมศกัดิ ์และอทุยานแหง่ชาติหมู่เกาะชมุพร โรงแรมโนโวเทล ชุมพร 
บีช รีสอรท์ แอนด์ กอลฟ์ ประกอบดว้ยหอ้งพกั 86 หอ้ง หอ้งอาหารจ านวน 2 หอ้ง หอ้งจัดเลีย้งจ านวน 5 หอ้ง                 
และยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ ไดแ้ก่ ที่จอดรถ สระว่ายน า้กลางแจ้ง 2 สระ สนามกอลฟ์ขนาด 9 หลุม                  
ฟิตเนสเซ็นเตอร ์บรกิารสปาครบวงจร สโมสรส าหรบัเด็ก กิจกรรมด าน า้และบรกิารน าเที่ยวทางเรอื โรงแรมแหง่นีจ้งึ
เหมาะส าหรบัการติดต่อธุรกิจ การท่องเที่ยวและพกัผ่อนกบัครอบครวัหรือกลุ่มเพื่อนฝูง ส  าหรบัอตัราการเขา้พกั 
(Occupancy rate) ในปี 2560 – 2562 เทา่กบัรอ้ยละ 36.58 รอ้ยละ 43.76 และรอ้ยละ 41.10 ตามล าดบั    
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(3) ปัจจยัความเสี่ยง หนา้ที่ 68 
 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 
  

ผูล้งทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง รวมทัง้รายละเอียดขอ้มลูอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบบันีอ้ย่างรอบคอบ
ก่อนการตดัสนิใจลงทนุ ปัจจยัความเสีย่งที่ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันีเ้ป็นปัจจยัที่อาจสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทและมลูคา่หุน้ของ
บริษัทได ้ซึ่งปัจจยัความเสีย่งที่ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้อาจไม่เป็นปัจจยัความเสี่ยงทัง้หมดที่มีอยู่ เพราะอาจมีปัจจยัความ
เสีย่งอื่นๆ ที่บรษัิทยงัไมอ่าจทราบได ้และอาจมีปัจจยัความเสีย่งบางประการท่ีบรษัิทเห็นวา่ไมม่ีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั
ต่อบริษัทในขณะนี ้แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจยัความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อรายได ้ผลก าไร   
ของบรษัิทก็ได ้ดงันัน้ ก่อนการตดัสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มลูอยา่งรอบคอบ เพราะปัจจยั
ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทไดไ้ม่จ ากดัเฉพาะแต่เพียงปัจจยัความเสี่ยงตามที่ไดก้ล่าวไวใ้นเอกสารฉบบันี ้
เทา่นัน้ 

 นอกจากนี ้ขอ้ความในลกัษณะการคาดการณใ์นอนาคต การประมาณการ ความประสงค ์หรือเจตนารมณข์อง
บรษัิทที่ปรากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันี ้อาทิ “มีแผนการ” ”ประสงค”์ ”ตอ้งการ” ”คาดวา่” “เห็นวา่” “เช่ือวา่” “ประมาณ” “อาจจะ” 

หรอืค าหรอืขอ้ความอื่นใดในท านองเดยีวกนั เป็นค าหรอืขอ้ความที่บง่ชีถ้ึงสิง่ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่มีความไมแ่นน่อน 
และผลที่เกิดขึน้อาจแตกตา่งจากการคาดการณไ์ด ้

 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ ์และการรักษาความลับของสูตรการผลิต 

 การท่ีผลติภณัฑข์องบรษัิทสว่นใหญ่เป็นผลติภณัฑเ์ก่ียวกบัอาหารและสว่นผสมอาหารท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร 
อตุสาหกรรมเครื่องดื่ม อตุสาหกรรมยา และอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์เป็นตน้ ซึ่งลกูคา้มีการน าผลิตภณัฑข์องบริษัทไปใช้
แตกตา่งกนั ทัง้เป็นวตัถดุิบตัง้ตน้ในการผลติ เป็นสว่นผสมในการผลติ หรอืน าไปใชใ้นการแปรรูปและผลติสนิคา้ บรษัิทจึงมี
ฝ่ายวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ ์ (R&D) เพื่อท าหนา้ที่คิดคน้และพฒันาสตูรผลิตภัณฑใ์หม้ีความหลากหลาย ครอบคลมุ
ความตอ้งการของลกูคา้ ท าใหผ้ลติภณัฑข์องบรษัิทมีความแตกตา่ง ยากที่จะหาวตัถอุื่นมาทดแทนเพื่อสรา้งกลิน่และรสชาติ
ที่เหมือนกนัได ้ซึง่เมื่อผูบ้รโิภคติดใจในกลิน่และรสชาติของอาหารแลว้ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มกัจะไมเ่ปลีย่นไปบริโภคอาหารที่
มีส่วนผสมเปลี่ยนไป จึงเป็นเหตุผลใหลู้กคา้ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการยังคงเช่ือมั่นและซือ้ผลิตภัณฑข์องบริษัทเพื่อใชเ้ป็น
ส่วนผสมผลิตอาหารของตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ บริษัทจึงอาจไดร้บัความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมวิจัยและพัฒนา
ผลติภณัฑ ์ซึง่มีความรู ้ความเช่ียวชาญ รูส้ตูรการผลติ รวมทัง้เป็นผูค้วบคมุสตูรการผลติของบรษัิท ซึง่หากมีการรั่วไหลของ
สตูรการผลติ อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบกบับรษัิทได ้
 บริษัทตระหนกัถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบคุลากรฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์และการรกัษาความลบัของ
สูตรการผลิตดงักล่าว จึงมีการจูงใจใหผู้ท้ี่เป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท์ างานกับบริษัท โดยใหค้วามส าคญัดา้น
สวสัดิการท่ีเหมาะสม เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานมาอยา่งต่อเนื่อง เป็นผลใหอ้ตัราการลาออกของทีมวิจยัและพฒันา
ของบรษัิทอยูใ่นระดบัต ่า นอกจากนี ้บรษัิทมีระบบการเก็บรกัษาขอ้มลูของสตูรการผลติที่สามารถเขา้ใชไ้ดเ้ฉพาะเจา้หนา้ที่
วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ ์โดยผูว้ิจยัและพฒันาสตูรการผลติจะสามารถเขา้ถึงเฉพาะสูตรท่ีตนเองคิดคน้เทา่นัน้ นอกจากนี ้
บริษัทยงัก าหนดใหม้ีการจัดท าสญัญากับบุคลากรฝ่ายวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ ์เพื่อเป็นการป้องกันการเปิดเผยหรือ
เผยแพรส่ตูรการผลิตใหก้บับคุคลอื่น ซึ่งมีผลทัง้ในขณะที่ยงัเป็นบคุลากรของบริษัท และมีผลต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา            
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(3) ปัจจยัความเสี่ยง หนา้ที่ 69 
 

5 ปีหลงัจากสิน้สดุสญัญาจา้งงาน ซึ่งสตูรการผลิตทัง้หมดเป็นลิขสิทธ์ิของบริษัท จึงท าใหบ้ริษัทสามารถใชส้ตูรการผลิต
ดงักลา่ว ถึงแมพ้นกังานผูค้ิดคน้จะพน้สภาพการเป็นบคุลากรของบรษัิทแลว้ก็ตาม บรษัิทก็ยงัมั่นใจวา่จะไม่ไดร้บัผลกระทบ
จากความเสีย่งดงักลา่ว 
 

2) ความเสี่ยงจากการจัดหาวตัถุดิบใหต้รงกับปริมาณและคุณภาพทีต่้องการ 
วตัถดุิบที่ใชใ้นการผลติสนิคา้ของบรษัิทสามารถแบง่ออกเป็น วตัถดุิบทีไ่มใ่ช่สารเคมี อาทิ แปง้สาลี พืช ผกั ผลไม ้

น า้ตาล เกลือ และวตัถดุิบที่เป็นสารเคมี อาทิ สีผสมอาหาร วตัถแุต่งกลิ่น วตัถดุิบที่ไม่ใช่สารเคมีที่ใชผ้ลิตสินคา้ของบรษัิท
นั้นเป็นสินค้าในภาคเกษตรกรรม ซึ่งอาจมีปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม                  
อาทิ สภาพอากาศที่ไมเ่อือ้อ านวยตอ่การเพาะปลกู ภยัธรรมชาติ การแพรร่ะบาดของโรคติดตอ่ในพืช ปัจจยัดงักลา่วอาจท า
ใหป้รมิาณวตัถดุิบเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ลดลง หรอืคณุภาพของวตัถดุิบอาจไม่ไปตามที่บรษัิทตอ้งการได ้บรษัิทมีการ
บริหารความเสี่ยงดว้ยการบริหารวตัถดุิบที่จะใชใ้นการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใช้ โดยฝ่ายวางแผนการผลติจะ
วางแผนก าหนดปริมาณวตัถดุิบคงคลงั ซึ่งขึน้อยู่กบัชนิดของวตัถดุิบและปริมาณการสั่งผลิตผลิตภณัฑจ์ากลกูคา้ รวมทัง้
การสรรหาผูข้ายวตัถดุิบส ารอง ในขณะท่ีวตัถดุิบที่เป็นสนิคา้เกษตรบางสว่น บรษัิทจะจดัซือ้จากเกษตรกรทอ้งถ่ิน มีการท า
สญัญาซือ้ขายผลผลิตและปัจจยัการผลิตเกษตรทอ้งถ่ินซึง่เป็นการท าสญัญากบัเกษตรกรในทอ้งถ่ินที่มีพืน้ที่ปลกูเป็นของ
ตนเองเป็นรายครัง้ นอกจากนี ้บรษัิทยงัจดัใหม้ีการฝึกอบรมใหค้วามรูพ้ืน้ฐานแก่เกษตรกรในการเพาะปลกูเพื่อใหไ้ดผ้ลผลติ
ที่มีคุณภาพตามที่บริษัทตอ้งการ และเกษตรกรจะน าผลผลิตมาจ าหน่ายใหแ้ก่บริษัทในราคาประกันตามที่ตกลงกันไว้              
โดยบรษัิทจะรบัซือ้เฉพาะวตัถดุิบที่ไดค้ณุภาพตามก าหนดเทา่นัน้ 

 ในสว่นของวตัถดุิบท่ีเป็นสารเคมีที่ใชใ้นการผลิตสินคา้ ตอ้งเป็นสารเคมีชนิดที่กฎหมายและกระทรวงสาธารณสขุ
อนุญาตใหใ้ช้ในโรงงานผลิตภัณฑอ์าหาร และตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามขอ้ก าหนดคุณลกัษณะของบริษัท               
หากคณุภาพของวตัถดุิบไมเ่ป็นไปตามที่บรษัิทตอ้งการอาจท าใหบ้รษัิทมีวตัถดุบิไมเ่พียงพอส าหรบัผลติสนิคา้สง่มอบลกูคา้               
เพื่อเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถน ามาทดแทน หรือผสมวัตถุดิบใหม่ให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ                         
และไม่สง่ผลกระทบต่อรูปลกัษณ ์รสชาติ และคณุภาพของสินคา้ที่บริษัทจ าหน่าย และเพื่อท าใหค้วามเสี่ยงในการจัดหา
วัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ต้องการลดน้อยลง  บริษัทจึงได้จัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)                      
ที่สามารถคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑท์ี่มีความหลากหลาย รวมถึงท าการคน้ควา้วิจยัอยา่งตอ่เนื่อง จากที่กลา่วมาขา้งตน้ 
บริษัทจึงมั่นใจวา่จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งในการจดัหาวตัถดุิบใหต้รงกบัปรมิาณและคณุภาพท่ีตอ้งการอยา่งมี
นยัส าคญั 
 

3) ความเสี่ยงจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าจากประเทศผู้น าเข้า 
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวัตถุที่ใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ใช้ในอุตสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นต้น ใหก้ับลูกคา้ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศของบริษัท อาทิ สหรฐัอเมริกา ยุโรป เป็นกลุ่มประเทศที่มีมาตรฐานสูงทัง้ดา้น
สาธารณสขุ คณุภาพความปลอดภยั กฎหมาย และสิ่งแวดลอ้ม บริษัทจึงอาจไดร้บัความเสี่ยงจากการถกูกีดกนัทางการคา้
จากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าที่ มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures :  NTMs)  ที่ เ ก่ียวข้องกับสุขอนามัยและ                     
ความปลอดภัยของสินค้าของประเทศผู้น  าเข้าดังกล่าว อาทิ  กฎเกณฑ์เก่ียวกับ Allergens (สารก่อให้เกิดภูมิแพ้), 
Contaminant (สารปนเป้ือน) และ Labeling Standard (มาตรฐานฉลากสนิคา้) เป็นตน้  
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(3) ปัจจยัความเสี่ยง หนา้ที่ 70 
 

จากปัจจัยเสี่ยงดงักล่าว บริษัทจึงไดม้ีการศึกษาขอ้มูลและติดตามการบงัคบัใชก้ฎระเบียบและมาตรการทาง
การคา้ของประเทศตา่งๆ ทัง้จากข่าวสาร เว็บไซตห์นว่ยงานราชการ รวมถึงการรวบรวมขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูป้ระกอบการซึง่
เป็นคู่คา้ของบริษัทในตา่งประเทศ โดยก าหนดใหม้ีผูร้บัผิดชอบในการรวบรวมขอ้มลูดงักลา่วไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อท าหนา้ที่
รวบรวมขอ้มลูและแจง้ตอ่สว่นงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกระบวนการติดตามขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและเพียงพอต่อการ
พฒันาคณุภาพสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎระเบียบหรอืมาตรการตา่งๆ  

ปัจจบุนับรษัิทไดร้บัการรบัรองคณุภาพจาก GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point) , BRC Global Standard (The British Retail Consortium) , ISO 9001 (Quality Management 
System), FSSC 22000 (Food Safety System Certification), HALAL Certificate และส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (Food and Drug Administration Thailand) ซึ่งเป็นการรบัรองถึงคณุภาพความปลอดภยัและมาตรฐานการผลติ
สนิคา้ในระดบัสากล นอกจากนี ้บรษัิทยงัไดก้ระจายความเสีย่งดว้ยการขยายฐานลกูคา้ในหลายประเทศ บรษัิทจึงมั่นใจว่า
จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั 

 
4) ความเสี่ยงจากการพึง่พิงทรัพยส์ินของบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนัในการประกอบธุรกิจ 

ปัจจบุนับรษัิทและบรษัิทย่อยใชท้ี่ดินและสิง่ปลกูสรา้งในการด าเนินธุรกิจ ทัง้ในสว่นธุรกิจผลติและจ าหนา่ยวตัถทุี่
ใชเ้ป็นสว่นผสมในอาหาร (Food Ingredients) และธุรกิจโรงแรม 2 แหง่ โดยบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเช่าที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง
จากบคุคลเก่ียวโยงและบคุคลภายนอก (รายละเอียดเพิ่มเติมในสว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ หวัขอ้ 4 ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการ
ประกอบธุรกิจ และสว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ หวัขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั) ดงันัน้ บริษัทจึงอาจไดร้บั
ความเสีย่งจากการไมไ่ดร้บัการตอ่อายสุญัญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลกูสรา้ง ซึ่งหากเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้งไม่
ตอ่อายสุญัญา บรษัิทอาจไดร้บัผลกระทบจากการขาดความตอ่เนื่องในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการมีตน้ทนุในการโยกยา้ย
วสัดอุปุกรณแ์ละสนิคา้ และคา่ใชจ้่ายในการลงทนุเพิ่มเติมในพืน้ท่ีใหม ่ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท
ได ้

 บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วามส าคัญกับประเด็นดงักล่าว โดยสญัญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งส่วนใหญ่ของ
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นสญัญาเช่าระยะยาว 20 ปี ซึง่สญัญาเช่าที่ดินและสิง่ปลกูสรา้งระยะยาวทัง้หมด ผูใ้หเ้ช่าใหค้  ามั่น
วา่จะใหเ้ช่าตอ่ไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี  และใหส้ทิธิบรษัิทและบรษัิทย่อยเป็นรายแรกที่มีสิทธิซือ้ที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง
ไดก้่อนผูส้นใจรายอื่น ซึ่งบริษัทมีความตัง้ใจในการใชท้ี่ดินและสิ่งปลกูสรา้งจนครบอายสุญัญาเพื่อสรา้งความมั่นคงในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยมีแผนปรบัปรุงสิ่งปลกูสรา้งที่เช่าใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างต่อเนื่อง นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยยงั
เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัเจา้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดินและสิ่งปลกูสรา้งทกุรายผ่านการจ่ายช าระค่าเช่าท่ีดินและสิ่งปลกู
สรา้งดว้ยดีมาโดยต่อเนื่อง จากความต่อเนื่องในการเช่ากบัผูใ้หเ้ช่าและเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญา บริษัทจึงมั่นใจว่าจะไดร้บั
ผลกระทบจากความเสีย่งจากการไมไ่ดร้บัการตอ่อายสุญัญาเช่าที่ดิน และสิง่ปลกูสรา้งนอ้ย 
 
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

 
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศรัสเซีย 
อินโดนีเซีย เวียดนาม กมัพชูา เมียนมาร ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย ญ่ีปุ่ น จีน ออสเตรเลีย องักฤษ 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

 

(3) ปัจจยัความเสี่ยง หนา้ที่ 71 
 

เยอรมนั และสหรฐัอเมริกา อีกทัง้วตัถุดิบในการผลิตของบริษัทบางส่วนมีการสั่งซือ้จากต่างประเทศหลากหลายประเทศ   
อาทิ ประเทศศรีลงักา ตรุกี สิงคโปร ์องักฤษ สหรฐัอเมริกา การที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการสง่ออกสินคา้และการช าระค่า
วตัถดุิบในสกลุเงินดอลลา่รส์หรฐั สกุลเงินยโูร และสกุลเงินปอนดส์เตอรล์ิง เป็นสว่นใหญ่ บริษัทและบริษัทย่อยไดร้บัความ
เสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น กลา่วคือ ในดา้นการสง่ออกหากเงินบาทแข็งคา่ขึน้ ก็จะสง่ผลตอ่รายไดท้ี่ลดลง
เมื่อแปลงเป็นสกลุเงินบาท ในดา้นการน าเขา้วตัถดุิบที่ใชใ้นการผลิต หากเงินบาทอ่อนคา่ลง ย่อมสง่ผลตอ่ตน้ทนุวตัถดุิบที่
สงูขึน้เช่นกนั บริษัทและบริษัทย่อยจึงอาจมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยได ้ 

ปัจจุบนับริษัทและบริษัทย่อยมีบญัชีส าหรบัซือ้-ขายสินคา้ดว้ยเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน (Natural 
Hedge) โดยในปี 2562 บริษัทมีรายการเงินตราตา่งประเทศรบัรวม มากกว่าเงินตราต่างประเทศจ่ายรวม ซึ่งสว่นต่างขา้งตน้
ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญกับการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อย
ก าหนดใหม้ีผูต้ิดตามความเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนในตลาดอนัเนื่องมาจากความผนัผวนของสภาพเศรษฐกิจโลก
และเหตกุารณต์า่งๆ อยา่งใกลชิ้ด เพื่อประเมินสถานการณแ์ละหาทางปอ้งกนัความเสีย่ง และลดปัญหาความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลี่ยน อีกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยไดก้ าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดว้ย
การท าสญัญาซือ้ขายเงินต่างประเทศลว่งหนา้ (Forward Contract) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าธุรกรรมที่ยงัไม่ไดท้  า
การปอ้งกนัความเสีย่ง กรณีที่ไมส่ามารถจดัการ Natural Hedge ไดต้ามนโยบายที่ก าหนดไว ้บรษัิทและบรษัิทย่อยจึงมั่นใจ
วา่จะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากความเสีย่งดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั 

 
3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

 
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารของบริษัท  

ตลอดระยะเวลากวา่ 33 ปีที่ผา่นมา การเติบโตของผลประกอบการของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นผลมาจากความ
เช่ียวชาญและ ประสบการณ์เฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมอาหารของผู้บริหารหลักของบริษัท ซึ่งได้แก่ ดร.สมชาย                     
รตันภมูิภิญโญ และนางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ รวมไปถึงผูบ้ริหารหลกัยงัมีความสมัพนัธท์างการคา้ที่ดีกบัลกูคา้และคู่คา้
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมาโดยตลอด ปัจจบุนักลุม่ผูบ้รหิารดงักลา่วเป็นผูม้ีสว่นส าคญัในการก าหนดนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานของบรษัิท อาจท าใหม้ีความเสีย่งจากการพึง่พิงความสามารถในการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารตามที่กลา่ว  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารของบริษัท จึงได้มีการจัดท าแผนและ
กระบวนการสรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่งที่ส  าคัญ (Succession Plan) เพื่อก าหนดแนวทางการสรรหาผูส้ืบทอดต าแหน่ง              
โดยก าหนดต าแหนง่ที่ส  าคญัภายในบรษัิทท่ีจะท าใหบ้รษัิทสามารถด าเนินและขยายธุรกิจไปไดอ้ยา่งยั่งยนื พรอ้มทัง้ก าหนด
คณุลกัษณะและความสามารถที่จ าเป็นของต าแหนง่ส าคญันัน้ เช่น ผูจ้ดัการทั่วไปประจ าสาขาตา่งประเทศ ผูจ้ดัการโรงงาน 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน ผูจ้ดัการฝ่ายขาย และผูจ้ดัการฝ่ายคณุภาพ เป็นตน้  นอกจากนี ้ปัจจุบนับริษัทมี
โครงสร้างการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารที่มี
ประสบการณเ์ก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมโดยตรง ซึ่งเขา้มามีสว่นรว่มในการบรหิารและแสดงความคิดเห็นในเรือ่งส าคญัของ
บริษัท อาทิ การบริหารจัดการเพื่อด าเนินธุรกิจของบริษัท ท าให้มีผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์เช่ียวชาญดา้น
อตุสาหกรรมเขา้มามีสว่นรว่มในการบรหิารกิจการมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัมีการกระจายอ านาจการบรหิารจากคณะกรรมการ
บริษัท ไปยังคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดับสูง ไดแ้ก่ ประธานเจ้าหนา้ที่ฝ่ายต่างๆ และผูจ้ัดการฝ่ายต่างๆ              
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ตามโครงสรา้งองคก์ร รวมถึงยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพนกังานในทกุหนว่ยงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นกังาน
แสดงความคิดเห็นและเสนอแผนงานท่ีเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทและบรษัิทยอ่ย รวมทัง้กระจายอ านาจใหผู้บ้รหิารระดบักลาง
มีสว่นรว่มในการบริหารและการตดัสินใจต่างๆ มากขึน้ ดงันัน้ บริษัทจึงมั่นใจว่าจะไดร้บัผลกระทบจากความเสี่ยงดงักล่าว
นอ้ย  

 
2) ความเสี่ยงจากบริษัทมีคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) มาจากกลุ่มครอบครัวเดียวกัน และ

มีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50.00 
บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัวเดียวกัน 5 ท่านจากคณะ

กรรมการบริหารทัง้หมด 6 ท่าน เนื่องมาจากบริษัทจดัตัง้และบริหารโดยครอบครวัรตันภมูิภิญโญมามากกว่า 30 ปี รวมถึง
ปัจจบุนักลุม่ครอบครวัรตันภมูิภิญโญเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท โดยถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียนท่ีออก
และเรียกช าระแลว้ ซึ่งภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครัง้นี ้กลุม่ครอบครวัรตันภมูิภิญโญจะมีสดัสว่นการถือหุน้
ลดลงเหลอืรอ้ยละ 74.00 ของทนุจดทะเบียนที่ออกและช าระแลว้ จากโครงสรา้งการบรหิาร และสดัสว่นการถือหุน้ดงักลา่วท า
ใหค้รอบครวัรตันภมูิภิญโญสามารถก าหนดนโยบายในการบริหารงาน รวมถึงควบคมุเสียงสว่นใหญ่ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ
บริษัทที่ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเกินกึ่งหนึ่งในที่ประชุม ยกเวน้เรื่องที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดใหต้อ้งไดร้บั
คะแนนเสียงอนมุตัิไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รายย่อยจึงอาจมีความเสี่ยงจากโครงสรา้งการ
บริหารจดัการของบรษัิทอาจไมเ่ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และผูถื้อหุน้รายใหญ่สามารถควบคมุมติที่ประชมุผู้
ถือหุน้ได ้ 

อย่างไรก็ตาม ดว้ยการก าหนดโครงสรา้งองคก์ร โครงสรา้งกรรมการ ผูบ้ริหาร และคู่มืออ านาจอนุมตัิที่ชัดเจน 
รวมถึงการก าหนดแนวทางการปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีผ่านกลไกในการตรวจสอบ
และถ่วงดลุอ านาจของกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สีย ซึ่งกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามทกุคน ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่หลกั Fiduciary Duty               
ที่เป็นไปตามกลไกขา้งตน้ รวมถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑข์อง
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวม 3 ท่าน เพื่อเขา้ท าหนา้ที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบการ
ท างานและการบริหารงานของบริษัทแทนผูถื้อหุน้รายยอ่ย กอปรกบัการท่ีบริษัทไดว้่าจา้งบริษัท สอบบญัชี ไอ วี แอ ล จ ากดั 
เพื่อเขา้ท าหนา้ที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
จึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ดงันัน้ บรษัิทจึงมั่นใจวา่ผูถื้อหุน้รวมถึงผูม้ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่าง
เทา่เทียมและเป็นธรรม  
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4. ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ลักษณะส าคัญของทรัพยส์ินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพยส์ินถาวรที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ เท่ากับ 1,622.61 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดทรัพยส์ินที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้
ในการด าเนินธุรกิจ ดังนี ้

1. บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) 

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

1.  ที่ดิน  ที่ดินโฉนดเลขที่ 64587 ตัง้อยู ่แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ 0-2-1 ไร ่

RBF ไมม่ี 120.14 ที่จอดรถ 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 48319, 48320, 50096, 50727 
ตัง้อยู ่ต.บา้นโพ อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรอียธุยา เนือ้ที่ 13-0-11 ไร ่

RBF ไมม่ี อาคารส านกังาน / โรงงาน / 
คลงัสนิคา้ / ท่ีดินเปลา่ 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 6360,6361, 6362, 6537, 
6538, 11357, 11358, 11359 ต.วงัจฬุา อ.วงั
นอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา เนือ้ที่ 15-0-91.50 ไร ่

RBF ที่ ดิ น โฉนด เลขที่  6361 6362 11358 
11359 เนื ้อที่  3-2-21.7 ไ ร่  ติ ดภาระ
จ านองเป็นหลกัประกันวงเงินกูย้ืมระยะ
ยาว กับเจ้าหนีส้ถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 
เทา่กบั 27.90 ลา้นบาท) 

อาคารโรงงาน 

 ที่ดินโฉนดเลขที่ 56563 ตัง้อยู ่ต.บา้นเลน อ.บาง
ปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา เนือ้ที่ 9-0-44 ไร ่

RBF ที่ดินโฉนดเลขที่ 56563 เนือ้ที่ 9-0-44 ไร ่
ติดภาระจ านองเป็นหลักประกันวงเงิน
กูย้ืมระยะยาวกับเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน
แหง่หนึง่เทา่กบั 45 ลา้นบาท 

อาคารโรงงาน / คลงัสนิคา้ 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 74  
  

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

 ที่ดินโฉนดเลขที่ 5400, 5401 ตัง้อยู ่ต.บา้นโพ อ.
พระราชวงั จ.พระนครศรอียธุยา เนือ้ที่ 9-3-85 ไร ่

RBF ไมม่ี คลงัสนิคา้ 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 58373 ต. วงัทองหลาง อ. บาง
กะปิ จ. กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ 2-0-26 ไร ่

สญัญาเชา่ระยะยาว 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ หวัขอ้ 

5.3.1) 

ไมม่ี - อาคารโรงงาน / คลงัสนิคา้ 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 6876 และ 155452 ต. วงั
ทองหลาง อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ 
10-2-84 ไร ่

สญัญาเชา่ระยะยาว 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ หวัขอ้ 

5.3.1) 

ไมม่ี - คลงัสนิคา้ 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 62093 ต. วงัทองหลาง อ. บาง
กะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ 0-1-62 ไร ่

สญัญาเชา่ระยะยาว 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ หวัขอ้ 

5.3.1) 

ไมม่ี - หอ้งรบัรองลกูคา้ 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 64609, 64610, 64611, 64612, 
64613, 64614, 64616, 69340, 69341, 69342, 
69343, 69346, 78905 และ 254047 ต าบล 
คลองจั่น อ าเภอ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนือ้
ที่ 6-1-44 ไร ่

สญัญาเชา่ระยะยาว 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ หวัขอ้ 

5.3.1) 

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี 254047 แยกมา
จากโฉนดที่ดินเลขที่ 878 ต าบลวงั
ทองหลาง อ าเภอบางกะปิ ซึง่ตกอยูใ่น
ภาระจ ายอมบางสว่นเรือ่งทางเดนิ ทาง
รถยนต ์ทางระบายน า้ ประปา ไฟฟา้ 
โทรศพัทแ์ละสาธารณปูโภคอื่นๆ ทกุชนิด
ของที่ดินขา้งเคียง 
 
 

- อาคารโรงงาน / คลงัสนิคา้ / 
ส  านกังาน 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 75  
  

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 64584 ต. คลองจั่น อ. บางกะปิ 
จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ 1-2-29 ไร ่

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ หวัขอ้ 

5.3.1) 

n.a. - ที่จอดรถส าหรบัพนกังาน 

2. อาคาร อาคารส านกังาน / โรงงาน / คลงัสนิคา้ RBF ไมม่ี 290.92 ใชใ้นการด าเนินงาน 
อาคารโรงงานพรอ้มส านกังาน ชัน้ 2 ตัง้อยูบ่น
ที่ดินโฉนดเลขที่ 64615 ต. วงัทองหลาง  
อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ หวัขอ้ 

5.3.1) 

ไมม่ี - ส านกังาน และโรงงาน 

อาคารส านกังาน 2 ชัน้ พรอ้มอาคารโรงงาน 
ตัง้อยูบ่นที่ดินโฉนดเลขที่ 62093 ต.คลองจั่น   อ.
บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 

สญัญาเชา่ระยะยาว 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ หวัขอ้ 

5.3.1) 

ไมม่ี - ส านกังาน และโรงงาน 

3. สว่นปรบัปรุงอาคาร สว่นปรบัปรุงอาคารท่ีใชเ้ป็นส านกังาน โรงงาน 
คลงัสนิคา้ 

RBF ไมม่ี 149.13 อาคารส านกังาน / โรงงาน/
คลงัสนิคา้ 

4.  เครือ่งจกัร และ
อปุกรณ ์

 

เครือ่งจกัร และอปุกรณท์ี่ใชใ้นการด าเนินงาน RBF ไมม่ี 157.19 ใชใ้นการด าเนินงาน 

5.  เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้ 
และอปุกรณ์
ส านกังาน โรงงาน 

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน RBF ไมม่ี 29.78 ใชใ้นการด าเนินงาน 

6. ยานพาหนะ ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกิจ RBF ไมม่ี 14.88 ใชใ้นการด าเนินงาน 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 76  
  

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

7.  งานระหวา่งก่อสรา้ง/1 สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้และก่อสรา้ง RBF ไมม่ี 60.55 ใชใ้นการด าเนินงาน 
  รวม 822.59  

หมายเหต ุ:   /1งานระหว่างก่อสรา้ง ไดแ้ก่ งานก่อสรา้งอาคารโรงงานเพื่อขยายก าลงัการผลิตสินคา้กลุม่แป้งและซอส ตัง้อยู่นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา / เครื่องจกัรและอปุกรณใ์นการผลิตเกล็ดขนมปัง และ
เครือ่งผลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติกระหวา่งรอติดตัง้ 

 n.a หมายถึงการเชา่ทรพัยส์ินจากบคุคลภายนอก ซึง่บรษัิทไมส่ามารถระบภุาระผกูพนัของทรพัยส์ินที่เชา่ดงักลา่วได  ้  

 
2. บริษัท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเร็นซ ์จ ากดั (TFF) 

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค.2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

1.  ที่ดิน ที่ดินโฉนดเลขที่  48520, 48525 ตัง้อยู ่ต.บา้น
หวา้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา เนือ้ที่ 2-
2-95 ไร ่

TFF ไมม่ี 50.09 อาคารโรงงาน 

 ที่ดินโฉนดเลขที่ 10375,11053, 27821, 27829, 
27830, 6222, 6748, 7237  ตัง้อยู ่ต.ปากน า้ อ.
เมืองชมุพร จ.ชมุพร เนือ้ที่ 79-0-11.5 ไร ่

TFF สนามกอลฟ์ โรงแรมโนโวเทล 
ชมุพร 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 3125, 6221, 6721, 6586, 
53715, 53716, 6126, 7065, 8687, 18481, 
38394, 38395 ต.ปากน า้ อ.เมืองชมุพร จ.ชมุพร 
เนือ้ที่ 58-0-78.50 ไร ่
 

สญัญาเชา่ระยะยาว 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

ไมม่ี - ที่ตัง้โรงแรม Novotel ชมุพร 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 77  
  

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค.2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

2. อาคาร อาคารส านกังาน / โรงงาน / คลงัสนิคา้ / อาคาร
โรงแรม 

TFF ไมม่ี 91.58 ใชใ้นการด าเนินงาน 

อาคารรา้นอาหาร 2 ชัน้ ต.ปากน า้ อ.เมืองชมุพร 
จ.ชมุพร  

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

ไมม่ี - รา้นอาหารในโรงแรม Novotel 
ชมุพร 

3. สว่นปรบัปรุงอาคาร สว่นปรบัปรุงอาคารท่ีใชเ้ป็นส านกังาน โรงงาน 
และโรงแรม 

TFF ไมม่ี 8.75 
 

อาคารส านกังาน / โรงงาน / 
คลงัสนิคา้ / อาคารโรงแรม 

4.  เครือ่งจกัร และ
อปุกรณ ์

เครือ่งจกัร และอปุกรณท์ี่ใชใ้นการด าเนินงาน TFF ไมม่ี 10.82 
 

ใชใ้นการด าเนินงาน 

5.  เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้ 
และอปุกรณ์
ส านกังาน โรงงาน 
โรงแรม 

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน TFF ไมม่ี 18.07 ใชใ้นการด าเนินงาน 

6. ยานพาหนะ ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกิจ TFF ไมม่ี 2.19 ใชใ้นการด าเนินงาน 

7.  งานระหวา่งก่อสรา้ง จดัท ารายงานรายวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม(EIA) 

TFF ไมม่ี 0.60 ใชใ้นการด าเนินงาน 

รวม 182.09  
 
 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 78  
  

3. บริษัท พรีเม่ียมฟู้ดส ์จ ากัด (PFC) 

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

1. ที่ดิน ที่ดินโฉนดเลขที่ 24507 , 24508, 24509, 
25748, 25749, 25750, 26313, 26714,26715, 
27566, 27678, 41222 , 43964,70412 ตัง้อยู ่
ต.สนัทราย อ.แมแ่ฝก จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 44-3-
26.4 ไร ่

PFC ไมม่ี  45.45 
 

อาคารส านกังาน / โรงงาน / 
คลงัสนิคา้ / แปลงเกษตรทดลอง 

ที่ดินโฉนดเลขที ่48518, 48519, 48522, 
48524, 48526 , 48529, 48535 ตัง้อยู ่ต.บา้น
หวา้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา เนือ้ที่ 4-
0-80.9 ไร ่

PFC ไมม่ี 
 

อาคารโรงงาน / คลงัสนิคา้ 

 ทีด่ินโฉนดเลขที่ 14282, 14283, 14284, 
9319, 9320ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.
เชียงใหม ่เนือ้ที่  1-1-0 ไร ่ 

 ที่ดินโฉนดเลขที่ 14287, 14288 ต.ชา้งเผือก 
อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 0-0-84 ไร ่  

 ที่ดินโฉนดเลขที่ 46458 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง
เชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 0-3-29.5 ไร ่

สญัญาเชา่ระยะยาว 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 46458 เนือ้ที่ 0-3-29.5 
ไร ่ติดภาระจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงิน
กู้ยื มระยะยาวของ PFC กับ เจ้าหนี ้
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเท่ากับ  90.20 
ล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติม 2.2.8 
ขอ้มลูส าคญัอื่น หวัขอ้สญัญาเงินกู)้ 

- ที่ตัง้โรงแรม Ibis Syle เชียงใหม ่

ที่ดินโฉนดเลขที่ 14286 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง
เชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 0-0-84 ไร ่

สญัญาเชา่ระยะยาว 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

ไมม่ี - ที่ตัง้โรงแรม Ibis Syle เชียงใหม ่



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 79  
  

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

2. อาคาร อาคารส านกังาน / โรงงาน / คลงัสนิคา้ / อาคาร
โรงแรม 

PFC ไมม่ี 348.99 ใชใ้นการด าเนินงาน 

อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 2 คหูา เลขที่ 7/16-
7/17  ต.ชา้งเผือก อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

n.a. - เก็บเครือ่งมืออปุกรณส์ าหรบั
แผนกครวั และแผนกชา่งของ

โรงแรม Ibis เชียงใหม ่
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 2 คหูา เลขที่ 52/2 
– 52/5  ต.ชา้งเผือก อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

n.a. - แผนกบญัชี แผนกบคุคล และ
หอ้งอาหารพนกังาน ของโรงแรม 

Ibis เชียงใหม ่
อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 1 คหูา เลขที่ 7/14 
ต.ชา้งเผือก อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

n.a. - เก็บเครือ่งมืออปุกรณน์กัดนตร ี
และอปุกรณร์า้นอาหาร ของ
โรงแรม Ibis เชียงใหม ่

อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ เลขที่ 7/15 ต.ชา้งเผือก 
จงัหวดัเชียงใหม ่

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

n.a. - เก็บเครือ่งมืออปุกรณแ์ผนก
แมบ่า้น และแผนกครวั ของ
โรงแรม Ibis เชียงใหม ่

3. สว่นปรบัปรุงอาคาร สว่นปรบัปรุงอาคารท่ีใชเ้ป็นส านกังาน โรงงาน 
และโรงแรม 

PFC ไมม่ี 33.39 อาคารส านกังาน / โรงงาน / 
คลงัสนิคา้ / อาคารโรงแรม 

4.  เครือ่งจกัร และ
อปุกรณ ์

เครือ่งจกัร และอปุกรณท์ี่ใชใ้นการด าเนินงาน PFC ไมม่ี 82.37 ใชใ้นการด าเนินงาน 

5.  เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้ 
และอปุกรณ์

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน PFC ไมม่ี 4.21 ใชใ้นการด าเนินงาน 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 80  
  

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

ส านกังาน โรงงาน 
โรงแรม 

6. ยานพาหนะ ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกิจ PFC ไมม่ี 0.58 ใชใ้นการด าเนินงาน 

7.  งานระหวา่งก่อสรา้ง/3 สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้และก่อสรา้ง PFC ไมม่ี 0.24 ใชใ้นการด าเนินงาน 
รวม 515.23  

หมายเหต ุ:   /3งานระหวา่งก่อสรา้ง ไดแ้ก่ งานก่อสรา้งอาคารโรงงานเพ่ือขยายก าลงัการผลิตสินคา้กลุม่อบแหง้ ตัง้อยูต่  าบลสนัทราย อ าเภอแมแ่ฝก จงัหวดัเชียงใหม ่

 n.a หมายถึงการเชา่ทรพัยส์ินจากบคุคลภายนอก ซึง่บรษัิทไมส่ามารถระบภุาระผกูพนัของทรพัยส์ินที่เชา่ดงักลา่วได ้

4. บริษัท เบสท ์โอเดอร ์จ ากัด (BO) 

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

1. อาคาร อาคารส านกังาน / โรงงาน / คลงัสนิคา้ BO ไมม่ี 24.81 ใชใ้นการด าเนินงาน 
อาคารโรงงานพรอ้มส านกังาน ชัน้ 1 ตัง้อยูบ่น
โฉนดที่ดินเลขท่ี 64615 ต. วงัทองหลาง อ. บาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร 

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

ไมม่ี - โรงงาน ส านกังาน คลงัสนิคา้ 
และอาคารซอ่มบ ารุง 

หอ้งพกัพนกังาน เลขที่ 45/1 ต.บา้นโพ จ.
พระนครศรอียธุยา 

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

n.a. - โรงงาน ส านกังาน คลงัสนิคา้ 
และอาคารซอ่มบ ารุง 

2. สว่นปรบัปรุงอาคาร สว่นปรบัปรุงอาคารท่ีใชเ้ป็นส านกังาน และโรงงาน BO ไมม่ี 2.51 อาคารส านกังาน / โรงงาน/
คลงัสนิคา้ 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 81  
  

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

3.  เครือ่งจกัร และ
อปุกรณ ์

เครือ่งจกัร และอปุกรณท์ี่ใชใ้นการด าเนินงาน BO ไมม่ี 2.06 ใชใ้นการด าเนินงาน 

4.  เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้ 
และอปุกรณ์
ส านกังาน โรงงาน 

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน BO ไมม่ี 0.54 ใชใ้นการด าเนินงาน 

5. ยานพาหนะ ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกิจ BO ไมม่ี 0.01 ใชใ้นการด าเนินงาน 

6.  งานระหวา่งก่อสรา้ง สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้และก่อสรา้ง BO ไมม่ี 0.75 ใชใ้นการด าเนินงาน 

  รวม 30.68  
หมายเหต ุ: n.a หมายถึงการเชา่ทรพัยส์ินจากบคุคลภายนอก ซึง่บรษัิทไมส่ามารถระบภุาระผกูพนัของทรพัยส์ินที่เชา่ดงักลา่วได ้

5. R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (RBVN) 

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

1. อาคารและสว่น
ปรบัปรุงอาคาร 

สว่นปรบัปรุงอาคารส านกังาน RBVN ไมม่ี 5.06 ใชใ้นการด าเนินงาน 
เลขที่ 309บี-311 ชัน้ 6 อาคารแอนเน็กซ ์พาร์
ครอยลัไซง่่อน ถนน งเูยน แวน ทรอย เขตทานบินห ์
เมืองโฮจิมินหซ์ติี ้ประเทศเวยีดนาม 

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

n.a. - ส านกังานขาย 

เวิรค์ช็อป บี2-4เอ คลงัส าเรจ็รูป ฝ่ัง บี นิคม
อตุสาหกรรมลองห ูอ าเภอแคนจีออู๊ค จงัหวดัลอง

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

n.a. - ส านกังานขาย และโรงงาน 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 82  
  

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

อาน ประเทศเวียดนาม หวัขอ้ 5.3.1) 
2.  เครือ่งจกัร และ

อปุกรณ ์
อปุกรณท์ี่ใชใ้นการด าเนินงาน RBVN ไมม่ี 0.12 ใชใ้นการด าเนินงาน 

3.  งานระหวา่งก่อสรา้ง/4 สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้และก่อสรา้ง RBVN ไมม่ี 27.10 ใชใ้นการด าเนินงาน 
  รวม 32.28  

หมายเหต ุ:   /4งานระหวา่งก่อสรา้ง ไดแ้ก่ งานก่อสรา้งอาคารโรงงานเพ่ือขยายก าลงัการผลิตสินคา้กลุม่แป้งและซอส  
  n.a หมายถึงการเชา่ทรพัยส์ินจากบคุคลภายนอก ซึง่บรษัิทไมส่ามารถระบภุาระผกูพนัของทรพัยส์ินที่เชา่ดงักลา่วได ้
 
6. PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (RBINT) 

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ  
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

1. อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร สว่นปรบัปรุงอาคาร RBINT ไมม่ี - ใชใ้นการด าเนินงาน 
หอ้ง 101 บี อาคารวิสมาเอเรยี ถนน ฮอส 
คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตงั จาการต์า
กลาง ประเทศอินโดนีเซยี 

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

n.a. - ส านกังานขาย 

2.  เครือ่งจกัร และอปุกรณ ์ อปุกรณท์ี่ใชใ้นการด าเนินงาน RBINT ไมม่ี 0.06 ใชใ้นการด าเนินงาน 
3.  เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้ และ

อปุกรณส์ านกังาน โรงงาน 
เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน RBINT ไมม่ี 0.14 ใชใ้นการด าเนินงาน 

4. ยานพาหนะ ยานพาหนะทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกิจ RBINT ไมม่ี 0.03 ใชใ้นการด าเนินงาน 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 83  
  

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ  
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

  รวม 0.23  
หมายเหต ุ: n.a หมายถึงการเชา่ทรพัยส์ินจากบคุคลภายนอก ซึง่บรษัิทไมส่ามารถระบภุาระผกูพนัของทรพัยส์ินที่เชา่ดงักลา่วได ้

 
7. PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM) 

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ  
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

1. อาคาร บลอ็ค พี-6บี อาคารโรงงาน นิคม
อตุสาหกรรมจาบาเบกา ซิการงั 
อ าเภอเบกาซี จงัหวดัจาการต์า 
ประเทศอินโดนีเซยี 

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ หวัขอ้ 

5.3.1) 

n.a. - ส านกังานขาย คลงัสนิคา้ และ
โรงงานผลติ  

2.  เครือ่งจกัร และอปุกรณ ์ อปุกรณท์ี่ใชใ้นการด าเนินงาน RBINM ไมม่ี 0.76 ใชใ้นการด าเนินงาน 
3.  เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้ และ

อปุกรณส์ านกังาน โรงงาน 
เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน RBINM ไมม่ี 0.20 ใชใ้นการด าเนินงาน 

4.  งานระหวา่งก่อสรา้ง/5 สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้และก่อสรา้ง RBINM ไมม่ี 39.15 ใชใ้นการด าเนินงาน 
  รวม 40.11  

หมายเหต ุ:   /5งานระหวา่งก่อสรา้ง ไดแ้ก่ งานก่อสรา้งอาคารโรงงานเพ่ือขยายก าลงัการผลิตสินคา้กลุม่แป้งและซอส 
  n.a หมายถึงการเชา่ทรพัยส์ินจากบคุคลภายนอก ซึง่บรษัิทไมส่ามารถระบภุาระผกูพนัของทรพัยส์ินที่เชา่ดงักลา่วได ้
 
 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 84  
  

8. TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (RBCH) 

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ  
31 ธ.ค. 2562 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์นิ 

1.อาคาร หอ้ง 2202 เลขที่ 65 ซอยโจซินเป่ย ถนน
ดาจิน เขตลวิาน กวางโจว ประเทศจีน  

สญัญาเชา่ 
(รายละเอียดเพิ่มตมิ 

หวัขอ้ 5.3.1) 

n.a. - ส านกังานขาย  

2.  เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้ และ
อปุกรณส์ านกังาน โรงงาน 

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน RBCH ไมม่ี 0.25 ใชใ้นการด าเนินงาน 

  รวม 0.25  
หมายเหต ุ: n.a หมายถึงการเชา่ทรพัยส์ินจากบคุคลภายนอก ซึง่บรษัิทไมส่ามารถระบภุาระผกูพนัของทรพัยส์ินที่เชา่ดงักลา่วได ้



  
 บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 85  
  

4.2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่ใช้ประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2562 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีทรพัยส์นิไมม่ีตวัตนสทุธิ เทา่กบั 11.31 ลา้นบาท คือ ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร ์ประกอบดว้ย ตน้ทุนการติดตัง้และสิทธิในการใชซ้อฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์ซึ่งไดแ้ก่ โปรแกรมทางบญัชีและ
โปรแกรมส าหรบัการด าเนินงานทุกส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ราคาทุนเท่ากับ 66.36 ลา้นบาท และค่าตัด
จ าหนา่ยสะสมเทา่กบั 55.05 ลา้นบาท) 
 
4.3 สัญญาส าคัญที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกจิ 

 
4.3.1 สัญญาเช่าสินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสญัญาเช่าสนิทรพัย ์มีรายละเอียด ดงันี ้ 
สัญญาเช่าในประเทศ 
1. สัญญาเช่าที่ดิน  

1. ผู้ให้เช่า  : ดร.สมชาย รัตนภมิูภญิโญ 
(กรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบรษัิท โดยถือหุน้รอ้ยละ 39.09 ของทนุจดทะเบียนบรษัิท) 

ผู้เช่า  : บจก.พรีเม่ียมฟู้ดส ์(PFC) 

ทรัพยส์ินที่เชา่ 
 

 : สญัญาฉบบัท่ี 1 :  ที่ดินโฉนดเลขที่ 14282, 14283, 14284, 9319, 9320 ต.ชา้งเผือก  
อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่  1-1-0 ไร ่

สญัญาฉบบัท่ี 2 : ที่ดินโฉนดเลขที่ 14287, 14288 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่ 
จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 0-0-84 ไร ่  

สญัญาฉบบัท่ี 3 :  ที่ดินโฉนดเลขที ่46458 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่ 
เนือ้ที่ 0-3-29.5 ไร ่

วัตถุประสงคใ์นการเช่า  : ใชเ้ป็นท่ีตัง้โรงแรม IBIS Style เชียงใหม ่
ระยะเวลาเช่า  : 20 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2581 
อัตราค่าเช่า  : สญัญาฉบบัท่ี 1 : คา่เชา่ 1.35 ลา้นบาทตอ่ปี โดยช าระเป็นรายเดอืน ช าระเทา่กนัทกุเดือน 

สญัญาฉบบัท่ี 2 : คา่เชา่ 0.27 ลา้นบาทตอ่ปี โดยช าระเป็นรายเดอืน ช าระเทา่กนัทกุเดือน 
สญัญาฉบบัท่ี 3 : คา่เชา่ 0.89 ลา้นบาทตอ่ปี โดยช าระเป็นรายเดอืน ช าระเทา่กนัทกุเดือน 
 โดยก าหนดปรบัเพิ่มคา่เช่ารอ้ยละ 10 ในปีที่ 2 และใหป้รบัเพิ่มรอ้ยละ 10 ทกุๆ 3 
ปี ตัง้แต่ปีที่ 2 เป็นตน้ไป ทัง้นี ้ค่าเช่าดงักล่าว อา้งอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท 
ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี  ้คอนซัลแทนท์ จ ากัด ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมี นายวรศักดิ์ โชติแฉลม้สกุลชัย เลขท่ีผูป้ระเมิน วฒ.035 เป็นผู้
ประเมินราคา โดยไดเ้ขา้ประเมินราคาเมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2559 

เงือ่นไขอื่นๆ  : - ผูใ้หเ้ช่าใหค้  ามั่นว่าก่อนสญัญาเช่าจะสิน้สดุลง หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าที่ดินที่เช่า
ต่อไปอีก ผูใ้หเ้ช่าก็ยินดีที่จะใหเ้ช่าตอ่ไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 50 ปี โดยใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้ห้



  
 บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 86  
  

เช่าเป็นหนงัสอืลว่งหนา้ โดยคา่เช่าดงักลา่วตอ้งไดร้บัการประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

- หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบพรอ้มราคา 
ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไข เพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสิทธิซือ้ที่ดินที่เช่าไดก้่อนผูส้นใจรายอื่น 
กรณีที่ผูเ้ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอสงูเกินไป ผูเ้ช่ามีสิทธิเจรจาต่อรองราคา และ
เง่ือนไขในการช าระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ไดข้อ้ยุติ หรือผูเ้ช่าไม่แจง้ความ
ประสงคภ์ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค าบอกกลา่ว ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิน าที่ดินไปขายให้
บุคคลอื่นได ้อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจะขายที่ดินใหบุ้คคลอื่นในราคา และ
เง่ือนไขการช าระราคาที่ดีกวา่ ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเสนอไปยงัผูเ้ช่าอีกครัง้เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคจ์ะซือ้ไปยงัผูใ้หเ้ช่าภายในก าหนดระยะเวลาที่กล่าว
ขา้งตน้ 

- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่า หรือครบก าหนดการต่ออายสุญัญาเช่าคราวใดคราวหนึง่
แลว้แต่กรณี คู่สญัญาตกลงกนัว่าใหส้ิ่งปลกูสรา้ง และ/หรือสว่นควบและอปุกรณข์อง
สิง่ปลกูสรา้งขา้งตน้ ในสภาพ ณ วนัท่ีสิน้สดุสญัญาตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผูใ้หเ้ช่า 

หมายเหตุ :  เดิม PFC มีสญัญาเช่ากับผูใ้หเ้ช่าฉบบัลงวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2559  แต่ไดท้  าสญัญาเช่าฉบบัใหม่ เพื่อใหส้ะดวกในการช าระ
ตามงวดช าระที่ตรงกันกับสญัญาเช่าฉบบัอ่ืน รวมทัง้ ไดต้กลงใหข้ยายระยะเวลาการเช่าจาก 10 ปีเป็น 20 ปี ทัง้นี ้ค่าเช่าตาม
ตาราง อา้งอิงคา่เชา่ตามสญัญาฉบบัเดิม ซึง่อา้งอิงคา่เชา่ตามราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ เม่ือวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2559 
ซึ่งก าหนดอตัราค่าเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี ตัง้แต่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2579 โดยก าหนดปรบัเพิ่มคา่เชา่
รอ้ยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 

 
2. ผู้ให้เช่า : นางเพ็ชรา รัตนภมิูภญิโญ 

(กรรมการบริษัท รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบรษัิท โดยถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 39.09 ของทนุจดทะเบียนบรษัิท) 

ผู้เช่า : บจก.พรีเม่ียมฟู้ดส ์(PFC) 

ทรัพยส์ินที่เชา่ : ที่ดินโฉนดเลขที่ 14286 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่เนือ้ที่ 0-0-84 ไร ่
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้โรงแรม IBIS Style เชียงใหม ่
ระยะเวลาเช่า : 20 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2581  
อัตราค่าเช่า : 0.27 ลา้นบาทตอ่ปี โดยช าระเป็นรายเดอืน ช าระเทา่กนัทกุเดือน ก าหนดปรบัเพิม่คา่เชา่

รอ้ยละ 10 ในปีที่ 2 และใหป้รบัเพิ่มรอ้ยละ 10 ทกุๆ 3 ปี ตัง้แตปี่ที่ 2 เป็นตน้ไป ทัง้นี ้คา่
เช่าดงักลา่ว อา้งองิจากราคาประเมินคา่เชา่โดยบรษัิท ซิมส ์พรอ็พเพอรต์ี ้คอนซลัแทนท ์
จ ากดั ผูป้ระเมินราคาท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่มี นายวรศกัดิ ์โชติ
แฉลม้สกลุชยั เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.035 เป็นผูป้ระเมินราคา โดยไดเ้ขา้ประเมินราคาเมื่อ
วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2559 

เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูใ้หเ้ช่าใหค้  ามั่นว่าก่อนสญัญาเช่าจะสิน้สดุลง หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าที่ดินที่เช่า
ต่อไปอีก ผูใ้หเ้ช่าก็ยินดีที่จะใหเ้ช่าตอ่ไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 50 ปี โดยใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้ห้
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เช่าเป็นหนงัสอืลว่งหนา้ โดยคา่เช่าดงักลา่วตอ้งไดร้บัการประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

- หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบพรอ้มราคา 
ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไข เพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสิทธิซือ้ที่ดินที่เช่าไดก้่อนผูส้นใจรายอื่น 
กรณีที่ผูเ้ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอสงูเกินไป ผูเ้ช่ามีสิทธิเจรจาต่อรองราคา และ
เง่ือนไขในการช าระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ไดข้อ้ยุติ หรือผูเ้ช่าไม่แจง้ความ
ประสงคภ์ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค าบอกกลา่ว ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิน าที่ดินไปขายให้
บุคคลอื่นได ้อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจะขายที่ดินใหบุ้คคลอื่นในราคา และ
เง่ือนไขการช าระราคาที่ดีกวา่ ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเสนอไปยงัผูเ้ช่าอีกครัง้เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคจ์ะซือ้ไปยงัผูใ้หเ้ช่าภายในก าหนดระยะเวลาที่กล่าว
ขา้งตน้ 

- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่า หรือครบก าหนดการต่ออายสุญัญาเช่าคราวใดคราวหนึง่
แลว้แต่กรณี คู่สญัญาตกลงกนัว่าใหส้ิ่งปลกูสรา้ง และ/หรือสว่นควบและอปุกรณข์อง
สิง่ปลกูสรา้งขา้งตน้ ในสภาพ ณ วนัท่ีสิน้สดุสญัญาตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผูใ้หเ้ช่า 

หมายเหตุ :  เดิม PFC มีสญัญาเช่ากับผูใ้หเ้ช่าฉบบัลงวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2559 แต่ไดท้  าสญัญาเช่าฉบบัใหม่ เพื่อใหส้ะดวกในการช าระ
ตามงวดช าระที่ตรงกันกับสญัญาเช่าฉบบัอ่ืน รวมทัง้ ไดต้กลงใหข้ยายระยะเวลาการเช่าจาก 10 ปีเป็น 20 ปี ทัง้นี ้ค่าเช่าตาม
ตาราง อา้งอิงคา่เชา่ตามสญัญาฉบบัเดิม ซึ่งอา้งอิงคา่เชา่ตามราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ เม่ือวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2559 
ซึ่งก าหนดอตัราค่าเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี ตัง้แต่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2579 โดยก าหนดปรบัเพิ่มคา่เชา่
รอ้ยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 

 
3. ผู้ให้เช่า : นางเพ็ชรา รัตนภมิูภญิโญ 

ผู้เช่า : บจก.ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ ์(TFF) 

ทรัพยส์ินที่เชา่ : ที่ดินโฉนดเลขที่ 3125, 6221, 6721, 6586, 53715, 53716, 6126, 7065, 8687, 18481, 
38394, 38395 ต.ปากน า้ อ.เมืองชมุพร จ.ชมุพร เนือ้ที่ 58-0-78.50 ไร ่ 

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้โรงแรม Novotel ชมุพร 
ระยะเวลาเช่า : 20 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2581 
อัตราค่าเช่า : 1.82 ลา้นบาทต่อปี โดยช าระเป็นรายเดือน ช าระเท่ากนัทกุเดือน ก าหนดปรบัเพิ่มค่าเช่า

รอ้ยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ทั้งนี ้ค่าเช่าดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท 
เดอะแวล-ูเอชั่น แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากัด ผูป้ระเมินราคาที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท ์เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.334 เป็นผูป้ระเมิน
ราคา โดยไดเ้ขา้ประเมินราคาเมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 

เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูใ้หเ้ช่าใหค้  ามั่นว่าก่อนสญัญาเช่าจะสิน้สดุลง หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าที่ดินที่เช่า
ต่อไปอีก ผูใ้หเ้ช่าก็ยินดีที่จะใหเ้ช่าตอ่ไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 50 ปี โดยใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้ห้
เช่าเป็นหนงัสอืลว่งหนา้ โดยคา่เช่าดงักลา่วตอ้งไดร้บัการประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
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- หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบพรอ้มราคา 
ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไข เพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสิทธิซือ้ที่ดินที่เช่าไดก้่อนผูส้นใจรายอื่น 
กรณีที่ผูเ้ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอสงูเกินไป ผูเ้ช่ามีสิทธิเจรจาต่อรองราคา และ
เง่ือนไขในการช าระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ไดข้อ้ยุติ หรือผูเ้ช่าไม่แจง้ความ
ประสงคภ์ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค าบอกกลา่ว ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิน าที่ดินไปขายให้
บุคคลอื่นได ้อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจะขายที่ดินใหบุ้คคลอื่นในราคา และ
เง่ือนไขการช าระราคาที่ดีกวา่ ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเสนอไปยงัผูเ้ช่าอีกครัง้เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคจ์ะซือ้ไปยงัผูใ้หเ้ช่าภายในก าหนดระยะเวลาที่กล่าว
ขา้งตน้ 

- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่า หรือครบก าหนดการต่ออายสุญัญาเช่าคราวใดคราวหนึง่
แลว้แต่กรณี คู่สญัญาตกลงกนัว่าใหส้ิ่งปลกูสรา้ง และ/หรือสว่นควบและอปุกรณข์อง
สิง่ปลกูสรา้งขา้งตน้ ในสภาพ ณ วนัท่ีสิน้สดุสญัญาตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผูใ้หเ้ช่า 

 
4. ผู้ให้เช่า : นางเพ็ชรา รัตนภมิูภญิโญ 

ผู้เช่า : บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) 

ทรัพยส์ินที่เชา่ : ที่ดินโฉนดเลขที่ 64609, 64610, 64611, 64612, 64613, 64614, 64616, 69340, 69341, 
69342, 69343, 69346, 78905 และ  254047 ต าบล  คลองจั่ น  อ า เภอ  บางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ 6-1-44 ไร ่

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ และส านกังาน 
ระยะเวลาเช่า : 20 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2581 
อัตราค่าเช่า : 2.39 ลา้นบาทต่อปี โดยช าระเป็นรายเดือน ช าระเท่ากนัทกุเดือน ก าหนดปรบัเพิ่มค่าเช่า

รอ้ยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ทั้งนี ้ค่าเช่าดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท 
เดอะแวล-ูเอชั่น แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากัด ผูป้ระเมินราคาที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท ์เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.334 เป็นผูป้ระเมิน
ราคา โดยไดเ้ขา้ประเมินราคาเมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 

เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูใ้หเ้ช่าใหค้  ามั่นว่าก่อนสญัญาเช่าจะสิน้สดุลง หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าที่ดินที่เช่า
ต่อไปอีก ผูใ้หเ้ช่าก็ยินดีที่จะใหเ้ช่าตอ่ไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 50 ปี โดยใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้ห้
เช่าเป็นหนงัสอืลว่งหนา้ โดยคา่เช่าดงักลา่วตอ้งไดร้บัการประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

- หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบพรอ้มราคา 
ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไข เพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสิทธิซือ้ที่ดินที่เช่าไดก้่อนผูส้นใจรายอื่น 
กรณีที่ผูเ้ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอสงูเกินไป ผูเ้ช่ามีสิทธิเจรจาต่อรองราคา และ
เง่ือนไขในการช าระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ไดข้อ้ยุติ หรือผูเ้ช่าไม่แจง้ความ
ประสงคภ์ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค าบอกกลา่ว ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิน าที่ดินไปขายให้



  
 บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
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บุคคลอื่นได ้อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจะขายที่ดินใหบุ้คคลอื่นในราคา และ
เง่ือนไขการช าระราคาที่ดีกวา่ ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเสนอไปยงัผูเ้ช่าอีกครัง้เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคจ์ะซือ้ไปยงัผูใ้หเ้ช่าภายในก าหนดระยะเวลาที่กล่าว
ขา้งตน้ 

- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่า หรือครบก าหนดการต่ออายสุญัญาเช่าคราวใดคราวหนึง่
แลว้แต่กรณี คู่สญัญาตกลงกนัว่าใหส้ิ่งปลกูสรา้ง และ/หรือสว่นควบและอปุกรณข์อง
สิง่ปลกูสรา้งขา้งตน้ ในสภาพ ณ วนัท่ีสิน้สดุสญัญาตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผูใ้หเ้ช่า 

 
5. ผู้ให้เช่า : ดร.สมชาย รัตนภมิูภญิโญ และนางเพ็ชรา รัตนภมิูภญิโญ 

ผู้เช่า : บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) 

ที่ตั้งทรัพยส์นิ : ที่ดินโฉนดเลขที่ 58373 ต. วงัทองหลาง อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร  
เนือ้ที่ 2-0-26 ไร ่

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคารโรงงาน คลงัสนิคา้ 
ระยะเวลาเช่า : 20 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2581 
อัตราค่าเช่า : 0.78 ลา้นบาทต่อปี โดยช าระเป็นรายเดือน ช าระเท่ากนัทกุเดือน ก าหนดปรบัเพิ่มค่าเช่า

รอ้ยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ทั้งนี ้ค่าเช่าดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท 
เดอะแวลเูอชั่น แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากัด ผูป้ระเมินราคาที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท ์เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.334 เป็นผูป้ระเมิน
ราคา โดยไดเ้ขา้ประเมินราคาเมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูใ้หเ้ช่าใหค้  ามั่นว่าก่อนสญัญาเช่าจะสิน้สุดลง หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าที่ดินที่เช่า
ต่อไปอีก ผูใ้หเ้ช่าก็ยินดีที่จะใหเ้ช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้สิน้ไม่เกิน 50 ปี โดยใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้ห้
เช่าเป็นหนงัสอืลว่งหนา้ โดยคา่เช่าดงักลา่วตอ้งไดร้บัการประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

- หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบพรอ้มราคา 
ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไข เพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสิทธิซือ้ที่ดินที่เช่าไดก้่อนผูส้นใจรายอื่น 
กรณีที่ผูเ้ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอสงูเกินไป ผูเ้ช่ามีสิทธิเจรจาต่อรองราคา และ
เง่ือนไขในการช าระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ไดข้อ้ยุติ หรือผูเ้ช่าไม่แจ้งความ
ประสงคภ์ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค าบอกกลา่ว ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิน าที่ดินไปขายให้
บุคคลอื่นได ้อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจะขายที่ดินให้บุคคลอื่นในราคา และ
เง่ือนไขการช าระราคาที่ดีกวา่ ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเสนอไปยงัผูเ้ช่าอีกครัง้เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ช่าจะตอ้งแจ้งความประสงคจ์ะซือ้ไปยงัผูใ้หเ้ช่าภายในก าหนดระยะเวลาที่กล่าว
ขา้งตน้ 

- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่า หรือครบก าหนดการต่ออายุสญัญาเช่าคราวใดคราวหนึ่ง
แลว้แต่กรณี คู่สญัญาตกลงกนัว่าใหส้ิ่งปลกูสรา้ง และ/หรือสว่นควบและอปุกรณข์อง
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สิง่ปลกูสรา้งขา้งตน้ ในสภาพ ณ วนัท่ีสิน้สดุสญัญาตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผูใ้หเ้ช่า 
 

6. ผู้ให้เช่า : พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภมิูภญิโญ  
(กรรมการบรษัิท กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท โดยถือหุน้
รอ้ยละ 10.82 ของทนุจดทะเบียนบรษัิท และเป็นบตุรนายสมชาย รตันภมูิภิญโญ และนาง
เพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ) 

ผู้เช่า : บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) 

ทรัพยส์ินที่เชา่ : ที่ดินโฉนดเลขที่ 6876 และ 155452 ต. วงัทองหลาง อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ 
10-2-84 ไร ่

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคารคลงัสนิคา้ 
ระยะเวลาเช่า : 20 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2581 
อัตราค่าเช่า : 4.02 ลา้นบาทต่อปี โดยช าระเป็นรายเดือน ช าระเท่ากันทุกเดือนก าหนดปรบัเพิ่มค่าเช่า

รอ้ยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ทั้งนี ้ค่าเช่าดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท 
เดอะแวลเูอชั่น แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากัด ผูป้ระเมินราคาที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท ์เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.334 เป็นผูป้ระเมิน
ราคา โดยไดเ้ขา้ประเมินราคาเมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูใ้หเ้ช่าใหค้  ามั่นว่าก่อนสญัญาเช่าจะสิน้สุดลง หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าที่ดินที่เช่า
ต่อไปอีก ผูใ้หเ้ช่าก็ยินดีที่จะใหเ้ช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้สิน้ไม่เกิน 50 ปี โดยใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้ห้
เช่าเป็นหนงัสอืลว่งหนา้ โดยคา่เช่าดงักลา่วตอ้งไดร้บัการประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

- หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบพรอ้มราคา 
ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไข เพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสิทธิซือ้ที่ดินที่เช่าไดก้่อนผูส้นใจรายอื่น 
กรณีที่ผูเ้ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอสงูเกินไป ผูเ้ช่ามีสิทธิเจรจาต่อรองราคา และ
เง่ือนไขในการช าระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ไดข้อ้ยุติ หรือผูเ้ช่าไม่แจ้งความ
ประสงคภ์ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค าบอกกลา่ว ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิน าที่ดินไปขายให้
บุคคลอื่นได ้อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจะขายที่ดินให้บุคคลอื่นในราคา และ
เง่ือนไขการช าระราคาที่ดีกวา่ ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเสนอไปยงัผูเ้ช่าอีกครัง้เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ช่าจะตอ้งแจ้งความประสงคจ์ะซือ้ไปยงัผูใ้หเ้ช่าภายในก าหนดระยะเวลาที่กล่าว
ขา้งตน้ 

- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่า หรือครบก าหนดการต่ออายุสญัญาเช่าคราวใดคราวหนึ่ง
แลว้แต่กรณี คู่สญัญาตกลงกนัว่าใหส้ิ่งปลกูสรา้ง และ/หรือสว่นควบและอปุกรณข์อง
สิง่ปลกูสรา้งขา้งตน้ ในสภาพ ณ วนัท่ีสิน้สดุสญัญาตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผูใ้หเ้ช่า 
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7. ผู้ให้เช่า : พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภมิูภญิโญ และ พญ.สนาธร รัตนภมิูภญิโญ 

ผู้เช่า : บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) 

ที่ตั้งทรัพยส์นิ : ที่ดินโฉนดเลขที่ 62093 ต. วงัทองหลาง อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ 0-1-62 ไร ่
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้หอ้งรบัรองลกูคา้ 
ระยะเวลาเช่า  20 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2581 
อัตราค่าเช่า : 0.15 ลา้นบาทต่อปี โดยช าระเป็นรายเดือน ช าระเท่ากันทุกเดือน ก าหนดปรบัเพิ่มค่าเช่า

รอ้ยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ทั้งนี ้ค่าเช่าดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท 
เดอะแวลเูอชั่น แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากัด ผูป้ระเมินราคาที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท ์เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.334 เป็นผูป้ระเมิน
ราคา โดยไดเ้ขา้ประเมินราคาเมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

เงือ่นไขอื่นๆ  - ผูใ้หเ้ช่าใหค้  ามั่นว่าก่อนสญัญาเช่าจะสิน้สุดลง หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าที่ดินที่เช่า
ต่อไปอีก ผูใ้หเ้ช่าก็ยินดีที่จะใหเ้ช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้สิน้ไม่เกิน 50 ปี โดยใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้ห้
เช่าเป็นหนงัสือลว่งหนา้ โดยค่าเช่าดงักลา่วตอ้งไดร้บัการประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

- หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบพรอ้มราคา 
ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไข เพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสิทธิซือ้ที่ดินที่เช่าไดก้่อนผูส้นใจรายอื่น 
กรณีที่ผูเ้ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอสงูเกินไป ผูเ้ช่ามีสิทธิเจรจาต่อรองราคา และ
เง่ือนไขในการช าระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ไดข้อ้ยุติ หรือผูเ้ช่าไม่แจ้งความ
ประสงคภ์ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค าบอกกลา่ว ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิน าที่ดินไปขายให้
บุคคลอื่นได ้อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจะขายที่ดินให้บุคคลอื่นในราคา และ
เง่ือนไขการช าระราคาที่ดีกวา่ ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเสนอไปยงัผูเ้ช่าอีกครัง้เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ช่าจะตอ้งแจ้งความประสงคจ์ะซือ้ไปยงัผูใ้หเ้ช่าภายในก าหนดระยะเวลาที่กล่าว
ขา้งตน้ 

- เมื่อครบก าหนดสญัญาเช่า หรือครบก าหนดการต่ออายุสญัญาเช่าคราวใดคราวหนึ่ง
แลว้แต่กรณี คู่สญัญาตกลงกนัว่าใหส้ิ่งปลกูสรา้ง และ/หรือสว่นควบและอปุกรณข์อง
สิง่ปลกูสรา้งขา้งตน้ ในสภาพ ณ วนัท่ีสิน้สดุสญัญาตกเป็นกรรมสทิธ์ิของผูใ้หเ้ช่า 

 
 
 
 
 

8. ผู้ให้เช่า : นางสาวอัจนา เกตุสิงห ์ 
(ไมไ่ดเ้ป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท) 

ผู้เช่า : บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) 

ที่ตั้งทรัพยส์ิน : ที่ดินโฉนดเลขที่ 64584 ต. คลองจั่น อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ที่ 1-2-29 ไร ่
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วัตถุประสงคใ์น
การเช่า 

: เพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถส าหรบัพนกังาน 

ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2561 ถึงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2564 
อัตราค่าเช่า : 20,000 บาทตอ่เดือน  
เงือ่นไขอื่นๆ : - หากผูเ้ช่าตอ้งการตอ่สญัญาเช่า ใหแ้จง้ผูใ้หเ้ช่าทราบก่อนสญัญาสิน้สดุ 

- หากผูใ้หเ้ช่าตกลงจะขายที่ดินที่เช่าก่อนครบก าหนดการเช่าตามสญัญานี ้ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้ง
แจง้ใหผู้เ้ช่าทราบลว่งหนา้ เพื่อใหผู้เ้ช่ามีสทิธิพิจารณาก่อน 

 
2. สัญญาเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง  

1. ผู้ให้เช่า : นางเพช็รา รัตนภมิูภญิโญ 

ผู้เช่า : บจก.ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ ์(TFF) 

ทรัพยส์ินที่เชา่ : อาคารรา้นอาหาร 2 ชัน้ ตัง้อยูบ่นโฉนดที่ดินเลขท่ี 6586 ต.ปากน า้ อ.เมืองชมุพร จ.ชมุพร 
พืน้ท่ี 625 ตร.ม. 

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้รา้นอาหารของโรงแรม Novotel 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2564 (ตอ่ทกุ 3 ปี) 
อัตราค่าเช่า : 0.72 ลา้นบาทต่อปี โดยช าระเป็นรายเดือน ช าระเท่ากันทุกเดือน ทัง้นี ้ค่าเช่าดงักล่าว 

อา้งอิงจากราคาประเมินคา่เช่าโดยบริษัท เดอะแวลเูอชั่น แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั ผู้
ประเมินราคาที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท ์
เลขที่ผู้ประเมิน วฒ.334 เป็นผู้ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่  6 
พฤศจิกายน 2560  

เงือ่นไขอื่นๆ : - หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าสิ่งปลกูสรา้งที่เช่าต่อไปอีก ผูใ้หเ้ช่าก็ยินดีที่จะใหเ้ช่า
ต่อไปอีกเป็นคราวๆ โดยใหร้ะยะเวลาการต่อสญัญาเช่าแต่ละคราวเป็นไปตาม
ความประสงคข์องผูเ้ช่า  

- ใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอต่ออายสุญัญาการเช่าใหก้ับผูใ้หเ้ช่าเป็นหนงัสือ
ล่วงหนา้ โดยค่าเช่าดงักล่าวตอ้งไดร้บัการประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

- หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายสิ่งปลกูสรา้งที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบ
พรอ้มราคา ขอ้ก าหนด หรอืเง่ือนไข เพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสทิธิซือ้สิง่ปลกูสรา้งที่เช่า
ไดก้่อนผูส้นใจรายอื่น กรณีที่ผูเ้ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอสงูเกินไป ผูเ้ช่ามี
สทิธิเจรจาตอ่รองราคา และเง่ือนไขในการช าระราคา หากการเจรจาตอ่รองไมไ่ด้
ขอ้ยุติ หรือผูเ้ช่าไม่แจง้ความประสงคภ์ายใน 90 วัน นับแต่วันที่ไดร้บัค าบอก
กลา่ว ผูใ้หเ้ช่ามีสทิธิน าสิง่ปลกูสรา้งที่เช่าไปขายใหบ้คุคลอื่นได ้อยา่งไรก็ตามใน
กรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจะขายสิ่งปลูกสรา้งที่เช่าใหบุ้คคลอื่นในราคา และเง่ือนไขการ
ช าระราคาที่ดีกวา่ ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเสนอไปยงัผูเ้ช่าอีกครัง้เพื่อพิจารณา โดยผูเ้ช่า
จะตอ้งแจง้ความประสงคจ์ะซือ้ไปยงัผูใ้หเ้ช่าภายในก าหนดระยะเวลาที่กลา่ว
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ขา้งตน้ 
- ค่าเช่ารวมถึงพืน้ที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลกูสรา้งตามที่ผูเ้ช่า และ

บริวาร ตลอดจนลกูคา้ใชอ้ยู่ เช่น ลานจอดรถ พืน้ที่ขนถ่ายสินคา้ ป้อมยาม เป็น
ตน้ และใหร้วมถึงอปุกรณอ์ านวยความสะดวกตา่งๆ 

- ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกับสาธารณูปโภค (น า้ประปา ไฟฟ้า) ตามที่
เกิดขึน้จรงิ 

 
2. ผู้ให้เช่า : พญ.สนาธร รัตนภมิูภญิโญ 

ผู้เช่า : บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) 

ทรัพยส์ินที่เชา่ : อาคารโรงงานพรอ้มส านกังาน ชัน้ 2 ตัง้อยูบ่นที่ดินโฉนดเลขที่ 64615 ต. วงัทองหลาง  
อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ี 214 ตร.ม. 

ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2564 (ตอ่ทกุ 3 ปี) 
อัตราค่าเช่า : 0.58 ลา้นบาทต่อปี โดยช าระค่าเช่าเป็นรายปี ทั้งนี ้ค่าเช่าดังกล่าว อ้างอิงจากราคา

ประเมินค่าเช่าโดยบริษัท เดอะแวลเูอชั่น แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั ผูป้ระเมินราคาที่
ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท ์เลขที่ผูป้ระเมิน 
วฒ.334 เป็นผูป้ระเมินราคา โดยไดเ้ขา้ประเมินราคาเมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

เงือ่นไขอื่นๆ : - หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าสิ่งปลกูสรา้งที่เช่าต่อไปอีก ผูใ้หเ้ช่ายินดีที่จะใหเ้ช่าต่อไปอีก
เป็นคราวๆ โดยใหร้ะยะเวลาการต่อสญัญาเช่าแต่ละคราวเป็นไปตามความประสงค์
ของผูเ้ช่า ทัง้นี ้ระยะเวลารวมการต่ออายเุช่าทัง้หมดจะมีระยะเวลาอย่างนอ้ยเท่ากบั
ระยะเวลาตามสญัญาเช่าที่ดิน ที่สิง่ปลกูสรา้งที่เช่าตัง้อยู่ 

- ใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่าเป็นหนงัสอืลว่งหนา้ 
โดยค่าเช่าในปีที่ 4- ปีที่ 20 ใหเ้ป็นไปตามราคาประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.ที่ไดป้ระเมินไวก้่อนหนา้นี ้หลงัจากนัน้ ตอ้งไดร้บัการ
ประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

- หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายสิ่งปลกูสรา้งที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบพรอ้ม
ราคา ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไข เพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสิทธิซือ้สิ่งปลูกสรา้งที่เช่าไดก้่อน
ผูส้นใจรายอื่น กรณีที่ผูเ้ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ช่ามีสิทธิเจรจา
ต่อรองราคา และเง่ือนไขในการช าระราคา หากการเจรจาต่อรองไมไ่ดข้อ้ยตุิ หรือผูเ้ช่า
ไม่แจง้ความประสงคภ์ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค าบอกกลา่ว ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิน าสิง่
ปลกูสรา้งที่เช่าไปขายใหบุ้คคลอื่นได ้อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจะขายสิ่งปลูก
สรา้งที่เช่าใหบ้คุคลอื่นในราคา และเง่ือนไขการช าระราคาที่ดีกวา่ ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเสนอ
ไปยงัผูเ้ช่าอีกครัง้เพื่อพิจารณา โดยผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคจ์ะซือ้ไปยงัผูใ้หเ้ช่า
ภายในก าหนดระยะเวลาที่กลา่วขา้งตน้ 



  
 บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 94  
  

- ค่าเช่ารวมถึงพืน้ที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสรา้งตามที่ผูเ้ช่าและบริวาร 
ตลอดจนลกูคา้ใชอ้ยู่ เช่น ลานจอดรถ พืน้ที่ขนถ่ายสินคา้ ป้อมยาม เป็นตน้ และให้
รวมถึงอปุกรณอ์ านวยความสะดวกตา่งๆ 

- ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้
จรงิ   

 
3. ผู้ให้เช่า : พญ.สนาธร รัตนภมิูภญิโญ 

ผู้เช่า : บจก.เบสท ์โอเดอร ์(BO) 

ทรัพยส์ินที่เชา่ : อาคารโรงงานพรอ้มส านกังาน ชัน้ 1 ตัง้อยูบ่นโฉนดที่ดินเลขท่ี 64615 ต. วงัทองหลาง อ. 
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ี 151 ตร.ม. 

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคารส านกังาน อาคารโรงงาน อาคารคลงัสนิคา้ และอาคารซอ่มบ ารุง 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2564 (ตอ่ทกุ 3 ปี) 
อัตราค่าเช่า : 0.18 ลา้นบาทต่อปี โดยช าระเป็นรายปี ทัง้นี ้ค่าเช่าดงักลา่ว อา้งอิงจากราคาประเมินคา่

เช่าโดยบริษัท เดอะแวลเูอชั่น แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั ผูป้ระเมินราคาที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท ์เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.334 
เป็นผูป้ระเมินราคา โดยไดเ้ขา้ประเมินราคาเมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

เงือ่นไขอื่นๆ : - หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าสิ่งปลกูสรา้งที่เช่าตอ่ไปอีก ผูใ้หเ้ช่าก็ยินดีที่จะใหเ้ช่าต่อไปอีก
เป็นคราวๆ โดยใหร้ะยะเวลาการต่อสญัญาเช่าแต่ละคราวเป็นไปตามความประสงค์
ของผูเ้ช่า ทัง้นี ้ระยะเวลารวมการต่ออายเุช่าทัง้หมดจะมีระยะเวลาอย่างนอ้ยเท่ากบั
ระยะเวลาที่สญัญาเช่าที่ดินท่ีสิง่ปลกูสรา้งที่เช่าตัง้อยู่ 

- ใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่าเป็นหนงัสอืลว่งหนา้ 
โดยค่าเช่าในปีที่ 4- ปีที่ 20 ใหเ้ป็นไปตามราคาประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.ที่ไดป้ระเมินไวก้่อนหนา้นี ้หลงัจากนัน้ ตอ้งไดร้บัการ
ประเมินจากผูป้ระเมินที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

- หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายสิ่งปลกูสรา้งที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบพรอ้ม
ราคา ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไข เพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสิทธิซือ้สิ่งปลูกสรา้งที่เช่าไดก้่อน
ผูส้นใจรายอื่น กรณีที่ผูเ้ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ช่ามีสิทธิเจรจา
ต่อรองราคา และเง่ือนไขในการช าระราคา หากการเจรจาต่อรองไมไ่ดข้อ้ยตุิ หรือผูเ้ช่า
ไม่แจง้ความประสงคภ์ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค าบอกกลา่ว ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิน าสิง่
ปลกูสรา้งที่เช่าไปขายใหบุ้คคลอื่นได ้อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจะขายสิ่งปลูก
สรา้งที่เช่าใหบ้คุคลอื่นในราคา และเง่ือนไขการช าระราคาที่ดีกวา่ ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งเสนอ
ไปยงัผูเ้ช่าอีกครัง้เพื่อพิจารณา โดยผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคจ์ะซือ้ไปยงัผูใ้หเ้ช่า
ภายในก าหนดระยะเวลาที่กลา่วขา้งตน้ 
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- ค่าเช่ารวมถึงพืน้ที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสรา้งตามที่ผูเ้ช่าและบริวาร 
ตลอดจนลกูคา้ใชอ้ยู่ เช่น ลานจอดรถ พืน้ที่ขนถ่ายสินคา้ ป้อมยาม เป็นตน้ และให้
รวมถึงอปุกรณอ์ านวยความสะดวกตา่งๆ 

- ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้
จรงิ 

 
4. ผู้ให้เช่า : พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภมิูภญิโญ และ พญ.สนาธร รัตนภมิูภญิโญ 

ผู้เช่า : บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (RBF) 

ที่ตั้งทรัพยส์นิ : อาคารส านกังาน 2 ชัน้ พรอ้มอาคารโรงงาน ตัง้อยูบ่นที่ดินโฉนดเลขที่ 62093 ต.คลองจั่น   
อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ี 1,977 ตร.ม. 

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคารส านกังาน และโรงงาน 
ระยะเวลาเช่า  20 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2581 
อัตราค่าเช่า : 2.61 ลา้นบาทตอ่ปี โดยช าระเป็นรายปี 

 ทัง้นี ้ค่าเช่าดงักล่าว อา้งอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท เดอะแวลเูอชั่น 
แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จ ากดั ผูป้ระเมินราคาที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท ์เลขที่ผูป้ระเมิน วฒ.334 เป็นผูป้ระเมินราคา โดยไดเ้ขา้
ประเมินราคาเมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

เงือ่นไขอื่นๆ  - ผูใ้หเ้ช่าใหค้  ามั่นวา่ก่อนสญัญาเช่าจะสิน้สดุลง หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าสิง่ปลกูสรา้ง
ที่เช่าต่อไปอีก ผู้ให้เช่าก็ยินดีที่จะให้เช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวม
ระยะเวลาเช่าทัง้สิน้ไม่เกิน 50 ปี โดยใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอต่ออายสุญัญา
การเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่าเป็นหนงัสือลว่งหนา้ โดยค่าเช่าดงักลา่วตอ้งไดร้บัการประเมิน
จากผูป้ระเมินที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

- หากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายสิง่ปลกูสรา้งที่เช่า ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบพรอ้ม
ราคา ขอ้ก าหนด หรือเง่ือนไข เพื่อใหผู้เ้ช่าเป็นผูม้ีสิทธิซือ้สิ่งปลกูสรา้งที่เช่าไดก้่อน
ผูส้นใจรายอื่น กรณีที่ผูเ้ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้หเ้ช่าเสนอสงูเกินไป ผูเ้ช่ามีสิทธิเจรจา
ต่อรองราคา และเง่ือนไขในการช าระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ไดข้อ้ยุติ หรือผู้
เช่าไม่แจง้ความประสงคภ์ายใน 90 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค าบอกกลา่ว ผูใ้หเ้ช่ามีสทิธิ
น าสิ่งปลกูสรา้งที่เช่าไปขายใหบ้คุคลอื่นได ้อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผูใ้หเ้ช่าจะขายสิง่
ปลูกสรา้งที่เช่าให้บุคคลอื่นในราคา และเง่ือนไขการช าระราคาที่ดีกว่า ผู้ให้เช่า
จะตอ้งเสนอไปยงัผูเ้ช่าอีกครัง้เพื่อพิจารณา โดยผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคจ์ะซือ้
ไปยงัผูใ้หเ้ช่าภายในก าหนดระยะเวลาที่กลา่วขา้งตน้ 

- ค่าเช่ารวมถึงพืน้ที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลกูสรา้งตามที่ผูเ้ช่าและบริวาร 
ตลอดจนลกูคา้ใชอ้ยู่ เช่น ลานจอดรถ พืน้ที่ขนถ่ายสินคา้ ป้อมยาม เป็นตน้ และให้
รวมถึงอปุกรณอ์ านวยความสะดวกตา่งๆ 
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- ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้) ตามที่เกิดขึน้
จรงิ 

 
5. ผู้ให้เช่า : นางณัฐชยา พานิชพรสกุล  

(ไมไ่ดเ้ป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท) 
ผู้เช่า : บจก.เบสท ์โอเดอร ์(BO) 

ทรัพยส์ินที่เช่า : หอ้งพกัส าหรบัพนกังาน 
ที่ตั้งทรัพยส์ิน  ตัง้อยูเ่ลขที่ 45/1 ต.บา้นโพ จ.พระนครศรอียธุยา 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 (ตอ่ทกุ 3 ปี) 
อัตราค่าเช่า : 1,500 บาทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้

จรงิ 
- หากผูใ้หเ้ช่าตกลงจะขายทรพัยส์ินที่ใหเ้ช่า ก่อนครบก าหนดการเช่าตามสญัญานี ้ให้

เช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบลว่งหนา้ เพื่อใหผู้เ้ช่ามีโอกาสตกลงซือ้ไดก้่อนหากเห็นวา่
ราคาสมควร 

 
6. ผู้ให้เช่า : นางอนงค ์ปัญญาปฏิภาณ  

(ไมไ่ดเ้ป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท) 
ผู้เช่า : บจก.พรีเม่ียมฟู้ดส ์(PFC) 

ทรัพยส์ินที่เช่า : อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 2 คหูา เพื่อใชเ้ก็บเครื่องมือเครื่องใชอ้ปุกรณต์่างๆของแผนก
แมบ่า้น แผนกครวั และแผนกช่างของโรงแรม IBIS เชียงใหม ่

ที่ตั้งทรัพยส์ิน  ตัง้อยูเ่ลขที่ 7/16 - 7/17 ต.ชา้งเผือก อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่ 
ระยะเวลาเช่า : 2 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
อัตราค่าเช่า : 23,000 บาทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณูปโภค (น า้ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้

จรงิ 
- ในกรณีเลิกสญัญากันไม่ว่าจะดว้ยเหตุครบก าหนดเวลาการเช่า หรือบอกเลิกสญัญา 

หรอืระงบัลงดว้ยเหตหุนึง่เหตใุดก็ตาม ผูเ้ช่าตอ้งยา้ยบคุคลและทรพัยส์นิออกจากทรพัย์
ที่เช่า และส่งคืนทรพัยท์ี่เช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า หากผูเ้ช่าไม่สามารถคืนทรพัยท์ี่เช่าใหไ้ด้
ภายในทนัที ผูเ้ช่ายินยอมชดใชค้่าเสียหายนบัจากวนัที่เลิกสญัญาถึงวนัสง่คืนทรพัยท์ี่
เช่าดว้ยอตัราวนัละ 1,000 บาท 
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7. ผู้ให้เช่า : นางสาวศันสนีย ์ปัญญาปฏิภาณ  
(ไมไ่ดเ้ป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท) 

ผู้เช่า : บจก. พรีเม่ียมฟู้ดส ์(PFC) 

ทรัพยส์ินที่เช่า  อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 2 คหูา เพื่อใชเ้ป็นส านกังานของแผนกบญัชี และแผนก HR และ
หอ้งอาหารพนกังานของโรงแรม IBIS เชียงใหม ่

ที่ตั้งทรัพยส์ิน  ตัง้อยูเ่ลขที่ 52/2 – 52/5 ต.ชา้งเผือก อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่ 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
อัตราค่าเช่า : 26,000 บาทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้) ตามที่เกิดขึน้จรงิ 

- ผู้เช่าตกลงวางเงินประกันไวใ้หแ้ก่ผู้ให้เช่าในวันท าสัญญานีเ้ป็นเงิน 24 ,000 บาท เงิน
ประกันดงักล่าวเป็นเงินประกันความรบัผิดตามสญัญาของผูเ้ช่า ซึ่งผูใ้หเ้ช่าจะคืนใหแ้ก่ผู้
เช่าในวนัท่ีผูเ้ช่าไดย้า้ยบรวิารและทรพัยส์นิออกจากสถานท่ีเช่าเรยีบรอ้ยแลว้  

- ในกรณีเลิกสญัญากนัไม่ว่าจะดว้ยเหตคุรบก าหนดเวลาการเช่า หรือบอกเลิกสญัญา หรือ
ระงับลงดว้ยเหตหุนึ่งเหตใุดก็ตาม ผูเ้ช่าตอ้งยา้ยบุคคลและทรพัยส์ินออกจากทรพัยท์ี่เช่า 
และสง่คืนทรพัยท์ี่เช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า หากผูเ้ช่าไมส่ามารถคืนทรพัยท์ี่เช่าใหไ้ดภ้ายในทนัที ผู้
เช่ายินยอมชดใชค้า่เสียหายนบัจากวนัท่ีเลิกสญัญาถึงวนัสง่คืนทรพัยท์ี่เช่าดว้ยอตัราวนัละ 
2,000 บาท 

 
8. ผู้ให้เช่า : นายธีระ ปัญญาปฏิภาณ  

(ไมไ่ดเ้ป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท) 
ผู้เช่า : บจก.พรีเม่ียมฟู้ดส ์(PFC) 

ทรัพยส์ินที่
เช่า 

 อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ จ านวน 1 คูหา เพื่อใชเ้ก็บเครื่องมือเครื่องใชอุ้ปกรณต์่างๆของนกัดนตรี 
และอปุกรณข์องรา้นอาหาร Mellow ship ซึง่เป็นรา้นอาหารของโรงแรม IBIS เชียงใหม ่

ที่ตั้งทรัพยส์ิน : ตัง้อยูเ่ลขที่ 7/14 ต.ชา้งเผือก อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
อัตราค่าเช่า : 13,000 บาทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้) ตามที่เกิดขึน้จรงิ 

- ผู้เช่าตกลงวางเงินประกันไวใ้หแ้ก่ผู้ให้เช่าในวันท าสัญญานีเ้ป็นเงิน 12 ,000 บาท เงิน
ประกันดงักล่าวเป็นเงินประกันความรบัผิดตามสญัญาของผูเ้ช่า ซึ่งผูใ้หเ้ช่าจะคืนใหแ้ก่ผู้
เช่าในวนัท่ีผูเ้ช่าไดย้า้ยบรวิารและทรพัยส์นิออกจากสถานท่ีเช่าเรยีบรอ้ยแลว้  

- ในกรณีเลิกสญัญากันไม่ว่าจะดว้ยเหตุครบก าหนดเวลาการเช่า หรือบอกเลิกสญัญา หรือ
ระงับลงดว้ยเหตหุนึ่งเหตใุดก็ตาม ผูเ้ช่าตอ้งยา้ยบุคคลและทรพัยส์ินออกจากทรพัยท์ี่เช่า 
และสง่คืนทรพัยท์ี่เช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า หากผูเ้ช่าไมส่ามารถคืนทรพัยท์ี่เช่าใหไ้ดภ้ายในทนัที ผู้
เช่ายินยอมชดใชค้่าเสียหายนบัจากวนัท่ีเลิกสญัญาถึงวนัสง่คืนทรพัยท์ี่เช่าดว้ยอตัราวนัละ 
1,000 บาท 
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9. ผู้ให้เช่า : นายธีระ ปัญญาปฏิภาณ  

(ไมไ่ดเ้ป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิท) 
ผู้เช่า : บจก.พรีเม่ียมฟู้ดส ์ (PFC) 

ทรัพยส์ินที่เชา่ : อาคารพาณิชย ์3 ชั้น เพื่อใช้เป็นส านักงาน จ านวน 1 คูหา เพื่อใช้ เก็บเครื่องมือเครื่องใช้
อปุกรณต์า่งๆของแผนกแมบ่า้น แผนกครวั และแผนกช่างของโรงแรม IBIS เชียงใหม ่

ที่ตั้งทรัพยส์ิน : ตัง้อยูเ่ลขที่ 7/15 ต.ชา้งเผือก จงัหวดัเชียงใหม ่ 
อัตราค่าเช่า : 12,000 บาทตอ่เดือน 
ระยะเวลาเช่า : 2 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้) ตามที่เกิดขึน้จรงิ 

- ในกรณีเลิกสญัญากนัไม่ว่าจะดว้ยเหตคุรบก าหนดเวลาการเช่า หรือบอกเลิกสญัญา หรือ
ระงับลงดว้ยเหตหุนึ่งเหตใุดก็ตาม ผูเ้ช่าตอ้งยา้ยบุคคลและทรพัยส์ินออกจากทรพัยท์ี่เช่า 
และสง่คืนทรพัยท์ี่เช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า หากผูเ้ช่าไมส่ามารถคืนทรพัยท์ี่เช่าใหไ้ดภ้ายในทนัที ผู้
เช่ายินยอมชดใชค้า่เสียหายนบัจากวนัท่ีเลิกสญัญาถึงวนัสง่คืนทรพัยท์ี่เช่าดว้ยอตัราวนัละ 
1,000 บาท 

 
3. สัญญาเช่าต่างประเทศ 

ประเทศ : ประเทศเวียดนาม 
ผู้ให้เช่า : Garden Plaza Company Limited (Parkroyal Saigon) 
ผู้เช่า : บจก.อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย เวียดนาม (RBVN) 
ที่ตั้งทรัพยส์ิน : เลขที่ 309บี-311 ชัน้ 6 อาคารแอนเน็กซ ์พารค์รอยลัไซ่ง่อน ถนน งูเยน แวน ทรอย เขตทาน

บินห ์เมืองโฮจิมินหซ์ิตี ้ประเทศเวียดนาม พืน้ท่ี 79 ตร.ม.  
วัตถุประสงคใ์นการ
เช่า 

: ใชเ้ป็นท่ีตัง้ส  านกังานขาย 

ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  
อัตราค่าเช่า : 30,533,500 เวียดนามดองตอ่เดือน หรอืประมาณ 39,968.35 บาทตอ่เดือน/1  
เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟ้า) และการใชบ้ริการ

อื่นๆของอาคาร 
- เงินมดัจ าลว่งหนา้ 3 เดือน ส าหรบัซอ่มแซม หรอืชดเชยความเสยีหายกรณีเกิดจากผูเ้ช่า 
- ใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่าเป็นหนงัสอืลว่งหนา้กอ่น

สิน้สดุระยะเวลาการเช่าในแตล่ะคราวเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือน 
หมายเหตุ :  /1 อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ประจ าวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแหง่ประเทศไทย : 100 เวียดนามดอง เทา่กบั 

0.1309 บาท (อตัราขาย) 
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ประเทศ : ประเทศเวียดนาม 
ผู้ให้เช่า : Long Hau Corporation (LHC) 
ผู้เช่า : บจก.อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย เวียดนาม (RBVN) 
ที่ตั้งทรัพยส์ิน : เวิรค์ช็อป บี2-4เอ คลงัส าเร็จรูป ฝ่ัง บี นิคมอตุสาหกรรมลองห ูอ าเภอแคนจีออู๊ค จงัหวัดลอง

อาน ประเทศเวียดนาม พืน้ท่ี 2,232.74 ตร.ม.   
วัตถุประสงคใ์นการ
เช่า 

: ใชเ้ป็นท่ีตัง้ส  านกังานขาย และอาคารโรงงาน 

ระยะเวลาเช่า : 5 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 20 สงิหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 19 สงิหาคม 2566 
อัตราค่าเช่า : 254,382,944 เวียดนามดองตอ่เดือน หรอืประมาณ 332,987.27 บาทตอ่เดือน/1 
เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้) ตามที่เกิดขึน้จรงิ 

- เงินมดัจ าลว่งหนา้ 6 เดือน ส าหรบัซอ่มแซม หรอืชดเชยความเสยีหายกรณีเกิดจากผูเ้ช่า 
- ใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่าเป็นหนงัสอืลว่งหนา้กอ่น

สิน้สดุระยะเวลาการเช่าในแตล่ะคราวเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือน 
- ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการบ าบดัน าเสยีที่เกิดขึน้ภายในโรงงาน 

หมายเหตุ :  /1 อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ประจ าวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแหง่ประเทศไทย : 100 เวียดนามดอง เทา่กบั 
0.1309 บาท (อตัราขาย) 

 
ประเทศ : ประเทศอินโดนีเซีย 
ผู้ให้เช่า : MR.ELINA HERAWATI 
ผู้เช่า : PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM) 
ที่ตั้งทรัพยส์ิน : บล็อค พี-6บี อาคารโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมจาบาเบกา ซิการัง อ าเภอเบกาซี จังหวัด

จาการต์า ประเทศอินโดนีเซีย พืน้ท่ี 1,000 ตร.ม. 
วัตถุประสงคใ์นการ
เช่า 

: ใชเ้ป็นท่ีตัง้ส  านกังานขาย คลงัสนิคา้ และโรงงานผลติ 

ระยะเวลาเช่า : 6 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 20 เมษายน 2561 ถึงวนัท่ี 19 เมษายน 2567  
อัตราค่าเช่า : ปีที่ 1 – ปีที่ 2 คา่เช่า 530,000,000 รูเปียตอ่ปี หรอืประมาณ 1,211,474.00 บาทตอ่ปี/2 

ปีที่ 3 – ปีที่ 4 คา่เช่า 567,100,000 รูเปียตอ่ปี หรอืประมาณ 1,296.277.18 บาทตอ่ปี/2 
ปีที่ 5 – ปีที่ 6 คา่เช่าเจรจากนัระหวา่งผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่าอีกครัง้  

เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้) ตามที่เกิดขึน้จรงิ 
- ค่าปรบัในการยกเลิกสญัญาเช่าของทัง้ 2 ฝ่าย เท่ากับ 100,000,000 รูเปีย หรือประมาณ 

228,580.00 บาทตอ่ปี กรณียกเลกิสญัญาเช่าระหวา่งปีที่ 3 - ปีที่ 4 
- ในภายหลงัหากผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขายสิง่ปลกูสรา้งที่เช่า ผูเ้ช่าเป็นผูม้ีสทิธิซือ้สิง่ปลกูสรา้ง

ที่เช่าไดก้่อน โดยราคาซือ้ ขายจะไดต้กลงกนัระหวา่งผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า 
หมายเหตุ :   /2 อา้งอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ าวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย: 1,000 รูเปีย เท่ากับ 

2.2858 บาท (อตัราขาย) 
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ประเทศ : ประเทศอินโดนีเซีย 
ผู้ให้เช่า : PT. ARIA DEWATA PERKASA 
ผู้เช่า : PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (“RBINT”) 
ที่ตั้งทรัพยส์ิน : หอ้ง 101 บี อาคารวิสมาเอเรยี ถนน ฮอส คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตงั จาการต์ากลาง ประเทศ

อินโดนีเซีย 10310 พืน้ท่ี 63 ตร.ม. 
วัตถุประสงคใ์นการ
เช่า 

: ใชเ้ป็นท่ีตัง้ส  านกังานขาย 

ระยะเวลาเช่า : 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563  
อัตราค่าเช่า : 4,410,000 รูเปียตอ่เดือน หรอืประมาณ 10,080.38 บาทตอ่เดือน/2 
เงือ่นไขอื่นๆ : - คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้) รวมอยูใ่นคา่เช่า 

- ค่าบริการ 5,040,000 รูเปียต่อเดือน หรือประมาณ 11,520.43 บาทต่อเดือน โดยช าระ
ลว่งหนา้ครัง้ละ 3 เดือน 

- เงินมดัจ าลว่งหนา้ 3 เดือน ส าหรบัซอ่มแซม หรอืชดเชยความเสยีหายกรณีเกิดจากผูเ้ช่า 
- ใหผู้เ้ช่าแจง้ความจ านงการขอตอ่อายสุญัญาการเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่าเป็นหนงัสอืลว่งหนา้กอ่น

สิน้สดุระยะเวลาการเช่าในแตล่ะคราวเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือน 
หมายเหตุ :   /2 อา้งอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ าวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย: 1,000 รูเปีย เท่ากับ 

2.2858 บาท (อตัราขาย) 

 
ประเทศ : ประเทศจีน 
ผู้ให้เช่า : WANG SHAN SHAN 
ผู้เช่า : TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (RBCH)  
ที่ตั้งทรัพยส์ิน : หอ้ง 2202 เลขที่ 65 ซอยโจซินเป่ย ถนนดาจิน เขตลวิาน กวางโจว ประเทศจีน  

พืน้ท่ี 53.68 ตร.ม. 
วัตถุประสงคใ์นการ
เช่า 

: ใชเ้ป็นท่ีตัง้ส  านกังานขาย 

ระยะเวลาเช่า : 2 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 
อัตราค่าเช่า : 5,000 หยวนตอ่เดือน หรอืประมาณ 21,868.00 บาทตอ่เดือน/3 
เงือ่นไขอื่นๆ : - ผูเ้ช่าเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟ้า) และการใชบ้ริการ

อื่นๆของอาคาร 
- เงินมัดจ าล่วงหน้า 9,600 หยวน หรือประมาณ 41,986.56 บาท ส าหรับซ่อมแซม หรือ

ชดเชยความเสยีหายกรณีเกิดจากผูเ้ช่า 
- ในกรณีเลิกสญัญากนัไม่ว่าจะดว้ยเหตคุรบก าหนดเวลาการเช่า หรือบอกเลิกสญัญา หรือ

ระงับลงดว้ยเหตหุนึ่งเหตุใดก็ตาม ผูเ้ช่าตอ้งยา้ยบุคคลและทรพัยส์ินออกจากทรพัยท์ี่เช่า 
และสง่คืนทรพัยท์ี่เช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า 

หมายเหตุ :    /3 อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ าวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย: 1 หยวน เท่ากับ 4.3736 
บาท (อตัราขาย) 
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4.3.2 สัญญากรมธรรม ์

1.กรมธรรมป์ระกันภยัความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks) 
คู่สัญญา : บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขทีก่รมธรรม ์ : 18-004-9104-MP-000026-8 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัความเสีย่งทกุชนิด (All Risks) 
วันที่ท าสัญญา : 15 พฤษภาคม 2562 
สถานทีต่ั้ง
ทรัพยส์ินที่เอา
ประกันภยั 

: ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ซึง่มีสถานท่ีตัง้ ดงันี ้ 
ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 3395 3397 3389 3401 3411/1-3 3383 32/10 ซ.ลาดพรา้ว 

101 (วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
: เลขที่ 9  77/1-2 ซ.โพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
: เลขที่ 1 3 ซ.โพธ์ิแกว้ 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 
สาขา  2 และ
สาขา 4 

: เลขที่ 134 134/1 247 โฉนดที่ดินเลขที่ 48319 ม. 1 ต.บา้นหวา้ อ.
บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 5400 ต.บา้นโพ อ.พระราชวงั จ.พระนครศรอียธุยา 

สาขา 3 : เลขที่ 129/46-48 130/160 130/160-61 ม.3 ถนนพหลโยธิน  
ต.วงัจฬุา อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา 

สาขา 5 : เลขที่ 989 โฉนดที่ดินเลขที่ 56563 ม.1 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ต.
บา้นเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 

บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั (TFF) 
สถานท่ีตัง้ที่ 1 : เลขที่ 3388/11 ชัน้ 4 อาคารสรินิรตัน ์ถ.พระราม 4 คลองตนั 

คลองเตย กรุงเทพฯ 
สถานท่ีตัง้ที่ 2 : เลขที่ 135 136/1 ม.5 ต.บา้นหวา้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 
สถานท่ีตัง้ที่ 3 : เลขที่ 77/1-2 ซ.โพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
 : เลขที่ 3401 3411 3411/1-3 ซ.ลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
 : เลขที่ 9 อาคารโกดงั ซ.โพธ์ิแกว้ 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 
 : เลขที่ 3395 3397 ซ.ลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
 : เลขที่ 1 3 แยก 17 ซ.โพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 
บรษัิท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั (BO) 
สถานท่ีตัง้ที่ 1 : เลขที่ 136 ม.5 ต.บา้นหวา้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 
สถานท่ีตัง้ที่ 2 : เลขที่ 32/10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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 : เลขท่ี 77/1 ซ.โพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

 : เลขที่ 4976 ซ.ลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 : เลขที่ 3395 3397 3401 3411/1-3 ซ.ลาดพรา้ว 101 (วดับงึ
ทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

ระยะเวลา
ประกันภยั 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

ทุนประกันภยั : 2,352,600,000,000 บาท แบง่เป็น 
RBF 

หนว่ย (บาท) RBF TFF BO 
สิ่งปลกูสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมสว่น
ต่อเติม ตกแต่งอาคาร เครื่องตกแต่ง
ติ ดตั้ง ตรึงต รา  เค รื่ อ งมื อ เครื่ อ ง ใช้
ส  านกังาน ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ 

735,000,000 
 

37,000,000 33,300,000 

เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่งติดตัง้ตรงึตรา 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณไ์ฟฟ้าต่างๆ 
เครือ่งใชส้  านกังาน อปุกรณค์อมพิวเตอร ์
รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบและทรัพย์สิน
อื่นๆ 
 

75,800,000 33,000,000 7,800,000 

เครือ่งจกัรและอปุกรณส์ว่นควบรวม 505,000,000 
 

20,000,000 4,200000 

สต็อกสินคา้ สินคา้ระหว่างผลิต สินคา้
ส าเรจ็รูป 
 

581,000,000 300,000,000 20,000,000 

รวม 1,897,300,000 390,000,000 65,300,000  
ผู้เอาประกัน : บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (RBF)  

บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั (TFF) 
บรษัิท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั (BO) 

ผู้รับผลประโยชน ์ : บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (RBF) 
ยกเวน้  
RBF สาขา 3 เลขที่ 129/47-48 โฉนดเลขที่ 6361 ,11358,11359 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย 
พระนครศรอียธุยา (สาขา 3) ผูร้บัผลประโยชน ์คือ เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน 
RBF สาขา 5 เลขที่ 989 (ฉ.56563) ม.1 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บา้นเลน อ.
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บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา (สาขา 5) ผูร้บัผลประโยชน ์คือ เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน 
 

2.กรมธรรมป์ระกันภยัความเสี่ยงทรัพยส์ิน 
คู่สัญญา : บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขทีก่รมธรรม ์ : 19-004-9106-MP-000032-3 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 
วันที่ท าสัญญา : 15 พฤษภาคม 2562 
สถานทีต่ั้ง
ทรัพยส์ินที่เอา
ประกันภยั 

: ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ซึง่มีสถานท่ีตัง้ ดงันี ้ 
ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 3395 3397 3389 3401 3411/1-3 3383 32/10 ซ.ลาดพรา้ว 

101 (วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
: เลขที่ 9 77/ 1-2  ซ.โพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
: เลขที่ 1 3 ซ.โพธ์ิแกว้ 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 
สาขา  2 และ
สาขา 4 

: เลขที่ 134 134/1 247 โฉนดที่ดินเลขที่ 48319 ม. 1 ต.บา้นหวา้ อ.
บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 
โฉนดที่ดินเลขท่ี 5400 ต.บา้นโพ อ.พระราชวงั จ.พระนครศรอียธุยา 

สาขา 3 : เลขที่ 129/46-48 130/160 130/160-61 ม.3 ถนนพหลโยธิน  
ต.วงัจฬุา อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรอียธุยา 

สาขา 5 : เลขที่ 989 โฉนดที่ดินเลขที่ 56563 ม.1 นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค ต.
บา้นเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 

บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั (TFF) 
สถานท่ีตัง้ที่ 1 : เลขที่ 3388/11 ชัน้ 4 อาคารสรินิรตัน ์ถ.พระราม 4 คลองตนั 

คลองเตย กรุงเทพฯ 
สถานท่ีตัง้ที่ 2 : เลขที่ 135 136/1 ม.5 ต.บา้นหวา้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 
สถานท่ีตัง้ที่ 3 : เลขที่ 77/1-2 ซ.โพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
 : เลขที่ 3401 3411 3411/1-3 ซ.ลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
 : เลขที่ 9 อาคารโกดงั ซ.โพธ์ิแกว้ 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 
 : เลขที่ 3395 3397 ซ.ลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
 : เลขที่ 1 3 แยก 17 ซ.โพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 
บรษัิท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั (BO) 
สถานท่ีตัง้ที่ 1 : เลขที่ 136 ม.5 ต.บา้นหวา้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรอียธุยา 
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สถานท่ีตัง้ที่ 2 : เลขที่ 32/10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 : เลขที่ 77/1 ซ.โพธ์ิแกว้3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 
 : เลขที่ 4976 ซ.ลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขต

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
 : เลขที่ 3395 3397 3401 3411/1-3 ซ.ลาดพรา้ว 101 (วดับงึ

ทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
ระยะเวลา
ประกันภยั 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

ทุนประกนัภยั :  
บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 680,000,000 บาท  
บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั 175,000,000 บาท 
บรษัิท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั 30,000,000 บาท 

รวม 885,000,000 บาท  
ผู้เอาประกัน : บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (RBF)  
ผู้รับผลประโยชน ์ : บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (RBF) 

 
3.กรมธรรมป์ระกันภยัสินค้าขนส่งภายในประเทศ 
คู่สัญญา : บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขทีก่รมธรรม ์ : 19-004-INL-000001 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัสนิคา้ขนสง่ภายในประเทศ (ยกเวน้ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 
วันที่ท าสัญญา : 24 มีนาคม 2561 
ทรัพยส์ินที่เอา
ประกันภยั 

: เกล็ดขนมปัง แป้งทอดกรอบ แป้งขา้วโพด กลิ่นปรุงรส Cellulose Casing ผงฟู สีผสมอาหาร 
และอื่นๆ ที่ใชย้านพาหนะของบรษัิทในการขนสง่  

ระยะเวลา
ประกันภยั 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 24 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 

ทุนประกนัภยั : 100,000,000 บาท 
ผู้เอาประกัน : บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (RBF)  
ผู้รับผลประโยชน ์ : บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (RBF) 

 
4.กรมธรรมป์ระกันภยัความเสี่ยงทรัพยส์ิน 
คู่สัญญา : บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขทีก่รมธรรม ์ : 19-004-9104-MP-000017 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัความเสีย่งตอ่ทรพัยส์นิ (All Risks) 
วันที่ท าสัญญา : 12 เมษายน 2562 
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สถานที่เอา
ประกันภยั 

: โรงแรม ภตัตาคาร สนามกอลฟ์ โรงแรม Novotel ชมุพร ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีดินโฉนดเลขที่ 3125 
6586 6721 เลขที่ 110 ม.4 ต.ปากน า้ อ.เมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 

ระยะเวลา
ประกันภยั 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 12 เมษายน 2563 

ทุนประกนัภยั : 339,500,000 บาท ประกอบดว้ย 
- สว่นของโรงแรม 292,000,000 บาท 
- สว่นของกอลฟ์ คลบัเฮา้ส ์42,500,000 บาท 
- สว่นของ Boiler 5,000,000 บาท 

ผู้เอาประกัน : บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั (TFF) 
ผู้รับผลประโยชน ์ : บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั (TFF) 

 
5.กรมธรรมป์ระกันภยัความเสี่ยงทรัพยส์ิน 
คู่สัญญา : บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขทีก่รมธรรม ์ : 19-004-9106-MP-000016 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัธุรกิจหยดุชะงกั 
วันที่ท าสัญญา : 12 เมษายน 2562 
สถานที่เอา
ประกันภยั 

: โรงแรม ภตัตาคาร สนามกอลฟ์ โรงแรม Novotel ชมุพร ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีดินโฉนดเลขที่ 3125 
6586 6721 เลขที่ 110 ม.4 ต.ปากน า้ อ.เมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 

ระยะเวลา
ประกันภยั 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 12 เมษายน 2563 

ทุนประกนัภยั : - 110,900,000 บาท 
ผู้เอาประกัน : บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั (TFF) 
ผู้รับผลประโยชน ์ : บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั (TFF) 

 
6.กรมธรรมป์ระกันภยัความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
คู่สัญญา : บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขทีก่รมธรรม ์ : 19-004-4201-MP-000074 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัความเสีย่งตอ่บคุคลภายนอก 
วันที่ท าสัญญา : 12 เมษายน 2562 
สถานที่เอา
ประกันภยั 

: โรงแรม ภตัตาคาร สนามกอลฟ์ โรงแรม Novotel ชมุพร ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีดินโฉนดเลขที่ 3125 
6586 6721 เลขที่ 110 ม.4 ต.ปากน า้ อ.เมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 

ระยะเวลา
ประกันภยั 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 12 เมษายน 2563 

ทุนประกนัภยั : - ไมเ่กิน 50,000,000 บาทตอ่ครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั 
ผู้เอาประกัน : บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั (TFF) 
ผู้รับผลประโยชน ์ : บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั (TFF) 
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7.กรมธรรมป์ระกันภยัความเสี่ยงทรัพยส์ิน 
คู่สัญญา : บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขทีก่รมธรรม ์ : 19-004-4302-MP-000073 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัหมอ้ก าเนิดไอน า้และถงัอดัความดนั 
วันที่ท าสัญญา : 12 เมษายน 2562 
สถานที่เอา
ประกันภยั 

: โรงแรม ภตัตาคาร สนามกอลฟ์ โรงแรม Novotel ชมุพร ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีดินโฉนดเลขที่ 3125 
6586 6721 เลขที่ 110 ม.4 ต.ปากน า้ อ.เมืองชมุพร จงัหวดัชมุพร 

ระยะเวลา
ประกันภยั 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 12 เมษายน 2563 

ทุนประกนัภยั : - 5,000,000 บาท 
ผู้เอาประกัน : บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั (TFF) 
ผู้รับผลประโยชน ์ : บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกเรน็ซ ์จ ากดั (TFF) 

 
8.กรมธรรมป์ระกันภยัความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks) 
คู่สัญญา : บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขทีก่รมธรรม ์ : 16-004-9104-MP-000024-7 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัความเสีย่งทกุชนิด (All Risks) 
วันที่ท าสัญญา : 5 สงิหาคม 2562 
สถานทีต่ั้ง
ทรัพยส์ินที่เอา
ประกันภยั 

: ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม ตกแต่งอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา 
เครื่องจกัร พรอ้มอุปกรณส์่วนควบต่างๆที่ใชใ้นกิจการ สต๊อกสินคา้ สินคา้ระหว่างผลิต สินคา้
ส าเร็จรูป วตัถุดิบที่ใชใ้นกิจการ และที่อยู่ภายใตก้ารดูแลของผูเ้อาประกันภยัในฐานะผูร้กัษา
ทรพัย ์เฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณส์ านกังานตา่งๆ ซึง่มีสถานท่ีตัง้ดงันี  ้
สถานท่ีตัง้ที่ 1 : เลขที่ 258 ม. 3, 258 ม. 4 ถ.เชียงใหม-่พรา้ว ต.แมแ่ฝก  

อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่
สถานท่ีตัง้ที่ 2 : เลขที่ 3401 ซ.ลาดพรา้ว 101 ถ.ลาดพรา้ว คลองจั่น  

บางกะปิ กรุงเทพฯ   
ระยะเวลา
ประกันภยั 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 5 สงิหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 5 สงิหาคม 2563 

ทุนประกนัภยั : 531,300,000 บาท แบง่เป็น 
สถานท่ีตัง้ที่ 1 
- 210,000,000 บาท สิ่งปลกูสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม ตกแต่งอาคาร เครื่อง

ตกแตง่ติดตัง้ตรงึตรา 
- 15,300,000 บาท เฟอรน์ิเจอร ์และอปุกรณส์ านกังานตา่งๆ 
- 250,000,000 บาท เครือ่งจกัรและอปุกรณส์ว่นควบรวมตา่งๆที่ใชใ้นกิจการ 
- 50,000,000 บาท สต็อกสินคา้ สินคา้ระหว่างผลิต สินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบที่ใชใ้นกิจการ 
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และที่อยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูร้กัษาทรพัย ์
สถานท่ีตัง้ที่ 2 
- 6,000,000 บาท สต็อกสนิคา้ส าเรจ็รูป คลงัสนิคา้ 3401 กรุงเทพ 

ผู้เอาประกัน : บรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั (PFC) 
ผู้รับผลประโยชน ์ : บรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั (PFC) 

 

9.กรมธรรมป์ระกันภยัความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks) 
คู่สัญญา : บรษัิทอลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ : 19-004-9104-MP-000002 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัความเสีย่งทกุชนิด (All Risks) 
วันที่ท าสัญญา : 25 มกราคม 2562 
ส ถ า น ที่ ตั้ ง
ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ อ า
ประกันภยั 

: โรงแรม ไอบิสสไตล ์เชียงใหม ่- สิง่ปลกูสรา้ง (ไมร่วมรากฐาน) รวมถึงสว่นตอ่เติม ตกแตง่อาคาร 
ปอ้มยาม อาคารสว่นยอ่ยตา่งๆ ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ อปุกรณส์ว่นควบ อปุกรณ ์เครือ่งมือ 
ทรพัยส์นิอื่นที่อยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูเ้อาประกนัภยั และบคุคลภายนอก 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ประกันภยั 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 25 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 25 มกราคม 2563  

ทุนประกันภยั : 359,626,696.63 บาท แบง่เป็น  
- 317,331,240.13 บาท สิง่ปลกูสรา้ง (ไมร่วมรากฐาน) รวมสว่นตอ่เติม ตกแตง่อาคา 
- 22,154,560.09 บาท เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์
- 12,588,330.11 บาท เฟอรน์ิเจอร ์สิง่ตกแตง่ติดตัง้ตรงึตรา 
- 2,117,856.10 บาท คอมพิวเตอร ์
- 2,675,486.92 บาท ยานพาหนะ 
- 2,759,223.28 บาท อปุกรณใ์นการด าเนินงาน 
- 93,000 บาท รถโฟคลฟิท ์

ผู้เอาประกัน : บรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั (PFC) 
ผู้รับผลประโยชน ์ : เจา้หนีส้ถาบนัการเงิน 

 

10.กรมธรรมป์ระกันภยัความเสี่ยงทรัพยส์ิน 
คู่สัญญา : บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ : 14-004-4302-MP-000033-6 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัภยัหมอ้ก าเนิดไอน า้ และถงัอดัความดนั 
วันที่ท าสัญญา : 5 สงิหาคม 2562 
ส ถ า น ที่ ตั้ ง
ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ อ า
ประกันภยั 

: เลขที่ 258 หมู่ที่ 3, 285 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-พรา้ว ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จังหวดั
เชียงใหม ่
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ร ะ ย ะ เ ว ล า
ประกันภยั 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 5 สงิหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 5 สงิหาคม 2563  

ทุนประกันภยั : 10,276,000 บาท แบง่เป็น  
- 1.หมอ้ก าเนิดไอน า้และถงัอดัความดนัพรอ้มอปุกรณส์ว่นควบ 8,276,000 บาท 
- 2.ความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอกต่อกการเรียกค่าเสียหายแต่ละครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกัน 
2,000,000 บาท 

ผู้เอาประกัน : บรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั (PFC) 
ผู้รับผลประโยชน ์ : บรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั (PFC) 

 
11.กรมธรรมป์ระกันภยัความเสี่ยงทรัพยส์ิน 
คู่สัญญา : บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั (มหาชน) 
เลขที่กรมธรรม ์ : 18-004-4299-MP-000113 
ประเภทกรมธรรม ์ : ประกนัความรบัผิดชอบตามกฎหมายอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที่ 3 ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุก๊าซปิโตเลยีมเหลว 
วันที่ท าสัญญา : 16 พฤศจิกายน 2561 
ส ถ า น ที่ ตั้ ง
ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ อ า
ประกันภยั 

: เลขที่ 258 หมู่ที่ 3,  285 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-พรา้ว ต าบลแม่แฝก อ าเภอสนัทราย จังหวดั
เชียงใหม ่

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ประกันภยั 

: 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2562  

ทุนประกันภยั : 1,500,000 บาทตอ่ครัง้ แบง่เป็น  
- 1.กรณีเสยีชีวิต หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง ไมเ่กิน 200,000 บาทตอ่คน 
- 2.คา่รกัษาพยาบาลท่ีไดช้ดเชยตามความเสยีหายที่แทจ้รงิไมเ่กิน 200,00 ตอ่คน 
- 3. ขอ้ 1 และขอ้ 2 ไมเ่กิน 200,000 บาทตอ่คน 
- 4.ความเสียหายต่อทรพัยส์ินของผูไ้ดร้บัความเสียหาย ชดใชต้ามที่เกิดขึน้จริงแต่ไม่เกิน

วงเงินเอาประกันภยัตามประเภทกิจการควบคุมประเภท 3 ส่วนที่เก่ียวกับประกอบ
กิจการควบคมุก๊าซปิโตรเลยีมเหลว  

ทัง้นี ้ความสญูเสยี หรอืความเสยีหายตามขอ้ตกลงคุม้ครองไมเ่กิน 1,500,000 บาทตอ่ครัง้ 
ผู้เอาประกัน : บรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั (PFC) 
ผู้รับผลประโยชน ์ : บรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั (PFC) 

 
 
 
 



  
 บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 

(4) ทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบกิจการ หนา้ที่ 109  
  

4.4 เคร่ืองหมายการค้า 

 
 บริษัท และบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการคา้หลกัส าหรบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัท (Brand Logo) ท่ีจด
ทะเบียนเครือ่งหมายการคา้กบักรมทรพัยส์นิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ดงันี ้

ล าดับที ่
ภาพเคร่ืองหมาย

การค้า 
กรรมสิทธ์ิ ประเภทสินค้า เลขทะเบียน วันที่สิน้สุด 

1. 

 

RBF แป้งใช้ท าอาหาร ขนมปังกรอบ 
ขนมปังไสต้่างๆ แป้งขา้วโพด แป้ง
ทอดกรอบ แป้งซาลาเปา น า้ซอส 
ซอสปรุงรสเขม้ขน้ น า้สลดั มายอง
เนส เครื่องเทศ พริกไทย พริกแหง้
ป่น น ้าพริก สารปรุงแต่งรสหรือ
กลิน่ ยกเวน้หวัน า้หอมระเหย 

ค195994 29 มิ.ย.2566 

2.  

 
 

 

BO หวัน า้เชือ้ผสมอาหาร ยกเวน้หวั
น า้หอมระเหย 

ค138853 5 กรกฎาคม 2563 

3.  

 

หวัน า้เชือ้ใชป้รุงแตง่รส/กลิน่
อาหารและเครือ่งดืม่ ยกเวน้หวั

น า้มนัหอมระเหย  
 
 

ค243132 17 กนัยายน 2565 

4.  
 
 

 
 

สผีสมอาหารและเครือ่งดื่ม ค180544 17 กนัยายน 2565 

5.  
 

ผงฟ ูสตูรดบัเบิล้แอคติง้ ค205450 1 กนัยายน 2566 
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ล าดับที ่
ภาพเคร่ืองหมาย

การค้า 
กรรมสิทธ์ิ ประเภทสินค้า เลขทะเบียน วันที่สิน้สุด 

 
 
 

 

 นอกเหนือจากเครื่องหมายการคา้หลกัของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้แลว้ บริษัทยงัมีการใชส้ิทธิบตัร 
และอนสุิทธิบตัรเก่ียวกบับรรจุภณัฑพ์ลาสติก ไดแ้ก่ แกว้น า้จ านวน 2 สิทธิบตัร และชุดชามพลาสติกที่วางซอ้นกนัไดจ้ านวน 1 
สทิธิบตัร ซึง่ปัจจบุนัเป็นกรรมสทิธ์ิของดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ โดยเมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ ได้
ท าหนังสือยินยอมอนุญาตใหบ้ริษัทใช้สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดังกล่าว โดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด  ทัง้นี ้เมื่อเดือน
เมษายน 2562 ดร.สมชาย รตันภูมิภิญโญ ไดด้  าเนินการยื่นขอโอนกรรมสิทธ์ิดังกล่าวใหบ้ริษัทต่อกรมทรพัยส์ินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยคาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในปี 2562 
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4.5 เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย และบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวขอ้ง โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่อง ใกลเ้คียง หรือ
ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคง และผลการด าเนินงานของบริษัท 
ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาสดัสว่นการลงทุน ก าไรที่คาดว่าจะไดร้บั ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของ
บรษัิทก่อนการตดัสนิใจลงทนุในโครงการตา่งๆ โดยการอนมุตัิการลงทนุดงักลา่วจะตอ้งไดร้บัจากการพิจารณาจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอ านาจการอนมุตัิที่ก าหนด นอกจากนี ้ในการก ากบัดแูลการ
ด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะต้องส่งตัวแทนของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ 
ปราศจากผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม ที่เหมาะสมกบัธุรกิจที่บริษัทเขา้ลงทนุ เขา้เป็นกรรม
การในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มของบรษัิทดงักลา่ว เพื่อใหบ้รษัิทสามารถควบคมุดแูลกิจการ และการด าเนินการของบรษัิท
ยอ่ยและบรษัิทรว่มไดเ้สมือนเป็นหนว่ยงานหนึง่ของบรษัิท บรษัิทจึงก าหนดใหต้วัแทนของบรษัิทจะตอ้งบริหารจดัการธุรกิจ
ของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑซ์ึง่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทรว่มนัน้ๆ  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใตว้ิธีราคาทุนสทุธิจากค่าเผ่ือดอ้ยค่าเงิน
ลงทนุ เทา่กบั 756.02 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 18.58 ของสนิทรพัยร์วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

บริษัทยอ่ย ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วน 
การลงทุน 

(%) 

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อด้อยค่าเงนิ

ลงทุน 
(ล้านบาท) 

1. บจก. ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรก
แรน็ซ ์(TFF) 

183.00 ลา้นบาท 183.00 ลา้นบาท 99.99% 187.97 

2. บจก. เบสท ์โอเดอร ์(BO) 36.50 ลา้นบาท 36.50 ลา้นบาท 99.97% 36.58 
3. บจก. พรเีมี่ยมฟูด้ส ์(PFC) 439.00 ลา้นบาท 439.00 ลา้นบาท 99.99% 444.17 
4. R&B FOOD SUPPLY VIETNAM 

LIMITED LIABILITY COMPANY 
(RBVN) 

21,000 ลา้นเวียดนามดอง  
(หรอืประมาณ 27.49 ลา้นบาท) 

15,680 ลา้นเวียดนามดอง  
(หรอืประมาณ 22.76 ลา้นบาท) 

100.00% 22.76 

5. PT RBFOOD SUPPLY 
INDONESIA (RBINT) 

20,000 ลา้นรูเปีย 
(หรอืประมาณ 45.72 ลา้นบาท)  

8,108 ลา้นรูเปีย 
(หรอืประมาณ 20.18 ลา้นบาท)  

60.00% 14.89 

6. PT RBFOOD MANUFAKTUR 
INDONESIA (RBINM) 

20,000 ลา้นรูเปีย 
(หรอืประมาณ 45.72 ลา้นบาท)  

16,066 ลา้นรูเปีย 
(หรอืประมาณ 36.28 ลา้นบาท)  

80.00% 36.28 

7. GUANG-ZHOU-TAI-MEI-WEI-
SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-
SI (RBCH) 

3.00 ลา้นหยวน 
(หรอืประมาณ 13.37 ลา้นบาท)  

3.00 ลา้นหยวน  
(หรอืประมาณ 13.37 ลา้นบาท) 

/1 

100.00% 13.37 

รวมมูลค่าเงนิลงทุน    756.02 

หมายเหตุ : /1RBCH เม่ือ 14 สิงหาคม 2562 ช าระทนุจดทะเบียน 3.00 ลา้นหยวน หรอืประมาณ 13.37 ลา้น 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไมม่ีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดา้นลบตอ่การด าเนินธุรกิจอย่างมี
นยัส าคญั และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบดา้นลบตอ่สินทรพัยข์องบริษัทที่มีจ านวนสงูกวา่รอ้ยละ 5 ของ
สว่นของผูถื้อหุน้  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคัญอื่น 
 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์
ช่ือภาษาไทย : บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ : R&B Food Supply Public Company Limited 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0107561000374 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ : RBF 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวตัถุที่ใชเ้ป็นสว่นผสม

ในอาหาร (Food Ingredients)  หลายกลุ่มดังนี ้ (1)  กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น 
(Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวตัถุแต่งกลิ่นที่น  าไปเป็นส่วนผสมใน
น า้หอมและเครื่องส าอาง (2) กลุ่มแป้งและซอส (3) กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้ 
(4) กลุม่ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง (5) กลุม่บรรจุภณัฑพ์ลาสติก และ (6) กลุม่
ผลิตภณัฑซ์ือ้มาและจ าหน่ายไปซึ่งเป็นสินคา้ประเภท Food Additive อาทิ 
สารกนับดู สารกนัรา กรดมะนาว เป็นตน้ รวมถึงนมผง และปลอกไสก้รอก  
นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษัทย่อยยังไดล้งทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ 
โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์
กอลฟ์ 

ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ : 3395 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับึงทองหลาง) ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

ที่ตัง้โรงงาน :  

โรงงำน ที่ตั้ง 

โรงงานท่ี 1 
3395 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) ถนนลาดพรา้ว แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โรงงานท่ี 2 130/160 - 161 หมูท่ี่ 3 ต าบลวงัจฬุา อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13170 
โรงงานท่ี 3 134 หมูท่ี่ 1 ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
โรงงานท่ี 4 136 หมูท่ี่ 5 ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
โรงงานท่ี 5 136/1 หมูท่ี่ 5 ต าบลบา้นหวา้ อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
โรงงานท่ี 6 989 หมูท่ี่ 1 ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 
โรงงานท่ี 7 135 หมูท่ี่ 5 ต าบลบา้นหวา้  อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13160 

โรงงานท่ี 8 
258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พรา้ว ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
50290 

โรงงานท่ี 9 
B2- 4A FACTORY, LOT B, LONG HAU INDUSTRIAL PARK, LONG HAU 
COMMUNE,CAN GIUOC DISTRICT, LONG AN, VIETNAM 

โรงงานท่ี 10 
JL.JABABEKA IX-A SFB BLOK P-6B KAWASAN INDUSTRI JABABEKA CIKARANG 
UTARA – BEKASI 17530, INDONESIA 
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โทรศพัท ์ : (66) 02 – 946 6813 – 7 
โทรสาร : (66) 02 – 183 5710 
เว็บไซต ์(URL) : https://www.rbsupply.co.th/ 
ทนุจดทะเบียน : 2,000,000,000 บาท (สองพนัลา้นบาทถว้น) 
ทนุท่ีออกและเรยีกช าระแลว้ : 2,000,000,000 บาท (สองพนัลา้นบาทถว้น) 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไวต้อ่หุน้ : 1 บาท (หนึง่บาท) 2,000,000,000 บาท (สองพนัลา้นบาทถว้น) 

 
6.2 ข้อมูลทั่วไปบริษัทยอ่ย 

1) บริษัท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ ์จ ำกัด (TFF) 
ช่ือภาษาองักฤษ : Thai Flavour and Fragrance Co.,Ltd. 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายวตัถแุต่งกลิ่นและรส จ าหน่ายวตัถแุต่งกลิ่นส าหรบัน า้หอม

และเครื่องส าอาง สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด และลงทนุใน
ธุรกิจอื่น ไดแ้ก่ โรงแรมโนโวเทล ชมุพร บีช รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 

ทนุจดทะเบียน : 183.00 ลา้นบาท (รอ้ยแปดสบิสามลา้นบาทถว้น) 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไวต้อ่หุน้ : 5 บาท 

 
2) บริษัท พรีเม่ียมฟู้ดส ์จ ำกัด (PFC) 

ช่ือภาษาองักฤษ : Premium Foods Co., Ltd. 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์บแหง้และผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง และลงทุน

ในธุรกิจอื่น ไดแ้ก่ โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม ่
ทนุจดทะเบียน : 439.00 ลา้นบาท (สีร่อ้ยสามสบิเกา้ลา้นบาทถว้น) 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไวต้อ่หุน้ : 100 บาท 

 
3) บริษัท เบสท ์โอเดอร ์จ ำกัด (BO) 

ช่ือภาษาองักฤษ : Best Odour Co., Ltd. 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยสผีสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด 
ทนุจดทะเบียน : 36.50 ลา้นบาท (สามสบิหกลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไวต้อ่หุน้ : 100 บาท 

 
4) R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company (RBVN) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : (1) ผลติและจ าหนา่ยเกลด็ขนมปัง (อยูร่ะหวา่งการน าเขา้และติดตัง้เครือ่งจักร) 
(2) จ าหน่ายวตัถแุตง่กลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุง
รส ซอสและน า้จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภณัฑอ์บแหง้ ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง 
และ Food Additive 

ทนุจดทะเบียน : 21,000,000,000 เวียดนามดอง (หรอืประมาณ 27.49 ลา้นบาท) 
หมายเหต ุ: -  RBVN มีความประสงคจ์ะตัง้โรงงานเพ่ือผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนมปัง ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการน าเข้า

และตดิตัง้เครื่องจกัร โดยคาดวา่จะแลว้เสรจ็และเปิดด าเนินการไดใ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2563   

https://www.rbsupply.co.th/
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                  -  อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ าวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100 
เวียดนามดอง เทา่กบั 0.1309 บาท (อตัราขาย) 

 
 

5) PT RB Food Supply Indonesia (RBINT) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จ าหน่ายวตัถแุต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส 

ซอสและน า้จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภณัฑอ์บแหง้ ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง และ 
Food Additive 

ทนุจดทะเบียน : 20,000,000,000 รูเปีย (หรอืประมาณ 45.72 ลา้นบาท)  
มลูคา่หุน้ท่ีตราไวต้อ่หุน้ : 1,000,000 รูเปีย (หรอืประมาณ 2,285.80 บาท) 
หมายเหต ุ: - อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ประจ าวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย: 1,000 รูเปีย เทา่กบั 2.2858 บาท (อตัราขาย) 
 

 
6) PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผลติและจ าหนา่ยเกลด็ขนมปัง 
ทนุจดทะเบียน : 20,000,000,000 รูเปีย (หรอืประมาณ 45.72 ลา้นบาท) 
มลูคา่หุน้ท่ีตราไวต้อ่หุน้ : 1,000,000 รูเปีย (หรอืประมาณ 2,285.80 บาท) 

หมายเหตุ : ปัจจุบันอยู่ระหว่างด  าเนินการขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวข้อง คาดว่าจะติดตัง้เครื่องจักรแล้วเสร็จและเปิด
ด าเนินการไดใ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2563 

                  - อา้งอิงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ าวนัที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย: 1,000 รูเปีย เทา่กบั 2.2858 บาท (อตัราขาย) 

  

 
7) GUANG-ZHOU-TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (RBCH) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จ าหน่ายวตัถแุตง่กลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่
แข็ง 

ทนุจดทะเบียน : 3,000,000 หยวน (หรอืประมาณ 13.12 ลา้นบาท) 
หมายเหต ุ: -  ปัจจบุนัปัจจบุนับรษัิทเริม่มีรายไดจ้ากการจ าหนา่ยไดใ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2562 
                 -  อา้งอิงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ประจ าวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ธนาคารแหง่ประเทศ

ไทย: 1 หยวน เทา่กบั 4.3736 บาท (อตัราขาย) 
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6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 
 

6.3.1 นายทะเบียนหลกัทรพัยห์ุน้สามญั  บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 1 อาคาร B 
เลขที่ 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: (66) 02 – 009 9000 
โทรสาร : (66) 02 – 009 9991 
TSD Call Center : (66) 02 – 009 9999 
 

6.3.2 ผูส้อบบญัชี  บรษัิท ไพรซว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298 
ชัน้ 15 อาคาร บางกอกซิตี ้ทาวเวอร ์179/74-80 ถนนสาธรใต ้
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์ (66) 02 – 344 1000 
โทรสาร (66) 02 – 286 5050 
 

6.3.3 ผูต้รวจสอบภายใน  บรษัิท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั 
เลขที่ 35 ซอยวชิรธรรมสาธิต 36 ถนนสขุมุวิท 101/1 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 
โทรศพัท ์(66) 02 – 746 4861 - 3 
โทรสาร (66) 02 – 746 4569 
 

6.3.4 ที่ปรกึษาการเงิน 
 

 บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ชัน้ 10  
หอ้ง 1011-1012 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์(66) 02 – 264 5678  
โทรสาร (66) 02 – 264 5679 
 

6.3.5 ที่ปรกึษากฎหมาย 
 

 บรษัิท เทพ จ ากดั 
เลขที่ 1193 อาคารเอก็ซมิ ชัน้ 11 หอ้ง 1106 - 1108 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท ์(66) 02 – 278 1679 - 84 
โทรสาร (66) 02 – 271 2367 
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6.4 ข้อมูลสัญญำด ำเนินงำนอื่นๆ 

รายละเอียดส าคญัของสญัญา - สญัญาไมป่ระกอบธุรกิจแขง่ขนักนั 
คูส่ญัญา ผูใ้หส้ญัญาที่ 1 : บรษัิท รเิวอรแ์คว โบตานิก การเ์ดน้ จ ากดั  

ผูใ้หส้ญัญาที่ 2 : นางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 
ผูใ้หส้ญัญาที่ 3 : นายสมชาย รตันภมูิภิญโญ 
ผูใ้หส้ญัญาที่ 4 : นางสาวจณัจิดา รตันภมูิภิญโญ 
ผูใ้หส้ญัญาที่ 5 : นางสาวสนาธร รตันภมูิภิญโญ 
ผูใ้หส้ญัญาที่ 6 : นายสรุนาถ กิตติรตันเดช 
ผูใ้หส้ญัญาที่ 7 : นายธีรพฒัน ์ญาณาธรกลุ 

วตัถปุระสงคข์องสญัญา เพื่อท าสญัญาการไมป่ระกอบธุรกิจแขง่ขนักนักบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

ระยะเวลาที่สญัญามีผลบงัคบัใช ้ จะไม่แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสญัญาฉบบันีจ้นกว่าบริษัทจะไดร้บัอนุญาตจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยใ์นการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้แรกต่อประชาชน 
หลงัจากนัน้ ถา้จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญา บริษัทจะตอ้งด าเนินการขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ของบริษัท อีกทัง้ จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศ
ของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) จึงจะด าเนินการได้ 

เง่ือนไขส าคญัอื่น - ผู้ให้สัญญาจะไม่ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือรีสอรท์ ซึ่งมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน หรือ
คลา้ยกนักบัธุรกิจของบริษัทและบรษัิทยอ่ย เพื่อเป็นการแขง่ขนักนัไมว่า่จะเป็นทางตรงหรอื
ทางออ้ม 

- ผูใ้หส้ญัญาจะไมเ่ขา้ไปรว่มทนุไมว่า่ดว้ยวิธีการใดๆ หรอืถือหุน้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มใน
บรษัิทอื่นหรอืบคุคลอื่น หรอืตัง้ตวัแทนหรอืมอบหมายใหบ้คุคลใดประกอบธุรกิจโรงแรมหรือ
รสีอรท์อนัมีสภาพเป็นอยา่งเดียวหรอืคลา้ยกนักบัธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

- ผูใ้หส้ญัญาจะไม่เป็นที่ปรึกษาและ/หรือผูใ้หค้  าแนะน าแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมหรอืรสีอรท์ ซึง่มีสภาพอยา่งเดียวกนักบัธุรกิจของบริษัทหรอืบรษัิทยอ่ย 

- ผูใ้หส้ญัญาจะไมไ่ปด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ในลกัษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจแข่งขนั
กนักบัธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้การใหค้  าปรกึษาหรือค าแนะน าแก่บคุคลหนึง่
บคุคลใดที่เก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 
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สัญญำเงนิกู้ 
ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสัญญำเงนิกู้ระยะยำวกับสถำบันกำรเงนิในประเทศ ดังนี้ 

ประเภทวงเงนิ 
วงเงนิรวม 
(ล้ำนบำท) 

วันสิน้สุดสัญญำ อัตรำดอกเบีย้ต่อปี 
ภำระหนี้ ณ  

31 ธ.ค. 2562 
หลักประกัน 

สถำบันกำรเงนิแห่งที่ 1 
RBF 
1. เงินกูย้ืมระยะยาว 

วตัถุประสงคเ์พื่อใชซ้ือ้ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกู
สร้าง  ( ปัจจุบัน คือ โรงงานผลิตแป้ง
ประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุง
รส ซอสและน ้าจิ ้ม ที่นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค เลขที่ 989 หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นเลน 
อ า เ ภ อ บ า ง ป ะ อิ น  จั ง ห วั ด
พระนครศรอียธุยา) 

 
45.00 

 
19 มิถนุายน 2564 
ปิดบญัชีเงินกู ้
วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 

 
MLR 

 
- 

 
- จ านองโฉนดที่ดินเลขที่ 56563 อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยธุยา พรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง กรรมสิทธ์ิ 
RBF 

- ค า้ประกนับคุคลในนามนางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ
เต็มวงเงิน 

สถำบันกำรเงนิแห่งที่ 2 
RBF 
1. เงินกูย้ืมระยะยาว 

วตัถุประสงคเ์พื่อใชซ้ือ้ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกู
สรา้ง (ปัจจุบนั คือ โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์
ป ระ เภทแป้ งป ระกอบอาหา ร  และ
เครื่องปรุงรส ตัง้อยู่เลขที่ 130/60 - 61 หมู่
ที่ 3 ต าบลวังจุฬา อ าเภอวงันอ้ย จังหวดั
พระนครศรอียธุยา)  

 
28.00 

 
 
 
 
 
 

 
7 สงิหาคม 2566 
ปิดบญัชีเงินกู ้

วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 
2562 

 
 

 

 
MLR-1.50% 

 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 

 
- จ านองโฉนดที่ดินเลขที่ 6361 6362 11358 และ 

11359 อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา พรอ้มสิ่ง
ปลกูสรา้ง กรรมสทิธ์ิ RBF 

- ด ารงอัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(D/E Ratio) ทุกขณะไม่เกิน 2.5 เท่า และไม่ต ่า
กวา่ 0 เทา่ 

- ด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้
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ประเภทวงเงนิ 
วงเงนิรวม 
(ล้ำนบำท) 

วันสิน้สุดสัญญำ อัตรำดอกเบีย้ต่อปี 
ภำระหนี้ ณ  

31 ธ.ค. 2562 
หลักประกัน 

 (DSCR) ทกุขณะไมน่อ้ยกวา่ 1.5 เทา่ 
PFC 
2. เงินกูย้ืมระยะยาว 

วตัถปุระสงคเ์พื่อใชซ้ือ้โรงแรมไอบิส สไตล ์
เชียงใหม ่
 

 
75.00 

 
28 ธนัวาคม 2567 

 
MLR-1.50% 

 

 
45.84 

 
- จ านองโฉนดที่ดินเลขที่ 46458 ต.ช้างเผือก อ.

เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กรรมสิทธ์ิ ดร.สมชาย 
รตันภมูิภิญโญ 

- จ านองสิ่ งปลูกสร้าง  ( โรงแรมไอบิส  สไตล์ 
เชียงใหม่) เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 1 ต.ชา้งเผือก อ.เมือง
เชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่กรรมสทิธ์ิ PFC 

- ด ารงอัตราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(D/E Ratio) ทุกขณะไม่เกิน 1.0 เท่า และไม่ต ่า
กวา่ 0 เทา่ 

- ด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี ้
(DSCR) ทกุขณะไมน่อ้ยกวา่ 1.25 เทา่ 

- ค า้ประกนับคุคลในนามนายสรุนาถ กิตติรตันเดช
เต็มวงเงิน 

3. เงินกูร้ะยะยาว 
วัตถุประสงค์ เพื่ อ ใ ช้ซื ้อ เค รื่ อ ง  Food 
Vacuum Freeze Dryer 

15.20 4 มิถนุายน 2565 4.00% 8.25 จดทะเบียนจ านองเพิ่มหลกัทรพัยล์  าดบัสอง 
- จ านองโฉนดที่ดินเลขที่ 46458 ต.ช้างเผือก อ.

เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กรรมสิทธ์ิ ดร.สมชาย 
รตันภมูิภิญโญ 

- จ านองสิ่งสรา้ง (โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่) 
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ประเภทวงเงนิ 
วงเงนิรวม 
(ล้ำนบำท) 

วันสิน้สุดสัญญำ อัตรำดอกเบีย้ต่อปี 
ภำระหนี้ ณ  

31 ธ.ค. 2562 
หลักประกัน 

เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 1 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.
เชียงใหม ่กรรมสทิธ์ิ PFC 

- ค า้ประกนับคุคลในนามนายสรุนาถ กิตติรตันเดช
เต็มวงเงิน 

 

ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสัญญำเงนิกู้ยมืจำกบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนี้ 

คู่สัญญำ 
จ ำนวนเงนิ  
(ล้ำนบำท) 

วันที่ท ำสัญญำ วันสิน้สุดสัญญำ อัตรำดอกเบีย้ต่อปี 
ภำระหนี้ ณ  
31 ธ.ค.62 

เงือ่นไขกำรช ำระเงนิคนืเงนิกู ้

1. TFF (“ผู้กู”้) 
ดร.สมชำย รัตนภมิูภญิโญ (“ผู้ให้กู”้) 
วัตถุป ร ะสงค์ เ พื่ อ ใ ช้ ในการจัด

โครงสรา้งกลุม่ 

50.00 14 ธนัวาคม 2561 13 ธนัวาคม 2566 1.97% 50.00 - ช าระคืนเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้เป็น
รายเดือนตามที่ตกลงกนั 

2. RBF (“ผู้กู”้) 
ดร.สมชำย รัตนภมิูภญิโญ (“ผู้ให้กู”้) 
วัตถุป ร ะสงค์ เ พื่ อ ใ ช้ ในการจัด
โครงสรา้งกลุม่ 

508.00 10 เมษายน 2561 
ปิดบญัชีเงินกู ้
วนัท่ี 31 ตลุาคม 

2562 

9 เมษายน 2566 1.97% - - ช าระคืนเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้เป็น
รายเดือนตามที่ตกลงกนั 

3. PFC (“ผู้กู”้) 
บริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จ ำกัด 
(“ผู้ให้กู้”) 
วัตถุป ร ะสงค์ เ พื่ อ ใ ช้ ในการจัด
โครงสรา้งกลุม่ 

70.00 13 มิถนุายน 2560 
ปิดบญัชีเงินกู ้

วนัท่ี 25 พฤศจิกายน
2562 

25 สงิหาคม 2566 1.95% - - ช าระคืนเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้เป็น
รายเดือนตามที่ตกลงกนั 
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4. PFC (“ผู้กู”้) 
บริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จ ำกัด 
(“ผู้ให้กู้”) 
 
วัตถุป ร ะสงค์ เ พื่ อ ใ ช้ ในการจัด
โครงสรา้งกลุม่ 

45.60 1 กนัยายน 2558 
ปิดบญัชีเงินกู ้

วนัท่ี 25 พฤศจิกายน
2562 

31 สงิหาคม 2563 1.95% - - ช าระคืนเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้เป็น
รายเดือนตามที่ตกลงกนั 
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ส่วนที ่2 
 

การจัดการและการก ากับดแูลกิจการ 

 

 

 

 

 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(7) ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ หนา้ที่ 123 
 

 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 2,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
2,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และทุนช าระแลว้จ านวน 2,000,000,000 บาทและไม่มีการออกหุน้
ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 
 รายช่ือและสดัสว่นการถือหุน้ของกลุม่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม 2562 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหุน้ 
จ านวนหุ้น 

(หุน้) 
สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

1. นางเพช็รา  รตันภมูิภิญโญ 578,531,000 28.93 
2. ดร.สมชาย  รตันภมูิภิญโญ 578,530,900  28.93 
3. พ.ต.พญ.จณัจิดา  รตันภมูิภิญโญ 160,159,000 8.01 
4. พญ.สนาธร  รตันภมูิภิญโญ 160,159,000 8.01 
5. San-Ei Gen F.I.I. Inc. 15,000,000 0.75 
6. กองทนุเปิด บวัหลวงหุน้ระยะยาว 9,226,500 0.46 
7. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED A/C CLIEN 9,000,000 0.45 
8. บรษัิท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 8,425,000 0.42 
9. นายสรุนาถ  กิตติรตันเดช 7,156,100 0.36 
10. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 7,141,100 0.36 

หมายเหตุ :  บคุคลล าดบัที่ 1 เป็นคูส่มรสกบับคุคลล าดบัที่ 2  
บคุคลล าดบัที่ 3 และบคุคลล าดบัที่ 4 เป็นบตุรของบคุคลล าดบัที่ 1 และบคุคลล าดบัที่ 2  
บคุคลล าดบัที่ 9 เป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลล าดบัที่ 1  

 
 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแตล่ะปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  40 ของก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจาก
หกัส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงิน เฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทค านึงถึงความจ าเป็นและ
เหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั ทัง้นี ้มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อขออนมุตัิ 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดห้ากเห็นว่ามีความเหมาะสม
และไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท และจะตอ้งรายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 
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บริษัทย่อยไม่ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลประกอบการของแต่ละบริษัทใน
แต่ละปี  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยอ่ยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทย่อย โดยจะตอ้งไดร้บั
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท
ย่อยมีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได ้แลว้ให้
คณะกรรมการรายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวถดัไป  

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหกัส ารองต่างๆ ทกุประเภท
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้กบั
กระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทย่อยจะค านงึถึงความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ 
ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั  
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ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตลาดและวางแผน 
ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ(รกัษาการ) 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฎิบตักิาร 
นายธีรพฒัน ์ญาณาธรกลุ 

ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
นายสรุนาถ กิตตริตันเดช 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (EVP) 

นางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
นางสาวณิศดาภทัธ์ิ ชะโลธร 

ผูจ้ดัการฝ่าย Credit Control 
คณุวาสนา อณุหโชค 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
นางบุษกร มาโนชกลุ 

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน
นายสรุชยั ปรชัญาโณทยั 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
หมายเหตุ : ต าแหนง่ที่ 0-7 ผูบ้รหิารตามนิยามส านกังาน ก.ล.ต. 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) 
รายช่ือคณะกรรมการบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางเบญจวรรณ  รตันประยรู ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

2. ดร.สมชาย  รตันภมูิภิญโญ กรรมการบรษัิท 

3. นางเพช็รา  รตันภมูิภิญโญ กรรมการบรษัิท 

4. พ.ต.พญ.จณัจิดา  รตันภมูิภิญโญ กรรมการบรษัิท 
5. พญ.สนาธร  รตันภมูิภิญโญ กรรมการบรษัิท 
6. นายสรุนาถ  กิตติรตันเดช กรรมการบรษัิท 

7. นายธีรพฒัน ์ ญาณาธรกลุ กรรมการบรษัิท 

8. นายรตัน ์ ดา่นกลุ กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

9. ผศ.ศภุสนิ  สรุยิะ กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : - ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 5/2560 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตัง้ 1.ดร.สมชาย รตันภูมิ-ภิญโญ    
2. พ.ต.พญ.จัณจิดา รตันภูมิภิญโญ 3.พญ.สนาธร รตันภูมิภิญโญ 4.นายสุรนาถ กิตติรตันเดช 5.นายธีรพัฒน-์ 
ญาณาธรกลุ เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท 

- ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 6/2560 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตัง้ 1.นางเบญจวรรณ รตันประยรู      
2.นายรตัน ์ดา่นกลุ 3.ผศ.ศภุสิน สรุยิะ เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

- รายละเอียดประวตัิกรรมการบรษัิทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
- รายละเอียดกรรมการบรษัิทยอ่ยปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ ดร.สมชาย รตันภูมิภิญโญ หรือนางเพ็ชรา รตันภูมิภิญโญ                
ลงลายมือช่ือร่วมกับพ.ต.พญ.จัณจิดา รตันภูมิภิญโญ หรือพญ.สนาธร รตันภูมิภิญโญ รวมเป็นสองคนและประทบัตรา
ส าคญัของบรษัิท เวน้แตใ่นกรณีการกระท านิติกรรมเก่ียวกบัท่ีดินและอสงัหารมิทรพัย ์และการจดทะเบียนสทิธินิติกรรมกบั
ส านักงานที่ดิน กรมที่ดิน ให้ดร.สมชาย รตันภูมิภิญโญ นางเพ็ชรา รตันภูมิภิญโญ พ.ต.พญ.จัณจิดา รตันภูมิภิญโญ 
พญ.สนาธร รตันภมูิภิญโญ กรรมการสองคนในสีค่นนีล้งลายมือรว่มกนัและประทบัตราส าคญับรษัิท  
 
 ขอ้จ ากดัอ านาจของกรรมการ : -ไมม่ี- 
 

 โดยมีนายสรุชยั ปรชัญาโณทยั ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. จดัการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบับรษัิท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ย

กฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิท 

2. จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบัญชี
ของบรษัิท โดยบรษัิทควรจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ วาระการประชมุและเอกสารประกอบการพิจารณา
เป็นการลว่งหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร และตอ้งไมน่อ้ยไปกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดในขอ้บงัคบับรษัิท 

3. จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อครัง้ และควรตอ้งเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการ
พิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยส าคัญ รายการที่มีนัยส าคัญควรรวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ทรพัยส์ินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส าคญัต่อบริษัท รายการซือ้หรือขายทรพัยส์ินที่ส  าคญั การขยาย
โครงการลงทนุ การพิจารณาและอนมุตัิการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และ
การก าหนดนโยบายการบรหิารการเงินและการบรหิารความเสีย่งของกิจการบรษัิท เป็นตน้ 

4. จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

5. จัดใหม้ีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเช่ือถือได ้รวมทัง้ ดูแลใหม้ีระบบ
จดัเก็บเอกสารที่ท าใหส้ามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 

6. จดัใหม้ีการท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทใหม้ีความถกูตอ้งเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริงครบถว้นและถกูตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรอง
โดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
และอนมุตัิ 

7. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีที่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศก าหนด 
และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบคา่สอบบญัชีประจ าปี เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

8. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

9. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ ตลอดจนการเขา้รว่มลงทนุ
กบัผูป้ระกอบการรายอื่น ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบรหิาร 

10. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ  านาจผกูพนับรษัิทได ้

11. พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ถือหุน้เพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และ
พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นไดว้่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท าเช่นนัน้ 
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวถดัไป 

12. บงัคบัใชน้โยบายควบคมุและกลไกการก ากบัดแูลกิจการบรษัิทท่ีเขา้ไปลงทนุกบับรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม ไดแ้ก่  
12.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบซึ่งไดก้ าหนดไวส้  าหรบักรรมการที่ไดร้บัมติเห็นชอบจากที่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหเ้ขา้เป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มตามสดัสว่นการ
ถือหุน้ของบรษัิทในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มนัน้ ๆ 

12.2 ติดตามผลการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มใหเ้ป็นไปตามแผนและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
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12.3 ติดตามดูแลใหบ้ริษัทย่อยเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการ
ระหวา่งกนั และการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  าคญัแก่บรษัิทใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

12.4 หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยท ารายการกับบคุคลที่เก่ียวโยง มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน หรือท า
รายการส าคญัอื่นใดนัน้ คณะกรรมการบรษัิทโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กรรมการหรอืบคุคลอื่นใดที่ไดร้บัมติจากที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ใหร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารในบรษัิทยอ่ย มีหนา้ที่ก ากบัดแูลให้
บริษัทย่อยปฏิบตัิตามกลไกก ากบัดแูลเก่ียวกบัรายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั รายการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่
ทรพัยส์นิ รวมทัง้รายการท่ีส าคญัตามบรษัิทก าหนด ทัง้นี ้ใหพ้ิจารณาการท ารายการดงักลา่วของบรษัิทยอ่ย
ท านองเดียวกับการท ารายการในหลกัเกณฑล์กัษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทตอ้งไดร้บัมติจากที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทหรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท แลว้แตก่รณี 

13. พิจารณาและมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทรว่มตามสดัสว่นการถือหุน้ในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม รวมถึงก าหนดใชน้โยบายการควบคมุและกลไกการ
ก ากบัดแูลกิจการที่บริษัทเขา้ไปลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการก ากบัดแูลบริษัท
ย่อยตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ฉบบั
ตามที่ไดม้ีการแกไ้ข รวมถึงที่จะมีการแกไ้ขภายหนา้ 

14. พิจารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และ /หรือค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ที่แตง่ตัง้ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ก  าหนดนัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  ดงักลา่ว สามารถพิจารณาและอนมุตัิ
รายการที่อาจมีความขดัแยง้มีสว่นไดส้ว่นเสีย หรือความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดท ากบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย
(ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและอนมุตัิ
ไวแ้ลว้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหป้ระธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทน
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติ
คณะกรรมการบรษัิทในรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษัิทอยา่งชดัเจน และระบขุอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูร้บั
มอบหมายที่ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

15. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึง่หรอืหลายคนหรอืบคุคลอื่นใดในการปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึง่
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร   ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อสมควร 

 ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหบ้คุคลดงักล่าว  สามารถพิจารณา
และอนมุตัิรายการท่ีตนหรอืบคุคลที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด ที่จะท าขึน้กบับรษัิทหรือ
บริษัทย่อย(ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป หรือเป็นตาม
นโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
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วิธีการตามที่ก าหนดเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคัญ ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ และ/หรอืประกาศอื่นใดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

16. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานใหบ้ริษัททราบถึงการมีสว่นไดส้ว่นเสียของตนหรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ซึ่ง
เป็นส่วนไดส้่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

17. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงคูส่มรสหรอืบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร ใชข้อ้มลูภายใน
บรษัิท และบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม ทัง้ที่ไดจ้ากการกระท าตามหนา้ที่หรอืในทางอื่นใด ที่มีหรอือาจมีผลกระทบเป็น
นยัส าคญัต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม เพื่อประโยชนต์อ่ตนเองหรือผูอ้ื่นไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้มและไมว่า่
จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก็่ตาม 

18. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท รวมถึงบคุคลที่เก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดงักลา่ว มีหนา้ที่แจง้ใหบ้รษัิท
ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และหลกีเลีย่งการท ารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท บรษัิท
ยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มดงักลา่ว 

19. แตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิทเพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษัิทในการปฏิบตัิงานตา่งๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษัิท
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและแนวทางที่เก่ียวขอ้ง 

 

สถติิการเข้าประชุมคณะกรรมการ ใน ปี 2560 – ปี 2562  
          หน่วย : จ านวนคร้ัง 

รายชื่อคณะกรรมการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 

1. นางเบญจวรรณ  รตันประยรู 1/3 7/7 6/6 
2. ดร.สมชาย  รตันภมูิภิญโญ 3/3 7/7 6/6 
3. นางเพช็รา  รตันภมูิภิญโญ - 7/7 6/6 

4. พ.ต.พญ.จณัจิดา  รตันภมูิภิญโญ 3/3 5/7 6/6 

5. พญ.สนาธร  รตันภมูิภิญโญ 3/3 4/7 6/6 

6. นายสรุนาถ  กิตติรตันเดช 3/3 7/7 6/6 
7. นายธีรพฒัน ์ ญาณาธรกลุ 3/3 7/7 6/6 
8. นายรตัน ์ ดา่นกลุ 1/3 7/7 6/6 
9. ผศ.ศภุสนิ  สรุยิะ 1/3 7/7 4/6 

ทีม่า : ขอ้มลูจากบรษัิท 
หมายเหตุ : -        ขอ้มลูแสดงจ านวนครัง้ที่กรรมการเขา้รว่มประชมุตอ่จ านวนครัง้การประชมุ 

- ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 5/2560 เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตัง้ 1.ดร.สมชาย รตันภูมิภิญโญ             
2. พ.ต.พญ.จัณจิดา รตันภูมิภิญโญ 3.พญ.สนาธร รตันภูมิภิญโญ 4.นายสุรนาถ กิตติรตันเดช 5.นายธีรพัฒน์ 
ญาณาธรกลุ เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท 
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- ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 6/2560 เม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตัง้ 1.นางเบญจวรรณ รตันประยรู               
2.นายรตัน ์ดา่นกลุ  3.ผศ.ศภุสิน สรุยิะ เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  

 
8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team) 

รายช่ือคณะผูบ้รหิาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.สมชาย  รตันภมูิภิญโญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายตลาดและวางแผน (รกัษาการ) 

2. นางเพช็รา  รตันภมูิภิญโญ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3. นายสรุนาถ/1 กิตติรตันเดช ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
4. นายธีรพฒัน ์ ญาณาธรกลุ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

5. นายสรุชยั   ปรชัญาโณทยั ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
6. นางบษุกร/2 มาโนชกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
7 นางสาวณิศดาภทัธ์ิ  ชะโลธร ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

หมายเหตุ: - รายละเอียดประวตัิผูบ้รหิารบรษัิทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
- รายละเอียดผูบ้รหิารบรษัิทยอ่ยปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
- บรษัิทอยูร่ะหวา่งการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ส าหรบัการเขา้รบัต  าแหน่งประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายตลาดและ
วางแผน โดยหากสรรหาไดแ้ลว้ จะด าเนินการน าประวตัิของบคุคลดงักลา่วเขา้ระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของ
บรษัิทตอ่ไป 

- /1 ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงินคือ นายสรุนาถ กิตติรตันเดช จบการศกึษาระดบั
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัเซ็นทรลั มิชิแกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา และปรญิญาตรี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                  
โดยมีประสบการณก์ารท างานที่ผ่านมา ดงันี ้

ปี 2560 - ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2545 – ปัจจบุนั   ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษัิท พรเีม่ียมฟูด้ส ์จ  ากดั 

- /2 ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายใหร้ับผิดชอบในการควบคุมดูแลการท าบัญชี คือ นางบุษกร มาโนชกุล จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเซนตจ์อหน์ และปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาเกษมบณัฑิต และปรญิญาตร ีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหงโดยมีประสบการณก์ารท างานที่ผ่านมา ดงันี ้ 

ปี 2533 - ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งสมหุบ์ญัช ี
บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. ควบคมุการด าเนินกิจการ วางแผนกลยทุธใ์นการด าเนินงาน และบรหิารงานประจ าวนัของบรษัิท 

2. ตดัสนิในเรือ่งที่ส  าคญัของบรษัิท ก าหนดภารกิจวตัถปุระสงค ์แนวทาง นโยบายของบรษัิท รวมถึงการควบคมุ
การบรหิารงานในสายงานตา่งๆ 

3. เป็นผูม้ีอ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดตอ่ สั่งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสารค าสั่ง หนงัสอื
แจง้ใดๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นคูม่ืออ านาจด าเนินการ 

4. มีอ านาจจา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ยบคุคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และผลตอบแทน
ที่เหมาะสม และใหม้ีอ  านาจปลดออก ใหอ้อกตามความเหมาะสมของพนกังานระดบัตา่งๆ ตามที่ก าหนดไวใ้น
คูม่ืออ านาจด าเนินการ 

5. มีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้เพื่อประโยชนข์องบรษัิท 

6. พิจารณาการลงทนุในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการ
บรษัิท 

7. อนมุตัิและแตง่ตัง้ที่ปรกึษาดา้นตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงาน 

8. ด าเนินการใดๆตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการบรษัิท 

 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหารดงักลา่วขา้งตน้  จะไม่รวมถึง
อ านาจ และ/หรอื การมอบอ านาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที่ตน หรอืผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
(ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษัิท 
ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ขอ้บงัคบับรษัิท หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 
ตามขอ้ก าหนดในมาตรา 89/15 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชน พ.ศ.2535 ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี

เลขานุการบริษัทรบัผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  4/2561  
เมื่อวนัที่ 18 มิถุนายน 2561 มีมติแต่งตัง้ใหน้ายสรุชัย ปรชัญาโณทยั ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียด
ประวตัิเลขานกุารบรษัิทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นที่รบัผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบับริษัท ตลอดจน
เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

2. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ทะเบียนกรรมการ 

2.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท แบบแสดงรายการขอ้มลู
ประจ าและรายงานประจ าปีของบรษัิท 

2.3 หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
3. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัรายงาน 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(8) โครงสรา้งการจดัการ หนา้ที่ 132 
 

4. จดัท าระบบการเก็บรกัษาเอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการแสดงขอ้มลูดงัต่อไปนี ้รวมทัง้ดแูลใหม้ีการ
เก็บรกัษาเอกสารหรือหลกัฐานดงักล่าวใหถ้กูตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้ในระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 5 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรอืขอ้มลูดงักลา่ว 

 การเก็บรกัษาเอกสารและหลกัฐานขา้งตน้ ใหห้มายความรวมถึงการเก็บรกัษาดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์หรือ
ระบบอื่นใด ที่สามารถเรยีกดไูด ้โดยไมม่ีการเปลีย่นแปลงขอ้ความ 

4.1 การใหข้อ้มลูประกอบการขอมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

4.2 งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่
ตอ้งเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

4.3 ความเห็นของบรษัิทเมื่อมีผูท้  าค าเสนอซือ้หุน้ของบรษัิทจากผูถื้อหุน้เป็นการทั่วไป 

4.4 การใหข้อ้มลูหรอืรายงานอื่นใดเก่ียวกบักิจการท่ีบรษัิทจดัท าขึน้เพื่อเผยแพรต่อ่ผูถื้อหุน้หรอืประชาชน
ทั่วไปตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
6. ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บังคบัของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และไม่
กระท าการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัประโยชนข์องบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 

7. ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบและความระมดัระวงัเยีย่งวญิญชูนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพงึกระท า
ภายใตส้ถานการณอ์ยา่งเดียวกนั โดย 
7.1 การตดัสินใจไดก้ระท าไปดว้ยความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของ

บรษัิทเป็นส าคญั 
7.2 การตดัสนิใจไดก้ระท าบนพืน้ฐานขอ้มลูที่เช่ือโดยสจุรติวา่เพียงพอ และ 
7.3 การตดัสนิใจไดก้ระท าไปโดยตนไมม่ีสว่นไดเ้สยี ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในเรือ่งที่ตดัสนิใจนัน้ 

8. ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการบริษัทเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท รวมถึงหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบตัิ และติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอย่างถูกตอ้ง และ
สม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส  าคญัแก่กรรมการบรษัิท 

9. ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะน า 
ลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิทแก่กรรมการใหม่ 

10. จดัประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษัิท 

11. สนบัสนุนใหม้ีการสรรหาหลกัสตูรอบรม สมัมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และพฒันากรรมการใหม้ีทกัษะ
และประสบการณท์ี่จะก่อใหเ้กิดการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการของบรษัิทไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ก. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

 คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562 ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประจ าปี 2562 ไมเ่กิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
เบีย้ประชมุ 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

หมายเหตุ 

1. คณะกรรมการบรษัิท 
- ประธานกรรมการบรษัิท 
- กรรมการบรษัิท 

 
25,000 
20,000 

กรรมการที่ไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิาร จะไดร้บั
คา่ตอบแทนนอกจากเบีย้ประชมุ เทา่กบั 20,000 
บาทตอ่คนตอ่เดือน  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
25,000 
20,000 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  
-  ประธานกรรมการสรรหาฯ 
-  กรรมการสรรหา 

 
 

25,000 
20,000 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
25,000 
20,000 

5. คณะกรรมการบรหิาร 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบรหิาร 

 
- 
- 

 

หมายเหตุ : บริษัทก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการ จากการเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
อาหาร และจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไดผ้่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบรษัิทแลว้ 

 

โบนสักรรมการ  
- ก าหนดเงินโบนสักรรมการบรษัิท เทา่กบั 200,000 บาทตอ่คนตอ่ปี 
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ในงวดปี 2561 - ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ปี 2561 ปี 2562 
ค่าเบีย้
ประชุม
รายครัง้ 

ค่า 
ตอบแทน
รายเดือน 

ค่า 
ตอบแทน 
รายปี 

รวม 
ค่าเบีย้
ประชุม
รายครัง้ 

ค่า 
ตอบแทน
รายเดือน 

ค่า 
ตอบแทน 
รายปี 

รวม 

1. นางเบญจวรรณ  รตันประยรู 160,000 240,000/2 200,000 600,000 150,000 240,000/2 200,000 590,000 

2. ดร.สมชาย  รตันภมิูภิญโญ 195,000/1 - 200,000 395,000 125,000/1 - 200,000 325,000 

3. นางเพ็ชรา  รตันภมิูภิญโญ 195,000/1 - 200,000 395,000 125,000/1 - 200,000 325,000 

4. พ.ต.พญ.จณัจิดา  รตันภมิูภิญโญ 120,000/1 240,000/2- 200,000 560,000 125,000/1 240,000/2- 200,000 565,000 

5. พญ.สนาธร  รตันภมิูภิญโญ 80,000 240,000/2- 200,000 520,000 120,000 240,000/2- 200,000 560,000 

6. นายสรุนาถ  กิตติรตันเดช 165,000/1 - 200,000 365,000 125,000/1 - 200,000 325,000 

7. นายธีรพฒัน ์ ญาณาธรกลุ 150,000/1 - 200,000 350,000 120,000 - 200,000 320,000 

8. นายรตัน ์ ดา่นกลุ 130,000 240,000/2 200,000 570,000 120,000 240,000/2 200,000 560,000 

9. ผศ.ศภุสิน  สรุยิะ 130,000 240,000/2 200,000 570,000 80,000 240,000/2 200,000 520,000 

หมายเหตุ : -     ในอดีต บรษัิทไมเ่คยก าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิท ตอ่มา ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 10 
เมษายน 2561 ไดมี้มติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทประจ าปี 2561 โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แตเ่ดือนมกราคม 2561 

-  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  5/2560 เ ม่ือวันที่  24 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้ง 1.ดร .สมชาย รัตนภูมิภิญโญ                                 
2. พ.ต.พญ.จณัจิดา รตันภมิูภิญโญ 3.พญ.สนาธร รตันภมิูภิญโญ 4.นายสรุนาถ กิตติรตันเดช 5.นายธีรพฒัน ์ญาณาธรกุล 
เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษัิท 

- ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 6/2560 เม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตัง้ 1.นางเบญจวรรณ รตันประยรู 2.นายรตัน์ 
ดา่นกลุ 3.ผศ.ศภุสิน สรุยิะ เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

/1    เบีย้ประชมุกรรมการบริษัทปี 2561 รวมค่าเบีย้ประชมุกรรมการบริษัทย่อยแลว้ ทัง้นี ้ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
ของบรษัิทยอ่ยมีมติอนมุตัิงดจา่ยคา่เบีย้ประชมุกรรมการโดยใหมี้ผลตัง้แตว่นัที่ 10 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

/2 กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารจะไมไ่ดค้า่ตอบแทนรายเดือน 
 

ข. คา่ตอบแทนผูบ้รหิารของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน
(คน) 

ล้านบาท 
จ านวน
(คน) 

ล้านบาท 
จ านวน
(คน) 

ล้านบาท 

เงินเดือน+ผลตอบแทนอื่น/1 4 20.31 4 30.91 4 30.68 
ทีม่า : ขอ้มลูจากบรษัิท 

หมายเหตุ :  - /1 ผลตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ โบนสั เงินสมทบน าสง่ประกนัสงัคม เงินสมทบกองทนุส  ารองเลีย้งชีพ ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 
และสวสัดิการอ่ืนๆ  

- บรษัิทไดมี้การจดัตัง้กองทนุส  ารองเลีย้งชีพตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2561 โดยปัจจบุนับรษัิทมอบหมายใหก้องทนุส  ารองเลีย้งชีพ 
ทิสโกม้าสเตอรร์ว่มทนุ เป็นผูบ้ริหารกองทนุฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทนุฯ ในอตัราไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 10 ของเงินเดือนตามอายกุารท างานของพนกังานโดยมีผลใชบ้งัคบัตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 
2561 เป็นตน้ไป 

- บรษัิทก าหนดคา่ตอบแทนผูบ้รหิารบรษัิท และบรษัิทยอ่ย โดยพิจารณาจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้1.เปรยีบเทียบบรษัิทที่อยู่
ในอุตสาหกรรมอาหาร และจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2.ผลก าไรของในแต่ละปี 3.ศักยภาพ และ
ประสบการณท์ างานของผูบ้รหิารแตล่ะราย 4.ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว ้5.หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารแต่
ราย โดยค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหารไดผ้่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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คา่ตอบแทน และที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทแลว้ ส  าหรบัคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารที่เหลือ ไดผ้่านการพิจารณาอนมุตัิโดย
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารบรษัิท 

 
8.5 จ านวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอ่ย (ไม่รวมผู้บริหาร) 

บริษัทและบริษัทย่อยมีจ านวนพนักงานแบ่งตามฝ่ายงาน ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 และ                       
ณ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก 
จ านวนคน (คน) 

ณ 31 ธ.ค.60 ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.62 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

1. ฝ่ายบญัชี 49 53 65 

2. ฝ่ายควบคมุวงเงินและเรง่รดัหนีส้นิ 15 17 15 

3. ฝ่ายบคุคล 24 26 32 

4. ฝ่ายธุรการ 19 9 14 

5. ฝ่ายจดัซือ้ 8 8 15 

6. ฝ่ายขาย 62 65 87 

7. ฝ่ายการตลาด 6 4 10 

8. ฝ่ายไอที 6 8 8 

9. ฝ่ายผลติ 176 219 136 

10. ฝ่ายวางแผนผลติ 23 16 17 

11. ฝ่ายคลงัสนิคา้ 36 47 48 

12. ฝ่ายขนสง่ 28 45 44 

13. ฝ่าย Security 10 10 11 

14. ฝ่ายวิศวกร&ซอ่มบ ารุง 37 40 56 

15. ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ 39 51 51 

16. ฝ่ายควบคมุคณุภาพ 47 66 44 

17. ฝ่ายโรงงาน 1 3 4 

รวมพนักงานรายเดือน 588 687 642 

พนักงานรายวนั 508 555 814 

รวมทั้งหมด 1,096 1,242 1,456 
หมายเหตุ : ขอ้มลูบรษัิท 

 
 
 
 
 
 
 
 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(8) โครงสรา้งการจดัการ หนา้ที่ 136 
 

8.6 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
ในปี 2560 ถงึปี 2562 บรษัิทมีคา่ตอบแทนบคุลากรทัง้หมด ดงันี ้ 

ค่าตอบแทนบุคลากร 
(หน่วย : บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงินเดือน เงินประกนัสงัคม เงินสมทบ
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

296.95 368.19 394.01 

หมายเหตุ: บรษัิทไดมี้การจดัตัง้กองทนุส  ารองเลีย้งชีพตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2561 โดยปัจจบุนับรษัิทมอบหมายใหก้องทนุส  ารองเลีย้งชีพ  
ทิสโกม้าสเตอรร์ว่มทนุ เป็นผูบ้รหิารกองทนุฯของบรษัิท โดยบรษัิทและบรษัิทยอ่ยจะจา่ยเงินสมทบเขา้กองทนุฯ ในอตัราไมน่อ้ยกวา่ 
รอ้ยละ 5 แตไ่มเ่กินรอ้ยละ 10 ของเงินเดือนตามอายกุารท างานของพนกังานโดยมีผลใชบ้งัคบัตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 

8.7  ค่าตอบแทนอืน่ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 มีมติจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จ านวนไม่เกิน 130,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ที่เสนอขาย IPO โดยแบ่งเป็นการจดัสรรใหแ้กผู่ม้ี
อุปการคณุของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวนไม่เกิน 78,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 15 ของจ านวนหุน้ที่เสนอขาย 
IPO และจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบรษัิทย่อยจ านวนไมเ่กิน 52,000,000 หุน้ คิด
เป็นรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่เสนอขาย IPO ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ของบริษัทจะท าการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่
บคุคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากนอ้ยเทา่ใดก็ได ้หรอืจะปฏิเสธการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลใดก็ได ้

อนึง่ การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในครัง้นี ้บรษัิทได้
มีการจดัสรรสทิธิในการจองซือ้หุน้ท่ีออกใหมต่อ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวนไมเ่กิน 19,050,000 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 3.68 ของจ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย IPO ของบรษัิทเพื่อเสนอขายใหแ้กบ่คุคลที่มีความสมัพนัธก์บับรษัิท ซึง่ไดแ้ก่
กรรมการ และผูบ้ริหาร ของบริษัทและบรษัิทยอ่ย ในราคาเสนอขายเทา่กบัราคาที่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้
แรก (IPO) ในคราวนี ้โดยมีรายละเอียดของกรรมการ และผูบ้รหิารที่ไดร้บัจดัสรร ดงันี ้

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง / บริษัท 

จ านวนหุ้นที่
ได้รับจัดสรร
สูงสุดไม่เกนิ 

(หุน้) 

% ของ 

หุ้น IPO 

1 นางเบญจวรรณ รตันประยรู ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 450,000 0.10% 
2 นายรตัน ์ดา่นกลุ กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 3,000,000 0.58% 
3. ผศ.ศภุสนิ สรุยิะ กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 50,000 0.01% 
4. นายสรุนาถ กิตติรตันเดช กรรมการบรษัิท / ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 7,000,000 1.35% 
5. นายธีรพฒัน ์ญาณาธรกลุ กรรมการบรษัิท / ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 7,000,000 1.35% 
6 นายสรุชยั ปรชัญาโณทยั ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 1,000,000 0.19% 
7 นางบษุกร มาโนชกลุ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 500,000 0.10% 

รวม 19,050,000 3.68% 
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8.8 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา 
-ไมม่ี- 
 

8.9 นโยบายพัฒนาบุคลากร 
บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาบคุลากรเพื่อเสริมสรา้งศกัยภาพใหแ้ก่พนกังานภายในบริษัทและ

บริษัทย่อย โดยได้ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก การสัมมนา                     

การประชมุทางวิชาการ หรอืการศกึษาดงูาน ฯลฯ ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม เพื่อเพิ่มพนูความรูค้วามเขา้ใจ และ

ทกัษะในการท างาน สง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ อนัจะเป็นประโยชนต์อ่ความกา้วหนา้ของพนกังานเอง 

และต่อบริษัท ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผล ศึกษา และวางแผนการพฒันาบคุลากรในแต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นไป

อย่างเหมาะสม เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่ไดก้ าหนดไว ้รวมถึงการจดัใหม้ีสวสัดิการในรูปแบบต่างๆ ใหก้บับคุลากรเพื่อเป็น

การสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนกังา 
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คณะกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนดใหน้โยบายการก ากบัดแูลกิจการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล การก ากบัดแูลกิจการทีด่ี 

กฎระเบียบ และขอ้ปฏิบตัิของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจบริษัท รวมถึงการใหค้วามส าคญัในการน าไปปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้        
ทกุภาคสว่นอยา่งเป็นธรรมเทา่เทียมกนั มีความโปรง่ใส และเสนอขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งเพียงพอ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เพื่อท าหนา้ที่ดแูลระบบการตรวจสอบการควบคมุ
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการก ากบัดแูลดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท ควบคู่ไปกบัการสง่เสริมใหผู้บ้ริหารพนกังาน
ปฏิบตัิงานดว้ยความโปรง่ใส และเป็นธรรม เพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุภาคสว่นมั่นใจวา่บรษัิทไดม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเช่ือมั่นวา่บรษัิทเจรญิเติบโตตอ่ไปอยา่งยั่งยืน  

ทัง้นี ้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีที่ก าหนดขึน้ ยึดหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับรษัิท
จดทะเบียนปี 2560 ซึง่จดัท าโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ครอบคลมุหลกัการส าคญั 8 หลกัการ 
โดยคณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ของธุรกิจบริษัท                  
รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปี(แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ทัง้นี ้สามารถ
สรุปหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยสงัเขป ดงันี ้

 
หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
- เขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าที่ตอ้งก ากบัดแูลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี 

ซึ่งครอบคลุมถึง 1.การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 2.การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 
ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย 3.การติดตาม ประเมินผล และ
ดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

- ก ากบัดแูลกิจการใหน้ าไปสูผ่ล (governance outcome) อย่างนอ้ย ดงัต่อไปนี1้.สามารถแข่งขนัได ้และมีผล
ประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว 2.ประกอบธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย 3.เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อ
สิง่แวดลอ้ม 4.สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

- ดแูลใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) และซื่อสตัย์
สจุรติตอ่องคก์ร (duty of loyalty) และดแูลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผู้
ถือหุน้ 

- เขา้ใจขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตลอดจนติดตามดแูลใหป้ระธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารและฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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หลักปฏิบัติ 2 คณะกรรมการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 
- ก าหนดหรือดแูลใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็น

วัตถุประสงค ์และเป้าหมายที่สอดคลอง้กับการสรา้งคุณค่าใหท้ัง้กิจการ ลูกคา้ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสังคม
โดยรวม 

- ก ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่ วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย ตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลางและ/หรอืประจ าปี
ของกิจการสอดคลอ้งกับการบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

หลักปฏิบัติ 3 คณะกรรมการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
- รบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรือ่งขนาดองคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการ

ที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นตอ่การน าพาองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัที่ก าหนดไว  ้
- เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ั่ นใจว่า องคป์ระกอบและการด าเนินงานของ

คณะกรรมการเอือ้ตอ่การใชด้ลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 
- ก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรง่ใสและชดัเจนเพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการท่ีมี

คณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก าหนดไว ้
- ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการควรพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัรา

ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตาม
เปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

- ก ากบัดแูลใหก้รรมการทกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่และจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 
- ก ากบัดแูลใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากับดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่

บริษัทไปลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ในระดบัที่เหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บรษัิทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

- จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบคุคล โดยผลประเมินควรถกูน าไปใชส้  าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปดว้ย 

- ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนไดร้บัการ
เสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

- ดแูลใหม้ั่นใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่จ าเป็น และ
มีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 4 คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
- ด าเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการสรรหาและพฒันาประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดับสูงใหม้ีความรู ้

ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย 
- เขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การบรหิารและการด าเนินงานของกิจการ 
- ก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
- ติดตามดแูลการบรหิารและพฒันาบคุลากรใหม้ีจ านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณแ์ละแรงจงูใจที่เหมาะสม 
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หลักปฏิบัติ 5 คณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
- ใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุการสรา้งมลูค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคูไ่ปกบัการสรา้งคณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผู้ที่

เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
- ติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และสะทอ้นอยู่ใน

แผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(strategies) ของกิจการ 

- ดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดสรรและจัดการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยค านึงถึง
ผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัไดอ้ยา่งยั่งยืน 

- จัดใหม้ีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ที่สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเสีย่ง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
กิจการ 

หลักปฏิบัติ 6 คณะกรรมการดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
- ก ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทมีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีจะท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

อยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
- จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระ 
- ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มูลและโอกาสของ
บรษัิท และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิทในลกัษณะที่ไมส่มควร 

- ก ากับดแูลใหม้ีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชันที่ชดัเจนและสื่อสารในทกุระดบั
ขององคก์รและตอ่คนนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

- ดแูลใหกิ้จการมีกลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 
หลักปฏิบัติ 7 คณะกรรมการรักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
- มีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญต่าง ๆ 

ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
- ติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี  ้
- มีแผนในการแกไ้ขปัญหา หรอืมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารค านงึถึงสทิธิ

ของผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
- จดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
- ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหนว่ยงานหรอืผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ท  าหนา้ที่ในการสื่อสารกบัผู้

ถือหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา 
- สง่เสรมิใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 
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หลักปฏิบัติ 8 คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุน้ 
- ดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส  าคญัของบรษัิท 
- ดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มีประสทิธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อ

หุน้สามารถใชส้ทิธิของตน 
- ดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชมุและการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

 

 
 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งไดร้ะบไุวใ้นโครงสรา้ง
องคก์ร หวัขอ้ที่ 8 เรื่องโครงสรา้งการจัดการ ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ)      
เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2561 ไดม้ีมติอนมุตัิก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ดงันี ้ 
 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายรตัน ์ ดา่นกลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางเบญจวรรณ  รตันประยรู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. ผศ.ศภุสนิ  สรุยิะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :  - ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 6/2560 เม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติแตง่ตัง้  
1. นายรตัน ์ด่านกุล 2. นางเบญจวรรณ รตันประยูร 3. ผศ.ศุภสิน สุริยะ เขา้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ ผศ.ศุภสิน สุริยะ              
จบการศกึษาปรญิญาโทสาขาวิชาการบญัชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2562  มีมติรบัทราบการลาออกของเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบท่านเดิม คือ นางสาวอรวรรณ อยู่ดี และมีมติแต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ              
ทา่นใหม ่คือ นายพีระศกัดิ ์อณุหโชค 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหม้ั่นใจว่า มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ     

โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและ
ประจ าปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit)                
ใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
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ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหม้ีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวา่จ าเป็น
และเป็นสิ่งส  าคญั พรอ้มทัง้น าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในที่ส  าคญัและจ าเป็น
เสนอคณะกรรมการบรษัิท โดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่ เป็นผูส้อบบญัชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษัิท ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรบัโดยทั่วไป  
6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทในเรื่องดงักลา่วใหม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น 
ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์ูงสดุตอ่บรษัิท 

7. สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
8. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรษัิทในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 
9. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
9.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
9.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 
9.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท  
9.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  
9.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
9.6 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
9.7 ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร(Charter) 
9.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหนา้ที่ และความรับผิดชอบที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
10. รว่มใหค้วามเห็นในการพิจารณาแตง่ตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
11. ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหนา้ที่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญใหฝ่้ายจดัการผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุหรอืสง่เอกสารที่เห็นวา่เก่ียวขอ้งหรอืจ าเป็น 
12. ใหม้ีอ  านาจวา่จา้งที่ปรกึษา หรอืบคุคลภายนอกตามระเบียบของบรษัิทมาใหค้วามเห็นหรอืใหค้  าปรกึษาในกรณีจ าเป็น 
13. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพรอ้มทัง้

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงานที่อาจเป็นเหตุใหก้ารปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถุประสงคใ์นการจัดตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบทกุปี 
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14. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอขอ้มลูจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรือ่งตา่งๆ ได ้ทัง้นี ้ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรอื
การกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรซึง่ประเภทรายการหรอืการกระท าที่ตอ้งรายงานมีหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี  ้
14.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
14.2 การทจุรติ หรอืมีสิง่ผิดปกติ หรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
14.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล าดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายที่

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
14.4 สิง่ที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินผลการด าเนินงาน  

15. ปฏิบตัิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บัการแต่งตัง้ จนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป) และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จาก
ต าแหนง่ตามวาระ อาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหมอ่ีกได ้นอกจากการพน้ต าแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้
จากต าแหนง่เมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนีห้รอืตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 พน้วาระจากการด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท 
 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจง้เป็นหนงัสอื
ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตผุล และแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ โดยบริษัทจะแจง้เรื่องการลาออกพรอ้ม
ส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบที่พน้จากต าแหน่งตอ้งรกัษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะ
เขา้รบัหนา้ที่ 
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2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
รายนามคณะกรรมการบรหิาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางเพช็รา  รตันภมูิภิญโญ กรรมการบรหิาร 
3. นายสรุนาถ  กิตติรตันเดช กรรมการบรหิาร 
4. นายธีรพฒัน ์ ญาณาธรกลุ กรรมการบรหิาร 
5. นายสรุชยั ปรชัญาโณทยั กรรมการบรหิาร 
6. นางสาวดาวอรุณ อณุหโชค กรรมการบรหิาร 

       หมายเหตุ : เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร คือ นายสรุชยั ปรชัญาโณทยั 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ใหแ้นวนโยบาย แตง่ตัง้ ก าหนดอ านาจ หนา้ที่ ก ากบั ดแูล ประสานงาน และก าหนดอ านาจหนา้ที่ของคณะท างานพิเศษ 

หรอืคณะบรหิารงานพรอ้มทัง้พิจารณาและอนมุตัิขอ้เสนอตา่งๆ ซึง่เสนอโดยคณะบรหิารงานหรอืคณะท างานพิเศษ 
2. อนมุตัิขอ้เสนอซึง่เสนอโดยคณะท างานตา่งๆ เพื่อประโยชนใ์นการบรหิารงาน ด าเนินธุรกิจตามวตัถปุระสงคข์องบรษัิท 
3. ศึกษาความเป็นไปไดส้  าหรบัโครงการใหม่ๆ  และมีอ านาจพิจารณาอนมุตัิเขา้รว่มประมลูต่างๆ ตลอดจนเขา้ด าเนินงาน

โครงการตา่งๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการท านิติกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่วจนเสรจ็ 
4. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเขา้ลงทนุในโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจในการพิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษัทเขา้ลงทนุ หรือเขา้

รว่มลงทนุกบับคุคล นิติบคุคล คณะบคุคลอื่นๆ ในรูปแบบตา่งๆ เพื่อด าเนินกิจการตามวตัถปุระสงค ์รวมถึงการเขา้ลงทนุ
ในลกัษณะอื่นๆ เช่น การเขา้ซือ้หุน้ แลกเปลี่ยนหุน้กับนิติบุคคลอื่นไดต้ามที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงการท านิติกรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่วจนเสรจ็การ โดยใหเ้ป็นไปตามตารางอ านาจอนมุตัิที่บงัคบัใชอ้ยูใ่นขณะนัน้ๆ 

5. ก าหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ขอ้บังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือการ
ด าเนินการใดๆ อนัมีผลผกูพนับรษัิท 

6. ใหค้  าแนะน า ค าปรกึษา และก าหนดแนวนโยบายและอ านาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และคณะท างานพิเศษ 
7. มีอ านาจอนมุตัิ แตง่ตัง้ วา่จา้ง ปลด ลงโทษทางวินยั ก าหนดเงินเดือน คา่จา้ง สวสัดิการโบนสั บ าเหน็จ และผลตอบแทน

อื่นๆ รวมทัง้คา่ใชจ้่ายและสิง่อ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ที่หรือพนกังานบรษัิท ซึง่มีต  าแหนง่ตัง้แตผู่อ้  านวยการฝ่าย
ขึน้ไป หรอืคณะท างานพิเศษตา่งๆ เพื่อด าเนินงานเฉพาะเรื่อง ยกเวน้ต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
9. มีอ านาจแตง่ตัง้บคุคลหรอืคณะบคุคลใดๆ ใหด้  าเนินกิจการของบรษัิทภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรหิาร หรอื

อาจมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลหรือคณะบคุคลดงักลา่วมีอ านาจด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมี
อ านาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข ยกเลกิ เพิกถอนอ านาจนัน้ๆ ได ้

10. มีอ านาจแต่งตัง้ประธานที่ปรกึษา หรือที่ปรกึษา หรือคณะที่ปรกึษาของคณะกรรมการบริหารไดต้ามความเหมาะสม
และมีอ านาจก าหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง สวสัดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของประธานที่
ปรกึษาหรอืที่ปรกึษา หรอืคณะที่ปรกึษาดงักลา่วไดต้ามความเหมาะสม 
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11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ก าหนด
ระเบียบขอ้บงัคบัของการประชมุไดต้ามที่เห็นสมควร 

12. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหป้ระธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร
แตง่ตัง้ผูร้กัษาการ เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผูร้กัษาการมีอ านาจหนา้ที่เทา่กบัประธานกรรมการบรหิาร 

13. พิจารณาอนมุตัิใหอ้  านาจตา่งๆ ในการด าเนินกิจการบรหิารงานแก่ผูบ้รหิารตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
 

 
สรุปตารางอ านาจอนุมัตทิั่วไป 

ต าแหน่ง 
รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
1. การจดัท างบประมาณการปฎิบตักิาร

ประจ าปี  
อนมุตัิโดย 

คณะกรรมการบรษัิท 
- - 

2. การปรบัปรุงแผนปฎิบตัิการประจ าปี อนมุตัิโดย 
คณะกรรมการบรษัิท 

- - 

3. การจดัท างบประมาณคา่ใชจ้่ายทรพัยส์นิ
ถาวรของบรษัิท / โครงการ รวมทีด่ินและ
สิง่ปลกูสรา้งประจ าปี 

อนมุตัิโดย 
คณะกรรมการบรษัิท 

- - 

4. การอนมุตัเิพิ่มเติมคา่ใชจ้่ายทรพัยส์นิ
ถาวรของบรษัิท / โครงการ รวมทีด่ินและ
สิง่ปลกูสรา้งระหวา่งปี (ตอ่รายการ) 

วงเงินเกิน 
100,000,000 บาท ขึน้ไป 

วงเงินไมเ่กิน 
100,000,000 บาท 

วงเงินไมเ่กิน 
50,000,000 บาท 

5. การอนมุตังิบประมาณคา่ใชจ้า่ย
ด าเนินการประจ าปี 

อนมุตัิโดย 
คณะกรรมการบรษัิท 

- - 

6. การอนมุตัเิพิ่ม / ลดงบประมาณคา่ใชจ้า่ย
ด าเนินการระหวา่งปี 

เกิน 20% ของคา่ใชจ้า่ย
ด าเนินการประจ าปี 

ไมเ่กิน 20% ของคา่ใชจ้า่ย
ด าเนินการประจ าปี 

ไมเ่กิน 10% ของคา่ใชจ้า่ย
ด าเนินการประจ าปี 

หมายเหต ุ:            - อ านาจอนมุตัิดงักลา่วเป็นการพิจารณาตอ่ครัง้ 
 - ตารางอ านาจอนมุตัิขา้งตน้ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 6/2562 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

- กรณีบริษัทจะเข้าท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน อ านาจอนุมัติจะตอ้งพิจารณาเกณฑก์ารท า ”รายการที่เก่ียวโยงกัน”          
ตามมาตรา 89/12 ของ พรบ.หลกัทรพัยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
เรือ่ง รายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ควบคูด่ว้ย 

- กรณีบรษัิทจะเขา้ท  ารายการซือ้หรือขายสินทรพัยข์องบรษัิทหรือบรษัิทย่อย อ านาจอนมุตัิจะตอ้งพิจารณาเกณฑก์ารท า ”รายการ
ไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย”์ ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลกัทรพัยฯ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที ่ทจ.20/2551 และ
ประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง การไดม้าจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์พ.ศ.2547 ควบคูด่ว้ย 

- ผูมี้อ  านาจในการอนมุตัิรายการดงักลา่วจะไมส่ามารถอนมุตัิรายการที่ตนเองมีสว่นไดส้ว่นเสีย 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบรหิารแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิท โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษัิท ซึง่ก าหนดวา่กรรมการบรษัิทอาจ
มอบหมายใหก้รรมการคนหนึง่ หรอืหลายคนปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการบรษัิทก็ได ้รวมทัง้พิจารณาจาก
ประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบคุคลนัน้ๆ ดว้ย ทัง้นี ้ก าหนดมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
นบัตัง้แต่วนัที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้  อนึ่งกรรมการบริหารที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  คณะกรรมการ
บรษัิทสามารถแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไปไดอ้ีก 
 
กรรมการบรหิารจะพน้จากต าแหนง่เมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหอ้อก 
 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกใหม้ีผลตัง้แตว่นัที่ใบลาออกไปถึง
บรษัิท 
 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นางเบญจวรรณ รตันประยรู ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
2 นางเพช็รา  รตันภมูิภิญโญ กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นายรตัน ์ ดา่นกลุ กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. ผศ.ศภุสนิ  สรุยิะ กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นายสรุนาถ กิตติรตันเดช กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 

หมายเหตุ : เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คือ นายสรุนาถ กิตติรตันเดช 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ด้านการสรรหา 
1. ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและการด าเนินธุรกิจของ

องคก์ร โดยการก าหนดคณุสมบตัิ และความรูค้วามช านาญแตล่ะดา้นท่ีตอ้งการใหม้ี  
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระท่ีจะตอ้งเสนอช่ือกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณา

จากกรรมการเดิมใหด้  ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรบัการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ หรือการใชบ้ริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือ
พิจารณาจากบคุคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรอืการใหก้รรมการแตล่ะคนเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสม เป็นตน้ 

3. พิจารณารายช่ือบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือมาและคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที่ก าหนดไว ้
4. ตรวจสอบวา่บคุคลที่จะถกูเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5. ด าเนินการทาบทามบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที่ก าหนดไว ้เพื่อใหม้ั่นใจวา่บคุคลดงักลา่วมีความ
ยินดีที่จะมารบัต าแหนง่กรรมการของบรษัิท หากไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูถื้อหุน้ 

6. เสนอช่ือใหค้ณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุช่ือในหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาแตง่ตัง้ 

7. พิจารณาสรรหาประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
 
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 
8. พิจารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เพื่อใหม้ีความเหมาะสม โดย

ทบทวนความเหมาะสมของเกณฑท์ี่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกับขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท และก าหนดหลกัเกณฑใ์หเ้หมาะสมเพื่อใหเ้กิดผลงานตามที่คาดหวงั ใหม้ีความเป็นธรรม 
และเป็นการตอบแทนบคุคลที่ช่วยใหง้านของบรษัิทประสบผลส าเรจ็ 

9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนทกุประเภท เช่น คา่ตอบแทนประจ า คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน และคา่เบีย้
ประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบตัิที่อตุสาหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู่  ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความ
รบัผิดชอบ ความรู ้ความสามารถและประสบการณข์องกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารที่บรษัิทตอ้งการ  

10. พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
11. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายไดพ้ิจารณาไว ้และ

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยส่วนของกรรมการ                            
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทน าเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

12. พิจารณาความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หมใ่หก้รรมการและพนกังาน โดยยดึ
หลกัใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ และสรา้งแรงจูงใจใหก้รรมการและพนกังานปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อใหเ้กิดการส รา้ง
มลูคา่เพิ่มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวและสามารถรกัษาบคุลากรท่ีมีคณุภาพไดอ้ยา่งแทจ้รงิ   

 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทมีมติแต่งตัง้ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการ
เสนอช่ือและแตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกได ้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จะพน้จากต าแหนง่เมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายก าหนด 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหอ้อก 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากต าแหนง่ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกใหม้ีผล
ตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบรษัิท 
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 
รายนามคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 7 ทา่น ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร.สมชาย  รตันภมูิภิญโญ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายสรุนาถ  กิตติรตันเดช กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายธีรพฒัน ์ ญาณาธรกลุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นางเบญจวรรณ  รตันประยรู กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นายสรุชยั   ปรชัญาโณทยั กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6. นางบษุกร มาโนชกลุ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7. นายพีระศกัดิ ์ อณุหโชค กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 หมายเหต ุ:  ที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ครัง้ที่ 1/2561 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัที่ 23 พฤศจิกายน 2561  
   มีมติรบัทราบการลาออกของเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงทา่นเดิม คือนางสาวอรวรรณ อยูด่ี 
   และมีมติแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงทา่นใหม ่คือ นายพีระศกัดิ ์อณุหโชค 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. ก าหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 
2. ก ากบัดแูลและสนบัสนนุใหม้ีการด าเนินงานดา้นการบริหารความเสี่ยงองคก์ร สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายทาง

ธุรกิจ รวมถึงสภาวการณท์ี่เปลีย่นแปลงไป 
3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางการ

ก าหนดมาตรการควบคมุ หรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเสี่ยงองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

4. รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รใหค้ณะกรรมการ รบัทราบ และในกรณีที่มีปัจจยั หรอืเหตกุารณส์ าคญั ซึง่อาจมี
ผลกระทบตอ่บรษัิท อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเรว็ที่สดุ 

5. ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1ครัง้/ปี 
6. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติ
แตง่ตัง้ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ อาจไดร้บัการเสนอช่ือและแตง่ตัง้เขา้ด ารงต าแหนง่ใหม่
อีกได ้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จะพน้จากต าแหนง่เมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบตัิและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายก าหนด 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทมีมติใหอ้อก 
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 กรรมการบรหิารความเสีย่ง คนใดจะลาออกจากต าแหนง่ใหย้ื่นใบลาออกตอ่บรษัิท การลาออกใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ีใบลา
ออกไปถึงบรษัิท 

 
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท จะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 

68 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.39/2559 เรือ่ง
การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และตอ้งไมเ่ป็นบคุคลที่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้กรรมการ
และผูบ้ริหาร ตอ้งไม่มีประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปียอ้นหลงัก่อนวนัยี่นค าขออนุญาตฯ รวมทัง้ไม่มี
ประวตัิถกูพิพากษาถึงที่สดุใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย ไมเ่ป็นบคุคลที่ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ 
หรือ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรพัยก์บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
รวมทัง้ขอ้พิพาทหรอืการถกูฟอ้งรอ้งที่อยูร่ะหวา่งตดัสิน โดยบริษัทไดก้ าหนดหลกัเกณฑว์า่ดว้ยองคป์ระกอบและการสรรหา
คณะกรรมการชดุตา่งๆ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดงันี ้

 
9.3.1 องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดที่มี อยูใ่นประเทศไทย และกรรมการทกุคนตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนดไว ้

2. โครงสรา้งคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่
นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิกรรมการอิสระตามที่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.39/2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม ่(“ประกาศ ทจ.39/2559”) หรอืที่จะมีการแกไ้ขภายหนา้ 

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนีต้อ้งมี
คณุสมบตัิครบถว้นตามประกาศ ทจ.39/2559 รวมถึงที่จะมีการแกไ้ขภายหนา้ อีกทัง้มีขอบเขตหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกาศก าหนด 

4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลอืกกรรมการบรษัิทคนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษัิทก็ได  ้

5. บริษัทมีนโยบายก าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัท จะตอ้งไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
และไมเ่ป็นคูส่มรส หรอืบตุรของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

6. กรรมการบรษัิทไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทก็ได ้
7. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้แตง่ตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

7.1 ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง 
7.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบรษัิทก็

ได ้ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการบริษัท จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ย
เพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทแบบ Non-Cumulative เทา่นัน้)  

9.3 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอ่ย และผู้บริหาร 
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7.3 บุคคลผูซ้ึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเท่า
จ านวนกรรมการบรษัิทท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการบรษัิทท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ใหผู้เ้ป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

8. ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการบรษัิทวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษัิทอาจ
เลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชมุ
คณะกรรมการบรษัิทคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการคนดงักลา่วจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน ทัง้นี ้บคุคลซึง่
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการบรษัิทไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตน
แทน 

 
9.3.2 องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 
2. กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหนึง่ 1 คน ตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจหรอืมีประสบการณด์า้นบญัชี/การเงิน และมี

ความรูต้อ่เนื่องเก่ียวกบัเหตทุี่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงของรายงานทางการเงิน 
3. กรรมการตรวจสอบตอ้งมีทกัษะความช านาญทีเ่หมาะสมตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมาย 
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะเลอืกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. กรรมการตรวจสอบจะตอ้งไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทและมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบียบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 
 

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการของบรษัิท 
2. มีคณุสมบตัติามทีก่  าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เทียบกบัคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้
2.1 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย  

2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหน่ง ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บรษัิท 

2.3 ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
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รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการหรือการให้
หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั
หนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหผู้ข้ออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้ง
ผ่อนช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้น
บาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการที่เก่ียวโยง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

2.5 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
ก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

2.7 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถือหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการ
ของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

2.9 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  
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2.10 กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิขา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจใน
การด าเนินกิจการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 
นอกจากคุณสมบตัิกรรมการอสิระตามระบุข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะต้องมคุีณสมบตัิ
เพิ่มเติม ดังนี ้
2.11 ไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
2.12 ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิท 

2.13 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เ ฉพาะที่เป็นบริษัท        
จดทะเบียน 

2.14 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
คณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.15 มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ใน
การสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได ้

 
9.3.3 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

1. ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทท่ีเป็นผูบ้รหิารงาน หรอืพนกังานในระดบับรหิาร รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 3 คน  
2. ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เป็นประธานกรรมการบรหิารโดยต าแหนง่ 
3. ประธานกรรมการบรหิาร ตอ้งไมเ่ป็น ประธานกรรมการบรษัิท 
4. ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการของบรษัิท และมคีณุสมบตัติามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบียบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 
 
9.3.4  องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบดว้ย
กรรมการบรษัิทและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษัิท อยา่งนอ้ยจ านวน 3 ทา่น และอยา่งนอ้ย 1 ทา่น ตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 นับตัง้แต่วนัที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ที่พน้ต าแหน่งตามวาระ อาจ
ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทอีกได ้
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9.3.5 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทและ/หรอืผูบ้รหิารของบรษัิท อยา่งนอ้ยจ านวน 3 ทา่น และอยา่งนอ้ย 1 ทา่น ตอ้ง
เป็นกรรมการอิสระ และใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติแต่งตัง้ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

2. เป็นผูม้ีความเขา้ใจในธุรกิจและมีประสบการณต์รงในธุรกิจ เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยง            
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลด
ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษัิทอยา่งเหมาะสม  

3. ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยอาจเป็น
หวัหนา้สายงานสนบัสนนุธุรกิจ หรอื บคุคลที่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเห็นสมควร ซึง่บคุคลดงักลา่วตอ้ง
สนบัสนนุและคอยช่วยเหลอืการท าหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนการจดัเตรยีมวาระการ
ประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุของประชมุของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
9.3.6  การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ใหม้าจากการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยคดัเลอืก
จากบุคคลที่มีช่ือเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะท าการคดัเลือกเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้เป็นประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดกลไกในการก ากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรกัษาผลประโยชนจ์ากเงินลงทุนของบริษัท           

โดยการสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทเขา้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารและผูม้ีอ  านาจควบคมุในบริษัทย่อย รวมถึงก าหนด
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานที่ รวมถึงก าหนดกลไกการก ากบัดแูลผ่าน
การเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงิน รวมถึงการท ารายการระหวา่งกนักบับริษัทยอ่ยดงักลา่ว โดยใชห้ลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง
กบัการเปิดเผยขอ้มลูและการท ารายการซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้ยงัมี
การติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรดักุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหก้ารประกอบ
ธุรกิจของบรษัิทยอ่ยเป็นไปเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 
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ของผลการด าเนินงาน ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ตัง้แต่วันที่ทราบขอ้มูลจนกระทั่งข้อมูลไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะชน
เรยีบรอ้ยแลว้ และหา้มน าขอ้มลูภายในท่ีไมค่วรเปิดเผยไปเผยแพรเ่พื่อเป็นการสรา้งราคาใหก้บัหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะการซือ้
ขายหลกัทรพัยใ์นช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพรต่่อสาธารณะชน และ 1 วนัหลงัจากที่งบการเงินออกเผยแพร่
ตอ่สาธารณะชน 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย 

9.5 การก ากับดูแลการซือ้ขายหลักทรัพยภ์ายใน และการใช้ข้อมูลภายใน 
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บริษัทยังมีนโยบายการก ากับดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน โดยหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกระดับชัน้              
และลกูจา้งของบริษัท ใชข้อ้มูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัย ์หรือ
ขอ้มลูที่ยงัมิไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณะชน หรือมีไวเ้พื่อใชเ้พื่อวตัถปุระสงคข์องบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช่ขอ้มลูที่มีไวใ้ช้
สว่นบคุคล รวมถึงขอ้มลูจากงบการเงินท่ียงัไมไ่ดน้ าสง่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ การจา่ยเงินปันผล การควบรวมกิจการ การไดม้าซึง่
สญัญาทางการคา้ที่ส  าคญั เพื่อแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางที่มิชอบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มจากขอ้มลู
ส าคัญ โดยไม่ค านึงว่ากระท าในนามตนเอง หรือผู้อื่น หรือแสวงหาข้อมูลอย่างไม่สุจริต ท าธุรกิจเพื่อการแข่งขัน                            
โดยหากพิสจูนไ์ดว้า่มีการใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนต์ามที่กลา่วขา้งตน้ หรือพิสจูนไ์ดว้า่การการใชข้อ้มลูภายในดงักลา่ว
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตาม บริษัทถือเป็น
ความผิดทางวินยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา                       
การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนเลิกจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไลอ่อก ปลดออก หรือใหอ้อก 
แลว้แตก่รณี เป็นตน้  

นอกจากนี ้บริษัทไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารมีหนา้ที่จดัท า และเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละ
รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยท์กุครัง้ที่มีการซือ้ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษัิท ภายใน 3 วนัท า
การ นบัจากวนัท่ีมีการซือ้ขาย โอน หรือรบัโอนต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และจดัท า
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผู้บริหารต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลส าหรับใช้ประโยชน์ภายในบริษัท                     
โดยเลขานกุารบรษัิทจดัสง่ส าเนารายงานดงักล่าวใหแ้ก่ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการรตรวจสอบภายใน 7 
วนั นบัแตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัรายงาน 

 
9.6.1  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)  

บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินส าหรบังวดบญัชีปี 2560 ถึงปี 
2562 ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี ดงันี ้ 

(หนว่ย : บาท) 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. คา่สอบบญัชีประจ าปี 4,700,000 6,920,000 6,980,000 
2. คา่สอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3,100,000 3,350,000 2,860,000 

รวม 7,800,000 10,270,000 9,840,000 
  

9.6.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non Audit Fee) 
(หนว่ย : บาท) 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. คา่บรกิารอื่น/1 3,903,000 2,228,000 906,000 

รวม 3,903,000 2,228,000 906,000 
หมายเหต ุ: คา่บรกิารอ่ืนๆ ประกอบดว้ย คา่ตรวจทานการท ารายงานภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล คา่ตรวจทานการจดัท า Deferred Tax และคา่

ลว่งเวลาของผูส้อบบญัชีขอ 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมีนโยบายเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้มและกลุม่ผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสีย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการที่จดัท าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่
ก าหนดหลกัการ 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 2) การต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น 3) การเคารพ
สิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 6) การดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม            
7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสงัคม และ  8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งไดจ้ากการด า เนินงานที่มีความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้มและผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

10.1 นโยบายภาพรวม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2561 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ไดม้ีมติอนุมัติ
ระเบียบปฏิบัติ เ ก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics)  จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)                         
และนโยบายส าคญัตา่งๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้พงึปฏิบตัทิี่
ดีส  าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน (Code of Best Practice) โดยสามารถสรุปนโยบายส าคญัๆ ไดด้งันี ้

- ด าเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดีโดยใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ดว้ยขอ้มูลที่
เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอา้งอิงได ้ด้วยความระมัดระวังรวมทั้งถือปฏิบัติตามขอ้กฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

- ด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ  ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริตมุง่มั่น
ท าความดีตอ่บคุคล กลุม่ชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

- ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขตา่งๆกบัลกูคา้อยา่งเป็นธรรม หากปฏิบตัิตามขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขไมไ่ดต้อ้ง
รบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกรว่มกนั 

- ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ คู่คา้ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่ไดล้่วงรูม้าเนื่องจากการด าเนินธุรกิจอันเป็นขอ้มูลที่
ตามปกติวิสยัจะพงึสงวนไวไ้มเ่ปิดเผยเวน้แตเ่ป็นการเปิดเผย ตามหนา้ที่ ตามกฎหมาย 

- เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูของบรกิารอยา่งถกูตอ้งครบถว้น 
- เปิดใหล้กูคา้ คูค่า้ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถรอ้งเรยีนไดเ้ก่ียวกบัความไมส่มบรูณข์องบรกิาร 
 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

 บรษัิทไดก้ าหนดความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยมีรายละเอียด ดงันี  ้

• นโยบายดา้นการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการตรวจสอบภายอย่างเป็นระบบ
ตัง้แต่ปี 2559 โดยการใชบ้ริการของส านกังานตรวจสอบภายนอกเพื่อก ากบัดแูลการท างานในดา้นต่างๆ และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหนา้ที่ในการใหค้  าปรกึษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคมุภายในระบบ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อใหแ้นใ่จวา่ระบบการควบคมุภายในและระบบการบรหิารความเสี่ยงและกระบวนการก ากบั
ดแูลกิจการของบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีขึน้อยา่งเพียงพอมีประสทิธิภาพตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่วางไว้ 
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• นโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และสารสนเทศเรือ่งอื่นอยา่งครบถว้นและเพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลา 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทไดร้บัสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั โดยสารสนเทศของบริษัทจะตอ้งจดัท าขึน้อยา่งรอบคอบ 
ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอทั้งในด้านบวกและดา้นลบ 
ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดขอ้สบัสนในขอ้เท็จจริง รวมทัง้จดัใหม้ีหน่วยงานประชาสมัพนัธข์อ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้      
ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท 

• นโยบายดา้นบญัชีและการเงิน บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การท ารายงานทางบญัชีและการเงิน ซึง่จะตอ้งถกูตอ้งสมบรูณ์
ตามความเป็นจริง ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หน่วยงานของรฐั และผูท้ี่เก่ียวขอ้งอื่นๆ                  
ดงันัน้จึงก าหนดใหบ้คุลากรทกุระดบั จะตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนกระบวนการตา่งๆ ที่ เก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี การเงิน 
และการควบคุมภายใน รวมถึงขอ้ก าหนดทางบญัชีและการเงินของบริษัท  และหลกัการบญัชีที่ยอมรบัทั่วไปอย่าง
เครง่ครดั ดงันี ้

- ความถกูตอ้งของการบนัทกึรายการ 
การบนัทึกรายการทางธุรกิจทกุอย่างของบริษัท  จะตอ้งถกูตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้โดยไมม่ี

ขอ้จ ากดัหรือยกเวน้การบนัทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบญัชีที่เป็นที่ยอมรบั และตามขอ้กฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถว้นและเหมาะสม 

- รายการทางบญัชีและการเงิน 
รายการทางบญัชีและการเงินทกุประเภทของบริษัท จะต้องมีความถกูตอ้งชดัเจน มีขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญั

เพียงพอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรบัทั่วไป และเป็นไปตามระเบียบการเงิน
และการบญัชีของบริษัท  พนกังานทกุคนตอ้งตระหนกัถึงความถกูตอ้งของรายการบญัชีและการเงินของบริษัท เป็นความ
รบัผิดชอบรว่มกนัของคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีมีหนา้ที่รบัผิดชอบในรายการทางธุรกิจในชัน้ตอนตา่งๆ 

• นโยบายดา้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบ และขอ้ก าหนดตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง และก่อนการปฏิบตัิงานใดๆ ที่อาจมีขอ้กฎหมายก าหนดไว ้จะตอ้งมีความระมดัระวงั  มีการสอบทานอยา่ง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท้ี่รบัผิดชอบ วา่ไดถื้อปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

• นโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีนโยบายที่จะใหพ้นกังาน และผูป้ฏิบตัิงานที่เก่ียวขอ้งใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อนัประกอบดว้ยวงจรเครือข่ายการสื่อสารขอ้มูล ระบบซอฟทแ์วร ์ที่ใชใ้นการปฏิบตัิการและประมวลผล
ขอ้มูล  เครื่องคอมพิวเตอร ์พรอ้มอุปกรณต์่อพ่วง แฟ้มขอ้มูล และขอ้มูลของบริษัท  อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขดัต่อ
กฎหมาย หรอืพระราชบญัญตัิที่เก่ียวขอ้ง โดยมีมาตรฐานความปลอดภยัที่เพียงพอ เพื่อประโยชนแ์ละประสทิธิผลทาง
ธุรกิจของบรษัิท  จึงก าหนดใหถื้อปฏิบตัิ ดงันี ้

- น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใชใ้นทกุดา้นของงานพรอ้มกับพฒันาบคุลากรของบริษัท ใหม้ีความรู ้
ความสามารถที่ทนัสมยั 
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- พนกังานจะตอ้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อสง่เสริมกิจการของบริษัท ตอ้งไม่กระท าเพื่อประโยชน์
สว่นบคุคล หรอืละเมิดจรยิธรรม และศีลธรรมอนัดี  

- ขอ้มลูที่ไดบ้นัทึกผ่านและเผยแพรผ่่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรบัผิดชอบของเจา้ของขอ้มลู
นัน้ๆ  ท่ีจะตอ้งดแูลไมใ่หเ้กิดความผิดกฎหมาย หรอืละเมิดตอ่บคุคลที่สาม 

- ใชซ้อฟทแ์วรท์ี่ถกูกฎหมาย และเป็นมาตรฐาน   
- การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้าน จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิและปฏิบตัิตามระเบียบท่ีก าหนดไว  ้
- เจา้ของขอ้มลูจะตอ้งป้องกนัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลที่ส  าคญัทางธุรกิจของตนเอง จากการ

เขา้ถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนท าลาย เพื่อใหแ้น่ใจว่าธุรกิจของบริษัท จะด าเนินการ
อยา่งตอ่เนื่อง 

- ผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ไดร้บัการมอบหมายจากบริษัท มีหนา้ที่ตอ้ง
ก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่งคงและปลอดภัย     
รวมทัง้ตอ้งติดตามใหบ้คุลากรทกุคนถือปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดโดยเครง่ครดั 

• การติดตามดแูลการปฏิบตัิ บรษัิทก าหนดใหเ้ป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน 
ที่จะตอ้งรบัทราบท าความเขา้ใจและถือปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ปฏิบตัิที่ก าหนดไวใ้นคูม่ือนีอ้ยา่งเครง่ครดั 

ผูบ้ริหารทกุระดบัในองคก์รจะตอ้งรบัผิดชอบดแูล และถือเป็นเรื่องส าคญัที่จะด าเนินการใหพ้นกังานภายใตส้าย
บังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร                         
และพนกังานผูใ้ดกระท าผิดหลกัการก ากบัดแูลกิจการตามที่ก าหนดไว ้จะไดร้บัโทษทัง้ทางวินยั กฎระเบียบและหรือ
ขอ้บงัคบัของบรษัิท และหากมีการกระท าที่เช่ือไดว้า่ท าผิดกฎหมาย บรษัิทก็จะสง่เรือ่งใหเ้จา้หนา้ที่ด  าเนินการตอ่ไป 

หากพนกังานพบเห็นการกระท า ผิดกฎหมาย และ / หรือ หลกัการก ากบัดแูลกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นคูม่ือนี ้ให้
แจง้ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้กลา่วหา ไปยงัประธานกรรมการบรษัิท  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
หรือกรรมการบริหารของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัท จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส  เพื่อคุม้ครอง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้กบัผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่ว 

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้มและกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างต่อเนื่องควบคู่
ไปกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษัิท ปัจจบุนักระบวนการผลติผลติภณัฑข์องบรษัิทไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มแต่อย่าง
ใด ทัง้มลภาวะทางกลิ่น เสียง ฝุ่ นละออง และอากาศ นอกจากนัน้ บริษัทยงัใหค้วามส าคญัในการมีส่วนร่วมและสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหวา่งบริษัทกบัชมุชนและสงัคมเพื่อสง่เสริมกิจกรรมดา้นตา่งๆ ที่เป็นประโยชนใ์นการพฒันา
สงัคมและชุมชน ตลอดจนการจดักิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญสาธารณะประโยชนต์อ่สังคมในทกุๆปี โดยมีจุดประสงคห์ลกัที่จะให้
พนกังานทกุคนมีจิตส านกึตอ่การพฒันาสงัคม เช่น 

1) การสนบัสนนุการวิจยั เช่น การมอบทนุวิจยัในโครงการสกดัสารส าคญัจากพืชสมนุไพร อาทิ ผกัชีฝรั่ง ขอ่ย ชะพล ู
ผกัแพว ผกัชีลาว เป็นตน้ ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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2) กิจกรรมทางศาสนา เช่น กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ มณฑลพิธี ศนูยบ์ริการประชาชนและลานอเนกประสงค ์
จงัหวดัเชียงใหม ่และกิจกรรมท าบญุทอดผา้ป่าสามคัคีกบัชมรมผูส้งูอาย ุณ ต าบลแมแ่ฝก จงัหวดัเชียงใหม่ 

    

3) การสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย เช่น การมอบของขวัญวันเด็ก ณ เทศบาลต าบลแม่แฝก 
เทศบาลต าบลแมห่อพระ โรงเรยีนบา้นแมแ่ต และบา้นรม่หลวง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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4) การอนรุกัษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย เช่น การรว่มประเพณีเลีย้งผีขนุน า้ เพื่อแสดงความกตญัญตู่อแม่น า้ล  า
ธารท่ีใชท้  ามาหากินของชาวบา้นเป็นประจ าทกุปี ณ หมูบ่า้นหว้ยแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่ 

    

5) การอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม เช่น กิจกรรมมอบถงุพลาสติกใหท้างเทศบาลเพื่อสนบัสนนุการรณรงคห์า้มเผาป่า เป็นตน้ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
11.1 สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 
ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบใน

ฐานะกรรมการอิสระของบรษัิทรวม 3 ทา่น เขา้รว่มประชมุ ทางคณะกรรมการบรษัิทไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทในแง่ต่างๆ ทัง้  5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1.สภาพแวดลอ้มของการควบคุม 2.การประเมินความเสี่ยง                
3.กิจกรรมการควบคุม 4.สารสนเทศและการสื่อสาร 5.การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า                 
บรษัิทมีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทแลว้ 

ส าหรบัการด าเนินการเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาสอบทานระบบการ
ควบคมุภายใน และระบบการปฏิบตัิงานของบรษัิท โดยมีการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายใน
และผูบ้รหิารบรษัิท เก่ียวกบัการสอบทานรายงานทางการเงินใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอและเช่ือถือได ้เพื่อใหก้าร
ปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์                      
กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท โดยจะมีการจดัท ารายงานการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่วลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
11.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไมม่ีขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบรษัิทและบรษัิท

ยอ่ยตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญั  
 

11.3 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
บริษัทไดแ้ต่งตัง้ บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั ใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

ตัง้แต่ปี 2558 โดยมี นางสาววลัดี สีบญุเรือง ต าแหน่ง Audit Partner เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จ ากัด และ นางสาววลัดี สีบุญเรือง              
แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณใ์นการ
ปฏิบัติงานดา้นการตรวจสอบภายใน ใหบ้ริการทางดา้นวิชาชีพตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายในติดต่อกันมาเป็น
ระยะเวลา 20 ปี และแต่งตัง้ A&C Auditing and Consulting Co.,LTD โดย Mr.Nguyen Ngoc Thanh และ Registered 
Public Accountants Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan โ ด ย  Mr.Saur Sitanggang            
เป็นผูต้รวจสอบภายในของ RBVN บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และ RBINT บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (RBINM 
และ RBCH ยงัไมเ่ริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชยจ์ึงยงัไมแ่ตง่ตัง้ผูต้รวจสอบภายใน 
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อนึ่ง บริษัทไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบภายหลงัจากไดร้บัแต่งตัง้ใหม้ีหนา้ที่             
สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  ใหม้ีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้  โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหม้ีการสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นสิ่งส  าคญั พรอ้มทัง้
น าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคมุภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบรษัิท โดยสอบ
ทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากัด ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทใหเ้ป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทเมื่อวนัที่ 24 
กันยายน 2558 โดยเขา้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงสปัดาหท์ี่ 4 ของเดือนมิถุนายน 
2559 ถึงเดือนสงิหาคม 2559 ทกุระบบงาน ประกอบดว้ย 1.การควบคมุภายในระดบัองคก์ร 2.การปฏิบตัิตามขอ้กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 3.วรจรรายได้ 4.วงจรค่าใช้จ่าย 5.วงจรการผลิต/วงจรปฏิบัติการ 6.การบริหารสินทรัพย์และซ่อมบ ารุง                         
7.การบริหารทรพัยากรบุคคล 8.การบริหารดา้นบัญชี 9.การบริหารดา้นการเงิน 10.การควบคุมทั่วไปดา้นระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสุม่ตวัอยา่งที่เกิดขึน้จรงิยอ้นหลงัไมเ่กิน 3 เดือน และออกรายงานการตรวจสอบฉบบัแรกวนัที่ 
31 สิงหาคม 2559 และผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและตรวจติดตามการแกไ้ขประเด็นที่ตรวจพบเป็นรายไตรมาส 
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยไดด้  าเนินการปรบัปรุงแก้ไขประเด็นที่ปรากฎในรายงานแต่ละไตรมาสและน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารบัทราบรายไตรมาสอยา่งตอ่เนื่อง  

ฝ่ายบรหิารไดน้ ารายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายในประจ าไตรมาสที่ 3 ของปี 2562  ที่ผูต้รวจสอบภายใน
ไดเ้ขา้ตรวจสอบในเดือนกนัยายน 2562 เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2562 และไดน้ ารายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจ าไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ที่ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้
ตรวจสอบในเดือนธันวาคม 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2563 
โดยบรษัิทสอบบญัชี ไอ วีเอล จ ากดั  

พบว่าบริษัทและบริษัทย่อย ไดด้  าเนินการแกไ้ขประเด็นความเสี่ยงที่ปรากฎในรายงานครัง้ก่อน (ไตรมาสที่3 ปี
2562) ทัง้หมด 5 ขอ้ โดยแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ 1 ประเด็น (ความเสี่ยงต ่า) ตรวจพบซ า้ 2 ประเด็น (ความเสี่ยงปานกลาง)                
และอยูร่ะหวา่งปรบัปรุง 2 ประเด็น (ความเสีย่งต ่า)  

ส าหรบัประเด็นระบบควบคมุภายในครัง้ลา่สดุ(ไตรมาสที่ 4 ปี 2562) ที่ตรวจพบบริษัทและบริษัทย่อยนัน้อยู่ใน
ระดบัความเสี่ยงปานกลาง 5 ขอ้ และ ความเสี่ยงต ่า 12 ขอ้ ทัง้นีส้ามารถสรุปประเด็นความเสี่ยงปานกลางที่พบแลว้ดงั
ตาราง 
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ตารางสรุปข้อสงัเกตและความส าคัญจากการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 
ส่วนธุรกิจโรงงานของบริษัท และบริษัทยอ่ย  

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
1. ควรควบคมุการเบิกใชว้ตัถดุิบใหต้รงตามสตูรการผลิต และบนัทกึรายการ

เบกิใหท้นัเวลาและตรงตามท่ีเบกิใชจ้รงิ (RBF สาขานิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 

(ผลิตแปง้)) (ระดับความส าคัญปานกลาง) 

จากการสุ่มตรวจการเบิกวัตถุดิบของงานสั่งผลิตในเดือนตลุาคม 2562 ถึง

เดือนธนัวาคม 2562 จ  านวน 20 รายการ พบวา่ 

o ไม่มีหลกัฐานการเบิกวตัถดุิบออกจากคลงัสินคา้จ านวน 15 รายการ(คิด
เป็นรอ้ยละ 6.30 ของรายการเบิกทัง้หมด 238 รายการ) เป็นเงินจ านวน 
16,281.64 บาท 

o รายการเบิกวัตถุดิบมีปริมาณต ่ากว่าท่ีบันทึกตัดเบิกวัตถุดิบในระบบ 
ERP จ านวน 4 รายการ (คิดเป็นรอ้ยละ 1.38 ของรายการเบิกทั้งหมด 
238 รายการ)  มีผลตา่งเป็นเงินจ านวน 592.84 บาท 

o มีการเบิกวตัถดุิบนอกเหนือจากท่ีระบใุนสตูรการผลิต จ านวน 3 รายการ
(คดิเป็นรอ้ยละ 8.57 ของรายการท่ีสุม่ตรวจสอบ)  

บรษิัทควรด าเนินการดงันี ้

- ควบคมุใหมี้การจดัท าหลกัฐานการเบกิวตัถดุิบออกจากคลงัทกุครัง้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามี

การน าวตัถดุบิไปใชต้รงตามขอ้มลูการเบิกจรงิ 

- ควบคมุและตรวจสอบรายการเบิกวตัถดุิบตามปรมิาณท่ีค านวณไดจ้ากสตูรการผลิต 
เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีการเบิกเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ซึ่งส่งผลตอ่ตน้ทนุการผลิต
และคณุภาพของสินคา้ กรณีท่ีมีตอ้งมีการเบกิเพิ่มหรือเบกิวตัถดุิบท่ีนอกเหนือจากสตูร
การผลิตควรระบสุาเหตใุหช้ดัเจนและขออนมุตัจิากผูมี้อ านาจก่อนการเบิกทกุครัง้ 
- ควบคมุและตรวจสอบใหมี้การบนัทึกเบิกวตัถุดิบทนัทีท่ีเกิดรายการ และบนัทึกตรง
ตามท่ีเบิกใชจ้ริง เพ่ือใหข้อ้มลูรายงานสินคา้คงเหลือถกูตอ้งและเป็นปัจจบุัน สามารถ
น ามาใชใ้นการควบคมุความมีตวัตนและบรหิารคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
o มีการบนัทึกรายการเบิกวตัถุดิบหลงัจากวนัท่ีเกิดรายการจริงเกินกว่า 1 

วนัจ านวน 10 รายการ(คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 ของรายการท่ีสุม่ตรวจสอบ) 
เป็นเงินจ านวน 225,227.10 บาท 

(ประเดน็ท่ีตรวจพบซ า้)** 

ผลกระทบ 

อาจท าใหต้น้ทุนการผลิตไม่ถูกตอ้ง หรือสูงเกินควร 

อาจท าใหสิ้นคา้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือตามท่ีลูกคา้ก าหนดไว ้

อาจท าใหข้อ้มูลสินคา้คงเหลือไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นปัจจุบนั 
2. ควรบนัทกึรบัผลผลิตทนัทีท่ีเกิดรายการ และระบขุอ้มลู Batch สินคา้ในใบ
สง่สินคา้ใหถ้กูตอ้งครบถว้น (RBF สาขานิคมอตุสาหกรรมไฮเทค (ผลิตแปง้)) 
 
2.1 บริษัทไม่มีการอา้งอิงเลขท่ีใบรบัผลผลิตท่ีบนัทึกในระบบลงในเอกสาร

ใบสง่สินคา้เขา้คลงั 
2.2 บริษัทไม่มีการบนัทึกรบัสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแต่รอการแกไ้ข (งาน Hold) 

เขา้ระบบ ERP และไมมี่การจดัท าทะเบียนคมุรายการคงเหลือท่ียงัไม่ได้
บนัทกึเขา้ระบบ ERP อยา่งชดัเจน 

2.3 จากการสุ่มตรวจการรบัผลผลิตของงานสั่งผลิตในเดือนตลุาคม 2562 
ถึงเดือนธนัวาคม 2562 จ  านวน 20 รายการ พบวา่ 

บรษิัทควรด าเนินการดงันี ้

- ก าหนดให้มีการอ้างอิงเลขท่ีใบรับผลผลิตท่ีบันทึกในระบบลงในเอกสารใบส่ง
สินคา้เขา้คลงัใหค้รบถว้นทกุครัง้ เพ่ือใหส้ามารถสอบกลบัรายการไดว้่ามีการบนัทึกรบั
ตรงตามท่ีมีการสง่มอบเขา้คลงั 
- ก าหนดใหมี้การบนัทึกรบัสินคา้ท่ีผลิตเสรจ็แตร่อการแกไ้ข (งาน Hold) ในระบบ ERP 
ใหค้รบถว้น โดยใหบ้นัทึกเขา้แยกคลงัไวต้า่งหากจากคลงัสินคา้ส าเร็จรูปปกติ เพ่ือให้
สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการควบคมุและตรวจสอบความครบถว้นของสินคา้ได ้
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
o มีการบนัทึกรายการรบัผลผลิตหลงัจากวนัท่ีเกิดรายการจริงเกินกวา่ 

1 วันจ านวน 5 รายการ (คิดเป็นรอ้ยละ 25.00 ของรายการท่ีสุ่ม
ตรวจสอบ) เป็นเงินจ านวน 171,782.35 บาท 

o ไมมี่การระบเุลขท่ี Lot  ของ Batch  สินคา้ท่ีผลิตพรอ้มกนัหลาย Lot 
ในใบส่งสินคา้ใหค้รบถว้น จ านวน 2 รายการ (คิดเป็นรอ้ยละ 10.00 
ของรายการท่ีสุม่ตรวจสอบ) 
2.4 จากการสุ่มตรวจสอบการบันทึกใบส่งสินคา้เข้าคลังในเดือน

ตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จ  านวน 10 รายการ 
พบว่าไม่มีการลงช่ือก ากับในกรณีท่ีมีการแก้ไขจ านวนการรับ
สินคา้เขา้คลงัของพนกังานคลงั จ  านวน 1 รายการ (คิดเป็นรอ้ย
ละ 10.00 ของรายการท่ีสุม่ตรวจสอบ) 

(ประเดน็ท่ีตรวจพบซ า้)** 

(ระดับความส าคัญปานกลาง) 

- ควบคมุใหมี้การตรวจสอบการบนัทกึรบัผลผลิตเขา้ระบบ ERP ว่ามีการบนัทึกทนัทีท่ี
เกิดรายการ เพ่ือให้ข้อมูลในรายงานสินค้าคงเหลือมีความถูกต้องครบถ้วน และ
สามารถใชใ้นการบรหิารคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ควบคมุใหมี้การระบเุลขท่ี  Lot  ของ Batch  สินคา้ท่ีผลิตพรอ้มกนัหลาย Lot ในใบส่ง
สินคา้ใหค้รบถว้น เพ่ือใหส้ามารถใชใ้นการตรวจสอบสินคา้ท่ีส่งมอบว่าตรงตามขอ้มลู
ในใบส่งสินคา้ รวมทั้งใชอ้า้งอิงในการบนัทึกรบัสินคา้เขา้ระบบไดอ้ย่างชัดเจนและ
นา่เช่ือถือ 
         ควบคมุใหมี้การลงนามก ากบัรายการท่ีแกไ้ขในใบส่งสินคา้เขา้คลงัทัง้ผูส้่งและ
ผูร้บั เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ปรมิาณตามใบสง่สินคา้ถกูตอ้งตรงกบัท่ีมีการสง่มอบจรงิ 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากัด (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(11) การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง หนา้ที่ 165 
 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
3. ควรระบุสาเหตุผลต่างจากการตรวจนับ และแนวทางการแก้ไขอย่างไว้
อย่างชัดเจน และเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ  (RBF สาขานิคม
อตุสาหกรรมไฮเทค (ผลิตแปง้) (ระดับความส าคัญปานกลาง) 
            จากการตรวจสอบรายงานการตรวจนับสินคา้คงเหลือประจ าไตร

มาส ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 พบว่ามีผลต่างจากการตรวจนับต ่าไป

จ านวน 408,377.93 บาท แตไ่มมี่การระบสุาเหตผุลตา่งจากการตรวจนบัเป็น

แตล่ะรายการ โดยบรษิัทจะระบสุาเหตเุป็นแบบภาพรวมเทา่นัน้  

บริษัทควรตรวจสอบหาสาเหตขุองผลตา่งจากการตรวจนบัและแนวทางแกไ้ขปรบัปรุง 
ก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติปรับปรุงผลต่าง โดยควรก าหนดเป็นระดบั
ผลต่างท่ียอมรับได ้แล้วจึงหาสาเหตุของรายการท่ีมีผลต่างสูงกว่าระดับดังกล่าว 
เพ่ือใหมี้การปรบัปรุงสินคา้อย่างถกูตอ้งและเหมาะสม ส่งผลใหร้ายงานสินคา้คงเหลือ
มีความถกูตอ้งและนา่เช่ือถือ 
 
 

4. ควรจดัท าขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคมุเงินสดย่อยและ
ก าหนดผูมี้อ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินสดย่อย บริษัท พรีเม่ียมฟู้ด จ  ากัด 
(เฉพาะสว่นโรงงาน) (ระดับความส าคัญปานกลาง) 

- บริษัทไม่มีการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเรื่องการควบคมุเงินสด
ยอ่ยของฝ่ายขนสง่ท่ีกรุงเทพมหานครเป็นลายลกัษณอ์กัษร  
-  บริษัทก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมเงินสดย่อย ให้
หัวหนา้แผนกเป็นผูมี้อ านาจในการอนุมัติจ่ายเงินสดย่อย แต่ไม่มีการ
ก าหนดผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายเงินสดย่อยต่อครั้งไว้ในคู่มืออ านาจ

บรษิัทควรด าเนินการดงันี ้

o จดัท าขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินสดย่อยใหค้รบถว้นทกุสว่นงาน และ
น าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติก่อนน าไปใช้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตังิานท่ีชดัเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

o ก าหนดอ านาจอนุมัติท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานดา้นการจ่ายเงินสดย่อยเป็น
วงเงินตามระดับขั้นและไม่เป็นปลายเปิด เพ่ือให้มีการกระจายอ านาจอย่าง
เหมาะสม และสามารถตรวจสอบถ่วงดลุไดต้ามหลกัการควบคมุภายในท่ีดี  
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินการไวใ้หช้ดัเจนและเป็นวงเงินตามระดบัขัน้ โดยในปัจจบุนักรณีท่ี
มีการเบิกเงินสดย่อยต่อครัง้เกินกว่าท่ีบริษัทก าหนด (ก าหนดใหไ้ม่เกิน 
5,000บาท/ครัง้) จะจดัท าบนัทึกภายในเพ่ือขออนุมตัิกรรมการผูจ้ดัการ
เป็นครัง้ ๆ ไป  
 

5. ควรปรบัปรุงงบประมาณการลงทุนสินทรพัยใ์นโปรแกรม SAP ใหถ้กูตอ้ง
ตรงตามงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมัติ (บริษัท พรีเม่ียมฟู้ด จ  ากัด (เฉพาะส่วน
โรงงาน) (ระดับความส าคัญปานกลาง) 

         บริษัทบันทึกงบประมาณการลงทุนสินทรัพย์ประจ าปี 2562 ใน

โปรแกรม SAP สูงกว่างบประมาณการลงทุนสินทรัพย์ท่ีไดร้ับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท เป็นเงินจ านวน 8.40 ล้านบาท เน่ืองจากมีการน า

งบประมาณการลงทนุสินทรพัยค์งเหลือของปี 2561 มารวมดว้ย 

       บริษัทควรปรบัปรุงงบประมาณการลงทุนสินทรพัยใ์นโปรแกรม SAP ใหถู้กตอ้ง

ตรงตามงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือควบคมุการใชจ้่าย

งบประมาณใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิ 

 

 

หมายเหตุ (ประเดน็ท่ีตรวจพบซ า้)** มีการปรบัระดบัความส าคญัเพิ่มขึน้จากระดบัความส าคญัต ่าเป็นระดบัความส าคญัปานกลาง 
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หลักเกณฑใ์นการก าหนดระดับความส าคัญของข้อสังเกตทีต่รวจพบ 
บรษิัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการก าหนดระดบัความส าคญัของขอ้สงัเกตท่ีุตรวจ
พบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ระดับ
ความส าคั

ญ 

หลักเกณฑใ์นการก าหนด 

สูง ส าหรบัรายการท่ีมีระดบัความส าคญัสูงจะเป็นรายการท่ีไม่มีการควบคุมเก่ียวกับ นโยบาย กลยุทธ์
ของบริษัท หรือมีการปฏิบตัิงานท่ีไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้   ซึง่อาจมีผลท าใหอ้งคก์ร
มีความเสี่ยงสงูตอ่ความเสียหายทางดา้นการเงิน ดา้นการปฏิบตัิงาน หรือภาพลกัษณข์ององคก์ร หรือ
ส่งผลต่อการก าหนดทิศทางและวิธีการปฏิบตัิงาน รวมถึงการวดัประสิทธิผลของงาน ในสถานการณ์
เช่นนี ้ควรเร่งก าหนดและด าเนินการตามแผนงานเพ่ือควบคุมจุดอ่อนดังกล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน
ระยะเวลา  3  เดือน   ยกตวัอย่าง เช่น การไม่มีนโยบาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบั หรือมีแต่ไม่ปฏิบตัิ
ตาม การขาดการควบคุมท่ีดี การลงบันทึกและรายงานขอ้มูลทางบญัชี และการเงินท่ีบกพร่อง หรือ
ขอ้บกพรอ่งอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบอย่างสงูต่อองคก์ร ฝ่ายบริหารจงึควรตอ้งท าการปรบัปรุงแกไ้ขเบือ้งตน้ 
ตลอดจนก ากับดูแลการปฏิบัติงานจนกว่ามีความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมความเสี่ยงจะมีการ
ปรบัปรุงท่ีดีขึน้ หรือกรณีเกิดขอ้ผิดพลาดเน่ืองจาก  Human error มากกวา่ 30% ขึน้ไป ซึง่เป็นรายการ
ท่ีมีผลกระทบในวงกวา้ง หรือท าใหม้ีความเสียหายสงู 

ปานกลาง ส าหรบัรายการที่มีความส าคญัปานกลาง เช่นไม่มีการควบคมุท่ีจะช่วยลดหรือป้องกนัความเสี่ยงท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือบันทึกรายการไม่ถูกตอ้งครบถว้น  ซึ่งควร
ก าหนดใหม้ีการปรบัปรุงระดบัการควบคมุภายในใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึน้  ทัง้ทางดา้น
ระบบปฏิบัติการ ความเช่ือถือได้ของรายงานทางบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบตัิงาน  ในสถานการณเ์ช่นนี ้ฝ่ายบริหารควรด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 6 เดือน หรือกรณีเกิดขอ้ผิดพลาดเน่ืองจาก Human error ตัง้แต ่10% - 30% หรือ
มากกวา่ 30% แตม่ีผลกระทบในวงจ ากดั และมีผลเสียหายต ่า 

ต ่า ส าหรบัรายการท่ีมีความส าคัญต ่าจะเป็นรายการท่ีระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิผล 
ถงึแมจ้ะพบวา่ มีขอ้บกพรอ่งอยู่บา้ง หรือขาดกรควบคมุท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน การ
ควบคมุการติดตามผลการปฏิบตัิงาน และการรายงาน ซึง่การปรบัปรุงรายการดงักลา่วจะพิจารณาใน
เชิงประสิทธิภาพ และกระบวนการควบคมุใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 12 เดือน ในสภาพการณ ์   ความเสี่ยง 
ณ ระดบันี ้เป็นความเสี่ยงท่ีอาจมีโอกาสเกิดขึน้ไดน้อ้ยและมีผลกระทบหรือมีความเสียหายต่อองคก์ร
นอ้ยมาก หรือกรณีเกิดขอ้ผิดพลาดเน่ืองจาก Human error นอ้ยกวา่ 10%  หรืออาจมากกวา่ 10% แต่
มีผลกระทบเฉพาะภายในองคก์ร และมีความเสียหายต ่ามาก   
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12. รายการระหว่างกัน 
 
บรษัิทมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลที่เก่ียวโยง ส าหรบังวด 12 เดือนปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงวด 12 เดือนปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 ดงันี ้

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ ์
1. ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ -  กรรมการบรษัิท ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบรหิาร กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ

บรษัิท โดยถือหุน้ในบรษัิทคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 28.93 ของทนุจดทะเบียน 
2. นางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ -  กรรมการบรษัิท รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ

บรษัิท โดยถือหุน้ในบรษัิทคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 28.93 ของทนุจดทะเบียน 
3. พ.ต.พญ.จณัจิดา รตันภมูิภิญโญ -  กรรมการบรษัิท กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท โดยถือหุน้ในบรษัิทคิดเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 8.01 ของทนุจดทะเบียน 
 บตุรดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ และนางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ 

4. พญ.สนาธร รตันภมูิภิญโญ -  กรรมการบรษัิท กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท โดยถือหุน้ในบรษัิทคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 8.01 ของทนุจดทะเบียน 

 บตุรดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ และนางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ 
5. นายสรุนาถ กิตติรตันเดช -  กรรมการบรษัิท ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน และเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยถือหุน้ใน

บรษัิทคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.36  ของทนุจดทะเบียน 
 บตุรของพี่ชายนางเพช็ราฯ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 

6. นายธีรพฒัน ์ญาณาธรกลุ -  กรรมการบรษัิท ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ และเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยถือหุน้ในบรษัิทคิด
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.35  ของทนุจดทะเบยีน 

 บตุรของพี่ชายนางเพช็ราฯ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
7. นายสรุชยั ปรชัญาโณทยั -  ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ ์
8. บจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิง้ เขา้ถือหุน้ในบรษัิทอื่น  นิติบคุคลที่มีดร.สมชาย รตันภมูภิิญโญ พ.ต.พญ.จณัจิดา รตันภมูิภิญโญ และ พญ.สนาธร รตันภมูิ-

ภิญโญ ถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียน และเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยถือหุน้ใน
บรษัิทคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.12  ของทนุจดทะเบียน 

 มีดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
9. บจก.พอรต์แลนด ์เฟลเวอร ์แอนด ์

แอรโ์รแมติค 
จ าหนา่ยเคมีภณัฑผ์สมอาหาร  นิติบคุคลที่มีนายอ าพล อณุหโชค นางสาวพชัร ีภวูภตูานนท ์ณ มหาสารคาม และ นางศภุมาศ อารี-

รตัน ์ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ ถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100.00 ของทนุจด
ทะเบียน  

 มีนายอ าพล อณุหโชค เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
10. บจก.โกลเบิล เทสท ์ จ าหนา่ยเคมีภณัฑผ์สม

เครือ่งดื่มและอาหาร 
 นิติบคุคลที่มีนางนงเยาว ์วรรณสขุ ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบันางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ ถือหุน้รอ้ยละ 

99.94 ของทนุจดทะเบยีน  
 มีนางนงเยาว ์วรรณสขุเป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

11. บจก.เทสท ์แอนด ์เซนท ์ จ าหนา่ยหวัน า้หอม เครือ่งปรุง
แตง่ เครือ่งเทศ และเครือ่งชรูส

อาหารเคมีผสมอาหาร 

 นิติบคุคลที่มีนายณชั ศรบีรรทม ซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบันางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ ถือหุน้รวมกนั
รอ้ยละ 49.98 ของทนุจดทะเบียน  

 มีนายณชั ศรบีรรทม เป็นกรรมการผูล้งนาม  
12. บจก.โบตานิค ดีไลท ์ สถานท่ีพกัรสีอรท์  นิติบคุคลที่มีนายส าเรจ็ อณุหโชค นางสาวปฏิมา อณุหโชค และ นายปัญญทศัน ์อณุหโชค ซึง่เป็น

บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบันางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ ถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบยีน  
 มีนายส าเรจ็ อณุหโชค เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

13. บจก.เพชรเพิ่มสนิ รบัเหมาก่อสรา้ง  นิติบคุคลที่มีนายวชิาญ อณุหโชค นางสาววสนุนัท ์อณุหโชค และนางสาววาสนาดี อณุหโชค ซึง่เป็น
บคุคลที่เก่ียวขอ้งกบันางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ ถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบยีน  

 มีนายวิชาญ อณุหโชค  เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ ์
14. บจก.แดฟเน ่ ขายสง่สนิคา้ประเภทอาหาร  นิติบคุคลที่มีนางเพช็รา รตันภมูภิิญโญ พ.ต.พญ.จณัจิดา รตันภมูิภิญโญ และ พญ.สนาธร รตันภมูิ-

ภิญโญ ถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100.00 ของทนุจดทะเบียน และเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท โดยถือหุน้ใน
บรษัิทคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60.73 ของทนุจดทะเบียน 

 มีดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

 
รายละเอียดรายการระหวา่งกนัของบรษัิทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงที่เกิดขึน้ในงวด 12 เดือนปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงวด 12 เดือนปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้ 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

1.นางเพ็ชรา 
รตันภมูิภิญโญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา่เช่าท่ีดนิ และอาคาร 
บรษิัทและบรษิัทย่อย
เช่าท่ีดนิ อาคาร
ส านกังาน โรงงาน 
คลงัสินคา้ และ
รา้นอาหารจาก 
นางเพ็ชราฯ 
 
คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 
บริษัทและบริษัทย่อย
ช าระคา่เช่าล่วงหนา้ 
 

 
5.04 

 
 
 
 
 
 
 

1.63 
 
 

 
7.08 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
สรุปรายละเอียดการเช่าทีด่นิ 
ผู้ให้เช่า : ดร.สมชายฯ และ

นางเพ็ชราฯ 
นางเพ็ชราฯ นางเพ็ชราฯ นางเพ็ชราฯ 

ผู้เช่า : RBF RBF TFF PFC 
วัตถุประสงคใ์น
การเช่า 

: ใชเ้ป็นท่ีตัง้
อาคารโรงงาน 
คลงัสินคา้  

ใชเ้ป็นท่ีตัง้
อาคารโรงงาน 
คลงัสินคา้  

ใชเ้ป็นท่ีตัง้
โรงแรม 
Novoel ชมุพร 

ใชเ้ป็นท่ีตัง้
โรงแรม IBIS 
Style เชียงใหม่ 

ขนาดพืน้ทีเ่ช่า  : 2-0-26 ไร่ 6-1-44 ไร่ 58-0-78.50 ไร่ 0-0-84 ไร่ 
อัตราค่าเช่า : 0.78 ลา้นบาท

ตอ่ปี โดยช าระ
เป็นรายเดือน 

2.39 ลา้นบาท
ตอ่ปี โดยช าระ
เป็นรายเดือน 

1.82 ลา้นบาท
ตอ่ปี โดยช าระ
เป็นรายเดือน 

0.27 ลา้นบาท
ตอ่ปี โดยช าระ
เป็นรายเดือน 
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บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

1.นางเพ็ชรา 
รตันภมูิภิญโญ 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา่เช่าคา้งจ่าย 
บริษัทและบริษัทย่อยมี
คา่เช่าคา้งจ่าย 

 
 
 
 
ค่าเช่าตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน 
บริษัทและบริษัทย่อยมี
ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
เช่าทางการเงิน 

 

ด อ ก เ บี ้ ย จ่ า ย ต า ม
สญัญาเช่าทางการเงิน 
บรษิัทและบรษิัทย่อย
จ่ายดอกเบีย้ท่ีเกิดจาก
การเช่าในรูปแบบ
สญัญาทางการเงิน 
 
 

0.38 
 
 
 
 
 
 
 

7.98 
 
 
 
 
 

0.18 
 
 
 
 
 
 

0.42 
 
 
 
 
 
 
 

2.01 
 
 
 
 
 

0.45 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาเช่า : 20 ปี ตัง้แต ่1 
ต.ค. 2561 ถงึ 
30 ก.ย. 2581 

20 ปี ตัง้แต ่1
ต.ค.2561 ถงึ 30 
ก.ย. 2581 

20 ปี ตัง้แต ่1 
ต.ค. 2562 ถงึ 
30 ก.ย. 2581 

20 ปี ตัง้แต ่1 
ต.ค. 2561 ถงึ 
30 ก.ย. 2581 

ราคาอ้างอิง  อา้งอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดร้บัความ
เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 
 
สรุปรายละเอียดการเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
ผู้ให้เช่า : นางเพ็ชราฯ 
ผู้เช่า : TFF 
ทรัพยส์ินทีเ่ช่า : อาคารรา้นอาหาร  

2 ชัน้ ของโรงแรม Novoel ชมุพร 
พืน้ทีเ่ช่า : 625 ตร.ม. 
อัตราค่าเช่า : 0.72 ลา้นบาท 

ตอ่ปี  
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แต ่1 ต.ค. 2561 ถงึ 30 ก.ย. 2564 
ราคาอ้างอิง  อา้งอิงจากราคาประเมิน ซึง่ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดร้บัความ

เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  
หมายเหตุ :   -   ผูเ้ชา่เป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้) ตามที่เกิดขึน้จรงิ 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 172 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

1.นางเพ็ชรา 
รตันภมูิภิญโญ 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - ค่าเช่า รวมพืน้ที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลกูสรา้งตามที่ผูเ้ช่าและบริวาร ตลอดจนลกูคา้ใช้
อยู ่เชน่ ลานจอดรถ พืน้ที่ขนถ่ายสินคา้ ป้อมยาม เป็นตน้ และใหร้วมถึงอปุกรณอ์ านวยความสะดวก
ตา่ง ๆ 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอ่ืน 
บรษิัทย่อยมีค่าใชจ้่าย
คา้งจ่ายอ่ืนกบั 
นางเพ็ชราฯ 

 
0.01 

 
                                             - 

บจก.เบสท ์โอเดอร ์คา้งจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการ นางเพ็ชราฯ โดยปัจจุบนับจก.เบสท ์โอเดอร ์ไดช้  าระค่า
เบีย้ประชุมดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบจก.เบสท ์โอเดอรมี์มติ
อนมุตังิดเวน้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 
 

เจา้หนีอ่ื้น 
นางเพ็ชราฯส ารองจ่าย
ล่วงหนา้ใหบ้รษิัทย่อย 

 
0.01 

 
0.15 

นางเพ็ชราฯ ส ารองจ่ายค่ารบัรองลูกคา้ ค่าเดินทาง และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆใหบ้มจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย  
โดยปัจจบุนับมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย ไดช้  าระหนี ้ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2563 เรียบรอ้ยแลว้ 
 

เจา้หนีอ่ื้น (คา่เช่า)  - 1.62 
 
ส่วนต่างคา่เช่ากบัค่าเช่าท่ีจ่ายจรงิที่จ่ายใหก้บัคณุเพ็ชรา ในการบนัทกึบญัชีแบบระบบเสน้ตรงของบรษิัทและ
บรษิัทย่อย  

รายการซือ้ทรพัยส์ิน 
บรษิัทซือ้ท่ีดนิจากนาง
เพ็ชราฯ 

 
12.04 

 
- 

บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย ซือ้ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 6360 และโฉนดเลขท่ี 11357 ซึ่งเป็นท่ีตัง้โรงงานของ
บริษัท ตัง้อยู่ท่ี ต.วงัจุฬา อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยุธยา เนือ้ท่ีรวม 1-3-08.8 ไร่ จากนางเพ็ชราฯ โดยอา้งอิง
ราคาซือ้ขายตามราคาประเมินซึง่ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
ทัง้นี ้ธุรกรรมดงักล่าวด าเนินการแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 2561 ท่ีผ่านมา 

เงินกูยื้มระยะสัน้ 
บรษิัทกูยื้มเงินระยะสัน้
จากนางเพ็ชราฯ 

 
ยอดตน้งวด                     0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด       576.00 

 
- 
 

ในปี 2561 บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย กูยื้มเงินระยะสัน้จากนางเพ็ชราฯ เพ่ือใชใ้นการจดัโครงสรา้งกลุ่ม
บรษิัท โดยคดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.97 ตอ่ปี อา้งอิงอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าเฉล่ีย 24 เดือนของสถาบนั
การเงิน 3 แหง่ บวกรอ้ยละ 0.50 ทัง้นี ้บรษิัทไดช้  าระคืนเงินกูท้ัง้จ  านวน พรอ้มดอกเบีย้เรียบรอ้ยแลว้ 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 173 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

2.ดร.สมชาย 
รตันภมูิภิญโญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกเบีย้จ่าย 
บรษิัทและบรษิัทมี
ดอกเบีย้จ่ายจากเงิน
กูยื้มดงักล่าว 

ลดลงระหวา่งงวด      (576.00) 
ยอดปลายงวด            0.00 

 
0.05 

 
 
 
- 

 
  

ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
นางเพ็ชราฯ และดร.
สมชายฯรว่มค า้ประกนั
วงเงินสินเช่ือของบรษิัท 
และบรษิัทย่อย 

 
775.67 

 
- 

นางเพ็ชราฯ และดร.สมชายฯ ร่วมค า้ประกันวงเงินสินเช่ือกบัเจา้หนีส้ถาบนัการเงินใหแ้ก่บริษัท และบริษัท
ย่อยในนามบุคคล ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเจา้หนีส้ถาบนัการเงินก าหนด โดยการค า้ประกนัดงักล่าวไม่มีการ
คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทัง้นี ้เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 เจ้าหนี้
สถาบนัการเงินแห่งหนึ่งอนมุตัิปลดภาระค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่นางเพ็ชราฯ และดร.สมชายฯเรียบรอ้ย
แลว้ 

คา่เช่าท่ีดนิ และอาคาร 
บรษิัทและบรษิัทย่อย
เช่าท่ีดนิ และอาคาร
ส านกังานจากดร.
สมชายฯ  
 
คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 
บริษัทและบริษัทย่อย
ช าระคา่เช่าล่วงหนา้ 
 
 

 
3.82 

 
 
 
 
 

0.44 
 
 
 

 
4.48 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

สรุปรายละเอียดการเช่าทีด่นิ 
ผู้ให้เช่า : ดร.สมชาย รตันภมูิ

ภิญโญ และนาง
เพ็ชรา รตันภมูิ
ภิญโญ 

ดร.สมชาย รตัน
ภมูิภิญโญ 
 

ดร.สมชาย 
รตันภมูิภิญโญ 
 

ดร.สมชาย 
รตันภมูิภิญโญ 
 

ผู้เช่า : RBF PFC PFC PFC 
วัตถุประสงค์
ในการเช่า 

: เช่าท่ีดนิใชเ้ป็นท่ีตัง้
อาคารโรงงาน 
คลงัสินคา้ 

เช่าท่ีดนิใชเ้ป็นท่ีตัง้
โรงแรม IBIS Style 
เชียงใหม่ 

เช่าท่ีดนิใชเ้ป็น
ท่ีตัง้โรงแรม 
IBIS Style 
เชียงใหม่ 

เช่าท่ีดนิใชเ้ป็น
ท่ีตัง้โรงแรม 
IBIS Style 
เชียงใหม่ 

ขนาดพืน้ทีเ่ช่า  : 2-0-26 ไร่ 1-1-0 ไร ่ 0-0-84 ไร่ 0-3-29.5 ไร่ 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 174 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

คา่เช่าคา้งจ่าย 
บรษิัทย่อยมีค่าเช่า
อาคารคา้งจ่าย 

 

 

 

 

 

1.32 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าเช่า : 0.78 ลา้นบาทตอ่ปี 
โดยช าระเป็นราย
เดือน 

1.35 ลา้นบาทตอ่ปี 
โดยช าระเป็นราย
เดือน 
 

0.23 ลา้นบาท
ตอ่ปี โดยช าระ
เป็นรายเดือน 

0.89 ลา้นบาท 
ตอ่ปี โดยช าระ
เป็นรายเดือน 

ระยะเวลาเช่า : 20 ปี ตัง้แต ่1 ต.ค. 
2561 ถงึ 30 ก.ย. 
2581 

20 ปีตัง้แต ่1 ต.ค. 
2561 ถงึ 30 ก.ย. 
2581 

20 ปีตัง้แต ่1 
ต.ค. 2561 ถงึ 
30 ก.ย. 2581 

20 ปีตัง้แต ่1 
ต.ค. 2561 ถงึ 
30 ก.ย. 2581 

ราคาอ้างอิง  อา้งอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.   

2.ดร.สมชาย 
รตันภมูิภิญโญ 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 

เงินกูยื้มระยะยาว 
บรษิัทและบรษิัทย่อย
กูยื้มเงินระยะยาวจาก
ดร.สมชายฯ 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมี
ดอกเบีย้จ่ายจากเงิน
กูยื้มระยะยาวดงักล่าว 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 

ยอดตน้งวด                    0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด        774.00 
ลดลงระหวา่งงวด         (325.22) 
ยอดปลายงวด          448.78 
 

6.39 
 
 
 

0.39 
 

ยอดตน้งวด                    448.78 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด           00.00 
ลดลงระหวา่งงวด         (448.78) 
ยอดปลายงวด             00.00 
 

7.36 
 
 
 

- 
 

ในปี 2561 บรษิัทกูยื้มเงินระยะยาวจากดร.สมชายฯเพ่ือใชใ้นการจดัโครงสรา้งกลุ่ม  โดยคดิอตัราดอกเบีย้รอ้ย
ละ 1.97 ตอ่ปี อา้งอิงอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าเฉล่ีย 24 เดือนของสถาบนัการเงิน 3 แหง่ บวกรอ้ยละ 0.50 
ทัง้นี ้บรษิัทไดช้  าระเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้เรียบรอ้ยแลว้ ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 175 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

2.ดร.สมชาย 
รตันภมูิภิญโญ
(ตอ่) 
 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมี
ดอกเบีย้คา้งจ่ายจาก
เงินกูยื้มระยะยาว
ดงักล่าว 
 
เงินกูยื้มระยะยาว 
บรษิัทย่อยกูยื้มเงิน
ระยะยาวจากดร.
สมชายฯ 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
บรษิัทย่อยมีดอกเบีย้
จ่ายจากเงินกูยื้มระยะ
ยาวดงักล่าว 
 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย 
บจกย่อยมีดอกเบีย้คา้ง
จ่ายจากเงินกูยื้มระยะ
ยาวดงักล่าว 

 
 
 
 
 

ยอดตน้งวด                    0.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด        50.00 
ลดลงระหวา่งงวด          (0.00) 
ยอดปลายงวด          50.00 

 
 

0.05 
 
 
 
 

0.05 
 

 

 
 
 
 
 

ยอดตน้งวด                    50.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด         00.00 
ลดลงระหวา่งงวด           (0.00) 
ยอดปลายงวด           50.00 

 
 

0.98 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
ในปี 2561 บจก.ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซก์ูยื้มเงินระยะยาวจากดร.สมชายฯเพ่ือใชใ้นการจดัโครงสรา้ง
กลุ่ม  โดยคดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.97 ตอ่ปี อา้งอิงอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าเฉล่ีย 24 เดือนของสถาบนั
การเงิน 3 แหง่ และปัจจบุนับรษิัทย่อยไดช้  าระเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้เรียบรอ้ยแลว้ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 176 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

2.ดร.สมชาย 
รตันภมูิภิญโญ
(ตอ่) 
 
 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอ่ืน 
บรษิัทย่อยมีค่าใชจ้่าย
คา้งจ่ายอ่ืนกบัดร.
สมชายฯ 

 
                                         0.01 

 
- 

บจก.เบสท ์โอเดอร ์คา้งจ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ดร.สมชายฯ โดยปัจจุบนับจก.เบสท ์โอเดอร ์ไดช้  าระค่า
เบีย้ประชุมดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ของบจก.เบสท ์โอเดอรมี์มติ
อนมุตังิดเวน้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

เจา้หนีอ่ื้น 
ดร.สมชายฯ ส ารองจ่าย
ล่วงหนา้ใหบ้รษิัทและ
บรษิัทย่อย 

 
0.17 

 
0.11 

ดร.สมชายฯ ส ารองจ่ายค่ารบัรองลูกคา้ ค่าเดินทาง และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ โดยปัจจุบนั บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด 
ซพัพลาย และ  บจก.ไทยเฟลเวอร ์ไดจ้่ายช าระคืนบางส่วนแลว้  
 

 เจา้หนีอ่ื้น (คา่เช่า)  
 

- 1.42 ส่วนต่างค่าเช่ากบัค่าเช่าท่ีจ่ายจริงท่ีจ่ายใหก้บัคณุสมชายฯ ในการบนัทกึบญัชีแบบระบบเสน้ตรงของบริษัท
และบรษิัทย่อย 

 ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
ดร.สมชายฯ และนาง
เพ็ชราฯ รว่มค า้ประกนั
วงเงินสินเช่ือของบรษิัท 
และบรษิัทย่อย 

 
775.67 

 
- 

ดร.สมชายฯ และนางเพ็ชราฯ ร่วมค า้ประกันวงเงินสินเช่ือกบัเจา้หนีส้ถาบนัการเงินใหแ้ก่บริษัท และบริษัท
ย่อยในนามบุคคล ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเจา้หนีส้ถาบนัการเงินก าหนด โดยการค า้ประกนัดงักล่าวไม่มีการ
คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทัง้นี ้เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 เจ้าหนี้
สถาบนัการเงินแห่งหนึ่งอนมุตัิปลดภาระค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่ดร.สมชายฯ และนางเพ็ชราฯเรียบรอ้ย
แลว้ 

 จ านองท่ีดนิในนามส่วน
บคุคล 
ดร.สมชายฯ 
พ.ต.พญ.จณัจิดา และ 

 
 

55.00 

 
 

- 

ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จณัจิดา และพญ.สนาธรฯ น าทรพัยส์ินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ท่ีดินซึ่งถือกรรมสิทธ์ิ ร่วมกนั
มาเป็นหลกัทรพัยก์ารกูยื้มเงินระยะสัน้ และระยะยาวของบริษัทกบัเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน วงเงินจ านองท่ีดิน 
55.00 ลา้นบาท โดยการจ านองดงักล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2562 เจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งอนุมัติปลดภาระจ านองท่ีดินให้แก่ ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จัณจิดา 
และพญ.สนาธรฯเรียบรอ้ยแลว้ 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 177 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

พญ.สนาธรฯ จ านอง
ท่ีดนิซึง่ถือกรรมสิทธ์ิ
รว่มกนัเป็นหลกัประกนั 

 
 
 

3.พ.ต.พญ. 
จณัจิดา รตันภมูิ
ภิญโญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา่เช่าท่ีดิน และอาคาร 
บรษิัทเช่าท่ีดิน อาคาร
ส านกังาน โรงงาน 
คลงัสินคา้ 
จากพ.ต.พญ.จณัจิดาฯ 
 
คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 
บรษิัทช าระคา่เช่า
อาคารล่วงหนา้ 
 
คา่เช่าคา้งจ่าย 
บรษิัทมีค่าเช่าคา้งจ่าย 

 
คา่ใชจ้่ายตามสญัญา
เช่าทางการเงิน 

4.38 
 
 
 
 
 

2.25 
 
 
 

0.38 
 
 
 

13.68 
 
 

5.65 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

13.42 
 
 

สรุปรายละเอียดการเช่าทีด่นิ 
ผู้ให้เช่า : พ.ต.พญ.จณัจิดาฯ พ.ต.พญ.จณัจิดาฯ และพญ.สนาธร 
ผู้เช่า : RBF RBF 
วัตถุประสงค์
ในการเช่า 

: ใชเ้ป็นท่ีตัง้คลงัสินคา้ ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคารส านกังาน โรงงาน และ
คลงัสินคา้ 

ขนาดพืน้ที่
เช่า  

: 10-2-84 ไร ่ 0-1-62 ไร่ 

อัตราค่าเช่า : 4.02 ลา้นบาทตอ่ปี โดยช าระเป็น
รายเดือน 

0.15 ลา้นบาทตอ่ปี โดยช าระเป็นราย
เดือน 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
เช่า 

: 20 ปี ตัง้แต ่1 ต.ค. 2561 ถงึ 30 
ก.ย. 2581 

20 ปี ตัง้แต ่1 ต.ค. 2561 ถงึ 30 ก.ย. 
2581 

ราคาอ้างอิง : อา้งอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. 

 
 
 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 178 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

3.พ.ต.พญ. 
จณัจิดา รตันภมูิ
ภิญโญ (ตอ่) 
 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมี
คา่ใชจ้่ายตามสญัญา
เช่าทางการเงิน 

 
 
 
 
ดอกเบีย้จ่ายตาม
สญัญาเช่าทางการเงิน 
บรษิัทจ่ายดอกเบีย้ท่ี
เกิดจากการเช่าใน
รูปแบบสญัญาทาง
การเงิน 

0.34 0.68 สรุปรายละเอียดการเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
ผู้ให้เช่า : พ.ต.พญ.จณัจิดาฯ และพญ.สนาธรฯ 
ผู้เช่า : RBF 
ทรัพยส์ินทีเ่ช่า : อาคารส านกังาน และโรงงาน 
พืน้ทีเ่ช่า : 1,977 ตร.ม. 
อัตราค่าเช่า : 2.61 ลา้นบาทตอ่ปี  
ระยะเวลาเช่า : 20 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2581 
ราคาอ้างอิง : อา้งอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาท่ีไดร้ับ

ความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  
หมายเหตุ : -   ผูเ้ชา่เป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้) ตามที่เกิดขึน้จรงิ 
คา่เชา่รวมถึงพืน้ที่สว่นกลางบรเิวณรอบอาคาร สิ่งปลกูสรา้งตามที่ผูเ้ชา่และบรวิาร ตลอดจนลกูคา้ใชอ้ยู ่เชน่ ลานจอด
รถ พืน้ที่ขนถ่ายสินคา้ ป้อมยาม เป็นตน้ และใหร้วมถึงอปุกรณอ์ านวยความสะดวกตา่งๆ 
 

 
 
 
 
 
 

ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
พ.ต.พญ.จณัจิดาฯค า้
ประกนัวงเงินสินเช่ือ
ของบรษิัท และบรษิัท
ย่อย 

86.90 - พ.ต.พญ.จณัจิดาฯ ค  า้ประกนัวงเงินสินเช่ือกบัเจา้หนีส้ถาบนัการเงินใหแ้ก่บรษิัท และบรษิัทย่อยในนามบุคคล 
ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเจา้หนีส้ถาบนัการเงินก าหนด โดยการค า้ประกนัดงักล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่
อย่างใด ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 และเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 เจา้หนีส้ถาบนัการเงินอนุมัติ
ปลดภาระค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่พ.ต.พญ.จณัจิดาฯเรียบรอ้ยแลว้ 
 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 179 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

3.พ.ต.พญ. 
จณัจิดา รตันภมูิ
ภิญโญ (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
4.พญ.สนาธร 
รตันภมูิภิญโญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านองท่ีดนิในนามส่วน
บคุคล 
ดร.สมชายฯ 
พ.ต.พญ.จณัจิดา 
และพญ.สนาธรฯ 
จ านองท่ีดนิซึง่ถือ
กรรมสิทธ์ิรว่มกนัเป็น
หลกัประกนั 

 
 

55.00 
 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 

ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จณัจิดา และพญ.สนาธรฯ น าทรพัยส์ินส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ท่ีดินซึ่งถือกรรมสิทธ์ิ ร่วมกนั
มาเป็นหลกัทรพัยก์ารกูยื้มเงินระยะสัน้ และระยะยาวของบริษัทกบัเจา้หนีส้ถาบนัการเงิน วงเงินจ านองท่ีดิน 
55.00 ลา้นบาท โดยการจ านองดงักล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2562 เจา้หนีส้ถาบนัการเงินอนมุตัปิลดภาระจ านองที่ดินใหแ้ก่ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จณัจิดา และพญ.สนาธร
ฯ เรียบรอ้ยแลว้ 
 
 
 

เจา้หนีอ่ื้น (คา่เช่า) 
 

- 1.71 ส่วนต่างค่าเช่ากบัค่าเช่าท่ีจ่ายจริงท่ีจ่ายใหก้บัคณุจณัจิดาฯ ในการบนัทกึบญัชีแบบระบบเสน้ตรงของบริษัท
และบรษิัทย่อย 

คา่เช่าท่ีดิน และอาคาร 
บรษิัทเช่าท่ีดิน อาคาร
ส านกังาน โรงงาน 
คลงัสินคา้  
 
คา่เช่าจ่ายล่วงหนา้ 
บรษิัทช าระคา่เช่า
อาคารล่วงหนา้ 
 
คา่เช่าคา้งจ่าย 

 
0.91 

 
 
 
 

0.33 
 
 
 

 
0.32 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 
สรุปรายละเอียดการเช่าทีด่นิ 
ผู้ให้เช่า : พ.ต.พญ.จณัจิดาฯ และพญ.สนาธร 
ผู้เช่า : RBF 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคารส านกังาน โรงงาน และคลงัสินคา้ 
ขนาดพืน้ทีเ่ช่า  : 0-1-62 ไร่ 
อัตราค่าเช่า : 0.15 ลา้นบาทตอ่ปี โดยช าระเป็นรายเดือน 
ระยะเวลาเช่า : 20 ปี ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2581 
ราคาอ้างอิง  อา้งอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาท่ีไดร้บัความ

เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 180 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

4.พญ.สนาธร 
รตันภมูิภิญโญ 
 (ตอ่) 

บรษิัทมีค่าเช่าคา้งจ่าย 

 

คา่ใชจ้่ายตามสญัญา
เช่าทางการเงิน 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมี
คา่ใชจ้่ายตามสญัญา
เช่าทางการเงิน 

 

ดอกเบีย้จ่ายตาม
สญัญาเช่าทางการเงิน 
บรษิัทจ่ายดอกเบีย้ท่ี
เกิดจากการเช่าใน
รูปแบบสญัญาทาง
การเงิน 

0.05 
 
 
 

13.68 
 
 
 
 
 

0.34 
 
 

 

- 
 
 
 

19.42 
 
 
 
 
 

0.68 

สรุปรายละเอียดการเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
ผู้ให้เช่า : พ.ต.พญ.จณัจิดาฯ  

และพญ.สนาธรฯ 
พญ.สนาธรฯ พญ.สนาธรฯ 

ผู้เช่า : RBF RBF BO 
วันที่
สัญญา 

: อาคารส านกังาน 
2 ชัน้ พรอ้ม
อาคารโรงงาน 

อาคารโรงงาน
พรอ้มส านกังาน 
ชัน้ 2  

อาคารโรงงาน
พรอ้มส านกังาน  
ชัน้ 1  

ทรัพยส์ิน
ทีเ่ช่า 

: 1,977 ตร.ม. 214 ตร.ม. 151 ตร.ม. 

พืน้ทีเ่ช่า : 2.61 ลา้นบาท 
ตอ่ปี  

0.58 ลา้นบาท 
ตอ่ปี  

0.18 ลา้นบาท 
ตอ่ปี  

อั ตรา ค่ า
เช่า 

: 20 ปี ตัง้แต ่1 
ตลุาคม 2561 ถงึ 
30 กนัยายน 2581 

3 ปี ตัง้แต ่1 ต.ค. 
2561 ถงึ 30 ก.ย. 
2564 

3 ปี ตัง้แต ่1 
ต.ค. 2561 ถงึ 
30 ก.ย. 2564 

ราคาอ้างอิง : อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาท่ีได้รับความ
เหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  

หมายเหตุ : -   ผูเ้ชา่เป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัสาธารณปูโภค (น า้ประปา ไฟฟา้) ตามที่เกิดขึน้จรงิ 
คา่เชา่รวมถึงพืน้ที่สว่นกลางบรเิวณรอบอาคาร สิ่งปลกูสรา้งตามที่ผูเ้ชา่และบรวิาร ตลอดจนลกูคา้ใชอ้ยู ่เชน่ ลานจอด
รถ พืน้ที่ขนถ่ายสินคา้ ป้อมยาม เป็นตน้ และใหร้วมถึงอปุกรณอ์ านวยความสะดวกตา่ง ๆ 
 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 181 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

4.พญ.สนาธร 
รตันภมูิภิญโญ 
(ตอ่) 

ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
พญ.สนาธรฯค า้ประกนั
วงเงินสินเช่ือของบรษิัท 

 
55.00 

 
 

 
- 

พญ.สนาธรฯ ค  า้ประกันวงเงินสินเช่ือกับเจ้าหนีส้ถาบันการเงินใหแ้ก่บริษัทในนามบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีเจา้หนีส้ถาบนัการเงินก าหนด โดยการค า้ประกันดงักล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทัง้นี ้
เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 เจา้หนีส้ถาบนัการเงินอนมุตัิปลดภาระค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่พญ.สนา
ธรฯ เรียบรอ้ยแลว้ 

 
 

เจา้หนีอ่ื้น (คา่เช่า) 
 

- 0.03 ส่วนต่างค่าเช่ากบัค่าเช่าท่ีจ่ายจริงท่ีจ่ายใหก้บัคณุสนาธรฯ ในการบนัทกึบญัชีแบบระบบเสน้ตรงของบริษัท
และบรษิัทย่อย 

5.นายสรุนาถ 
กิตตริตันเดช 
 
 
 

ค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
นายสรุนาถฯค า้ประกนั
วงเงินสินเช่ือของบรษิัท
ย่อย 

 
236.21 

 
- 

นายสุรนาถฯค า้ประกันวงเงินสินเช่ือกับเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินใหแ้ก่บจก.พรีเมียมฟู้ดส์ ในฐานะกรรมการ
บริษัท ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเจ้าหนี้สถาบันการเงินก าหนด ทั้งนี ้ การค า้ประกันดังกล่าว ไม่มีการคิด
คา่ตอบแทนแตอ่ย่างใด ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 เจา้หนีส้ถาบนัการเงินอนมุตัิปลดภาระค า้ประกนั
วงเงินสินเช่ือใหแ้ก่นายสรุนาถฯ เรียบรอ้ยแลว้ 
 

6.นายธีรพฒัน ์
ญาณาธรกลุ 
 
 
 
 
 
 

คา่ใชจ้่ายล่วงหนา้ 
บรษิัทมีค่าใชจ้่าย
ล่วงหนา้กบันาย
ธีรพฒันฯ์ 

 
0.07 

 
- 

บรษิัทส ารองจ่ายคา่เดนิทาง คา่รบัรองลกูคา้ และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆใหน้ายธีรพฒันฯ์ โดยปัจจบุนันายธีรพฒันฯ์ได้
ช  าระคา่ใชจ้่ายล่วงหนา้ดงักล่าวคืนบรษิัทแลว้ 
 
 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอ่ืน 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมี
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอ่ืน
กบันายธีรพฒันฯ์ 

 
0.03 

 
- 

บริษัทและบจก.เบสท ์โอเดอร ์ค่ารบัรองลูกคา้ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆนายธีรพัฒนฯ์ โดยปัจจุบนับจก.เบสท ์โอ
เดอร ์ไดช้  าระหนีด้งักล่าวเรียบรอ้ยแลว้  
 
 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 182 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

6.นายธีรพฒัน ์
ญาณาธรกลุ 
 (ตอ่) 

เจา้หนีอ่ื้น  
บรษิัทมีเจา้หนีค้า้ง
ช าระกบันายธีรพฒัน ์ 

 
- 

 
0.008 

นายธีรพัฒน ์ฯ ส ารองจ่ายค่าวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ ให ้บมจ. อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย  โดยปัจจุบนั 
บมจ. อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย ไดช้  าระคา่ใชจ้่ายดงักล่าว ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2563 เรียบรอ้ยแลว้  
 

7.นายสรุชยั 
ปรชัญาโณทยั 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอ่ืน 
บรษิัทย่อยมีค่าใชจ้่าย
คา้งจ่ายอ่ืนกบันาย
สรุชยั ฯ 

- 0.03 นายสุรชยัฯ ไดส้  ารองค่าเดินทาง และ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ให ้บจก.พรีเม่ียม ฟู้ดส ์ โดยปัจจุบนั บจก.พรีเม่ียม ฟู้ดส ์ 
ไดช้  าระหนีด้งักล่าวเรียบรอ้ยแลว้  
 

8.นางบษุกร มา
โนชกลุ 

เจา้หนีอ่ื้น  
บรษิัทย่อยมีเจา้หนีค้า้ง
ช าระกบันางบุษกร 

- 0.006 นางบุษกรฯ ไดส้  ารองค่าแจง้ยา้ยสถานประกอบการ ให ้บจก.ไทยเฟลเวอร์ และ ส ารองค่าเบีย้ปรบั ให ้บจก.
เบสทโ์อเดอร ์โดยปัจจบุนั บจก.ไทยเฟลเวอร ์และ บจก.เบสทโ์อเดอร ์ไดช้  าระหนีด้งักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ 

9.บจก.เจ.พี.
เอส.โฮลดิง้ 
 

เงินกูยื้มระยะสัน้ 
บรษิัทย่อยกูยื้มเงิน
ระยะสัน้จากบจก.เจ.พี.
เอส.โฮลดิง้ 
 
 
 
ดอกเบีย้จ่าย 

 
ยอดตน้งวด                 70.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด        0.00 
ลดลงระหวา่งงวด       (70.00) 
ยอดปลายงวด           0.00 

 
 

0.75 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

ในปี 2561 บจก.พรีเมียมฟู้ดส ์กูยื้มเงินระยะสัน้จากบจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิง้ เพ่ือใชใ้นการจัดโครงสรา้งกลุ่ม
บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.95 ต่อปี อา้งอิงอัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ าถัวเฉล่ีย 24 เดือนของ
สถาบนัการเงิน 3 แห่งบวกรอ้ยละ 0.50 ทัง้นี ้บจก.พรีเมียมฟู้ดส ์มีการปรบัปรุงรายการเงินกูจ้  านวน 60 ลา้น
บาท จากเดิมบนัทกึเป็นเงินกูยื้มระยะสัน้จาก JPS เป็นเงินกูยื้มระยะยาวจาก JPS โดยมีการเปล่ียนสัญญา
เงินกูใ้หม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการช าระหนีเ้งินกูด้งักล่าว 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2562 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 มีมตอินมุตันิโยบายท่ีจะไม่พึ่งพิงเงิน
กูยื้มเงินจากกรรมการ ภายหลงัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หากบริษัทมีความตอ้งการใชเ้งินลงทุน
เพิ่มเติม บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินผ่านสถาบนัการเงิน หรือผ่านการใชเ้ครื่องมือทางการเงินรูปแบบต่างๆท่ี
บรษิัทจะสามารถท าได ้
  



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 183 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

บรษิัทย่อยมีดอกเบีย้
จ่ายจากเงินกูยื้มระยะ
สัน้ดงักล่าว 

9.บจก.เจ.พี.
เอส.โฮลดิง้(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.บจก.พอรต์
แลนด ์เฟลเวอร ์
แอนด ์แอรโ์ร
แมตคิ 
 

เงินกูยื้มระยะยาว 
บรษัท และบรษิัทย่อย 
กูยื้มเงินระยะยาวจาก 
บจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิง้ 
 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
บรษิัทและบรษิัทย่อยมี
ดอกเบีย้จ่ายจากเงิน
กูยื้มระยะยาวดงักล่าว 

 
ยอดตน้งวด               30.40 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด     60.00 
ลดลงระหวา่งงวด     (16.40) 
ยอดปลายงวด        74.00 

 
 

0.82 

 
ยอดตน้งวด               74.00 
เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด     00.00 
ลดลงระหวา่งงวด      (74.00) 
ยอดปลายงวด        00.00 
 

 
1.13 

ในปี 2561 บริษัท และบจก.พรีเมียมฟู้ดส ์กู้ยืมเงินระยะยาวจากบจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิง้ เพ่ือใช้ในการจัด
โครงสรา้งกลุ่มบรษิัท โดยคดิอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.95 ตอ่ปี อา้งอิงอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าถวัเฉล่ีย 24 
เดือนของสถาบนัการเงิน 3 แห่ง บวกรอ้ยละ 0.50 โดยในปี 2561 บจก.พรีเมียมฟู้ดส ์มีการปรบัปรุงรายการ
เงินกูจ้  านวน 60 ลา้นบาท จากเดมิบนัทกึเป็นเงินกูยื้มระยะสัน้จาก JPS เป็นเงินกูยื้มระยะยาวจาก JPS โดยมี
การเปล่ียนสญัญาเงินกูใ้หม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการช าระหนีเ้งินกูด้งักล่าว ทัง้นี ้บรษิัท และ
บรษิัทย่อยไดช้  าระดอกเบีย้คา้งจ่ายเรียบรอ้ยแลว้ 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2562 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 มีมตอินมุตันิโยบายท่ีจะไม่พึ่งพิงเงิน
กูยื้มเงินจากกรรมการ ภายหลงัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ หากบริษัทมีความตอ้งการใชเ้งินลงทุน
เพิ่มเติม บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินผ่านสถาบนัการเงิน หรือผ่านการใชเ้ครื่องมือทางการเงินรูปแบบต่างๆท่ี
บรษิัทจะสามารถท าได ้
  

รายการซือ้สินคา้ 
บริษัทและบริษัทย่อย 
ซือ้วัตถุแต่งกลิ่นจากบ
จก.พอรต์แลนดฯ์  
 
 

 
6.17 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

บจก.พอรต์แลนดฯ์ เป็นบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบันางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ ซึง่ผูถื้อหุน้รายใหญ่คือนายอ าพล อณุห
โชค เป็นพ่ีชายนางเพ็ชราฯ โดยบจก.พอร์ตแลนด์ฯ ด  าเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ผสมอาหาร ก่อตั้งวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2538 ตัง้อยู่เลขท่ี 11 ซ.สรณคมน ์20 แยก 1 ถ.สรณคมน ์แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย
ผูถื้อหุน้ของบจก.พอรต์แลนดฯ์ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 61 มีดงันี ้
 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 184 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

10.บจก.พอรต์
แลนด ์เฟลเวอร ์
แอนด ์แอรโ์ร
แมตคิ (ตอ่) 
 
 
 
 

เจา้หนีก้ารคา้ 
 
 
 
 
 
เจา้หนีอ่ื้น 
บรษิัทย่อยมีรายการ
เจา้หนีอ่ื้นกบับจก.
พอรต์แลนด ์เฟลเวอร ์
แอนด ์
 
รายการซือ้ทรพัยส์ิน 
บรษิัทย่อย สิ่งปลกู
สรา้ง พรอ้ม
สงัหารมิทรพัย ์
 
 
 

5.33 
 
 
 
 
 
 

3.83 
 
 
 
 
 

48.20 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

ชื่อ - สกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน 
1.นายอ าพล อณุหโชค 980,000 98.00 
2.น.ส.พชัรี ภวูภตูานนท ์ณ มหาสารคาม 10,000 1.00 
3.นางศภุมาส อารีรตัน ์ 10,000 1.00 

รวม 1,000,000 100.00 
  
 
หมายเหต ุ: นายอ าพล อณุหโชค เป็นพ่ีชายของนางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 
                  น.ส.พชัรี ภวูภตูานนท ์ณ มหาสารคาม เป็นพ่ีสาวของนางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 
                   นางศภุมาส อารีรตัน ์เป็นพ่ีสะใภข้องนางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 
บริษัท และบจก.ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ ์ซือ้วตัถุดิบ และวตัถุแต่งกลิ่นจากบจก.พอรต์แลนดฯ์ เพ่ือ
ผลิตสินคา้ หรือเพ่ือจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ มีราคาและเง่ือนไขการคา้เป็นไปตามท่ีตกลงกนั ทัง้นี ้เน่ืองจากบจก.
พอรต์แลนดฯ์มีธุรกิจคลา้ยคลงึกบับรษิัท และบริษัทย่อย เพ่ือขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้
ในอนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการบจก. ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ ์ครัง้ท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 
2561 มีมตเิขา้ซือ้สิ่งปลกูสรา้ง พรอ้มสงัหารมิทรพัยจ์ากบรษิัทดงักล่าว ซึง่อา้งอิงจากราคาประเมินซึง่ประเมิน
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.เพ่ือปรบัโครงสรา้งทรพัยส์ินใหมี้ความ
ชัดเจน โดยด าเนินการแลว้เสร็จในไตรมาส 4 ปี 2561 ท่ีผ่านมา ปัจจุบนับริษัทดงักล่าว ไดจ้ดทะเบียนเลิก
บรษิัทแลว้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 และไดจ้ดทะเบียนเสรจ็การช าระบญัชีแลว้ เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562  
 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 185 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

11.บจก.โกลเบลิ 
เทสท ์

รายการซือ้สินคา้ 
บริษัท และบริษัทย่อย 
ซือ้วตัถแุตง่กลิ่นจาก 
บจก.โกลเบลิ เทสท ์

 
                                       13.76 

 
 
 

 
                                               - 

 
 
 

บจก.โกลเบิล เทสท ์เป็นบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับนางเพ็ชรา รตันภูมิภิญโญ ซึ่งผูถื้อหุน้รายใหญ่คือนางนงเยาว ์
วรรณสุข เป็นพ่ีสะใภน้างเพ็ชราฯ โดยบจก.โกลเบิล เทสท ์ด  าเนินธุรกิจเคมีภณัฑผ์สมอาหาร ก่อตัง้วนัท่ี 16 
กมุภาพนัธ ์2544 ตัง้อยู่เลขท่ี 700/90 ซ.ประจิตต ์ถ.ศรีนครนิทร ์แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดย
ผูถื้อหุน้ของบจก.โกลเบลิ เทสท ์ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561 มีดงันี ้
 

ชื่อ - สกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน 
1.นางนงเยาว ์วรรณสขุ 9,994 99.94 
2. นายวสนัต ์บญุทองใหม่ 3 0.03 
3.น.ส.เสาวรส แก่งกระโทก 3 0.03 

รวม 10,000 100.00 
 หมายเหต ุ: นางนงเยาว ์วรรณสขุ เป็นพ่ีสะใภข้องนางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 
 
บริษัทและบจก.ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ ์ซือ้วตัถุดิบ และวตัถุแต่งกลิ่นจากบจก.โกลเบิล เทสท์ เพ่ือ
ผลิตสินคา้ หรือเพ่ือจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ มีราคาและเง่ือนไขการคา้เป็นไปตามท่ีตกลงกนั ทัง้นี ้เน่ืองจากบจก.
โกลเบลิ เทสทมี์ธุรกิจคลา้ยคลงึกบับริษัท และบรษิัทย่อย เพ่ือขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้
ในอนาคต บรษิัทดงักล่าว ไดจ้ดทะเบียนเลิกบรษิัท และช าระบญัชีแลว้เสรจ็เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562  
 
 
 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 186 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

12.บจก. เทสท ์
แอนด ์เซนท ์ 
 

รายไดจ้ากการขาย 
บริษัท และบริษัทย่อย
ขายสินคา้ใหบ้จก.เทสท ์
แอนด ์เซนท ์
 
ลกูหนีก้ารคา้ 
 
รายการซือ้สินคา้ 
บริษัทและบริษัทย่อย 
ซือ้วัตถุแต่งกลิ่นจากบ
จก.เทสท ์แอนด ์เซนท ์
 
เจา้หนีก้ารคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.95 

 
 
 

0.23 
 
 

20.34 
 
 
 

17.67 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 

7.53 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.เทสท ์แอนด ์เซนท ์ เป็นบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกบันางเพ็ชรา รตันภูมิภิญโญ  ซึ่งผูถื้อหุน้รายใหญ่คือนายณชั 
ศรีบรรทม ซึง่เป็นหลานชายนางเพ็ชราฯ โดยบจก.เทส แอนด ์เซนท ์ด  าเนินธุรกิจจ าหน่ายหวัน า้หอม เครื่องปรุง
แตง่ เครื่องเทศ และเครื่องชรูสอาหารเคมีผสมอาหาร ก่อตัง้วนัท่ี 5`มิถนุายน 2544  ตัง้อยู่เลขท่ี 196 /22 หมู่ท่ี 
2 ต.ชะแมบ อ.วงันอ้ย จ.พระนครศีอยุธยา โดยผูถื้อหุน้ของบจก.เทสท ์แอนด ์เซนท ์  ณ วนัท่ี 30 เมษายน 60  
มีดงันี ้

ชื่อ - สกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน 
1.นายณชั ศรีบรรทม  49,997 49.99 
2. นายประชิด  นราพนัธ ์ 49,997 49.99 
3.นายพนัธศ์กัดิ ์วริยิะกานนท ์ 6 0.02 

รวม 100,000 100.00 
หมายเหต ุ: นายณชั ศรีบรรทม เป็นหลายชาย นางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 
 

บริษัทและบจก.ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ์ ซือ้วตัถุแต่งกลิ่นเพ่ือผลิตสินคา้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยยงัมีการขายสินคา้ใหก้บั บจก.เทส แอนด ์เซนท ์เพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อใหก้ับ
คู่แข่งของคู่คา้ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยราคาขายดังกล่าว เป็นราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม ทัง้นี ้ 
เน่ืองจากบจก.เทสท ์แอนด ์เซนท์มีธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท และบริษัทย่อย เพ่ือขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทดงักล่าว ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษัทแลว้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 
และช าระบญัชีแลว้เสรจ็เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2562 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 187 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

   
13.บจก. โบตา-
นิค ดีไลท ์ 
 
 

รายไดจ้ากการขาย 
บริษัทและบริษัทย่อย
ขายสินคา้ใหบ้จก.โบตา
นิค ดีไลท ์
 

0.003 
 
 
 
 

- 
 
 
 

บจก.โบตานิค ดีไลท ์เป็นบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับนางเพ็ชรา รตันภูมิภิญโญ ซึ่งผูถื้อหุน้รายใหญ่คือนายส าเร็จ 
อณุหโชค เป็นนอ้งชาย นางเพ็ชราฯโดยบจก.โบตานิค ดีไลท ์ด  าเนินธุรกิจรีสอรท์ ก่อตัง้วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2558 
ตัง้อยู่เลขท่ี 14/9 หมู่ท่ี 13 ต.บา้นเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยผูถื้อหุน้ของบจก.โบตานิค ดีไลท์ ณ วนัท่ี 30 
เมษายน 2561 มีดงันี ้

ชื่อ - สกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน 
1.นายส าเรจ็ อณุหโชค 8,000 40.00 
2. นางสาวปฏิมา อณุหโชค 6.000 30.00 
3.นายปัญญทศัน ์อณุหโชค 6,000 30.00 

รวม 10,000 100.00 
 หมายเหต ุ: นายส าเรจ็ อณุหโชค เป็นนอ้งชายของนางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 
 
บริษัทขายอาหารส าเร็จรูปซึ่งไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ใหก้บับจก.โบตานิค ดีไลท ์ในราคาต ่ากว่าทุน ทัง้นี ้
การขายอาหารส าเร็จรูปท่ีเกิดขึน้ในอดีตเกิดจากการคืนสินคา้ของลูกคา้ ปัจจุบนับจก.โบตานิค ดีไลทไ์ดห้ยุด
ประกอบธุรกิจแลว้ 
 
 
 
 
 

   
 

 
 



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 188 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

 
 

14.บจก.เพชร 
เพิ่มสิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบับรกิาร 
บริษัทและบริษัทย่อย
ว่าจ้างบจก.เพชรเพิ่ม
สินต่อเติมและปรบัปรุง
อาคารโรงงาน 
 
เจา้หนีอ่ื้น 
บริษัทและบริษัทย่อยมี
รายการเจ้าหนี้อ่ืนกับ 
บจก.เพชรพิ่มสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22.11 

 
 
 
 
 

0.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.57 

 
 
 
 
 

0.005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บจก.เพชรเพิ่มสิน เป็นบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบันางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ ซึง่ผูถื้อหุน้รายใหญ่คือนายวิชาญ อณุห
โชค นางสาววสนุนัท ์อณุหโชค และนางสาววาสนา อณุหโชค ซึง่นายวชิาญฯ เป็นพ่ีชายนางเพ็ชราฯ โดยบจก.
เพชรเพิ่มสิน  ด  าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสรา้ง  ก่อตัง้วนัท่ี 02 มี.ค.43  ตัง้อยู่ เลขท่ี 44/5 หมุ่ท่ี 6 ต.ล าลูกกา          
อ.ล าลกูกา จ.ปทมุธานี โดยผูถื้อหุน้ของบจก.เพชรเพิ่มสิน  ณ วนัท่ี 30 เม.ย.60 มีดงันี ้
 

ชื่อ - สกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน 
1.นายวิชาญ อณุหโชค 23,799 72.12 
2.นางสาววาริน อณุหโชค 3,000 9.09 
3.นางสาววสนุนัท ์อณุหโชค  3,000 9.09 
4.นางสาววาสนา อณุหโชค 3,000 9.09 
5.นายประเพียร  ขนัอาสา  100 0.30 
6.นายประชิด  นราพนัธ ์ 100 0.30 
7.นายรงัสรรค ์สวยวาบี  1 0.01 

รวม 33,000 100 
หมายเหต ุ: นายวชิาญ อณุหโชค  เป็นพ่ีชายของนางเพ็รา รตันภมูิภิญโญ 
 

บริษทและบจก.เบสท ์โอเดอร ์ไดใ้ชบ้ริการจากบจก.เพชรเพิ่มสิน ในการต่อเติมและปรบัปรุงอาคารโรงงาน 
ปัจจุบนับริษัทไดช้  าระหนีด้งักล่าวแลว้บางส่วน โดยบริษัทและบริษัทย่อยไดก้  าหนดนโยบายการท ารายการ



   บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

(12) รายการระหวา่งกนั หนา้ที่ 189 

บุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2561 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

14.บจก.เพชร 
เพิ่มสิน  (ตอ่) 
 

 
 
 

  ระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ย่างชดัเจน โดยตัง้แต่
ปี 2562 กรณีมูลค่างานว่าจ้างตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึน้ไป บริษัทจะจัดให้มีการประกวดราคาเพ่ือคัดเลือก
ผูร้บัเหมา โดยผูร้บัเหมาจะตอ้งมีคณุสมบตัติามก าหนด อาท ิเป็นนิตบิคุคล มีทนุจดทะเบียน  
 
และทนุจดทะเบียนช าระแลว้เหมาะสมกบัมลูค่างาน(ก าหนดเป็นรายกรณี) มีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนั
กบังานท่ีประกวดราคา ไม่เคยมีประวตัิเป็นผูท้ิง้งาน ฐานะทางการเงินมั่นคง และประวตัิการใหบ้ริการดีกับ
กลุ่มบรษิัทในอดีต เป็นตน้ ก่อนพิจารณาคดัเลือกทกุครัง้ กรณีมลูคา่งานวา่จา้งนอ้ยกว่า 3 ลา้นบาท บรษิัทจะ
คดัเลือกผูร้บัเหมาโดยวิธีเปรียบเทียบราคา และเง่ือนไขกบัผูร้บัเหมารายอ่ืน อย่างนอ้ยอีก 2 ราย รวมเป็น 3 
ราย ก่อนพิจารณาคดัเลือกทกุครัง้ 
 

15.บจก.แดฟเน่ 
 

รายการซือ้ทรพัยส์ิน 
บริษัทย่อยซื ้อ ท่ีดินจา
กบจก.แดฟเน ่

 
10.81 

 
- 

บจก.ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์ซือ้ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 48520 และโฉนดเลขท่ี 48525 ตัง้อยู่ท่ี ต.บา้นหวา้ 
อ.บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เนือ้ท่ีรวม 2-2-95 ไร ่เพ่ือปรบัโครงสรา้งทรพัยส์ินของกลุ่มบรษิัทใหมี้
ความชดัเจนขึน้ จากบจก.แดฟเน่ ซึ่งที่ดนิดงักล่าวเป็นท่ีตัง้โรงงานขอบจก.พอรต์แลนด ์เฟลเวอร ์แอนด ์แอรโ์ร
แมตคิ ในราคาเทา่กบั 10.81 ลา้นบาท ซึง่อา้งอิงจากราคาประเมินซึง่ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดร้บั
ความเหน็ชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ทัง้นีบ้รษิัทย่อยด าเนินการแลว้เสรจ็ในไตรมาส 4 ปี 2561 ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้
บจก.แดฟเน่ ไดห้ยดุด  าเนินงานภายหลงัธุรกรรมดงักล่าว จงึจดทะเบียนเลิกบรษิัทแลว้เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 
2562 และช าระบญัชีแลว้เสรจ็เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2562 
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12.1     ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย กบับริษัทหรือกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในท่ีประชุมได้
พิจารณาแลว้ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเ ง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นธรรมและถือ
ปฏิบตัเิช่นเดียวกนักบับคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิัท 
 
12.2 มาตรการและข้ันตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิหลกัการ
ส าหรบัมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท ารายการระหว่างกนั ดงันี ้

มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคตซึ่งเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับท่ี
วญิญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และมีเง่ือนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผล สามารถ
ตรวจสอบได ้และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลักการท่ีทาง
คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุตั ิและจดัท ารายงานสรุปเพ่ือรายงานใหก้บัทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุไตรมาส 

ส าหรับในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษัทจะจัดใหมี้ความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูต้รวจสอบ
บญัชี เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกันดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการ
ประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี เพ่ืออนมุตัิรายการดงักล่าวก่อนการเขา้ท  า
รายการ ทัง้นี ้บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท 
และหากหุน้สามัญของบริษัทไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) แลว้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนั
ดังกล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑแ์ละ
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้การพิจารณาอนมุตัิการท ารายการระหว่างกันดงักล่าว ตอ้งปฏิบตัิ ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซึ่งผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกนั
นัน้ๆ 

 

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  
ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ไดก้  าหนดนโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการ

ระหวา่งกนัในอนาคต ดงันี ้
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
ในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนก์บับริษัท บริษัทจะก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถ
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อา้งอิงเปรียบเทียบไดก้ับเง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดขึน้กับธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะ
พิจารณาใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระเฉพาะดา้นหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการท ารายการ
ระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้
ถือหุน้ตามแตก่รณี ทัง้นี ้บรษิัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษัทและหากหุน้สามญัของบรษิัทไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนั
ดังกล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑแ์ละ
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต.และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกรรมการจะตอ้งไม่อนมุตัริายการใดๆ ท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์น
ลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท และจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษั ท
จะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกันและการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์ินของบรษิัท และตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเครง่ครดั นอกจากนี ้บรษิัทจะไม่ท  า
รายการระหวา่งกนักบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งที่ไม่ใช่การด าเนินธุรกิจตามปกตขิองบรษิัท 
 

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน  
 เพ่ือเป็นการคุม้ครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บริษัทจะจดัใหมี้การน าเสนอรายการ
ดงักล่าวผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุ (ยกเวน้ การ
ท าธุรกรรมรายการระหว่างกนั ท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัใินหลกัการ
ใหฝ่้ายจดัการสามารถด าเนินการไดไ้วแ้ลว้  เม่ือครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2561                      
ทัง้นี ้เพ่ือดแูลใหร้ายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยุตธิรรมและมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอ้ง
ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และข้อบงัคบั ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏิบตัติามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรพัยส์ินท่ีส  าคญัของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครดั นอกจากนี ้บริษัทไดมี้การเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทดว้ย 
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ส่วนที ่3 
 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13.ขอ้มูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

 
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 
งบตรวจสอบ : งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดบญัชีปี 2560 สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ผูส้อบบญัชี : นายไพบลู ตนักูล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298 จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอร์

เฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (เป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.) 

การแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชี : รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

   
งบตรวจสอบ : งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดบญัชีปี 2561 สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ผูส้อบบญัชี : นายไพบลู ตนักูล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298 จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอร์

เฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (เป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.) 

การแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชี : รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

   
งบตรวจสอบ : งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบังวดบญัชีปี 2562 สิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ผูส้อบบญัชี : นายไพบลู ตนักูล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298 จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอร์

เฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (เป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต.) 
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การแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชี : รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขวา่ งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ
ด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 

 
13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

 
(1) งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
สินทรัพย ์           

สินทรัพยห์มุนเวียน           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 219.87 6.98% 249.42 7.23% 1,234.41 27.98% 
เงินลงทนุระยะสัน้ 43.52 1.38% 13.19 0.38% 6.09 0.14% 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 623.11 19.78% 636.12 18.45% 726.92 16.47% 
เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่บคุคลหรือกิจการอ่ืน - - - - - - 
สินคา้คงเหลือ 647.98 20.57% 746.04 21.64% 682.51 15.47% 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 5.06 0.17% 3.38 0.11% 9.24 0.21% 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,539.54 48.88% 1,648.15 47.81% 2,659.17 60.27% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ 8.66 0.27% 9.16 0.27% 3.16 0.07% 
อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ - - - - 67.13 1.52% 
ท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์ 1,531.78 48.63% 1,721.62 49.94% 1,622.61 36.78% 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 35.30 1.12% 23.70 0.69% 11.31 0.26% 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25.17 0.80% 30.40 0.88% 32.87 0.74% 
เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บคุคลหรือกิจการอ่ืน - - - - - - 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 9.48 0.30% 14.62 0.43% 16.06 0.36% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,610.39 51.12% 1,799.50 52.19% 1,753.14 39.73% 
รวมสินทรัพย ์ 3,149.93 100.00% 3,447.65 100.00% 4,412.31 100.00% 

หนีส้ินและส่วนของเจ้าของ         
หนีส้ินหมุนเวียน         
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

91.89 2.92% 225.00 6.53% - - 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 373.54 11.86% 338.26 9.81% 311.77 7.07% 
ส่วนของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 

0.15 0.00% 0.77 0.02% 0.07 0.00% 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

33.20 1.05% 27.79 0.81% 13.76 0.31% 

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

11.40 0.36% 34.35 1.00% 12.49 0.28% 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70.00 2.22% - - - - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 45.16 1.43% 35.36 1.03% 26.14 0.59% 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 9.43 0.31% 8.52 0.24% 10.91 0.25% 

รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 634.77 20.15% 670.05 19.44% 375.14 8.50% 
หนีส้ินไม่หมุนเวยีน         
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 96.28 3.06% 74.27 2.15% 40.33 0.91% 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.09 0.00% 34.67 1.01% 35.08 0.80% 
เงินกูยื้มระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั 

19.00 0.60% 538.43 15.62% 37.51 0.85% 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 28.57 0.91% 38.48 1.11% 54.38 1.23% 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 143.94 4.57% 685.85 19.89% 167.30 3.79% 

รวมหนีส้ิน 778.71 24.72% 1,355.90 39.33% 542.44 12.29% 
ส่วนของเจ้าของ         

ทุนเรือนหุ้น         
ทนุจดทะเบียน 638.00 20.25% 2,000.00 58.01% 2,000.00 45.33% 
ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 638.00 20.25% 1,480.00 42.93% 2,000.00 45.33% 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 93.66 2.97% 93.66 2.72% 1,248.94 28.30% 
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุ
เดียวกนั 

94.71 3.01% 94.71 2.75% 94.71 2.15% 

ก าไรสะสม         
จดัสรรแลว้         

ทนุส ารองตามกฎหมาย – บรษิัท - - 77.00 2.23% 110.35 2.50% 
ทนุส ารองตามกฎหมาย – บรษิัทย่อย - - - - - - 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,545.29 49.06% 350.50 10.17% 423.93 9.61% 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (2.04) -0.06% (3.04) -0.08% (7.67) -0.18% 
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 2,369.62 75.23% 2,092.83 60.70% 3,870.26 87.72% 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 1.60 0.05% (1.07) -0.03% (0.39) -0.01% 

รวมส่วนของเจ้าของ 2,371.22 75.28% 2,091.76 60.67% 3,869.87 87.71% 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 3,149.93 100.00% 3,447.66 100.00% 4,412.31 100.00% 

 
(2)  งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุดวันที ่31 
ธันวาคม 2560 

สิน้สุดวันที ่31 
ธันวาคม 2561 

สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 
รายได ้           
รายไดจ้ากการขาย 2,807.86 96.30% 2,632.52 96.14% 2,776.38 96.92% 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 107.75 3.70% 105.73 3.86% 88.28 3.08% 
รวมรายได ้ 2,915.61 100.00% 2,738.25 100.00% 2,864.66 100.00% 
ตน้ทนุจากการขาย (1,790.09) 61.40% (1,627.68) 59.44% (1,668.38) 58.24% 
ตน้ทนุจากการประกอบกิจการโรงแรม (113.60) 3.89% (116.49) 4.26% (105.66) 3.69% 
รวมต้นทนุ (1,903.69) 65.29% (1,744.17) 63.70% (1,774.04) 61.93% 
ก าไรข้ันต้น 1,011.93 34.71% 994.08 36.30% 1,090.62 38.07% 
รายไดอ้ื่น/1 3.84 0.13% 11.34 0.41% 17.34 0.61% 
คา่ใชจ้่ายในการขาย (179.77) 6.17% (191.18) 6.98% (182.01) 6.35% 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร (315.67) 10.83% (386.17) 14.10% (457.10) 15.96% 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ - - - - - - 
ตน้ทนุทางการเงิน (14.44) 0.49% (20.71) 0.75% (25.95) 0.91% 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 505.89 17.35% 407.36 14.88% 442.90 15.46% 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (103.28) 3.54% (86.25) 3.15% (89.36) 3.12% 
ก าไรสุทธสิ าหรับงวด 402.61 13.81% 321.11 11.73% 353.54 12.34% 
การแบง่ปันก าไร           
สว่นท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 313.85 10.76% 323.75 11.82% 352.78 12.31% 
สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้อื่นจากการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคมุเดียวกนั 

91.07 3.12% - - - - 

สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไมม่ีอ  านาจควบคมุ (2.31) 0.08% (2.64) 0.10% 0.76 0.03% 
ก าไรส าหรับงวด 402.61 13.81% 321.11 11.73% 353.54 12.34% 
ก าไรต่อหุน้         
ก าไรตอ่หุน้สว่นท่ีเป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (บาท/หุน้) 

(ค านวณจากมลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
      91.14    25.87  22.29  

ก าไรตอ่หุน้สว่นท่ีเป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ (บาท/หุน้) 
(ค านวณจากมลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท)/2 

0.91   0.26   0.22  

 
 
 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินการ 

 

(13) ขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญั หนา้ที ่197 
 

   หมายเหต ุ:  /1 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ก าไรขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดด้อกเบีย้ รายไดค้า่ขนส่งและบรกิาร รายไดค้า่คอมมิชชั่น และอ่ืน  ๆ
/2 การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 มีมติเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 
จึงค  านวณก าไรต่อหุน้ส  าหรบัปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 สิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จากจ านวนหุน้สามญัท่ีปรบัเป็น
มลูคา่ท่ีไวเ้ทา่กบั 1 บาทตอ่หุน้ เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการเปรียบเทียบก าไรตอ่หุน้ ณ ปัจจบุนั 

 

(3) งบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 

สิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

สิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 505.89 407.36 442.90 
รายการปรับปรุง      
คา่เสือ่มราคาอาคาร และอปุกรณ ์ 174.33 172.22 166.84 
คา่ตดัจ าหนา่ย 8.88 15.04 14.15 
การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์ - - 11.57 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (0.69) (5.28) (11.25) 
การตดัจ าหนา่ยหนีส้ญู 0.06 0.04 0.01 
(การกลบัรายการ)คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิคา้ 1.71 (2.02) (2.04) 
(การกลบัรายการ)คา่เผ่ือสนิคา้ลา้สมยั (10.13) 17.15 (1.79) 
ขาดทนุจากการการท าลายสนิคา้คงเหลอื - 0.63 - 
ก าไรจากการจ าหนา่ยอาคาร และอปุกรณ ์ (1.28) (0.22) 0.40 
ขาดทนุจากการการตดัจ าหนา่ยอปุกรณ ์ 0.31 0.51 1.08 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน 2.54 3.46 16.11 
ดอกเบีย้รบั (1.25) (2.28) (1.48) 
ตน้ทนุทางการเงิน 14.44 20.71 25.95 
(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมไ่ดเ้กิดขึน้ 5.67 (4.56) (0.46) 
ก าไรจากการเงินลงทนุระยะสัน้ท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (0.03) -  - 
ก าไรจากการขายเงินลงทนุระยะสัน้ - (0.02) - 
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน     
ลกุหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (29.10) (6.51) (81.67) 
สนิคา้คงเหลอื (229.78) (113.82) 67.62 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 4.27 1.66 (5.85) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น (4.67) (5.14) (1.44) 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 14.91 (41.20) (29.22) 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น (3.94) (0.90) 2.38 
เงินสดไดม้าจากการด าเนินงาน 452.15 456.82 614.01 
หกั เงินจา่ยประโยชนพ์นกังาน (0.29) (0.23) (0.21) 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินการ 

 

(13) ขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญั หนา้ที ่198 
 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 

สิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

สิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
หกั ดอกเบีย้จ่าย (15.24) (19.57) (27.17) 
หกั จ่ายภาษีเงินได ้ (114.30) (99.94) (101.06) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 322.32 337.08 485.57 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ (226.13) (322.36) (145.34) 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (38.09) (3.43) (1.78) 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้เงินลงทนุระยะสัน้ (30.37) (0.30) (6.02) 
เงินสดจา่ยจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ   (0.46) 
เงินสดรบัจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 1.98 1.39 0.04 
เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุระยะสัน้ - 30.66  13.11 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัการเบิกใช ้ - (0.50) 6.00 
เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บคุคลหรอืกิจการอื่น 2.81 - - 
ดอกเบีย้รบั 1.48 2.26 1.49 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (288.32) (292.28) (132.96) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     
เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญั 575.43 842.00 1,716.00 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14.30 37.90 - 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (28.08) (65.32) (47.97) 
เงินสดรบัจากตั๋วสญัญาใชเ้งิน 1.89 240.00 519.40 
จ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสญัญาใชเ้งิน - (106.89) (744.40) 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 514.80 842.00 - 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71.40 558.00 - 
บรษัิทยอ่ยจา่ยเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั (640.05) - - 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (496.20) (852.00) - 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (118.30) (75.62) (522.78) 
จ่ายคืนเงินตน้ของสญัญาเช่าการเงิน (0.15) (0.15) - 
เงินสดรบัช าระคา่หุน้ของบรษัิทยอ่ยจากสว่นไดส้ว่นเสยีที่ไมม่ีอ  านาจ
ควบคมุ 

2.86 0.24 - 

จ่ายคา่ใชจ้่ายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุ    (40.72) 
เงินปันผลจ่าย   (1,436.20) (246.00) 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (102.10) (16.04) 633.53 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิ่มขึน้สุทธิ (68.11) 28.76 986.14 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดวนัตน้งวด 288.94 219.87 249.42 
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารวนัตน้งวด (0.96) - - 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินการ 

 

(13) ขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญั หนา้ที ่199 
 

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

สิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 

สิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 

สิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่นของเงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินสด 

- 
 

0.78 (1.15) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดวนัสิน้งวด 219.87 249.42 1,234.41 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดวนัสิน้งวด 219.87 249.42 1,234.41 
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารวนัสิน้งวด - -  - 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดวนัสิน้งวด 219.87 249.42 1,234.41 

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด     
ซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ - 6.04 2.70 
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน - 0.01 0.01 
ซือ้อปุกรณโ์ดยสญัญาเชา่ทางการเงิน - - - 
การออกหุน้สามญัเพิม่ทนุเพื่อซือ้บรษัิทยอ่ยภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 94.24 - - 
การโอนท่ีดินไปยงัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - - 67.13 

 
13.3 อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 2.43 2.46 7.09 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เทา่) 1.40 1.34 5.27 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.51 0.52 0.93 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 4.82 4.35 4.72 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 74.71 82.67 76.20 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 6.15 4.56 4.46 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 58.58 78.98 80.63 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี ้(เทา่) 7.95 7.37 8.44 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 45.30 48.86 42.68 
CASH CYCLE (วนั) 88.00 112.80 114.15 
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 34.71% 36.30% 38.07% 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย 36.25% 38.17% 39.91% 
ธุรกิจโรงแรม -5.42% -10.18% -19.69% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 17.85% 15.63% 16.37% 
อตัราก าไรอ่ืน (%) 0.13% 0.41% 0.60% 
อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 61.95% 78.75% 103.47% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 13.79% 11.68% 12.27% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 18.29% 14.39% 11.86% 
อตัราผลตอบแทนสินทรพัย ์(%) 13.44% 9.73% 9.00% 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินการ 

 

(13) ขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญั หนา้ที ่200 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ตรวจสอบแล้ว 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
อตัราผลตอบแทนสินทรพัยถ์าวร (%) 38.36% 30.70% 30.80% 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เทา่) 97.45% 83.35% 73.33% 
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของเจา้ของ (เทา่) 0.33 0.65 0.14 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 30.48 21.45 23.14 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  
(Cash Basis) (เทา่) 

0.20 0.12 0.28 

อตัราการจ่ายปันผล/2 (%) 530.89%/3 93.04%/4   77.94%/5 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 12.62 9.42 7.38 

 
หมายเหต ุ: /1 อตัราการจ่ายปันผล ค  านวณจาก เงินปันผลจ่ายส าหรบัปีหารดว้ยก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

            /2   ท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ TFF ครัง้ที่ 2/2560 BO ครัง้ที่ 6/2560 และ PFC ครัง้ที่ 2/2560 วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2560 มีมตใิห ้TFF BO 
และ PFC จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เป็นจ านวนรวม 640.05 ลา้นบาท เพ่ือจดัโครงสรา้ง
กลุ่มบรษิัทส าหรบัการเตรียมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

           /3 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 วนัท่ี 10 เมษายน 2561 มีมติอนมุติใหจ้่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 6,380,000 หุน้ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,436.20 ลา้นบาท  

            /4  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 มีมติอนมุติใหจ้่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
ส าหรบัหุน้สามญัจ านวน 1,480,000,000 หุน้ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 246.00 ลา้นบาท  

/5  ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2563 มีมตอินมุตักิารจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิส  าหรบัปี 2562       

ส  าหรบัหุน้สามญัจ านวน 2,000,000,000 หุน้ เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 300.00 ลา้นบาท 



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินการ 

 

(14) การวิเคราะหค์  าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ที่ 201 
 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
14.1 ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients)              

โดยแบง่เป็นผลติภณัฑห์ลายกลุม่ดงันี ้ (1) กลุม่วตัถแุตง่กลิน่ (Flavour) และสผีสมอาหาร ซึง่รวมถึงวตัถแุตง่กลิน่ท่ีน าไปเป็น
ส่วนผสมในน า้หอมและเครื่องส าอาง (2) กลุ่มแป้งและซอส (3) กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแหง้ (4) กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง             
(5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ (6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซือ้มาและจ าหน่ายไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive                              
อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นตน้ รวมถึงนมผง และปลอกไสก้รอก โดยซือ้จากผูผ้ลิตรายอื่น หรือน าเขา้จาก
ต่างประเทศ มาจ าหน่ายให้กับลูกค้า ที่น  าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา                             
และอตุสาหกรรมอาหารสตัว ์ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัทและบริษัทย่อย จะผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ตามค าสั่งซือ้ (Made to order) เป็นหลกั เพื่อสรา้งความหลากหลายและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างทั่วถึง 
นอกจากนี ้ยงัผลิตและจ าหน่ายสินคา้ในลกัษณะ OEM (Original Equipment Manufacture) ภายใตต้ราสินคา้ของลกูคา้ 
และสินคา้สูตรมาตรฐาน ภายใตต้ราสินคา้ของบริษัท ไดแ้ก่ “อังเคิลบารน์ส”์ “เบสท ์โอเดอร”์ “super-find” “ก๊อปจัง” 
“Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” โดยเป็นสินคา้ประเภทแป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง วตัถุแต่งกลิ่นและรส          
สีผสมอาหาร น า้หวานเข้มข้น และอาหารแช่แข็ง โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีทั้งผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร อาหารส าเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนมขบเคีย้ว อาหารสตัว ์เครื่องส าอาง ผลิตภณัฑส์  าหรบัใชใ้นครวัเรือน                
อาทิ น า้ยาซักผ้า สบู่ แชมพูสระผม และน า้ยาบ้วนปาก ฯลฯ ทั้งในและต่างประเทศ และทั้งธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่                 
และรา้นคา้ปลกีทั่วไป 

นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่วนผสมที่ใชใ้นอุตสาหกรรมตามที่กล่าวแลว้ บริษัทและบริษัทย่อยยงัได้
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์ โดยลงทุนผ่านบริษัท ไทย เฟลเวอร ์
แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ ากัด (“TFF”) และโรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ โดยลงทุนผ่านบริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส ์จ ากัด (“PFC”)                
โรงแรมทัง้สองแหง่ตามที่กลา่ว บรหิารงานโดยกลุม่แอคคอร ์(ACCOR)  
 
 รายได้จากการขายในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 2,807.86 ลา้นบาท 2,632.52 ลา้นบาท              
และ 2,776.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 96.18 รอ้ยละ 95.74 และรอ้ยละ 96.34 ของรายไดร้วม ตามล าดบั                       
ซึง่ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 กลุม่ผลติภณัฑท์ี่มีรายไดส้งูที่สดุ ไดแ้ก่ กลุม่วตัถแุตง่กลิน่รสและสผีสมอาหาร โดยมีสดัสว่น
รายไดร้อ้ยละ 37.40 – 38.00 ของรายไดจ้ากการขาย อนัดบัที่สอง ไดแ้ก่ กลุ่มแป้งและซอส โดยมีสดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 
32.10 – 36.94 ของรายไดจ้ากการขาย และอันดับที่สาม ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภัณฑซ์ือ้มาเพื่อจ าหน่าย โดยมีสดัส่วนรายได้              
รอ้ยละ 14.39 – 19.20 ของรายไดจ้ากการขาย ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้จากปี 2559 
รอ้ยละ 11.14 โดยเป็นการเพิ่มขึน้จากรายไดผ้ลิตภณัฑว์ตัถแุตง่กลิ่นรสและสีผสมอาหาร กลุม่แป้งและซอส และผลิตภณัฑ์
อาหารแช่แข็ง เป็นหลกั ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 6.24 โดยเป็นการลดลงจากรายได้
กลุ่มผลิตภัณฑซ์ือ้มาจ าหน่าย วัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร และผลิตภัณฑอ์าหารแช่แข็ง เป็นหลกั และ ปี 2562                             
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันในปี 2561 รอ้ยละ 5.46 โดยเป็นการเพิ่มขึน้จากรายได้
ผลติภณัฑก์ลุม่วตัถแุตง่กลิน่รสและสผีสมอาหาร กลุม่แปง้และซอส และผลติภณัฑอ์บแหง้ เป็นหลกั 
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ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานรวมเท่ากบั 402.61 ลา้นบาท 
321.11 ล้านบาท และ 353.54 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 13.79                    
รอ้ยละ 11.68 และรอ้ยละ 12.27 ตามล าดบั 

ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีก าไรส าหรบัปีส่วนที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่เท่ากบั 313.85 
ลา้นบาท 323.75 ลา้นบาท และ 352.78 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิต่อรายได้จากการด าเนินธุรกิจรวม
เทา่กบั รอ้ยละ 10.76 รอ้ยละ 11.82 และรอ้ยละ 12.31 ตามล าดบั 
 
14.2 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

 
รายได้ 
 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรายไดร้วม เทา่กบั 2,919.45 ลา้นบาท 2,749.59 ลา้นบาท 
และ 2,882.00ลา้นบาท ตามล าดบั โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย 2,807.86 ลา้นบาท 2,632.52 ลา้นบาท และ 2,776.38 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 96.18 รอ้ยละ 95.74 และรอ้ยละ 96.34 ของรายไดร้วม ตามล าดบั รายไดจ้ากการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม มีมลูค่าเท่ากบั 107.75 ลา้นบาท 105.73 ลา้นบาท และ 88.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 
3.69 รอ้ยละ 3.85 และรอ้ยละ 3.06 ของรายไดร้วม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดโครงสรา้งรายได ้ดงันี ้
 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภท
ผลติภัณฑ ์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,807.69  96.17% 2,632.52 95.74% 2,776.38 96.34% 
1) วตัถแุตง่กลิ่นรสและสีผสมอาหาร 1,061.19  36.35% 995.54 36.21% 1,,038.82 36.04% 
2) กลุม่แปง้และซอส 902.56  30.92% 948.69 34.50% 1,025.71 35.59% 
3) กลุม่ผลิตภณัฑอ์บแหง้ 155.91  5.34% 156.69 5.70% 172.31 5.98% 
4) ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ 121.26  4.15% 101.13 3.68% 98.81 3.43% 
5) กลุม่บรรจภุณัฑพ์ลาสติก/1 63.40  2.17% 44.48 1.61% 41.16 1.43% 
6) กลุม่ผลิตภณัฑซ์ือ้มาเพื่อจ าหน่าย/2 503.37  17.24% 385.99 14.04% 399.57 13.87% 
รายได้จากการประกอบธุรกจิโรงแรม 107.75  3.69% 105.73 3.85% 88.28 3.06% 

รายได้จากการด าเนินธุรกจิรวม 2,915.44 99.86% 2,738.25 99.59% 2,864.66 99.40% 
รายไดอ้ื่น/3 4.01  0.14% 11.34 0.41% 17.34 0.60% 

รายได้รวม 2,919.45  100.00% 2,749.59 100.00% 2,882.00 100.00% 
หมายเหต ุ:  /1 บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสติก โดยผลิตตามค าสั่งของลกูคา้และผลิตในลกัษณะ OEM เพื่อจ  าหน่าย

ใหก้บัผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอาหาร เครือ่งดื่ม รวมถึงผูผ้ลิตชิน้สว่นอิเล็คทรอนิกส ์และจ าหน่ายใหก้บัรา้นคา้ปลีกทั่วไป อีกทัง้
สง่ออกไปยงัประเทศเวียดนาม โดยจ าหน่ายเป็นแพ็คขนาดตามความตอ้งการของลกูคา้ 

/2 กลุ่มผลิตภัณฑซ์ือ้มาเพื่อจ  าหน่าย ไดแ้ก่ นมผง ปลอกไสก้รอก และ Food Additive อาทิ กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด 
(Zodium Benzoate) สารกนัเชือ้รา (Calcium Propionate) เป็นตน้ 

/3 รายไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ก าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายไดค้่าขนส่งและบริการ รายไดด้อกเบีย้  รายไดค้่าคอมมิชชั่น               
และอ่ืนๆ ในปี 2560 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายยนิูฟอรม์ใหพ้นกังาน รายไดจ้ากการขายแมพ่ิมพ ์และอ่ืนๆ ซึง่บนัทกึ
อยูใ่นรายไดจ้ากการขาย จ านวน 0.17 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้เพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทียบรายไดจ้ากการขายในปี 2560 ปี 2561 
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และ ปี 2562 ได ้จงึน ารายไดจ้ากการขายยนิูฟอรม์ใหพ้นกังาน รายไดจ้ากการขายแมพ่ิมพ ์และอ่ืนมารวมกบัรายไดอ่ื้น โดยตัง้แตปี่ 
2561 เป็นตน้ไป บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดมี้การจดัประเภทรายการรายไดจ้ากการขายดงักลา่วไปอยูใ่นประเภทรายไดอ่ื้น 

 
รายได้จากการขาย 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดห้ลกัจากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients) ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและสีผสมอาหาร  2) กลุ่มแป้งและซอส 3) กลุ่มผลิตภัณฑอ์บแหง้                  
4) กลุม่ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง 5) กลุม่บรรจุภณัฑพ์ลาสติก และ 6) กลุม่ผลิตภณัฑซ์ือ้มาเพื่อจ าหน่าย ซึ่งสามารถแสดง
รายไดแ้ละสดัสว่นของผลติภณัฑแ์ตล่ะกลุม่ ตามตารางดงันี ้
 

โครงสร้างรายได ้
แยกตามประเภทผลติภัณฑ ์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,807.69 100.00% 2,632.52 100.00% 2,776.38 100.00% 
1) วตัถแุตง่กลิ่นรสและสีผสมอาหาร 1,061.19  37.80% 995.54 37.82% 1,,038.82 37.42% 
2) กลุม่แปง้และซอส 902.56  32.15% 948.69 36.04% 1,025.71 36.94% 
3) กลุม่ผลิตภณัฑอ์บแหง้ 155.91  5.55% 156.69 5.95% 172.31 6.21% 
4) ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ 121.26  4.31% 101.13 3.84% 98.81 3.56% 
5) กลุม่บรรจภุณัฑพ์ลาสติก/1 63.40  2.26% 44.48 1.69% 41.16 1.48% 
6) กลุม่ผลิตภณัฑซ์ือ้มาเพื่อจ าหน่าย/2 503.37  17.93% 385.99 14.66% 399.57 14.39% 

หมายเหต ุ: /1 บริษัทและบริษัทยอ่ยผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสติก โดยผลิตตามค าสั่งของลกูคา้และผลิตในลกัษณะ OEM เพื่อจ  าหน่าย
ใหก้ับผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผูผ้ลิตชิน้ส่วนอิเล็คทรอนิกส ์และจ าหน่าย ใหก้ับรา้นคา้ปลีกทั่วไป           
อีกทัง้สง่ออกไปยงัประเทศเวียดนาม โดยจ าหน่ายเป็นแพ็คขนาดตามความตอ้งการของลกูคา้ 

/2 กลุ่มผลิตภัณฑซ์ือ้มาเพื่อจ  าหน่าย ไดแ้ก่ นมผง ปลอกไสก้รอก และ Food Additive อาทิ กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด 
(Zodium Benzoate) สารกนัเชือ้รา (Calcium Propionate) เป็นตน้ 

 
 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑท์ัง้ 6 กลุ่มขา้งตน้ มีมูลค่าเท่ากับ 2,807.86 ลา้น
บาท  2,632.52 ลา้นบาท และ 2,776.38 ลา้นบาท ซึ่งในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มผลิตภณัฑท์ี่มีรายไดส้งูที่สุด 
ไดแ้ก่ กลุม่วตัถแุตง่กลิน่รสและสผีสมอาหาร โดยมีสดัสว่นรายไดร้อ้ยละ 37.40 – 38.00 ของรายไดจ้ากการขาย อนัดบัท่ีสอง 
ได้แก่  กลุ่มแป้งและซอส โดยมีสัดส่วนรายได้ร ้อยละ 32.10 – 36.94 ของรายได้จากการขาย และอันดับที่สาม                      
ไดแ้ก่ กลุม่ผลติภณัฑซ์ือ้มาเพื่อจ าหนา่ย โดยมีสดัสว่นรายไดร้อ้ยละ 14.39 – 19.20 ของรายไดจ้ากการขาย 

 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขาย เท่ากับ 2,807.69 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.17                
ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า 281.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตรอ้ยละ 11.14 ซึ่งเป็นผลมาจาก                    
(1) การเพิ่มขึน้ของรายไดผ้ลิตภณัฑว์ตัถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร จ านวน 99.07 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากการที่
บริษัทและบริษัทยอ่ยไดม้ีการพฒันาสินคา้ใหม ่ซึ่งสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้จึงท าใหม้ียอดขายจากทัง้
ลกูคา้รายเดิมและลกูคา้รายใหม่เพิ่มมากขึน้ (2) การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากผลิตภัณฑก์ลุ่มแป้งและซอส จ านวน 89.12      
ลา้นบาท เนื่องจากการขยายตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทและบริษัทยอ่ย ท าใหฐ้านลกูคา้ของบริษัทและ
บริษัทย่อยเพิ่มขึน้ และ (3) การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง จ านวน 70.52 ลา้นบาท เนื่องจากการขยาย
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ตลาดอาหารแช่แข็งแบบ Ready-to-eat ไปยงัต่างประเทศ รวมทัง้การพัฒนาสินคา้ใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายจากลกูคา้รายเดิม 
ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงของรายไดจ้ากการขายเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงปรมิาณการจ าหนา่ยสนิคา้เป็นส าคญั 
 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขาย เท่ากับ 2,632.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 95.74               
ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนหน้า 175.34 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงรอ้ยละ 6.24 โดยเป็นผลมาจาก                         
(1) การลดลงของรายไดก้ลุม่ผลติภณัฑซ์ือ้มาจ าหนา่ย จ านวน 117.55 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลจากการลดปริมาณการจ าหนา่ย
นมผง และ Food Additive เนื่องจากมีก าไรขัน้ตน้จากการจ าหนา่ยต ่ากวา่นโยบายที่ก าหนดไว ้(2) การลดลงของรายไดว้ตัถุ
แตง่กลิน่รสและสผีสมอาหาร จ านวน 65.65 ลา้นบาท เป็นผลจากลกูคา้รายหนึง่ไดย้า้ยการผลติสนิคา้สว่นท่ีเคยจดัจ าหน่าย
ไปยงัประเทศจีนไปผลิตในประเทศจีน ท าใหล้กูคา้จดัหาผลิตภณัฑจ์ากผูจ้ดัจ าหน่ายทอ้งถ่ินในสว่นดงักลา่วแทน และ (3) 
การลดลงของรายไดผ้ลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็ง จ านวน 20.13 ลา้นบาท เป็นผลมาปัญหาการจดัหาวตัถดุิบของผูจ้ดัจ าหนา่ย
วตัถดุิบท่ีไมส่ามารถจดัหาวตัถดุิบใหก้บับรษัิทและบริษัทย่อยไดต้ามความตอ้งการ ในขณะที่รายไดผ้ลิตภณัฑก์ลุม่แปง้และ
ซอส เพิ่มขึน้จ านวน 46.13 ลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ เนื่องมาจากการขยายตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศของบริษัท
และบริษัทย่อย ท าใหฐ้านลกูคา้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงของรายไดจ้ากการขายเป็นผลจาก
การเปลีย่นแปลงปรมิาณการจ าหนา่ยสนิคา้เป็นส าคญั 

 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการขาย เท่ากับ 2,776.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.34                   
ของรายไดร้วม เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัปีก่อนหนา้ 143.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.46 ซึ่งเป็นผลมา
จากการเพิ่มขึน้ของรายไดผ้ลติภณัฑก์ลุม่แปง้และซอส กลุม่วตัถแุตง่กลิน่รสและสผีสมอาหาร และผลติภณัฑอ์บแหง้ เทา่กบั 
77.02 ลา้นบาท  43.27 ลา้นบาท และ 15.62 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของความตอ้งการของลกูคา้ 
รวมถึงรายไดเ้พิ่มขึน้จากการขยายตลาด โดยเฉพาะผลิตภณัฑก์ลุ่มแป้งและซอสของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทัง้นี ้การ
เปลีย่นแปลงของรายไดจ้ากการขายเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงปรมิาณการจ าหนา่ยสนิคา้เป็นส าคญั 
 

 รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม 
 รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งไดแ้ก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์ และโรงแรมไอบิส 
สไตล์ เชียงใหม่ โดยในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม                 
เท่ากบั 107.75 ลา้นบาท 105.72 ลา้นบาท และ 88.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 3.69 รอ้ยละ 3.85 และรอ้ยละ 
3.06 ของรายไดร้วม ตามล าดบั  

 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้ จ านวน 10.82 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการเติบโตรอ้ยละ 11.17 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ เกิดจากค่า Service Charge จ านวน 9.59 ลา้นบาท ซึ่งในปี 
2559 ค่า Service Charge จ านวน 9.19 ลา้นบาท ไดบ้นัทึกไวใ้นค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพื่อรอการจ่ายใหก้บัพนกังานโรงแรม 
ส่วนในปี 2560 กลุ่มแอคคอรไ์ดเ้ปลี่ยนนโยบายการบันทึกค่า Service Charge ดังกล่าวมาบันทึกในรายไดค้่าหอ้งพัก                 
สว่นในปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรมลดลง จ านวน 2.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา
การลดลงรอ้ยละ 1.88 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากโรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ 
เนื่องจากปัญหาอุปทานส่วนเกินของหอ้งพัก ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่                   
อีกทัง้โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม ่ไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของนกัท่องเที่ยวจีนเนื่องจากการเพิ่มจุดหมายปลายทาง
ของธุรกิจสายการบินประเทศจีนท่ีเพิ่มเสน้ทางการบินตรงไปยงัเกาะสมยุและจงัหวดัภเูก็ต ท าใหน้กัทอ่งเที่ยวจีนสว่นหนึง่บิน
ตรงไปท่องเที่ยวยงัสถานที่ดงักลา่วโดยไม่แวะเปลี่ยนเครื่องที่จงัหวดัเชียงใหม่เหมือนที่ผ่านมา และส าหรบัปี 2562 บริษัท
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และบริษัทย่อยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมลดลง จ านวน 17.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง                                    
รอ้ยละ 16.50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัปีก่อนหนา้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากโรงแรมไอบิส สไตล ์
เชียงใหมเ่นื่องมาจากปัญหาอปุทานสว่นเกินของหอ้งพกัที่ตอ่เนื่องมาจากปี 2561 อีกทัง้ยงัไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของ
นกัท่องเที่ยวจีนเนื่องจากการเพิ่มจุดหมายปลายทางของธุรกิจสายการบินประเทศจีนท่ีเพิ่มเสน้ทางการบินตรงไปยงัเกาะส
มยุและจงัหวดัภเูก็ต ท าใหน้กัท่องเที่ยวจีนสว่นหนึ่งบินตรงไปทอ่งเที่ยวยงัสถานที่ดงักลา่วโดยไมแ่วะเปลี่ยนเครื่องที่ จงัหวดั
เชียงใหมเ่หมือนที่ผ่าน รวมถึงช่วงตน้ปี 2562 จงัหวดัเชียงใหม่ประสบปัญหาวิกฤตหมอกควนั ซึ่งมีความรุนแรงที่สดุในรอบ 
12 ปีที่ผา่นมา จึงสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการ ในขณะท่ีโรงแรมโนโวเทล ชมุพร บีช รสีอรท์ แอนด ์กอลฟ์ มีรายไดจ้ากคา่
หอ้งจดัเลีย้งลดลง 
 
 รายได้อื่น 
 รายไดอ้ื่นของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบดว้ย ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยน รายไดค้่าขนสง่และบรกิาร 
รายได้ดอกเบีย้ รายได้ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นใน ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562                    
เทา่กบั 3.84 ลา้นบาท 11.34 ลา้นบาท และ 17.34 ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 0.13 รอ้ยละ 0.41 และรอ้ยละ 0.60 ของรายได้
รวม ตามล าดบั บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น โดยจะเปลีย่นแปลงไปตามอตัราแลกเปลีย่นของ
เงินตราตา่งประเทศ และเป็นรายการส าคญัที่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงของรายไดอ้ื่น เทา่กบั (4.51) ลา้นบาท 6.07 ลา้นบาท 
และ 0.39 ลา้นบาท  โดยในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไมม่ีรายไดจ้ากการเคลมสนิคา้ 
 
ต้นทุนขายและอัตราก าไรขั้นต้น 

ต้นทุนและอัตราก าไรขั้นต้นจากการขาย 

 รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากการขาย 2,807.86 100.00% 2,632.52 100.00% 2,776.38 100.00% 
ตน้ทนุจากการขาย 1,790.09 63.75% 1,627.68 61.83% 1,668.38 60.09% 
ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ 1,017.77 36.25% 1,004.84 38.17% 1,108.00 39.91% 

 
 ตน้ทนุจากการขาย ประกอบดว้ย ตน้ทนุวตัถดุิบในการผลิต อาทิ วตัถดุิบ สว่นผสม ฉลาก และบรรจุภณัฑ ์ค่าแรง
และค่าลว่งเวลาฝ่ายผลิต ค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สินคา้ (Net Realizable Value : NRV) ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและสนิคา้
เสื่อมคุณภาพ ค่าเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน เป็นตน้                  
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทนุจากการขายเท่ากบั 1,790.09 ลา้นบาท 1,627.68 ลา้นบาท 
และ 1,668.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 63.75  รอ้ยละ 61.83 และรอ้ยละ 60.09 ของรายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั 
โดยบริษัทและบริษัทย่อย สามารถบริหารจดัการตน้ทนุจากการขายไดด้ี โดยเฉพาะการบริหารจดัการตน้ทนุวตัถดุิบ ซึ่งในปี 
2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบต่อตน้ทุนจากการขาย คิดเป็น รอ้ยละ 82.27 รอ้ยละ 77.54               
และรอ้ยละ 78.65 ตามล าดบั ซึง่สดัสว่นท่ีลดลงดงักลา่ว เป็นผลมาจากบรษัิทและบรษัิทยอ่ยลดปรมิาณการสั่งซือ้สนิคา้บาง
ชนิดมาเพื่อจ าหน่าย และเริ่มผลิตสินคา้ดงักล่าวเองในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จึงท าใหม้ีแนวโนม้ความสามารถในการ
บริหารจดัการตน้ทนุไดด้ีมากขึน้ แมว้่าสดัสว่นตน้ทนุคา่แรงต่อตน้ทนุจากการขายจะเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้รายการตน้ทนุที่มีสดัสว่น
ต่อตน้ทุนจากการขายรองลงมาจากตน้ทุนวตัถุดิบ ไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าแรง ค่าเสื่อมราคา และค่าโสหุย้การผลิต  ส าหรบัในปี 
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2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสดัสว่นตน้ทนุจากการขายตอ่รายได้จากการขาย ลดลงเมื่อเทียบกบัตน้ทนุจากการขายในงวด
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยหลกัเป็นผลมาจากการกลบัรายการคา่เผ่ือสนิคา้ลา้สมยั 
 ในส่วนของก าไรขัน้ตน้จากการขายและใหบ้ริการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562                
มีมลูค่าเท่ากบั 1,017.77 ลา้นบาท 1,004.84 ลา้นบาท และ 1,108.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้จากการขาย
เทา่กบั รอ้ยละ 36.25 รอ้ยละ 38.17 และรอ้ยละ 39.91 ตามล าดบั 
 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก าไรขัน้ตน้จากการขายเท่ากับรอ้ยละ 36.25 ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2559                  
ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้จากการขาย รอ้ยละ 35.38 เนื่องจากบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรายไดจ้ากผลติภณัฑท์ี่มีอตัราก าไรขัน้ตน้สงู
เพิ่มมากขึน้ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑว์ตัถแุตง่กลิน่รสและสผีสมอาหาร กอปรกบัการบรหิารจดัการตน้ทนุท่ีดีขึน้ตามที่กลา่ว 
 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก าไรขัน้ตน้จากการขาย เท่ากับ รอ้ยละ 38.17 ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2560                
ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายรอ้ยละ 36.25 แสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารจดัการตน้ทนุที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ของบริษัท
และบรษัิทยอ่ย 
 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายเท่ากบัรอ้ยละ 39.91 ซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปี 
2561 ที่มีอตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายรอ้ยละ 38.17 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากผลิตภณัฑท์ี่มีอตัราก าไร
ขัน้ตน้สงูเพิ่มมากขึน้ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑว์ตัถแุตง่กลิ่นรสและสีผสมอาหาร อีกทัง้ยงัมีสดัสว่นตน้ทนุจากการขายตอ่รายไดจ้าก
การขายลดลงจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการตน้ทุนจากการขายไดด้ี ประกอบกับการลดลงของ
รายการคา่เผ่ือสนิคา้ลา้สมยัตามที่กลา่ว  
 

ต้นทุนและอัตราก าไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรม 

 รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม 107.75 100.00% 105.73 100.00% 88.28 100.00% 
ตน้ทนุจากการประกอบธุรกิจโรงแรม 113.60 105.43% 116.49 110.18% 105.66 119.69% 
ก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้ (5.85) -5.43% (10.76) -10.18% (17.38) -19.69% 

 
 ต้นทุนจากการลงทุนประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่ง ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด์ กอลฟ์                 
และโรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ โดยในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากการลงทุน
ประกอบธุรกิจโรงแรม เทา่กบั 113.60 ลา้นบาท 116.49 ลา้นบาท และ 105.66 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 105.43 
รอ้ยละ 110.18 และรอ้ยละ 119.69 ของรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามล าดบั ทัง้นีบ้ริษัทและบริษัทย่อยขาดทนุ
ขัน้ตน้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม เท่ากับ 5.85 ลา้นบาท 10.76 ลา้นบาท และ 17.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
ขาดทนุขัน้ตน้เทา่กบั รอ้ยละ 5.43 รอ้ยละ 10.18 และรอ้ยละ 19.69 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามล าดบั บรษัิทและ
บริษัทย่อยขาดทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากธุรกิจโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย               
มีตน้ทนุคงที่สงู โดยเฉพาะคา่เสื่อมราคาอาคารโรงแรมและเงินเดือนพนกังาน โดยในสว่นของโรงแรมที่จงัหวดัเชียงใหม่ยงัมี
ปัจจยัเพิ่มเติมจากภาวะการแขง่ขนัของธุรกิจโรงแรมในจงัหวดัเชียงใหม่ และการลดลงของนกัทอ่งเที่ยวจีนเนื่องจากการเพิ่ม
จุดหมายปลายทางของธุรกิจสายการบินประเทศจีนที่ เพิ่มเส้นทางการบินตรงไปยัง เกาะสมุยและจังหวัดภูเ ก็ต                               
ท าใหน้กัท่องเที่ยวจีนส่วนหนึ่งบินตรงไปท่องเที่ยวยงัสถานที่ดงักล่าวโดยไม่แวะเปลี่ยนเครื่องที่จังหวดัเชียงใหม่เหมือน                 
ที่ผ่านมา รวมทัง้ปัจจยัวิกฤตหมอกควนัในจงัหวดัเชียงใหม่ และในสว่นของโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์                  
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มีปัจจยัดา้นท าเลที่ตัง้อยูห่า่งไกลจากสนามบิน และสถานท่ีทอ่งเที่ยวของจงัหวดัชมุพรยงัถือเป็นเมืองทอ่งเที่ยวรอง ท าใหย้งั
ไม่สามารถก าหนดอตัราหอ้งพกัในราคาที่สงูไดอ้ย่างที่ควรจะเป็น รวมทัง้ยงัมีจ านวนหอ้งพกัไม่มาก ท าใหจุ้ดคุม้ทนุอยู่ใน
อตัราที่สงู 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 179.77 ลา้นบาท 191.18 
ลา้นบาท และ 182.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 6.17 รอ้ยละ 6.98 และรอ้ยละ 6.35 ของยอดรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานรวม ตามล าดบั ค่าใชจ้่ายในการขายหลกัที่ส  าคญั ไดแ้ก่ (1) ค่าใชจ้่ายพนกังาน จ านวนเท่ากบั 62.41 ลา้นบาท 
74.84 ลา้นบาท และ 73.98 ลา้นบาท ซึ่งมีสดัสว่นคิดเป็น รอ้ยละ 34.72 รอ้ยละ 39.15 และรอ้ยละ 40.64 ของค่าใชจ้่ายใน
การขายรวม ตามล าดบั (2) ค่าขนส่ง จ านวนเท่ากับ 57.59 ลา้นบาท 67.17 ลา้นบาท และ 64.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
สดัสว่น รอ้ยละ 32.03 รอ้ยละ 35.13 และรอ้ยละ 35.30ของค่าใชจ้่ายในการขายรวม ตามล าดบั และ (3) ค่าใชจ้่ายในการ
ขาย โฆษณา และประชาสมัพนัธ ์จ านวนเท่ากบั 34.39 ลา้นบาท 17.66 ลา้นบาท และ 15.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น 
รอ้ยละ 19.13 รอ้ยละ 9.24 และรอ้ยละ 8.46 ของคา่ใชจ้่ายในการขายรวม ตามล าดบั 
 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 179.77 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.17              
ของยอดรวมรายได ้ซึ่งค่าใชจ้่ายในการขายในปี 2560 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้เทา่กบั 18.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.24 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากคา่ใชจ้่ายในการสง่ออกจากการท่ีบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมียอดขายตา่งประเทศ
เพิ่มขึน้  
 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 191.18 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.98               
ของยอดรวมรายได ้เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้เท่ากบั 11.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.35 สว่นใหญ่เป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน เนื่องจากการปรบัเพิ่มขึน้ของฐานเงินเดือน การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่า ยค่า
คอมมิชชั่นส าหรบัพนกังานฝ่ายขายจากการขายสินคา้ประเภทวตัถแุตง่กลิ่นและรส และปลอกไสก้รอก และการเพิ่มขึน้ของ
คา่เดินทาง คา่น า้มนัและคา่ทางดว่น จากการท่ีพนกังานฝ่ายขายของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเดินทางไปพบลกูคา้ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ  
 ในปี 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขายเท่ากับ 182.01 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.35       
ของยอดรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม ลดลงจากงวดเดียวกนัปีก่อนหนา้เท่ากบั 9.18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลง
รอ้ยละ 4.80 ซึ่งเกิดจากการลดลงของ ค่าขนสง่ ค่าโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์และ ค่าสง่เสริมการขายสินคา้ของกลุม่แปง้
และซอสกบัลกูคา้กลุม่คา้ปลกีขนาดใหญ่ คา่บรกิารฝากแช่ และ คา่เดินทาง เป็นหลกั ทัง้นี ้หากพิจารณาสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยใน
การขายตอ่ยอดรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม จะพบวา่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยสามารถคงสดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการขายตอ่ยอด
รวมรายได้ ใกล้เคียงกับ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดรายได้จากการด าเนินงานรวม ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา                         
ซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการควบคมุและบรหิารคา่ใชจ้่ายในการขายที่มีประสทิธิภาพโดยตอ่เนื่อง 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 315.67 ลา้นบาท 386.17 
ลา้นบาท และ 457.10 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 10.83 รอ้ยละ 14.10 และรอ้ยละ 15.96 ของยอดรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานรวม ตามล าดบั ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลกั ไดแ้ก่ (1) ค่าใช้จ่ายพนักงาน จ านวนเท่ากับ 131.32 ลา้นบาท 
153.68 ลา้นบาท และ 182.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 41.60 รอ้ยละ 39.80 และรอ้ยละ 39.82 ของคา่ใชจ้่าย
ในการบริหารรวม (2) ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย จ านวนเท่ากบั 46.62 ลา้นบาท 56.69 ลา้นบาท และ 64.37 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 14.77 รอ้ยละ 14.68 และรอ้ยละ 14.08 ของค่าใชจ้่ายในการบริหารรวม (3) ค่าที่ปรกึษา
และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จ านวนเท่ากบั 28.92 ลา้นบาท 36.64 ลา้นบาท และ 43.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 
9.16 รอ้ยละ 9.49 และรอ้ยละ 9.48 ของคา่ใชจ้่ายในการบรหิารรวม 
 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั 315.67 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10.83 
ของยอดรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม ซึ่งค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2560 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้เท่ากบั 44.36 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.35 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย               
จ านวน 30.89 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นคา่เสือ่มราคาของอปุกรณแ์ละเครือ่งตกแตง่ส านกังานที่ซือ้เขา้มาเพิ่มเติมในระหว่างปี 
2560 และค่าตัดจ าหน่ายของระบบบัญชีใหม่ที่ติดตัง้แลว้เสร็จและเริ่มใช้ในเดือนสิงหาคม 2560 และการเพิ่มขึน้ของ
คา่ใชจ้่ายพนกังาน จ านวน 16.44 ลา้นบาท เกิดจากการปรบัเพิ่มของฐานเงินเดือนพนกังาน และจ านวนพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ 
 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั 386.17 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 14.10 
ของยอดรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม ซึ่งค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2561 เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้เท่ากบั 70.50 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22.33 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายพนกังาน จ านวน 22.36 ลา้นบาท 
เนื่องจากการปรับเพิ่มของฐานเงินเดือนพนักงาน และจ านวนพนักงานที่เพิ่มขึน้ และการเพิ่มขึน้ของค่าปรึกษาและ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ อาทิ ค่าสอบบญัชี ค่าที่ปรึกษาดา้นการวิเคราะหว์ตัถุแต่งกลิ่น ค่าตรวจสอบระบบควบคุมภายใน     
เป็นต้น จ านวน 14.65 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด            
หลกัทรพัยฯ์ 
 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั 457.10 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15.96 
ของยอดรายไดจ้ากการด าเนินงานรวม เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัปีก่อนหนา้เท่ากับ 62.59 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.00 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายพนกังาน เกิดจากค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึน้
ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 การปรบัเพิ่มของฐานเงินเดือนพนักงาน รวมถึงการเพิ่มขึน้ของประมาณการค่าใช้จ่าย
ผลประโยชนพ์นกังานจากการปรบัอตัราคา่ชดเชยของลกูจา้งตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ 
 นอกจากนี ้บริษัทและบริษัทย่อยไดร้บัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอาคารและอปุกรณข์องโรงแรมทัง้ สองแห่ง 
จ านวน 11.57 ลา้นบาท เนื่องจากมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย ์ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย
ก าหนดมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนจากผูป้ระเมินอิสระที่ไดร้บัการเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์
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ต้นทุนทางการเงนิ 
 ตน้ทนุทางการเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ายที่เกิดจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืมจาก
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน และสญัญาเช่าทางการเงิน โดยในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
ตน้ทนุทางการเงิน เท่ากบั 14.44 ลา้นบาท 20.71 ลา้นบาท และ 25.95 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.76 
และรอ้ยละ 0.91 ของยอดรายได้จากการด าเนินงานรวม ตามล าดับ โดยการเพิ่มขึน้ของต้นทุนทางการเงินปี 2561                    
เกิดจากการเพิ่มขึน้ของรายการเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินระยะสัน้ และรายการเงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั                  
เพื่อน ามาใชใ้นการจดัโครงสรา้งทนุเพื่อเตรียมความพรอ้มในการน าบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์สว่นปี 2562 
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจากปี 2561 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลใน
ระหว่างปี 2562 โดยบริษัทใชก้ระแสเงินสดภายในกิจการในการจ่ายเงินปันผล จึงท าใหบ้ริษัทมีการใชต้ั๋วสญัญาใชเ้งิน
เพิ่มขึน้ส  าหรบัน ามาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 
 
ก าไรส าหรับปีและอัตราก าไรสุทธิ 
 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีก าไรส าหรบัปีใน ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เทา่กบั 402.61 ลา้นบาท 321.11 ลา้นบาท 
และ 353.54 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิตอ่ยอดรายไดร้วม เทา่กบั รอ้ยละ 13.79 รอ้ยละ 11.68 และรอ้ย
ละ 12.27 ตามล าดบั 
 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรส าหรบัปี เท่ากับ 402.61 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิต่อรายไดร้วม
เท่ากบัรอ้ยละ 13.79 โดยก าไรสทุธิของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ จ านวน 35.81 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
การเติบโตรอ้ยละ 9.76 เป็นผลมาจากการปรบัตวัเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ ในขณะที่สดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิารเพิ่มขึน้เลก็นอ้ย จึงท าใหอ้ตัราก าไรสทุธิในปี 2560 ใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ 
 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรส าหรบัปี เท่ากับ 321.11 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิต่อรายไดร้วม
เทา่กบัรอ้ยละ 11.68 โดยก าไรสทุธิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยลดลงจากปีก่อนหนา้ จ านวน 81.50 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการ
เติบโตลดลงรอ้ยละ 20.24 เป็นผลมาจากการปรบัตวัเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้ ในขณะท่ีสดัสว่นคา่ใชจ้่ายในการขายและ
บรหิารเพิ่มขึน้จากคา่ใชจ้่ายพนกังาน และคา่เสือ่มราคาและการตดัจ าหนา่ยจากการมีสนิทรพัยเ์พิ่มระหวา่งปี 2561 
 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรส าหรบัปี เท่ากบั 353.54  ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิต่อรายไดร้วม
เทา่กบัรอ้ยละ 12.27 โดยก าไรสทุธิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ จ านวน 32.42 ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.10 เป็นผลมาจากปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีอตัราก าไรขัน้ตน้สงูขึน้เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ เนื่องจากบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึน้ อีกทัง้มีการบรหิารจดัการตน้ทนุจากการ
ขายที่ดีขึน้  ในขณะที่ สดัสว่นค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ จากค่าใชจ้่ายพนกังานที่มีการปรบัเพิ่มฐานเงินเดือนพนกังาน 
ประมาณการค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรบัอตัราค่าชดเชยของลกูจา้งตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ค่าเช่าที่มีการปรบัอตัราค่าเช่าระหว่างกนัซึง่มีผลในเดือนตลุาคมปี 2561 และการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่
ของอาคารและอปุกรณข์องโรงแรมทัง้สองแหง่ ตามที่ไดก้ลา่วไวใ้นหวัขอ้คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  
 ในปี 2562 บริษัทมีก าไรส าหรับปีส่วนที่ เป็นของผู้เ ป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 352.78 ล้านบาท                  
คิดเป็นสดัสว่นตอ่รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจรวม เทา่กบัรอ้ยละ 12.31 
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 ทัง้นี ้เมื่อเดือนตุลาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไดม้ีการปรบัอตัราค่าเช่าระหว่างกัน โดยไดว้่าจา้งผูป้ระเมิน
ราคาอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. มาประเมินอตัราค่าเช่า ส  าหรบัใชก้ าหนดอตัราค่าเช่าระหว่างกนัที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งอตัราค่าเช่าเดิมและอตัราค่าเช่าใหม่ 
รายละเอียดตามตารางดงันี ้
 

ผู้ให้เช่า อัตราค่าเช่าเดิม อัตราค่าเช่าใหม ่
อัตราค่าเช่าทีด่ิน   
1. นางเพ็ชรา รตันภมิูภิญโญ 311,610 บาทตอ่เดือน 373,469 บาทตอ่เดือน 
2. นายสมชาย รตันภมิูภิญโญ  235,600 บาทตอ่เดือน 209,738 บาทตอ่เดือน 
3. พ.ต.พญ. จณัจิดา รตันภมิูภิญโญ  239,200 บาทตอ่เดือน 335,202 บาทตอ่เดือน 
4. พญ.สนาธร รตันภมิูภิญโญ  34,700 บาทตอ่เดือน - 
5. นางเพ็ชรา รตันภมิูภิญโญ และนายสมชาย รตันภมิูภิญโญ  70,450 บาทตอ่เดือน 64,630 บาทตอ่เดือน 
6. พ.ต.พญ.จณัจิดา รตันภมิูภิญโญ และพญ.สนาธร รตันภมิูภิญโญ  - 12,676 บาทตอ่เดือน 

รวม 891,560 บาทต่อเดือน 995,715 บาทต่อเดือน 
อัตราค่าเช่าส่ิงปลูกสร้าง   
1. นางเพ็ชรา รตันภมิูภิญโญ  18,480 บาทตอ่เดือน 60,075 บาทตอ่เดือน 
2. พญ.สนาธร รตันภมิูภิญโญ - 63,417 บาทตอ่เดือน 
3. นางเพ็ชรา รตันภมิูภิญโญ และนายสมชาย รตันภมิูภิญโญ 106,000 บาทตอ่เดือน - 
4. พ.ต.พญ. จณัจิดา รตันภมิูภิญโญ และพญ.สนาธร รตันภมิูภิญโญ 32,640 บาทตอ่เดือน 217,448 บาทตอ่เดือน 

รวม 157,120 บาทต่อเดือน 340,941 บาทต่อเดือน 
 
 ในอดีต บริษัทและบริษัทย่อยเช่าที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งจากบคุคลที่เก่ียวโยง เพื่อใชเ้ป็นอาคารส านกังาน โรงงาน 
คลงัสินคา้ และโรงแรม ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งดงักล่าว เท่ากับ 12.58 ลา้นบาท             
ตอ่ปีอยา่งไรก็ตาม เมื่อบรษัิทและบรษัิทยอ่ยใชอ้ตัราคา่เช่าที่อา้งอิงจากราคาประเมินคา่เช่าโดยผูป้ระเมินราคาอิสระที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จะส่งผลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายค่าเช่าในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 
เท่ากับ 17.02 ลา้นบาทต่อปี เพิ่มขึน้เท่ากับ 4.44 ลา้นบาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึน้คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 35.27 เมื่อเทียบกับ
ค่าใชจ้่ายคา่เช่าหากใชอ้ตัราคา่เช่าเดิมในปี 2559 และปี 2560 และเพิ่มขึน้เท่ากบั 3.87 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้คิดเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 29.45 เมื่อเทียบกบัคา่ใชจ้่ายคา่เช่าหากใชอ้ตัราคา่เช่าเดิมเดือนมกราคมถึงกนัยายนของปี 2561 
 ทัง้นี ้หากวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานในอดีตที่สะทอ้นอัตราค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งกับบุคคลที่เก่ียวโยง
เทียบเคียงอตัราคา่เช่าใหม ่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยจะมีผลการด าเนินงานซึง่สามารถสรุปไดด้งันี  ้
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 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ผลการด าเนินงานในอดีตเทียบเคียงอตัราค่าเช่าเดิม 

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 469.68 ลา้นบาท 520.32 ลา้นบาท 428.07 ลา้นบาท 
ก าไรสทุธิก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 457.19 ลา้นบาท 505.89 ลา้นบาท 407.36 ลา้นบาท 
อตัราก าไรสทุธิก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดต้อ่รายไดร้วม รอ้ยละ 17.31 รอ้ยละ 17.33 รอ้ยละ 14.82 

ผลการด าเนินงานในอดีตเทียบเคียงอตัราค่าเช่าใหม่ 
ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 466.22 ลา้นบาท 516.87 ลา้นบาท 425.47 ลา้นบาท 
ก าไรสทุธิก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 453.73 ลา้นบาท 502.43 ลา้นบาท 404.77 ลา้นบาท 
อตัราก าไรสทุธิก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดต้อ่รายไดร้วม รอ้ยละ 17.18 รอ้ยละ 17.21 รอ้ยละ 14.72 

 
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ส  าหรบั ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ รอ้ยละ 18.29           
รอ้ยละ 14.39 และรอ้ยละ 11.86 ตามล าดบั โดยในปี 2560 ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ RBF ครัง้ที่ 3/2560 วนัท่ี 14 มิถนุายน 
2560 มีมติอนุมตัิให ้RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 62.00 ลา้นบาท เป็น 320.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน   
เพื่อจดัโครงสรา้งกลุม่บรษัิทส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และที่ประชมุวิสามญัผู้
ถือหุ้น RBF ครั้งที่  5/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 320.00 ล้านบาท                     
เป็น 638.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น เพื่อช าระคา่หุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของ PFC เพื่อจัดโครงสรา้งกลุ่มบริษัท ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิเพิ่มขึน้จากปี 2559 ส่งผลใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2560 ใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ส  าหรบัปี 2561 เท่ากับรอ้ยละ 14.39 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากก าไรสทุธิของบริษัท
และบริษัทย่อยปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขาย โดยมีสาเหตตุามที่ไดก้ลา่วไว้
ในหวัขอ้รายไดจ้ากการขาย อีกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ เกิดจากการเพิ่มขึน้ของ
ค่าใชจ้่ายพนกังาน และค่าปรกึษาและคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ RBF ประจ าปี 2561 วนัที่ วนัที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมติใหจ้่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนรวม 1,436.20 ลา้นบาท และมีมติอนุมัติให ้RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 638.00 ลา้นบาท              
เป็น 1,480.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 8,420,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อจดัโครงสรา้งการถือหุน้ และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ ต่อมา ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ RBF 
ครัง้ที่ 2/2561 วนัที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้าก 100 บาท เป็น 1 บาท สง่ผลใหม้ี
จ านวนหุ้นสามัญเป็น 1,480,000,000 หุ้น  รวมถึงมีมติอนุมัติให้ RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,480.00 ล้านบาท                       
เป็น 2,000.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 520,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) โดยภายหลงัจากการเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทมีทนุจดทะเบียน 2,000.00 
ลา้นบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนช าระแลว้จ านวน 
1,480.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 1,480,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
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14.3 ฐานะทางการเงนิของบรษัิทและบริษัทยอ่ย 
 
สินทรัพย ์
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 3,149.93 ลา้น
บาท 3,447.66 ลา้นบาท และ 4,412.31 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรายละเอียดสนิทรพัยท์ี่ส  าคญัดงันี ้
 สินทรัพยห์มุนเวียน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยห์มนุเวียน เท่ากบั 1,539.54 
ลา้นบาท 1,648.15 ลา้นบาท และ 2,659.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 48.88 รอ้ยละ 47.81 และรอ้ยละ 60.27 
ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของรายการสนิทรพัยห์มนุเวียนที่ส  าคญัดงันี ้

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 219.87 ลา้นบาท 249.42 ลา้นบาท และ 1,234.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน           
รอ้ยละ 6.98 รอ้ยละ 7.23 และรอ้ยละ 27.98 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั 
 

 เงินลงทนุระยะสัน้ 
 เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินฝากประจ า โดย ณ วันที่                      
31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562  บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีเงินลงทนุระยะสัน้ เทา่กบั 43.52 ลา้นบาท 
13.19 ลา้นบาท และ 6.09 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 1.38 รอ้ยละ 0.38 และรอ้ยละ 0.14 ของ
สนิทรพัยร์วม ตามล าดบั  
 

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 
เท่ากบั 623.11 ลา้นบาท 636.12 ลา้นบาท และ 726.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 19.78 รอ้ยละ 
18.45 และรอ้ยละ 16.47 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

       (หนว่ย : ลา้นบาท) 
 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 
ลกูหนีก้ารคา้กิจการอื่น 608.68 626.82 693.07 
ลกูหนีก้ารคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12.56 0.23 - 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (36.51) (31.22) (15.45) 
ลกูหนีก้ารคา้กิจการอื่นและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั – สทุธิ  584.73 595.83 677.62 
ลกูหนีก้ารคา้ – กิจการโรงแรม  6.38 2.97 1.75 
ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธิ  591.11 598.80 679.37 
เงินจ่ายลว่งหนา้ – ซือ้สนิคา้ 18.15 9.14 18.98 
คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ 11.31 19.15 9.43 
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 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 
ลกูหนีอ้ื่นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 
ลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ 2.52 8.93 7.87 
รายไดค้า้งรบั 0.02 0.10 11.27 
รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น – สทุธิ  623.11 636.12 726.92 
  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ารคา้กิจการอื่นก่อนหกัคา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสญู ซึ่งเป็นลกูหนีก้ารคา้ส าหรบัธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสว่นผสมอาหาร เท่ากบั 608.68 ลา้นบาท 626.82 ลา้น
บาท และ 693.07 ลา้นบาท โดย ณ สิน้ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีมลูค่าลกูหนีก้ารคา้กิจการอื่นเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 
2559 จ านวน 31.02 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.37 ซึ่งการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ดงักลา่วสอดคลอ้ง
กับรายไดจ้ากการขายปี 2560 ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 11.14 ส่วน ณ สิน้ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่า
ลูกหนีก้ารคา้กิจการอื่นเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 18.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.98          
เกิดจากลกูคา้สั่งซือ้สินคา้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงปลายงวด จึงมีมูลค่าลกูหนีก้ารคา้คงคา้งเพิ่มขึน้ และ  ณ สิน้ปี 
2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีมลูคา่ลกูหนีก้ารคา้กิจการอื่นเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 จ านวน 66.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อัตราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.57 เนื่องจากลูกคา้สั่งซือ้สินคา้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงปลายงวด จึงมีมูลค่าลกูหนี ้
การคา้คงคา้งเพิ่มขึน้ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ารคา้ – กิจการโรงแรม 
เท่ากบั 6.38 ลา้นบาท 2.97 ลา้นบาท และ 1.75 ลา้นบาท ซึ่งลกูหนีก้ารคา้ – กิจการโรงแรม สว่นใหญ่เป็นยอดลกูหนีบ้รษัิท
จดัการการทอ่งเที่ยว (Travel Agent) และลกูหนีบ้รษัิทบตัรเครดิต 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 และปี 2561 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีลกูหนีก้ารคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 12.56 
ลา้นบาท และ 0.23 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากบริษัทที่เก่ียวขอ้งกันซือ้สินคา้ส าเร็จรูปเพื่อน าไปจ าหน่าย ปัจจุบันไดช้ าระหนี ้
ทัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้  
 บริษัทและบริษัทย่อยมีการตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ  ปี 2562               
เทา่กบั 36.51 ลา้นบาท 31.22 ลา้นบาท และ 15.45 ลา้นบาทตามล าดบั ทัง้นี ้บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีนโยบายการพิจารณา
ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ โดยจะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญรอ้ยละ 100 ส  าหรบัลูกหนีก้ารคา้ที่เกินก าหนดช าระเกินกว่า              
365 วนั 
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 ส าหรบัอายลุกูหนีก้ารคา้ สามารถแสดงไดต้ามตารางดงันี ้
        (หนว่ย : ลา้นบาท) 

   31 ธ.ค. 60 % 31 ธ.ค. 61 % 31 ธ.ค. 62 % 
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 408.59  65.10% 436.06 69.21% 468.04 67.36% 
ไมเ่กิน 3 เดือน 165.33  26.34% 155.11 24.62% 179.89 25.89% 
3 - 6 เดือน 15.04  2.40% 6.43 1.02% 20.10 2.89% 
6 - 12 เดือน 4.87  0.78% 2.67 0.43% 11.34 1.63% 
เกินกวา่ 12 เดือน 33.79  5.38% 29.75 4.72% 15.45 2.23% 
ลกูหนีก้ารคา้รวม 627.62  100.00% 630.02 100.00% 694.82 100.00% 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (36.51)   (31.22)   (15.45)  
ลกูหนีก้ารคา้ - สทุธิ  591.11    598.80   679.37  

 
 จากตารางแสดงมลูคา่ลกูหนีก้ารคา้แยกตามอายลุกูหนีค้งคา้ง (Aging) ขา้งตน้ พบว่า ลกูหนีก้ารคา้สว่นใหญ่เป็น
ลูกหนีท้ี่ยังไม่ครบก าหนดช าระและลูกหนีท้ี่เกินก าหนดช าระไม่เกิน 3 เดือน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561            
และ ปี 2562 มีมลูค่าเท่ากบั 573.92 ลา้นบาท 591.17 ลา้นบาท และ 647.93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 91.44 
รอ้ยละ 93.83 และรอ้ยละ 93.25 ของลกูหนีก้ารคา้รวม ตามล าดบั ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยยงัไม่
สามารถเรียกเก็บเงินไดเ้นื่องจากอยูร่ะหวา่งรอใหถ้ึงรอบการวางบิลและช าระเงินของลกูคา้ ส าหรบัลกูหนีท้ี่เกินก าหนดเกิน
กว่า 12 เดือน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 33.79 ลา้นบาท 29.75 ลา้นบาท และ 
15.45 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 5.38 รอ้ยละ 4.72 และรอ้ยละ 2.23 ของลกูหนีก้ารคา้รวม ตามล าดบั บรษัิทและ
บรษัิทยอ่ยไดม้ีการด าเนินการทางกฏหมายกบัลกูหนีก้ารคา้ที่คา้งช าระเป็นเวลานานแลว้ 
 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีนโยบายการใหร้ะยะเวลาการช าระหนี ้(Credit term) ส  าหรบัลกูคา้ในประเทศ ประมาณ 7 – 
150 วัน ส าหรบัลูกคา้ต่างประเทศ ประมาณ 15 – 90 วัน โดยการก าหนดระยะเวลาช าระหนีจ้ะพิจารณาจากฐานะทาง
การเงินของลกูคา้ ประวตัิการช าระเงิน ความถ่ีในการสั่งซือ้ และมูลค่าการสั่งซือ้ ทัง้นี ้ใน  ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ เทา่กบั 75 วนั  83 วนั และ 76 วนั ตามล าดบั สาเหตทุี่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมี
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยในปี 2561 เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายสินคา้ใหก้บัลกูคา้รายใหญ่เพิ่มขึน้ ซึ่ง
ลกูคา้ดงักลา่วมีเครดิตเทอม (Credit term) ยาว จึงท าใหบ้รษัิทมียอดลกูหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้ 
 ส าหรบัรายการอื่นๆ ไดแ้ก่ เงินจ่ายล่วงหนา้ – ซือ้สินคา้ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ ลูกหนีอ้ื่น และรายไดค้า้งรบั                   
มีมลูค่าเท่ากบั 32.00 ลา้นบาท 37.32 ลา้นบาท และ 47.54 ลา้นบาท ณ วนัที่  31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 
ตามล าดบั  
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 สนิคา้คงเหลอื 
 ณ วนัที่  31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคา้คงเหลือ-สทุธิ เท่ากบั 
647.98 ลา้นบาท 746.04 ลา้นบาท และ 682.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 20.57 รอ้ยละ 21.64 
และรอ้ยละ 15.47 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั 

         (หนว่ย : ลา้นบาท) 
  31 ธ.ค. 60 % 31 ธ.ค. 61 % 31 ธ.ค. 62 % 
สนิคา้ส าเรจ็รูป 350.75  52.13% 411.65 52.37% 380.79 53.00% 
วตัถดุิบ 200.61  29.81% 266.42 33.89% 236.46 32.91% 
วสัดหุีบหอ่ 36.28  5.39% 40.21 5.12% 43.34 6.03% 
วสัดสุิน้เปลอืง 9.58  1.42% 14.15 1.80% 11.51 1.61% 
สนิคา้ระหวา่งทาง 72.10  10.72% 50.50 6.42% 43.40 6.04% 
สินค้าคงเหลือรวม - ธุรกิจผลิตและ
จ าหนา่ย 

669.32  99.47% 782.93 99.60% 715.50 99.59% 

อาหารและเครือ่งดืม่ 1.74  0.26% 1.17 0.15% 1.08 0.15% 
วสัดสุิน้เปลอืง 1.84  0.27% 1.99 0.25% 1.89 0.26% 
สนิคา้คงเหลอืรวม - ธุรกิจโรงแรม 3.58  0.53% 3.16 0.40% 2.97 0.41% 
สินค้าคงเหลือรวม 672.90  100.00% 786.09 100.00% 718.47 100.00% 
หกั คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิคา้ (7.43)  (5.41)  (3.37)  
หกั คา่เผ่ือสนิคา้ลา้สมยั (17.49)   (34.64)   (32.59)  
สินค้าคงเหลือรวม - สุทธิ 647.98   746.04  682.51  

  
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสนิคา้คงเหลอืก่อนหกัคา่เผ่ือการลดลง
ของมลูค่าสินคา้และคา่เผ่ือสินคา้ลา้สมยั เท่ากบั 672.90 ลา้นบาท 786.09 ลา้นบาท และ 718.47 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่ง
ประกอบดว้ย สินคา้ส าเร็จรูป วตัถดุิบ วสัดหุีบห่อ วสัดสุิน้เปลือง สินคา้ระหว่างทาง และสินคา้คงเหลือส าหรบัธุรกิจโรงแรม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถดุิบเป็นสว่นประกอบหลกัของสินคา้คงเหลือ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถดุิบคิดเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 53.00 และรอ้ยละ 32.91 ของสินคา้คงเหลือก่อน
หกัคา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิคา้และคา่เผ่ือสนิคา้ลา้สมยั 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคา้คงเหลือก่อนหกัค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้และคา่
เผ่ือสินคา้ลา้สมยั เท่ากบั 672.90 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 229.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 51.80 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของสินคา้ส าเร็จรูป วตัถดุิบ และสินคา้ระหว่างทาง จ านวน 85.08 
ลา้นบาท 85.71 ลา้นบาท และ 40.66 ลา้นบาทจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.02 
รอ้ยละ 74.60 และรอ้ยละ 129.36 ตามล าดบั ซึ่งเป็นผลมาจากการสั่งซือ้สินคา้ส าเร็จรูปเพื่อรองรบัการขยายตวัของกลุม่
ผลิตภณัฑซ์ือ้มาเพื่อจ าหน่าย และการสั่งซือ้วตัถดุิบประเภทวตัถแุต่งกลิ่นและรสเพื่อรองรบัการผลิตของ TFF ซึ่งเริ่มมีการ
ผลติในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ประกอบกบัการสั่งซือ้วตัถดุิบประเภทแปง้และเกลด็ขนมปังเพื่อรองรบัการผลติตามค าสั่ง
ซือ้ของ RBF  
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคา้คงเหลือก่อนหกัคา่เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้และคา่
เผ่ือสินคา้ลา้สมยั เท่ากบั 786.09 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 113.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 16.82 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของส่วนประกอบหลกัของสินคา้คงเหลือ โดยมีสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถดุิบ 
เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 60.89 ลา้นบาท และ 65.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
17.36 และรอ้ยละ 32.80 ตามล าดบั เนื่องจากมีการสั่งซือ้สินคา้ส าเร็จรูปเพื่อรองรบัการขยายตวัของกลุม่ผลิตภณัฑซ์ือ้มา
เพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทปลอกไสก้รอก และสั่งซือ้วตัถุดิบเพื่อรองรบัการผลิตตามค าสั่งซือ้ โดยเฉพาะวตัถุดิบเพื่อผลิต
ผลติภณัฑก์ลุม่วตัถแุตง่กลิน่และรสของ TFF และผลติภณัฑป์ระเภทแปง้และเกลด็ขนมปังของ RBF 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคา้คงเหลือก่อนหกัค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้และคา่
เผ่ือสนิคา้ลา้สมยั เทา่กบั 718.47 ลา้นบาท  
 เมื่อพิจารณาระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ยในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 พบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลา
ขายสินคา้เฉลี่ย เท่ากบั 59 วนั 79 วนั และ 81 วนั ตามล าดบั โดยระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ยของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 
2561 เพิ่มขึน้ เป็นผลมาจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการสั่งซือ้สินคา้ส าเร็จรูปเพิ่มขึน้เพื่อรอการขาย จากการน าเขา้
สนิคา้ส าเรจ็รูปซึง่เป็นผลติภณัฑใ์นกลุม่ซือ้มาเพื่อจ าหนา่ยประเภทปลอกไสก้รอก 
 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีการก าหนดนโยบายการตัง้คา่เผ่ือสนิคา้ลา้สมยั โดยพิจารณาจากอายแุละการไมเ่คลือ่นไหว
ของสนิคา้คงเหลอื คือสนิคา้ส าเรจ็รูปและวตัถดุิบ ซึง่การนบัอายแุละการไมเ่คลือ่นไหวของสนิคา้คงเหลอืจะแตกตา่งกนัตาม
ประเภทของสนิคา้ส าเรจ็รูปและวตัถดุิบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคมปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีการตัง้ค่า
เผ่ือสินคา้ลา้สมยั เท่ากับ 17.48 ลา้นบาท 34.64 ลา้นบาท และ 32.59 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากนี ้บริษัทและบริษัท
ย่อยมีการตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ (Net Realizable value : NRV) โดยเปรียบเทียบราคาทนุและมลูคา่
สทุธิที่จะไดร้บั หากมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัต ่ากวา่ราคาทนุ บรษัิทและบรษัิทยอ่ยจะบนัทึกสว่นตา่งที่เกิดขึน้ระหวา่งราคาทนุกบั
มลูค่าสทุธิที่จะไดร้บั ซึ่ง ณ วนัที่  31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้ เท่ากบั 7.43 
ลา้นบาท 5.41 ลา้นบาท และ 3.37 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

 สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
 สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย ภาษีซือ้ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ใชจ้่ายลว่งหนา้ระยะสัน้ และอื่นๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น เทา่กบั 5.05 ลา้นบาท 3.39 ลา้นบาท และ 9.24 ลา้นบาท หรอื
คิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.16 รอ้ยละ 0.10 และรอ้ยละ 0.21 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั 
 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เทา่กบั 1,610.39 
ลา้นบาท 1,799.50 ลา้นบาท และ 1,753.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 51.12 รอ้ยละ 52.19 และรอ้ยละ 39.73 
ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของรายการสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนที่ส  าคญัดงันี ้
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 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
ณ วนัที่  31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากที่มีขอ้จ ากดัในการ

เบิกใช ้เท่ากับ 8.66 ลา้นบาท 9.16 ลา้นบาท และ 3.16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.27 รอ้ยละ 
0.27 และรอ้ยละ 0.07 ของสินทรพัยร์วม โดยรายการดงักลา่วเป็นการค า้ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและค า้ประกัน
วงเงินสนิเช่ือเพื่อการน าเขา้ (Letter of Credit และ Trust Receipt) 

 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีอสงัหารมิทรพัยใ์นการลงทนุ เทา่กบั 67.13 ลา้นบาท 
ซึง่ไดแ้ก่ ที่ดินเปลา่ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยลงทนุซือ้เมื่อปี 2548 เพื่อรองรบัการขยายการ
ผลิตและเพื่อใช้เป็นคลงัสินคา้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยไดข้ยายโรงงานและคลงัสินคา้ไปยงั
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา และปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีแผนการใช้
ประโยชนใ์นที่ดินเปลา่ที่จงัหวดัฉะเชิงเทราที่ชดัเจน จึงท าการปรบัปรุงรายการบญัชีที่ดินเปลา่ดงักลา่วจาก
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์มาเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุในงบการเงินรวมและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะ
กิจการ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์
 ณ วนัที่  31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
เท่ากับ 1,531.78 ลา้นบาท 1,721.62 ลา้นบาท และ 1,622.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 48.63 
รอ้ยละ 49.94 และรอ้ยละ 36.77 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั 
 ในปี 2560 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์เพิ่มขึน้จากงานระหวา่งกอ่สรา้ง ซึง่ไดแ้ก่การ
ก่อสรา้งอาคารส านักงานแห่งใหม่และงานปรบัปรุงโรงงานและเครื่องจักรส าหรบัโรงงานอบแหง้ที่จังหวดั
เชียงใหม ่และในปี 2561 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์เพิ่มขึน้ เนื่องจากบรษัิทและบริษัท
ย่อยลงทนุซือ้ที่ดินที่โครงการมินิแฟคตอรี่วงันอ้ยและนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อ
ขยายโรงงานผลิตและคลงัสินคา้ และลงทุนซือ้ที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากบริษัทที่เก่ียวขอ้ง เพื่อขจัดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนี ้ยังมีอาคาร
ส านักงานแห่งใหม่ที่ก่อสรา้งแลว้เสร็จและเริ่มใช้ในปี 2561 รวมถึงอุปกรณ์การผลิตและเครื่องตกแต่ง
ส านกังานที่บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปี 2561 อีกทัง้ มีทรพัยส์ินภายใตส้ญัญาเช่าทาง
การเงินซึง่เป็นการเช่าที่ดินและเช่าสิง่ปลกูสรา้งจากบคุคลที่เก่ียวขอ้ง โดยสญัญาเช่าทางการเงินดงักลา่วมีผล
ในเดือนตลุาคม 2561  
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์เทา่กบั 1,622.61 ลา้นบาท 
ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการโอนที่ดินเปลา่ไปเป็นอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ
การลงทนุ จ านวน 67.13 ลา้นบาท ตามสาเหตทุี่กลา่วไวข้า้งตน้ และการตัง้คา่เผ่ือการดอ้ยคา่จากอาคารและ
อปุกรณข์องโรงแรมทัง้สองแหง่ จ านวน 11.57 ลา้นบาท เนื่องจากมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนต ่ากวา่มลูคา่ตาม
บญัชีของสินทรพัย ์ซึ่งบริษัทและบริษัทยอ่ยก าหนดมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนจากผูป้ระเมินอิสระที่ไดร้บัการ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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 สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 
 ณ วนัที่  31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสินทรพัยไ์มม่ีตวัตน ซึ่งไดแ้ก่
ระบบคอมพิวเตอร ์เทา่กบั 35.30 ลา้นบาท 23.70 ลา้นบาท และ 11.31 ลา้นบาท  หรอืคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 
1.12 รอ้ยละ 0.69 และรอ้ยละ 0.26 ของสินทรพัยร์วม โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีการติดตัง้ระบบ
บญัชี เพื่ออพัเกรดระบบบญัชีที่มีอยูเ่ดิมใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจและเพิ่มประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการขอ้มลู
ภายในบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 
 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 
 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น ประกอบดว้ย เงินมดัจ าค่าไฟฟ้า เงินมดัจ าค่าน า้ประปา เงินมดัจ าค่าเช่าและ
เครือ่งอ านวยความสะดวก และอื่นๆ โดย ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บรษัิทและบรษัิท
ย่อยมีสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 9.48 ลา้นบาท 14.62 ลา้นบาท และ 16.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
สดัสว่น รอ้ยละ 0.30 รอ้ยละ 0.42 และรอ้ยละ 0.36 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั 

 
 หนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 778.71 ลา้นบาท 
1,355.90 ลา้นบาท และ 542.44 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 24.72 รอ้ยละ 39.33 และรอ้ยละ 12.29 ของหนีส้ิน
และสว่นของเจา้ของรวม ตามล าดบั โดยบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรายละเอียดหนีส้นิท่ีส  าคญัดงันี  ้
 
 หนี้สินหมุนเวียน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินหมุนเวียนเท่ากับ 634.77                    
ลา้นบาท 670.05 ลา้นบาท และ 375.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 20.15 รอ้ยละ 19.44 และรอ้ยละ 8.50 ของ
หนีส้นิและสว่นของเจา้ของรวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของรายการหนีส้นิหมนุเวียนที่ส  าคญัดงันี ้
 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในประเทศ เพื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 รายการดงักล่าวมีมูลค่า
เท่ากบั 91.89 ลา้นบาท 225.00 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 2.92 รอ้ยละ 6.53 ของหนีส้ินและสว่นของ
เจา้ของรวม ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไมม่ีเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในประเทศ  ส าหรบัเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ ตั๋วสญัญาใช้
เงิน โดยทัง้หมดเป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินเพื่อใชห้มนุเวียนในบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยมีตั๋ว
สญัญาใชเ้งิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ลดลงจากสิน้ปี 2561 จ านวน 225 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรา   
รอ้ยละ 100 เป็นผลมาจากบริษัทช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้ จากการใชต้ั๋วสญัญาใชเ้งินเมื่อช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 
2562 ทัง้จ านวน  
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 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น
เทา่กบั 373.54 ลา้นบาท 338.26 ลา้นบาท และ 311.76 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 11.86 รอ้ยละ 9.81 
และรอ้ยละ 7.07 ของหนีส้นิและสว่นของเจา้ของรวม ตามล าดบั ซึง่มีรายละเอียดตามตารางดงันี ้

                (หนว่ย : ลา้นบาท) 
  31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 
เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการอื่น 233.53  204.46 193.14 
เจา้หนีก้ารคา้ - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 12.40 23.01 - 
เจา้หนีอ้ื่น - กิจการอื่น 44.87  30.13 41.72 
เจา้หนีอ้ื่น - กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 0.48 3.96 0.00 
เจา้หนีก้รรมการ 0.67  1.31 5.47 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย 79.04  73.44 69.47 
เงินมดัจ าคา่หอ้งพกัที่มกีารจอง 1.78  1.94 1.96 
อื่นๆ 0.77  - - 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 373.54  338.26 311.76 

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากการ

เพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเป็นหลกั ซึ่งสว่นใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายสง่เสริมการขายคา้งจ่าย ค่าขนสง่คา้งจ่าย และค่าใชจ้่าย
คา้งจ่ายงานปรบัปรุงโรงงานและเครื่องจกัรส าหรบัโรงงานอบแหง้ที่จงัหวดัเชียงใหม ่สว่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท
และบริษัทย่อยมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เกิดจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้-
กิจการอื่น จากเช็คที่ยงัไมเ่รยีกเก็บจากการสั่งซือ้วตัถดุิบและสนิคา้ซือ้มาเพื่อจ าหนา่ยลดลง และมีเงินรบัลว่งหนา้จากลกูคา้
ลดลง และส าหรบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 เป็นผลจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้-กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นหลกั เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยหยดุ
การซือ้วตัถดุิบและสนิคา้ส าเรจ็รูปจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เจา้หนีก้ารคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีมลูคา่เทา่กบั 12.40 ลา้นบาท และ 23.01 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 
2560 และปี 2561 ตามล าดบั เกิดจากบริษัทและบริษัทย่อยซือ้วตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน เพื่อ
น าไปผลติและจ าหนา่ย ซึง่ปัจจบุนับรษัิทและบรษัิทยอ่ยช าระหนีด้งักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยไดร้บัระยะเวลาในการช าระหนี ้(Credit term) จากเจา้หนีก้ารคา้ประมาณ 7 – 90 วนั ขึน้อยู่
กับวตัถุดิบแต่ละประเภท โดยมีระยะเวลาช าระหนีใ้นปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 48 วนั 45 วนั 49 วนั       
และ 43 วนั ตามล าดบั ซึง่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีระยะเวลาช าระหนีใ้กลเ้คียงกนัทกุปี 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจา้หนีอ้ื่น – กิจการอื่น เท่ากับ 44.87 
ลา้นบาท 30.13 ลา้นบาท และ 41.72 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งเกิดจากการซือ้ทรพัยส์ินอื่นๆ อาทิ อปุกรณก์ารผลิต อปุกรณ์
และเครื่องตกแต่งส านักงาน เป็นตน้ ส่วนเจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน มีมูลค่าเท่ากับ 0.48 ลา้นบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ปี 2560 เกิดจากการใชบ้ริการจากบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนัในการต่อเติมและปรบัปรุงอาคารโรงงาน และ 3.96 ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2561 เกิดจากเจา้หนีค้า่เช่าท่ีดิน อาคารส านกังาน โรงงานและคลงัสนิคา้ และคา่สงัหารมิทรพัย ์
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และการใชบ้รกิารจากบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนัในการตอ่เติมและปรบัปรุงอาคารโรงงาน ซึง่ปัจจบุนับรษัิทและบรษัิทยอ่ยช าระหนี ้
ดังกล่าวเรียบรอ้ยแลว้ ส าหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนีอ้ื่น – กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน                
มูลค่าเท่ากับ 5,000 บาท เกิดจากการใช้บริการจากบริษัทที่เ ก่ียวข้องกันในการต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงงาน 
(รายละเอียดเพิ่มเติมหวัขอ้ 14 รายการระหวา่งกนั) 

 ส าหรับรายการอื่น ได้แก่ เจ้าหนี ้กรรมการ ซึ่งเกิดจากกรรมการส ารองจ่ายค่ารับรองลูกค้า ค่ าเดินทาง                            
และค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยปัจจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยช าระหนีด้งักลา่วแก่กรรมการเรียบรอ้ยแลว้ ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย เงินมดั
จ าค่าห้องพักที่มีการจอง และอื่นๆ มีมูลค่าเท่ากับ 82.26 ล้านบาท 76.70 ล้านบาท และ 76.90 ล้านบาท ณ วันที่                        
31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามล าดบั 

 

 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้ง
กัน เท่ากับ 70.00 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 2.22 ของหนีส้ินและส่วนของเจา้ของรวม ตามล าดบั              
โดยเป็นการกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทและบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและเพื่อ                
จดัโครงสรา้งทนุของบรษัิท ซึง่ปัจจบุนัไดช้ าระเงินกูร้ะยะสัน้ดงักลา่วแลว้ทัง้จ านวน  
 

 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 
 หนีส้ินหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย เจา้หนีก้รมสรรพากร ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ประมาณการรบัคืนสินคา้    
ภาษีขายรอน าสง่ และอื่นๆ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น เท่ากบั 9.43 ลา้นบาท 8.52 ลา้นบาท และ 10.91 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 
0.30 รอ้ยละ 0.25 และรอ้ยละ 0.25 ของหนีส้นิและสว่นของเจา้ของรวม ตามล าดบั 

 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 143.94                
ลา้นบาท 685.85 ลา้นบาท และ 167.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 4.57 รอ้ยละ 19.89 และรอ้ยละ 3.79 ของ
หนีส้นิและสว่นของเจา้ของรวม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของรายการหนีส้นิไมห่มนุเวียนที่ส  าคญัดงันี ้
 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีภาระหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน เท่ากับ 96.28 ล้านบาท 74.27 ล้านบาท และ 40.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน                 
รอ้ยละ 3.06 รอ้ยละ 2.15 และรอ้ยละ 0.91 ของหนีส้ินและสว่นของเจา้ของรวม ตามล าดบั เมื่อน าไปรวมกบั
ภาระหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี บริษัทและบริษัทย่อยจะมียอด
คงคา้งวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทัง้หมด เทา่กบั 129.48 ลา้นบาท 102.06 ลา้นบาท และ 54.09 
ลา้นบาท หรอืคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 4.11 รอ้ยละ 2.96 และรอ้ยละ 1.23 ของหนีส้นิและสว่นของเจา้ของรวม 
ตามล าดบั 
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 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไดร้บัการอนุมตัิและเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 14.30              
ลา้นบาท เพื่อซือ้เครื่องจกัรส าหรบัโรงงานอบแหง้ ที่จงัหวดัเชียงใหม่ และในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยไดร้บัการอนมุตัิ
และเบิกวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน จ านวน 37.90 ลา้นบาท เพื่อซือ้ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งเพื่อขยายโรงงานที่
โครงการมินิแฟคตอรีว่งันอ้ย และเพื่อก่อสรา้งอาคารส านกังานแหง่ใหมท่ี่ลาดพรา้ว 

 ทัง้นี ้เงินกู้จากสถาบันการเงิน ระบุเง่ือนไขตอ้งรกัษาสดัส่วนหนีส้ินรวมต่อทุน ไม่เกิน 2.5 เท่า และอัตราส่วน
ทางการเงิน Debt Service Coverage Ratio ไม่ต ่ากว่า 1.5 เท่า ทัง้นี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของเจา้ของเทา่กบั 0.14 เทา่ และ Debt Service Coverage Ratio เทา่กบั 7.38 เทา่ ซึง่แสดงใหเ้ห็น
ถึงความสามารถในการรกัษาอตัราสว่นทางการเงินไดด้ีกวา่เง่ือนไขที่สถาบนัการเงินก าหนด 

 

 หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 
 หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562  บริษัทและบริษัท
ย่อยมีภาระหนีเ้งินตามสญัญาเช่าทางการเงิน เท่ากบั 0.09 ลา้นบาท 34.67 ลา้นบาท และ 35.08 ลา้นบาท 
หรอืคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 1.01 และรอ้ยละ 0.80 ของหนีส้นิและสว่นของเจา้ของรวม ตามล าดบั 
เมื่อน าไปรวมกบัภาระหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี บริษัทและบรษัิทยอ่ย
จะมียอดคงคา้งทัง้หมด เท่ากับ 0.24 ลา้นบาท 35.44 ลา้นบาท และ 35.15 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน                
รอ้ยละ 0.00 รอ้ยละ 1.03 และรอ้ยละ 0.80 ของหนีส้ินและส่วนของเจา้ของรวม ตามล าดบั สาเหตุที่หนีส้ิน
ตามสญัญาเช่าทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 มีมลูค่าสงู เนื่องจากบรษัิท
และบริษัทย่อยไดม้ีการท าสญัญาเช่าทางการเงินส าหรบัการเช่าที่ดินและการเช่าสิ่งปลูกสรา้งระยะยาว               
โดยสญัญาเช่าทางการเงินดงักลา่วมีผลเมื่อเดือนตลุาคม 2561 

 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคมปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคล
หรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เทา่กบั 19.00 ลา้นบาท 538.43 ลา้นบาท และ 37.51 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นสดัสว่น 
รอ้ยละ 0.60 รอ้ยละ 15.62 และรอ้ยละ 0.85 ของหนีส้นิและสว่นของเจา้ของรวม ตามล าดบั เมื่อน าไปรวมกบั
ภาระหนีเ้งินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี บริษัทและ
บริษัทย่อยจะมียอดคงคา้งวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันทัง้หมด เท่ากับ 30.40 
ลา้นบาท 572.78 ลา้นบาท และ 50.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 0.96 รอ้ยละ 16.62 และรอ้ยละ 
1.13 ของหนีส้ินและสว่นของเจา้ของรวม ตามล าดบั โดยในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการกูย้ืม
เงินเพื่อจดัโครงสรา้งทนุของบรษัิทเพื่อเตรียมความพรอ้มในการน าบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และเพื่อลงทนุซือ้ที่ดินและสิง่ปลกูสรา้งที่นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จงัหวดัพระนครศรอียธุยา เพื่อจดัโครงสรา้ง
กลุม่บรษัิท ส าหรบัปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
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ผู้กู้ ผู้ให้กู ้
ยอดเงนิกูค้งค้าง 

(ล้านบาท) วัตถุประสงคก์ารกู้ยมื 
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

PFC JPS Holding 74.00 - ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2562 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 มีมตอินมุตันิโยบาย
ท่ีจะ ไม่พึ่ งพิ ง เ งิ นกู้ ยื ม เ งิ นจากกรรมการ 
ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ   
บริษัทและบริษัทย่อยจึงไดช้  าระหนีเ้งินกู้และ
ดอกเบีย้คา้งจ่ายเรียบรอ้ยแลว้ 

RBF คณุสมชายฯ 448.78 - 
TFF คณุสมชายฯ 50.00 - 

รวม 572.78 -  
 
ส่วนของเจ้าของ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีสว่นของเจา้ของ เทา่กบั 2,371.22 ลา้น
บาท 2,091.75 ลา้นบาท และ 3,869.88 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 75.28 รอ้ยละ 60.67 และรอ้ยละ 87.71 ของหนีส้นิ
และสว่นของเจา้ของรวม ตามล าดบั บริษัทและบรษัิทยอ่ยมีสว่นของเจา้ของรวมสว่นที่เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 
เท่ากับ 2,369.62 ลา้นบาท 2,092.83 ลา้นบาท และ 3,870.27 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามล าดบั 
โดยมีรายละเอียดสว่นของเจา้ของส าคญัดงันี ้
 

 ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรยีกช าระแลว้ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแลว้ เท่ากับ 62.00 ลา้นบาท                
แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 620,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2560 วนัที่ 14 มิถนุายน 2560 มีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจาก 
62.00 ลา้นบาท เป็น 320.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 2,580,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 100 บาท เพื่อจัดโครงสรา้งกลุ่มบริษัทส าหรบัการเตรียมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 5/2560 วนัที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจด
ทะเบียนจาก 320.00 ลา้นบาท เป็น 638.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 3,180,000 หุน้ 
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขายใหแ้ก่กลุม่ผูถื้อหุน้เดิม จึงท าใหท้นุจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้
เป็น 638.00 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญั 6,380,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท   
 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 วนัที่ วนัที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมตัิใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 638.00 ลา้นบาท เป็น 1,480.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 8,420,000 หุน้ มลูคา่ที่
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขายใหแ้ก่กลุม่ผูถื้อหุน้เดิม และที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ RBF ครัง้ที่ 2/2561 
วนัที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนมุตัิใหเ้ปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท 
สง่ผลใหม้ีจ านวนหุน้สามญัเป็น 1,480,000,000 หุน้ และในคราวเดียวกนัท่ีประชมุไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจด
ทะเบียนจาก 1,480.00 ลา้นบาท เป็น 2,000.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 520,000,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( Initial Public Offering : IPO)              
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.00 ของทุนช าระแลว้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขาย IPO โดยบริษัทไดด้  าเนินการจด
ทะเบียนเพิ่มทนุดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 3 กนัยายน 2561 สง่ผลใหปั้จจุบนั บริษัทมีทนุจด
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ทะเบียนจ านวน 2,000.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 2,000,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท และมีทุนช าระแลว้ 1,480.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 1,480,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

 สว่นเกินมลูคา่หุน้และสว่นเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ มีมูลค่าเท่ากับ 93.66 ลา้นบาท 
93.66 ลา้นบาท และ 1,248.94 ลา้นบาท และสว่นเกินจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั มีมลูคา่
เทา่กบั 94.71 ลา้นบาท 94.71 ลา้นบาท และ 94.71 ลา้นบาท ตามล าดบั เกิดจากการจดัโครงสรา้งกลุม่บรษัิท
ส าหรบัการเตรียมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น              
ครัง้ที่ 3/2560 วนัที่ 14 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมตัิใหเ้ขา้ซือ้หุน้สามญัจากผูถื้อหุน้สามญัของ TFF BO และ 
PFC โดยช าระค่าหุน้ดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทุนของ RBF ซึ่งส่งผลให ้RBF มีสดัส่วนการถือหุน้ใน TFF BO และ 
PFC เทา่กบัรอ้ยละ 99.99 99.97 และ 99.99 ของทนุจดทะเบียน TFF BO และ PFC ตามล าดบั 
 

 ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 
จ านวน 1,545.29 ลา้นบาท 350.50 ลา้นบาท และ 423.93 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 49.06 รอ้ยละ 
10.17 และรอ้ยละ 9.61 ของหนีส้ินและส่วนของเจา้ของรวม ตามล าดบั สาเหตุที่ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เนื่องจากบรษัิทมีการจ่ายเงินปันผลมากกวา่
ก าไรสุทธิประจ างวด  โดยที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,436.20 ลา้นบาท โดยไดท้ า
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที่ 10 เมษายน 2561 ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิส าหรับปี 
2561 เท่ากับ 321.11 ล้านบาท ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึน้ จาก                          
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรบังวด 12 เดือน ปี 2562 เท่ากับ 
353.54 ล้านบาท และมีการจ่ ายเ งินปันผลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ า ปี  2562                            
วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่มีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เป็นจ านวน
รวมทัง้สิน้ 246.00 ลา้นบาท โดยไดท้ าการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 และบริษัทมี
การตัง้ส  ารองทางกฎหมาย จ านวน 110.35 ลา้นบาท  

 
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 0.33 เท่า 0.65 เท่า และ 0.14 เท่า ณ                   
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามล าดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีอตัราสว่น
หนีส้ินต่อส่วนของเจา้ของลดลง เป็นผลจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 62.00 ลา้นบาท เป็น 638.00 ลา้นบาท ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  3/2560 วันที่  14 มิถุนายน 2560 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  5/2560                           
วนัที่ 24 กรกฎาคม 2560 และการเพิ่มขึน้ของก าไรสะสมจากก าไรสทุธิในปี 2560 กอปรกบัภาระหนีเ้งินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง  



บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สว่นที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินการ 

 

(14) การวิเคราะหค์  าอธิบายของฝ่ายจดัการ หนา้ที่ 224 
 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจา้ของเพิ่มขึน้ เนื่องจากในวนัที่              
10 เมษายน 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 1,436.20               
ลา้นบาท ซึ่งเป็นจ านวนที่มากกว่าการเพิ่มทุนของบริษัทจาก 638.00 ลา้นบาท เป็น 1,480.00 ลา้นบาท ตามมติที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 วนัท่ี 10 เมษายน 2561 จึงเป็นผลใหส้ว่นของเจา้ของ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง อีกทัง้
บริษัทและบริษัทย่อยมีการกูย้ืมเงินระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน จ านวน 1,400.00 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็น
เงินทนุในการจดัโครงสรา้งทนุบรษัิทและจดัโครงสรา้งกลุม่บรษัิทตามที่กลา่ว 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของเจา้ของลดลง เนื่องจากส่วนของ
เจา้ของเพิ่มขึน้ 1,778.12 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากทนุจดทะเบียนเพิ่มขึน้จ านวน 520 ลา้นบาท ตามมติที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ RBF ครัง้ที่ 2/2561 วนัท่ี 29 สงิหาคม 2561 อนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,480.00 ลา้นบาท เป็น 2,000.00 ลา้น
บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 520 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากการเพิ่มขึน้ของสว่นเกินมลูคา่หุน้
สามญัจ านวน 1,143.23 ลา้นบาท จากผลก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปี 2562 จ านวน 353.54 ลา้นบาท  และมีการจ่ายเงิน
ปันผลจ านวน  246.00 ลา้นบาท ในวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 วนัที่ 8 พฤษภาคม 2562  และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม ลดลง จ านวน 813.46 ลา้นบาท มาจากเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินและจากกิจการที่เก่ียวขอ้ง   
ลดลงจ านวน 796.03 ลา้นบาท การลดลงของเจา้หนีก้ารคา้จ านวน 26.50 ลา้นบาท และการลดลงของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
จ านวน 9.22 ลา้นบาท การเพิ่มขึน้ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน จ านวน 15.90 ลา้นบาท และหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 
จ านวน 2.39 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้และภาระผูกพัน 
 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่ากบั 30.48 เทา่ 
21.45 เท่า และ 23.14 เท่า ตามล าดับ ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลง             
เนื่องจากบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมภีาระการช าระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลง ซึง่เป็นผลมาจาก
สินคา้คงเหลือที่เพิ่มมากขึน้ จากการรองรบัการขยายตวัของกลุ่มผลิตภณัฑซ์ือ้มาเพื่อจ าหน่าย และการสั่งซือ้วตัถดุิบเพื่อ
รองรบัการผลิตของบริษัทย่อย ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลง เนื่องจากบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยมีภาระการช าระดอกเบีย้เพิ่มขึน้จากเงินกูย้มืจากบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและสญัญาเชา่ทางการเงินที่
เพิ่มขึน้ ซึ่งสญัญาเช่าทางการเงินดงักลา่วมีผลในเดือนตลุาคม 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถใน
การช าระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ เนื่องจาก บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ สาเหตหุลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของผลก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักภาษี การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เนื่องจากการลดลงของสินคา้
ส าเรจ็รูปและวตัถดุิบ และการเพิ่มขึน้ของการตัง้ส  ารองคา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นกังาน   
  
 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั เท่ากับ 0.20 
เท่า 0.12 เท่า และ 0.28 เท่า ตามล าดบั ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการช าระภาระผูกพนัลดลง 
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์รวมถึงสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน มีการช าระคืนเงินกูย้ืมจาก
บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบรษัิทยอ่ยจ่ายเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั กอปรกบักระแส
เงินสดจากการด าเนินงานลดลง และในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการช าระภาระผูกพันลดลง 
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เนื่องจากบรษัิทและบรษัิทย่อยลงทนุในที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ช าระคืนเงินสดจากตั๋วสญัญาใชเ้งิน ช าระคืนเงินกูย้ืมจาก
บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั และจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นความสามารถในการ
ช าระภาระผกูพนัเพิ่มขึน้เป็น 0.28 เทา่ สาเหตหุลกัมาจากบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีภาระผกูพนัลดลง สทุธิ 1,107.26 ลา้นบาท 
ในขณะท่ี กระแสเงินสดจากการด าเนินงานปี 2562 เพิ่มขึน้ 148.03 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
สภาพคล่อง 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1,539.54 
ลา้นบาท 1,648.15 ลา้นบาท และ 2,659.17 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 48.88 รอ้ยละ 47.81 และรอ้ยละ 60.27 
ของสินทรพัยร์วม ตามล าดบั โดยมีรายการสินทรพัยห์มุนเวียนที่ส  าคญั ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี ้
การคา้และลกูหนีอ้ื่น และสินคา้คงเหลือ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัย์
หมุนเวียนเพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น และสินค้าคงเหลือ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562            
บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลกูหนีก้ารคา้
และลกูหนีอ้ื่น 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบั 634.77 ลา้น
บาท 670.05 ลา้นบาท และ 375.14 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 20.15 รอ้ยละ 19.44 และรอ้ยละ 8.50 ของหนีส้ิน
และสว่นของเจา้ของรวม ตามล าดบั โดยมีรายการหนีส้นิหมนุเวียนที่ส  าคญั ไดแ้ก่ เจา้หนีก้ารคา้ และ ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
  บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เทา่กบั 2.43 เทา่ 
2.46 เท่า และ 7.09 เท่า ตามล าดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.40 เท่า 1.34 เท่า และ 5.27 เท่า 
ตามล าดบั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีหนีส้ินหมนุเวียนลดลงจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และสว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่
ปี ในขณะเดียวกนัสินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
อื่น จึงเป็นผลใหอ้ัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึน้ นอกจากนีห้ากพิจารณาวงจรเงินสด   
(Cash cycle) ของบริษัทและบริษัทย่อย จะเห็นว่าวงจรเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากบั 
88 วนั 113 วนั และ 114 วนั โดยสาเหตทุี่บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวโนม้วงจรหมนุเวียนเงินสดสงูขึน้ในปี 2561 เนื่องจาก
บริษัทและบรษัิทยอ่ยมียอดขายสินคา้ใหก้บัลกูคา้รายใหญ่เพิ่มขึน้ ซึ่งลกูคา้ดงักลา่วมีเครดิตเทอมยาว จึงท าใหบ้รษัิทมียอด
ลกูหนีก้ารคา้เพิ่มขึน้ ส่งผลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยนานขึน้ นอกจากนี ้ตน้ทุนขายของสินคา้และ
บรกิาร และสนิคา้ส าเรจ็รูปคงเหลอืเฉลีย่ เพิ่มขึน้ จึงท าใหบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยมีระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่นานขึน้ ในขณะท่ี 
บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาช าระหนีล้ดลง เป็นผลจากการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้ -กิจการที่เก่ียวขอ้งกันเป็นหลกั 
เนื่องจากบรษัิทและบรษัิทยอ่ยหยดุการซือ้วตัถดุิบและสนิคา้ส าเรจ็รูปจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 
กระแสเงนิสด 
 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 
เท่ากบั 322.31 ลา้นบาท 337.08 ลา้นบาท และ 485.57 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2560 บริษัทและบรษัิทยอ่ยมีเงินสด
สุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานลดลงจากปี 2559 จ านวน 136.93 ลา้นบาท เนื่องจากก าไรสุทธิที่เพิ่มขึน้ในปี 2560 
ในขณะท่ีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ และสนิคา้คงเหลอืเพิ่มขึน้ และปี 2561 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีเงินสดสทุธิไดม้า
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จากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 14.77 ลา้นบาท เนื่องจากก าไรสทุธิลดลงในปี 2561 ลกูหนีก้ารคา้และ
ลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ และสินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ ในขณะที่เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลง ส าหรบัปี 2562 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 148.49 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของผลก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัภาษี การลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลือ และ การเพิ่มขึน้ของการตัง้ส  ารองคา่ใชจ้่าย
ผลประโยชนพ์นกังาน  ในขณะท่ี ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลง 
 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน เท่ากบั 
(288.32) ลา้นบาท (292.28) ลา้นบาท และ (132.96) ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2560 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีการลงทนุ
ก่อสรา้งอาคารส านักงานแห่งใหม่และงานปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรส าหรับโรงงานอบแห้งที่จังหวัดเชียงใหม่                     
และในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยการลงทุนซือ้ที่ดินที่โครงการมินิแฟคตอรี่วังน้อยและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค                                   
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อขยายโรงงานผลิตและคลงัสินคา้ ส าหรบัปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสงัหาริมทรพัยใ์น
การลงทุน เท่ากับ 67.13 ลา้นบาท ซึ่งไดแ้ก่ ที่ดินเปล่าที่จังหวดัฉะเชิงเทรา ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยลงทุนซือ้เมื่อปี 2548                
เพื่อรองรบัการขยายการผลิตและเพื่อใชเ้ป็นคลงัสินคา้ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทยอ่ยไดข้ยายโรงงานและคลงัสนิคา้
ไปยงัจงัหวดัพระนครศรอียธุยาแทนจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีเงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน เทา่กบั 
(102.10) ลา้นบาท (16.04) ลา้นบาท และ 633.53 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยไดร้บัเงินจาก
การออกหุน้สามญัจากการปรบัโครงสรา้งกลุม่บริษัท อย่างไรก็ตาม ในปีดงักลา่วบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใชไ้ป
ในกิจกรรมจดัหาเงินสงู เนื่องจากบรษัิทยอ่ยมีจ่ายเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั เพื่อจดัโครงสรา้ง
กลุม่บริษัท และในปี 2561 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัการเงินจากการไดร้บัการสนบัสนนุเงินกู้
จากบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัและจากสถาบนัการเงินและจากการออกหุน้สามญัจากการปรบัโครงสรา้งกลุม่บริษัท 
ถึงแมว้า่จะมีการจ่ายเงินปันผล จ านวน 1,436.20 ลา้นบาท แลว้ก็ตาม ส าหรบัปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีเงินสดรบัจาก
การออกหุน้สามญั จ านวน 1,716.00 ลา้นบาท เงินสดรบัจากตั๋วสญัญาใชเ้งิน จ านวน 519.40 ลา้นบาท จ่ายคืนเงินกูย้มืจาก
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกันและจากสถาบันการเงิน จ านวน 1,315.15 ลา้นบาท  จ่ายเงินปันผล 246.00 ลา้นบาท             
และจ่ายคา่ใชจ้่ายในการเพิ่มทนุ จ านวน 40.73 ลา้นบาท 
 
14.4 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงนิในอนาคต 
   
 ปัจจยัและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ไดก้ลา่วไว้
แลว้ในหวัขอ้ปัจจยัความเสีย่ง มีรายละเอียดดงันี ้
 

การลดลงของก าไรต่อหุน้เนื่องจากจ านวนหุน้ที่เพิ่มขึน้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อ
ประชาชนในครัง้นี ้

 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
62.00 ลา้นบาท เป็น 320.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 2,580,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
เพื่อจดัโครงสรา้งกลุม่บริษัทส าหรบัการเตรียมความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และที่ประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 5/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 320.00 ลา้นบาท เป็น 638.00               
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ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 3,180,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และเสนอขายใหแ้ก่กลุม่           
ผู้ถือหุ้นเดิม จึงท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 638.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 6,380,000 หุ้น                      
มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 วนัท่ี 10 เมษายน 2561 มีมติอนมุตัิใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนจาก 638.00 ลา้น
บาท เป็น 1,480.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 8,420,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท และ
เสนอขายใหแ้ก่กลุ่มผูถื้อหุน้เดิม และที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ RBF ครัง้ที่ 2/2561 วนัที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมตัิให้
เปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท สง่ผลใหม้ีจ านวนหุน้สามญัเป็น 1,480,000,000 หุน้ 
และในคราวเดียวกันที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,480.00 ล้านบาท เป็น 2,000.00 ล้านบาท                  
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็น                                    
ครัง้แรก (Initial Public Offering : IPO) โดยบริษัทไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกับกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อ
วนัที่ 3 กนัยายน 2561 สง่ผลใหปั้จจุบนั บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 2,000.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 
2,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนช าระแลว้ 1,480.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 
1,480,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 จากขอ้มลูงบการเงินท่ีตรวจสอบส าหรบั ปี 2562  บริษัทและบริษัทยอ่ยมีก าไรส าหรบัปีที่เป็นสว่นของเจา้ของของ
บริษัทใหญ่ จ านวน 352.78 ลา้นบาท มีจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัที่ถือโดยผูถื้อหุน้ โดยไม่รวมหุน้สามญัซือ้คืน  
จ านวน 1,582,575,300 หุน้ โดยก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีคา่เทา่กบั 0.22 บาทตอ่หุน้  
 

 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 
 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเบญจวรรณ รตันประยรู 
- ประธานกรรมการบรษิัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการบรหิารความเส่ียง 
 

(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นางสาวเบญจวรรณ โตนวล 
 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ :  
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 

67 ปริญญาโท  
- คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ
สาขาพฒันาการเศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ปริญญาตรี  
- คณะเศรษฐศาสตร ์สาขา
เศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 
137/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย 

- ประกาศนียบตัร สมัมนาและประชมุ
เชิงปฏิบตัิการในหวัขอ้ “Current 
Complex and Practical Issues in 
Patent, Trade Secret and 
Trademark Litigation 

- - 2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิัท /กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความ
เส่ียง บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพั
พลาย จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้
เ ป็นส่ วนผสมในอ าหาร 
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการในคณะอนกุรรมาธิการ เพ่ือ
พิจารณาศกึษาเรื่องผกัและผลไมแ้ละ
สมนุไพร สภาผูแ้ทนราษฏร 

หน่วยงานราชการ 

2560 – ปัจจบุนั ผูพ้ิพากษาสมทบศาลทรพัยส์ินทาง
ปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ
กลาง รุน่ท่ี 12 

หน่วยงานราชการ 

2555 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาส านกังานผูแ้ทนประจ า
ประเทศไทย Eastland Food 
Corporation จ  ากดั ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

หาแหล่งจดัซือ้สินคา้หรือ
บรกิารเก่ียวกบัอาหาร 
สินคา้อปุโภคในประเทศ
ไทย 

2560 – 2562 กรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการประจ ากระทรวงพาณิชย ์
 

หน่วยงานราชการ 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 2 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นางเบญจวรรณ รตันประยรู 
(ตอ่) 

2558 – 2562 กรรมการอนกุรรมาธิการพาณิชย ์ใน
คณะกรรมาธิการพาณิชย์
อตุสาหกรรมและแรงงานสภานิติ
บญัญตแิหง่ชาติ 

หน่วยงานราชการ 

2559 - 2560 กรรมการ / ท่ีปรกึษา บรษิัท เอสคู
แลป คลินิก (เอเชีย) จ ากดั 

ใหบ้รกิารท าแผนธุรกิจและ
ขยายตลาดดา้นการรกัษา
โรคมะเรง็ 

2555 – 2558 ท่ีปรกึษา บจก.บตูคิ คอนซลัติง้ กรุ๊ป ใหค้  าปรกึษาดา้นการ
บรหิาร 

2554 – 2559 ผูพ้ิพากษาสมทบศาลทรพัยส์ินทาง
ปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ
กลาง รุน่ท่ี 9 

หน่วยงานราชการ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 
- กรรมการบรษิัท 
- ประธานกรรมการบรหิาร 
- ประธานกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตลาด
และวางแผน (รกัษาการ) 
 

68 ปริญญาเอก  
- คณะรฐัศาสตร ์สาขาวิชารฐั
ประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยั
กรุงเทพธนบรุี 

ปริญญาโท  
- คณะรฐัศาสตร ์สาขาวิชารฐัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาตรี  

- คูส่มรสนางเพ็ชรา รตัน
ภมูิภิญโญ 
- บดิาพ.ต.พญ.จญัจิดา 
รตันภมูิภิญโญ 
และพญ.สนาธร รตันภมูิ
ภิญโญ 

28.93% 
 

คูส่มรส
ถือหุน้อีก 
28.93% 

 

2534 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิัท / ประธาน
กรรมการบรหิาร / ประธาน
กรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายตลาดและวางแผน (รกัษาการ) 
บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้
เ ป็นส่ วนผสมในอ าหาร 
( Food Ingredients)  แ ล ะ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ PT RBFOOD 
MANUFAKTUR INDONESIA 

ผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนม
ปัง 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 3 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ  
(ตอ่) 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
-ไม่มี- 
 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ :  
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 
 

- คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวิชาเคมี 
จฬุาลงกรณม์หาวทยิาลยั 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Directors Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 121/2015 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- หลกัสตูร วปอ. วทิยาลยัปอ้งกนั
ราชอาณาจกัร ว.ป.อ.ปรอ17) 47) 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ PT RBFOOD SUPPLY 
INDONESIA 

จ าหน่ายเกล็ดขนมปัง แปง้
ประกอบอาหาร และวตัถุ
แตง่กลิ่นรส 

2556 – ปัจจบุนั Legal Representative  R&B FOOD 
SUPPLY VIETNAM LIMITED 
LIABILITY COMPANY 

จ าหน่ายเกล็ดขนมปังและ
แปง้ประกอบอาหาร 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิัท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั 

ขายส่งเคมีภณัฑท์าง
อตุสาหกรรม การขายส่ง
ผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิัท พรีเมียมฟู้ดส ์จ ากดั 

ผลิต จ าหน่ายส่งออก พืช 
ผกั ผลไมอ้บแหง ้ประกอบ
กิจการโรงแรม 

2528 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิัท ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรก
แรน็ซ ์จ ากดั 

ขายส่งผลิตภณัฑอ์าหาร
อ่ืนๆโรงแรมและรีสอรท์ 

2528 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิัท เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ จ  ากดั 

เขา้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 4 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. 
 
 
 
 
 
 
 

นางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 
- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นางสาวเพ็ชรา อณุหโชค 
 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ :  
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 
 

68 ปริญญาโท  
- SCIENCE TEACHING 

AMERICAN UNIVERSITY, 
WASHINGTON DC 

ปริญญาตรี  
- คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวิชาฟิสิกส ์
จฬุาลงกรณม์หาวทยิาลยั 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Directors Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 121/2015 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Board 
Nomination and Compensation  
Program (BNCP) รุน่ท่ี 3/2018 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 

- คูส่มรสดร.สมชาย 
รตันภมูิภิญโญ 
- มารดาพ.ต.พญ.จญัจิ
ดา รตันภมูิภิญโญ 
และพญ.สนาธร รตันภมูิ
ภิญโญ 
- อานายสรุนาถ กิตติ
รตันเดช และอานาย
ธีรพฒัน ์ญาณาณธรกุล 

28.93% 
 
คูส่มรส
ถือหุน้อีก 
28.93% 

 

2534 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / รองประธานเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายบรหิาร   
บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายวตัถุท่ีใช้
เป็นส่วนผสมในอาหาร 
(Food Ingredients) และ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิัท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรก
แรน็ซ ์จ ากดั 

ขายส่งผลิตภณัฑอ์าหาร
อ่ืนๆโรงแรมและรีสอรท์ 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิัท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั 

ขายส่งเคมีภณัฑท์าง
อตุสาหกรรม การขายส่ง
ผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิัท รเิวอรแ์คว โบตานิก การเ์ดน้ 
จ ากดั 

ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิัท พรีเมียมฟู้ดส ์จ ากดั 

ผลิต จ าหน่ายส่งออก พืช 
ผกั ผลไมอ้บแหง ้ประกอบ
กิจการโรงแรม 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 5 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. 
 

นายรตัน ์ ดา่นกลุ 
- กรรมการบรษิัท 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
- -ไม่มี- 
 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ :  
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 

 

67 ปริญญาตรี  
- คณะนิตศิาสตร ์สาขาวิชา
นิตศิาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Directors Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 137/2017 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Board 
Nomination and Compensation 
Program (BNCP) รุน่ท่ี 2/2017 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 

- - 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/กรรมการ
สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  
บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้
เ ป็นส่ วนผสมในอ าหาร 
( Food Ingredients)  แ ล ะ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิัท ดลุยภาพ 6 จ ากดั 

อสงัหารมิทรพัย ์

      2520 - ปัจจุบนั ท่ีปรกึษากฎหมาย 
บรษิัท กรุงไทยแทรคเตอร ์จ ากดั 

น าเข้ารถแทรคเตอร์ และ
เค รื่ อ ง จัก ร กลหนั ก จ าก
ตา่งประเทศ 

5. 
 
 
 
 

ผศ.ศภุสิน สรุยิะ 
- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
 

66 ปริญญาโท 
- คณะบรหิารธุรกิจ สาขาบญัชี 

Utah State University U.S.A 
 
 

- - 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน บรษิัท อาร ์
แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้
เ ป็นส่ วนผสมในอ าหาร 
( Food Ingredients)  แ ล ะ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 6 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. ผศ.ศภุสิน สรุยิะ (ตอ่) 
- กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน 
 

(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
-ไม่มี- 
 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ :  
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 

ปริญญาตรี  
- คณะบรหิารธุรกิจ สาขาบญัชี 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- คณะวทิยาศาสตร ์สาขาวิชา
วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Directors Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 137/2017 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

2548 – ปัจจบุนั ผศ.ส านกัวชิาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

สถาบนัการศกึษา 

2545 – ปัจจบุนั อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาบญัชี  
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

สถาบนัการศกึษา 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายสรุนาถ กิตตริตันเดช 
- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นายสรุนาถ อณุหโชค 
 

42 ปริญญาโท  
- Master of Business 

Administration (Finance) Central 
Michigan University 

ปริญญาตรี  
- คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลงั สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Directors Accreditation 
Program (DAP) รุน่ท่ี 121/2015 

หลานนางเพ็ชรา รตัน
ภมูิภิญโญ และพ่ีชาย
นายธีรพฒัน ์ญาณาธร
กลุ 

0.01% 2560 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
กรรมการบรหิารกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน /  
ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้
เ ป็นส่ วนผสมในอ าหาร 
( Food Ingredients)  แ ล ะ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ   
บรษิัท พรีเม่ียมฟู้ดส ์จ ากดั 

ผลิต จ าหน่ายส่งออก พืช 
ผกั ผลไมอ้บแหง ้ประกอบ
กิจการโรงแรม 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 7 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นายสรุนาถ กิตตริตันเดช  
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Director Certification Program 
(DCP)  รุน่ท่ี 220/2016 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร How to 
Develop a Risk Management 
Plan (HRP) 9/2016 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Financial Statements for 
Directors (FSD) รุน่ท่ี 32/2017
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Board 
Nomination and Compensation  
Program  (BNCP) รุน่ท่ี 3 /2018 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 8 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. นายสรุนาถ กิตตริตันเดช  
(ตอ่) 
 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Strategic CFO in Capital 
Markets  Program  (CFO) รุน่ท่ี 
5/2017 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Chief 
Financial Officer Certification  
Program  (CFO) รุน่ท่ี 20/2016 
สภาวชิาชีพบญัชี 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร
งบประมาณเพ่ือการวางแผนและ
ท าก าไร รุน่ท่ี 2/2556 โดยสภา
วชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

7. 
 
 
 
 

นายธีรพฒัน ์ญาณาธรกลุ 
- กรรมการบรษิัท 
- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

40 ปริญญาโท  
- คณะบรหิารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปริญญาตรี  

หลานนางเพ็ชรา รตัน
ภมูิภิญโญ และนอ้งชาย
นายสรุนาถ กิตตริตัน
เดช 

- 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบตักิาร  
บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้
เ ป็นส่ วนผสมในอ าหาร 
( Food Ingredients)  แ ล ะ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 9 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 

 
 

 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
ปฏิบตักิาร 

 (ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นายธีรพฒัน ์อณุหโชค 
 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ :  
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 

- คณะวทิยาศาสตร ์สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Directors Accreditation Program 
(DAP) รุน่ท่ี 121/2015 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิัท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั 

ขายส่งเคมีภณัฑท์าง
อตุสาหกรรม การขายส่ง
ผลิตภณัฑอ์าหารอ่ืนๆ 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ PT RBFOOD 
MANUFAKTUR INDONESIA 

ผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนม
ปัง 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ.ต.พญ.จณัจิดา รตันภมูิ
ภิญโญ 
- กรรมการบรษิัท 
 
 (ช่ือ-สกลุเดมิ) 
-ไม่มี- 
 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ :  
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 
 
 
 
 
 

37 ปริญญาโท  
- คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี  
- คณะแพทยศาสตร ์แพทยศาสตร์

บญัฑติ (พบ.) จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Directors Accreditation 
Program (DAP) รุน่ท่ี 141/2017 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 

- บตุรดร.สมชาย  
รตันภมูิภิญโญ และนาง
เพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ 
- พ่ีสาวพญ.สนาธร รตัน
ภมูิภิญโญ 

10.82% 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้
เ ป็นส่ วนผสมในอ าหาร 
( Food Ingredients)  แ ล ะ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ 
บรษิัท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรก
แรน็ซ ์จ ากดั 
 

ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
อ่ืนๆโรงแรมและรีสอรท์ 

2561 – ปัจจบุนั Legal representative  
TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-
XIAN-GONG-SI (“RBCH”) 

จ าหน่ายเกล็ดขนมปัง แปง้
ประกอบอาหาร และวตัถุ
แตง่กลิ่นรส 
 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ PT RBFOOD 
MANUFAKTUR INDONESIA 

ผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนม
ปัง 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 10 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. 
 

พ.ต.พญ.จณัจิดา รตันภมูิ-
ภิญโญ (ตอ่) 

- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นผิวหนงั 
สถาบนัโรคผิวหนงัแหง่ประเทศ
ไทย 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิัท พรีเมียมฟู้ดส ์จ ากดั 

ผลิต จ าหน่ายส่งออก พืช 
ผกั ผลไมอ้บแหง ้ประกอบ
กิจการโรงแรม 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ 
บรษิัท แฮรด์อ็กเตอร ์คลินิก จ ากดั 

รา้นขายปลีกเครื่องส าอาง 

2557 - ปัจจุบนั แพทยป์ระจ าแผนกผิวหนงั 
โรงพยาบาลพระมงกฏุ 

สถานรกัษาพยาบาล 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ 
บรษิัท แฮรแ์อนดส์กิน เอ็กซเ์พิรท์ 
จ ากดั 

คลินิกเวชกรรม ผลิต น าเขา้ 
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์วช
ส าอาง 

2557 – 2559  แพทยผ์ิวหนงั โรงพยาบาลคา่ยสรุนารี สถานรกัษาพยาบาล 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

พญ.สนาธร รตันภมูิภิญโญ 
- กรรมการบรษิัท 

 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
-ไม่มี- 
 

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ :  
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 

31 ปริญญาตรี  
- คณะแพทยศาสตร ์แพทยศาสตร์

บณัฑติ (พบ.) ศริริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล  

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Directors Accreditation 
Program (DAP) รุน่ท่ี 144/2018 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย 

- บตุรดร.สมชาย รตัน
ภมูิภิญโญ และนางเพ็ช
รา รตันภมูิภิญโญ 
- นอ้งสาว พ.ต.พญ.จณั
จิดา รตันภมูิภิญโญ 
 

10.82% 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  
บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้
เ ป็นส่ วนผสมในอ าหาร 
( Food Ingredients)  แ ล ะ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ 
บรษิัท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรก
แรน็ซ ์จ ากดั 

ขายส่งผลิตภณัฑอ์าหาร
อ่ืนๆโรงแรมและรีสอรท์ 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ PT RBFOOD 
MANUFAKTUR INDONESIA 

ผลิตและจ าหน่ายเกล็ดขนม
ปัง 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 11 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. 
 

พญ.สนาธร รตันภมูิภิญโญ 
(ตอ่) 
 

- แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นศลัยกรรม
ตกแตง่ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2559 - ปัจจุบนั แพทยป์ระจ าบา้น โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

สถานรกัษาพยาบาล 

2557 - 2558 แพทย ์โรงพยาบาลชลประทาน สถานรกัษาพยาบาล 
10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสรุชยั ปรชัญาโณทยั 
- กรรมการบรหิาร 
- ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

บญัชีและการเงิน  
- กรรมการบรหิารความเส่ียง 
- เลขานกุารบรษิัท 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 ปริญญาโท  
- คณะบรหิารธุรกิจ สถาบนั

บณัฑติพฒันบริหารศาสตร ์
 

ปริญญาตรี  
- คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Company Reporting Program 
(CRP) รุน่ 17/2017 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Effective Minutes Taking (EMT) 
รุน่ 38/2017 สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- - 2560 - ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร / ผูช้่วยประธาน
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
เลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน)  

ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้
เ ป็นส่ วนผสมในอ าหาร 
( Food Ingredients)  แ ล ะ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 

2549 - ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิัท พรีเม่ียมฟู้ดส ์จ ากดั 

ผลิต จ าหน่ายส่งออก พืช 
ผกั ผลไมอ้บแหง ้ประกอบ
กิจการโรงแรม 

2560 - 2562 กรรมการ  
บรษิัท ชิค แอนด ์คลู ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั 

กิจการเก่ียวกบั
อสงัหารมิทรพัย ์และ
ด าเนินการเก่ียวกบั
อสงัหารมิทรพัย ์



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 12 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. 
 

นายสรุชยั ปรชัญาโณทยั 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Board 
Reporting Program (BRP) รุน่ 
22/2017 สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 
Company Secretary Program 
(CSP) รุน่ 78/2017 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางบุษกร  มาโนชกลุ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นางสาวยุพา  กีรตนิวพงศ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

52 ปริญญาโท  
- คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชา

การเงินและการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัเซนตจ์อหน์ 

ปริญญาตรี  
- คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวชิาการ

บญัชี มหาวทิยาเกษมบณัฑติ 

- คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวชิา
การเงินและการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ประกาศนียบตัรเป็นผูจ้ดัท  าบญัชี
ขึน้ทะเบียน สภาวชิาชีพบญัชี 

หลักสูตรการพัฒนาความรู้
ต่อเน่ืองด้านบัญชีตามหลักเกณฑ์

- - 2534 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี / สมหุบ์ญัชี  
บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้
เ ป็นส่ วนผสมในอ าหาร 
( Food Ingredients)  แ ล ะ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 13 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. 
 

นางบุษกร  มาโนชกลุ (ตอ่) ทีก่ าหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ส าหรับผู้จัดท าบัญชี 
2562 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร 5 Steps 

New TFRS 15 : ผลกระทบทาง
บญัชี-ภาษี จ านวน 7 ชั่วโมง 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตรภาษี
อากรส าหรบัธุรกรรมระหวา่ง
ประเทศ รุน่ท่ี 1/61 (หลกัสตูรท่ี2) 
จ านวน 6 ชั่วโมง 

- ประกาศนียบตัร หลกัสูตร TFRS 
ทกุฉบบั ปี 2562 รุน่ท่ี 2/62 
(หลกัสตูรท่ี 7) จ านวน 3 ชั่วโมง 

2561 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรงบ

การเงินรวม Pack5 และปัญหาใน
การจดัท างบการเงินรวม จ านวน 7 
ชั่วโมง 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร TFRS 
ทกุฉบบัปี 2561 รุน่ท่ี 2/61 
(หลกัสตูรย่อย 401) จ านวน 6 
ชั่วโมง 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 14 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง / วันทีไ่ด้รับ

แต่งต้ัง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศกึษา 
ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน
ถอืหุ้น
ใน

บริษัท
(%) 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12. 
 
 

 
 
 
 

 

นางสาวณิศดาภทัธ์ิ ชะโลธร 
- ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
 
(ช่ือ-สกลุเดมิ) 
นางสาวมนพทัธ ์ชะโลธร 
 
 
 

53 ปริญญาตรี  
- คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวชิาการ

บญัชีและการเงิน มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- - 2560 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน  
บรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายวัตถุท่ีใช้
เ ป็นส่ วนผสมในอ าหาร 
( Food Ingredients)  แ ล ะ
ลงทนุในธุรกิจโรงแรม 

2559 – 2560 ผูช้่วยรองประธานฝ่ายบรหิารการเงิน 
บรษิัท อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทย
แลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารสินเช่ือ 

2555 - 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายวเิคราะหง์บการเงิน 
บรษิัท แอ็ลไลด ์เม็ททลัส ์จ ากดั 

น าเขา้และจ าหน่ายอุปกรณ์
เครื่องครวั และผลิตภัณฑส์
แตนเลส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 15 

 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจ
ควบคุม 

บริษัท บริษัทย่อย 
บมจ. อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด 

ซัพพลาย  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. นางเบญจวรรณ  รตันประยรู x xxx xxxx (<0.01%)        

2. ดร.สมชาย  รตันภมูิภิญโญ xx @ / // ///(28.93%) //// # xx @ // 
///(<0.01%) //// # 

xx @ // /// 
(<0.01%) //// # 

xx //// #  ##  //// xx @ //// xx @ ////  

3. นางเพ็ชรา  รตันภมูิภิญโญ xx @ / // ///(28.93%) //// # xx @ //// # xx //// # xx //// #     
4. นายรตัน ์ ดา่นกลุ xx xxx xxxx         

5. ผศ.ศภุสิน สรุยิะ xx xxx xxxx  (<0.01%)        
6. นายสรุนาถ กิตตริตันเดช xx / // ///(0.36%)   xx @ // 

///(<0.01%) 
    

7. นายธีรพฒัน ์ ญาณาธรกลุ xx / // (0.35%)  xx @    xx  
8. พ.ต.พญ.จณัจิดา  รตันภมูิภิญโญ xx @ ///(8.01%) xx @ ///(<0.01%)  xx ///(<0.01%)   xx ## 
9. พญ.สนาธร  รตันภมูิภิญโญ xx @ ///(8.01%) xx @ ///(<0.01%)     xx  

10. นายสรุชยั  ปรชัญาโณทยั / // /// (0.035%)        
11. นางบุษกร   มาโนชกลุ // /// ( 0,025 %)        
12. นางสาวณิศดาภทัธ์ิ  ชะโลธร //         

หมายเหต ุ: 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการอิสระ, xxxx = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม,  / = กรรมการบรหิาร, // = ผูบ้รหิาร, /// = ผูถื้อหุน้, //// = ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตามมาตรา 258 เป็นผูถื้อหุน้, # = ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 เป็นกรรมการ ## = ผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไม่ใช่กรรมการ (legal representative) 

2) บรษิัทย่อยตามหลกัเกณฑภ์ายใตอ้  านาจการควบคมุเดียวกนัในงบการเงินรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยท่ีตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
3) ตวัเลขในวงเล็บแสดงสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทนัน้ๆ 
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รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจ
ควบคุม 

บริษัท บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
บมจ. อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด 

ซพัพลาย 
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 

1. นางเบญจวรรณ  รตันประยรู x xxx xxxx         

2. ดร.สมชาย  รตันภมูิภิญโญ xx @ / // ///(28.93%) //// # xx @ // 
///(40.62%)  

       

3. นางเพ็ชรา  รตันภมูิภิญโญ xx @ / // ///(28.93%) //// #  xx @ // 
///(33.33%) 

      

4. นายรตัน ์ ดา่นกลุ xx xxx xxxx (0.015%)   xx /// 
(<0.01%) 

     

5. ผศ.ศภุสิน สรุยิะ xx xxx xxxx (<0.01%)         

6. นายสรุนาถ กิตตริตันเดช xx / // ///(0.36%)         

7. นายธีรพฒัน ์ ญาณาธรกลุ xx / // (0.35%)         
8. พ.ต.พญ.จณัจิดา  รตันภมูิภิญโญ xx @ ///(8.01%) ///(29.69%) ///(33.33%)  xx @ //// xx @ /// 

(35.00%) 
//// //// # //// # 

9. พญ.สนาธร  รตันภมูิภิญโญ xx @ ///(8.01%) ///(29.69%) ///(33.33%)       

10. นายสรุชยั  ปรชัญาโณทยั / // /// (0.035%)         

11. นางบุษกร   มาโนชกลุ // /// ( 0,025 %)         
12. นางสาวณิศดาภทัธ์ิ  ชะโลธร //          

หมายเหต ุ: 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการอิสระ, xxxx = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม,  / = กรรมการบรหิาร, // = ผูบ้รหิาร, /// = ผูถื้อหุน้, //// = ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 เป็นผู้
ถือหุน้, # = ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 เป็นกรรมการ ## = ผูมี้อ  านาจลงนามที่ไมใ่ชก่รรมการ (legal representative) 

2) บรษัิทย่อยตามหลกัเกณฑภ์ายใตอ้ านาจการควบคมุเดียวกนัในงบการเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้อบบญัชี 
3) ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทนัน้ๆ 
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รายชื่อบริษัทยอ่ย และบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

รายชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บรษัิทยอ่ย 
1. บจก. ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์(TFF) ขายสง่ผลติภณัฑอ์าหารอื่นๆโรงแรมและรสีอรท์ 
2. บจก. เบสท ์โอเดอร ์(BO) ขายสง่เคมีภณัฑท์างอตุสาหกรรม การขายสง่ผลติภณัฑ์

อาหารอื่นๆ 
3. บจก. พรเีมี่ยมฟูด้ส ์(PFC) ผลติ จ าหนา่ยสง่ออก พืช ผกั ผลไมอ้บแหง ้ประกอบ

กิจการโรงแรม 
4. R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED 

LIABILITY COMPANY (RBVN) 
จ าหนา่ยเกลด็ขนมปังและแปง้ประกอบอาหาร 

5. PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (RBINT) จ าหนา่ยเกลด็ขนมปัง แปง้ประกอบอาหาร และวตัถแุตง่
กลิน่รส 

6. PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA 
(RBINM) 

ผลติและจ าหนา่ยเกลด็ขนมปัง 

7. TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI 
(RBCH)  

จ าหนา่ยวตัถแุตง่กลิน่และรส เกลด็ขนมปัง แปง้
ประกอบอาหาร และอาหารแชแ่ข็ง 

บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. บจก.เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ เขา้ถือหุน้ในบรษัิทอื่น 
9. บจก.รเิวอรแ์คว โบตานกิ การเ์ดน้ ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
10. บจก.ดลุยภาพ 6 ด าเนินธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
11. บจก.แฮรด์็อกเตอร ์คลนิิก จ าหนา่ยเครือ่งส าอาง 
12. บจก.แฮรแ์อนดส์กิน เอ็กซเ์พิรท์ คลนิิกเวชกรรม ผลติ น าเขา้ จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑเ์วช

ส าอาง 
13. บจก.แฮรด์็อกเตอร ์พระราม2 ใหบ้รกิารทรทีเมน้ทเ์สน้ผม 
14. บจก.สยาม โตเกียว เทรดดิง้ ตวัแทน นายหนา้ในธุรกิจอสงัหารมิทรพัยท์กุประเภท 

นายหนา้จดัหาสนิคา้อปุโภค บรโิภคทกุชนิด 
15. บจก.สกาย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ าหนา่ยและติดตัง้ระบบเครือ่งฟอกอากาศ พดัลม 

เครือ่งดดูอากาศ อปุกรณไ์ฟฟา้ทกุชนิด รวมทัง้อะไหล่
และอปุกรณ ์
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รายละเอียดกรรมการของบริษัทยอ่ย  

รายชื่อกรรมการ 
บจก. ไทย เฟลเวอร ์
แอนด ์แฟรกแร็นซ ์

(TFF) 

บจก. เบสท ์โอ
เดอร ์(BO) 

บจก. พรีเม่ียม
ฟู้ดส ์(PFC) 

 

R&B FOOD SUPPLY 
VIETNAM 

LIMITED LIABILITY 
COMPANY (RBVN) 

PT RBFOOD 
SUPPLY 

INDONESIA 
(RBINT) 

PT RBFOOD 
MANUFAKTUR 

INDONESIA 
(RBINM) 

TAI-MEI-WEI-SHI-
PING-YOU-XIAN-
GONG-SI (RBCH)  

1. ดร.สมชาย  รตันภมูิภิญโญ xx @ xx @ xx ## xx @ xx @  
2. นางเพช็รา  รตันภมูิภิญโญ xx @ xx xx     
3. นายสรุนาถ  กิตติรตันเดช   xx @     
4. นายธีรพฒัน ์ ญาณาธรกลุ  xx @    xx  
5. พ.ต.พญ.จณัจิดา  รตันภมูิภิญโญ xx @  xx   xx ## 
6. พญ.สนาธร  รตันภมูิภิญโญ xx @     xx  
7. นางสาวดาวอรุณ  อณุหโชค xx @       
8. นางสาว Thai  Son Anh    ##    
9. Mr. Harijadi  Soedarjo     xx xx  

 
หมายเหต ุ:   1)     XX = กรรมการ @ = กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ## = ผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไม่ใช่กรรมการ (legal representative) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
 
 บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ตง่ตัง้บรษัิท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั ใหป้ฏิบตัิงานเป็น
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากัด ไดม้อบหมายให ้นางสาววลัดี  สีบุญเรือง ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเป็นหุน้สว่นผูจ้ดัการ ท าหนา้ที่เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทเพื่อท าการ
ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในกลุม่บริษัทภายในประเทศ และแต่งตัง้ A&C Auditing 
and Consulting Co. ,LTD โดย  Mr.Nguyen Ngoc Thanh และ  Registered Public Accountants Paul Hadiwinata 
Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan โดย Mr.Saur Sitanggang เป็นผูต้รวจสอบภายในของ RBVN บรษัิทยอ่ย
ในประเทศเวียดนาม และ RBINT บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (RBINM และ RBCH ยงัไม่เริม่ด  าเนินการเชิงพาณิชย์
จึงยงัไม่แต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบดงักลา่วต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอทกุ
ไตรมาส ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ากัดและนางสาววลัดี                
สีบุญ เ รื อ ง  รวมถึ งA&C Auditing and Consulting Co. ,LTD โดย  Nguyen Ngoc Thanh และ  Registered Public 
Accountants Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan โดย Saur Sitanggang เป็นผูต้รวจสอบ
ภายในของ RBVN บรษัิทยอ่ยในประเทศเวียดนาม และ RBINT บรษัิทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซียแลว้ ไดล้งความเห็นวา่มี
ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน           
ดา้นการตรวจสอบภายใน จากรายงานการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในดงักลา่ว ไม่พบประเด็นส าคญัที่มีผล
ตอ่ระบบการควบคมุภายแตอ่ยา่งใด 
 นอกจากนี ้บริษัทก าหนดใหม้ีระบบการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย และขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ และก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาล 
เพื่อก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิท  คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิารระดบัสงู ฝ่ายงานหรอืหนว่ยงาน และพนักงานตอ้ง
ปฏิบัติใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานใหไ้ดต้ระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งในงานที่รบัผิดชอบ และปฏิบตัิให้
ถกูตอ้งครบถว้น เป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเครง่ครดั 
 

ประวัตินางสาววัลดี  สีบุญเรือง (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศ) 
 

การศึกษา  :  ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

การท างาน  : พ.ศ. 2537 – ปัจจบุนั หุน้สว่นผูจ้ดัการ 
บรษัิท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั 

พ.ศ. 2533 – 2537 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
บรษัิท แมนดอมคอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2529 – 2533  Audit Senior  
บรษัิท ดีลอยท ์ทชู โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829 
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ประกาศนียบัตร : - หลกัสตูรส าหรบักรรมการบรษัิท (Director Accreditation Program: DAP) 
รุ่นที่  32/2005 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors Association: IOD) 

- หลกัสตูรส าหรบักรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program: ACP) รุ่นที่ 4/2005 
จัดโดยสมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors 
Association: IOD) 

 
ประวัติ Mr.Nguyen Ngoc Thanh (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศเวียดนาม) 

Education  :   Master degree of Business Administration, University of Economics Ho Chi Minh 
City 

:   Bachelor degree of Economics ( Major in Finance, Monetary and Credit) , 
University of Economics Ho Chi Minh City 

Work Experiences  :  2002 - Present Deputy General Director, A&C Auditing and Consulting 
Co.,LTD 

Professional Licenses :  Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA) 
:  Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

Certificates :  IFRS program issued by ICAEW 
:  Certificate for practicing service on tax procedure 

 
ประวัติ Mr.Saur Sitanggang (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศอนิโดนีเซีย) 

Education  :  Bachelor degree STIE YAI Jakarta, Indonesia 
Work Experiences :  2017 – Present Partner at Registered Public Accountants Paul Hadiwinata 

Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan 
2016 – 2017 Director at registered public Accountants 

Hadibroto&Rekan, 
2004 – 2008 Manager at PT Cetta Solusi Bisnis, tax consultants 
1995 – 2004 Hans Tuanakotta&Mustofa, Member of Deloitte 

Professional Licenses :  Public accountant AP.1393 (License No.719.KM.1/2017) 
Consultant Tax License (License No. Kep-2835/IP.B/PJ/2015) 

Certificates :  Certified Public Accountant, No.C001903 
:  Taxation Certified, No.Kep-001/USKP.01/I/2014) 

 
 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 4 – หนา้ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

ทรัพยส์ินที่ประเมิน 
วันที่ประเมิน

มูลค่า
ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมินราคา
ทรัพยส์ิน / ชื่อผู้
ประเมินหลกั 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

1. ประเมินค่าเช่าที่ดนิ 
ตั้งอยู่ที่ ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แยกจากถนนโพธ์ิแก้ว 
แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) 
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงงาน คลังสินค้า และห้อง
รับรองลูกค้า 
 เนื้อที่ดนิ 
สว่นท่ี 1 : โฉนดเลขที่ 58373   
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ และ
นางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ 

ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย 
(RBF) 

2-3-26 ไร ่

สว่นท่ี 2 : โฉนดเลขที่ 64609 , 
64610 , 64611 , 64612 , 
64613 , 64614 , 64616 , 
69340 , 69341 , 69342 , 
69343 , 69346 , 78905 , 
254047 
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ:  
นางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ 

6-1-4 ไร ่

 
6 พ.ย.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรษัิท เดอะแวลเูอชั่น 
แอนด ์คอนซลัแทนทส์ 
จ ากดั / นางกาญจนา 
ชนะกานนท ์

 
เพื่อ

วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

 
วิธีคิดจากรายได ้ 

(Income 
Approach) 

 
ราคาประเมิน บาท/ตร.ว./ปี ล้านบาท/ปี 
สว่นท่ี 1 938.94 0.78 
สว่นท่ี 2 938.94 2.39 
สว่นท่ี 3  938.94 0. 15 
สว่นท่ี 4  938.94 0.15 
- ก าหนดปรบัเพิม่คา่เชา่รอ้ยละ 10 ทกุๆ 3 ปี 

 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 4 – หนา้ 2 

ทรัพยส์ินที่ประเมิน 
วันที่ประเมิน

มูลค่า
ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมินราคา
ทรัพยส์ิน / ชื่อผู้
ประเมินหลกั 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย
(RBF) 
สว่นท่ี 3 : โฉนดเลขที่ 6876 และ 
155452  
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
พ.ต.พญ.จณัจิดา รตันภมูิภิญโญ  
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย 
(RBF) 

10-2-84 ไร ่

สว่นท่ี 4 : โฉนดเลขที่ 62093 
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ : 
พ.ต.พญ.จณัจิดา รตันภมูิภิญโญ 
และ พญ.สนาธร รตันภมูิภิญโญ 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย 
(RBF) 

0-1-62 ไร ่

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 4 – หนา้ 3 

ทรัพยส์ินที่ประเมิน 
วันที่ประเมิน

มูลค่า
ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมินราคา
ทรัพยส์ิน / ชื่อผู้
ประเมินหลกั 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

2. ประเมินค่าเช่าที่ดิน 
ตั้ งอยู่ที่ถ.สายปากน ้า-หาดทรายรี ต.ปากน ้า                
อ.เมือง จ.ชุมพร (ชุมพร) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงแรม 
ภตัตาคาร สนามกอลฟ์ โรงแรม Novotel ชุมพร 
 เนื้อที่ดนิ 
โฉนดเลขที่ 3125,  6221,  6721,  
6586, 53715,  53716,  6126,  
7065, 8687,  18481, 38394,  
38395 
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
นางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บจก.ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรก
แรน็ซ ์(TFF) 
 
 

58- 0- 78.50 ไร ่

 

 
9 ก.ค. 2562 

 
บรษัิท เดอะแวลเูอชั่น 
แอนด ์คอนซลัแทนทส์ 
จ ากดั/ นายกิตติคณุ ศิริ
ไชยยากลุ 

 
เพื่อ

วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

 
วิธีคิดจากรายได้

(Income 
Approach) 

 
ราคาประเมิน บาท/ตร.ว./ปี ล้านบาท/ปี 

ราคาประเมิน 78.00 1.815 
- ก าหนดปรบัเพิม่คา่เชา่รอ้ยละ 10  ทกุๆ 3 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 4 – หนา้ 4 

ทรัพยส์ินที่ประเมิน 
วันที่ประเมิน

มูลค่า
ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมินราคา
ทรัพยส์ิน / ชื่อผู้
ประเมินหลกั 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

3. ประเมินค่าเช่าที่ดนิ 
ตั้งอยู ่ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
ปัจจุบันเป็นที่ตัง้โรงแรม IBIS Style เชียงใหม ่
 เนื้อที่ดนิ 
สว่นท่ี 1 : โฉนดที่ดินเลขท่ี 14286  
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บจก.พรเีมี่ยมฟูด้ส ์(PFC) 

0-0-84.0 ไร ่

สว่นท่ี 2 : โฉนดที่ดินเลขท่ี 14287 
และ 14288  
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
นางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บจก.พรเีมี่ยมฟูด้ส ์(PFC) 

0-0-84.0 ไร ่

สว่นท่ี 3 : โฉนดที่ดินเลขท่ี 9319, 
9320 และ 14282-14284  
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บจก.พรเีมี่ยมฟูด้ส ์(PFC) 
 

1-1-00 ไร ่

 
19 พ.ย.2559 

 
บรษัิท ซิมส ์พรอ็พเพอร์
ตี ้คอนซลัแทนท ์จ ากดั / 
นายวรศกัดิ ์โชตแิฉลม้
สกลุชยั  

 
เพื่อ

วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

 
วิธีรายได ้ 
(Profit Rent 

Method) 

 
ราคาประเมิน บาท/ตร.ว./ปี ล้านบาท/ปี 
สว่นท่ี 1 3,300.00 0.2 7 
สว่นท่ี 2  3,300.00 0.2 7 
สว่นท่ี 3  2,700.00 1.35  
สว่นท่ี 4  2,700.00 0.89  

- ก าหนดปรบัเพิม่คา่เชา่รอ้ยละ 10  ทกุๆ 3 ปี 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 4 – หนา้ 5 

ทรัพยส์ินที่ประเมิน 
วันที่ประเมิน

มูลค่า
ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมินราคา
ทรัพยส์ิน / ชื่อผู้
ประเมินหลกั 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

สว่นท่ี 4 : โฉนดที่ดินเลขท่ี 46458  
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บจก.พรเีมี่ยมฟูด้ส ์(PFC) 

0-3-29.5 ไร ่

 

4. ประเมินค่าเช่าอาคารส านักงาน 
ตั้งอยู่ที่ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แยกจากถนนโพธ์ิแก้ว 
แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) 
พืน้ที่ 214 ตร.ม.  
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
พญ.สนาธร รตันภมูิภิญโญ 

ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย (RBF) 

 
6 พ.ย.2560 

 
บรษัิท เดอะแวลเูอชั่น 
แอนด ์คอนซลัแทนทส์ 
จ ากดั / นางกาญจนา 
ชนะกานนท ์

 
เพื่อ

วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

 
วิธีคิดจากรายได ้ 

(Income 
Approach) 

 
ราคาประเมิน บาท/ตร.ม./ปี ล้านบาท/ปี 
ราคาประเมิน 2,723.40 0.58 

- ก าหนดปรบัเพิม่คา่เชา่รอ้ยละ 10  ทกุๆ 3 ปี 
 

5. ประเมินค่าเช่าอาคารส านักงาน และโรงงาน 
ตั้งอยู่ที่ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แยกจากถนนโพธ์ิแก้ว 
แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)  
 พืน้ที ่
สว่นท่ี 1 : อาคารส านักงาน 

ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
พญ.สนาธร รตันภมูิภิญโญ 

ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บจก.เบสท ์โอเดอร ์(BO) 

151 ตร.ม. 

 
6 พ.ย.2560 

 
บรษัิท เดอะแวลเูอชั่น 
แอนด ์คอนซลัแทนทส์ 
จ ากดั / นางกาญจนา 
ชนะกานนท ์

 
เพื่อ

วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

 
วิธีคิดจากรายได ้ 

(Income 
Approach) 

 
ราคาประเมิน บาท/ตร.ม./ปี ล้านบาท/ปี 
สว่นท่ี 1 1,180.14 0.18 
สว่นท่ี 2    
โรงงาน 1,180.14 2.12 
ส านกังาน 2,723.40 0.49 

รวม 2.61 
- ก าหนดปรบัเพิม่คา่เชา่รอ้ยละ 10  ทกุๆ 3 ปี 

 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 4 – หนา้ 6 

ทรัพยส์ินที่ประเมิน 
วันที่ประเมิน

มูลค่า
ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมินราคา
ทรัพยส์ิน / ชื่อผู้
ประเมินหลกั 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

สว่นที่ 2 : อาคารส านักงาน (179 
ตร.ม.) และโรงงาน (1789 ตร.
ม.) 
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
พ.ต.พญ.จณัจิดา รตันภมูิภิญโญ 
และ พญ.สนาธร รตันภมูิภิญโญ 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บมจ.อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย 
จ ากดั (RBF) 

1,977 ตร.ม. 

 
6. ประเมินค่าเช่าห้องชุด  

ตั้งอยูเ่ลขที่ 3388/11 อาคารสิรินรัตน ์ชัน้ 4 ถนน
พระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 303.17 ตร.ม. ปัจจุบันเป็น
ส านักงานขายของโรงแรม Novotel ชุมพร 
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ และนางเพช็รา รตันภมูิ
ภิญโญ 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บจก.ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์(TFF) 
บรษัิทฯไดท้ าการเช่า ถงึวนัท่ี 31 ส.ค .2562         
 โดยปัจจบุนัไดท้ าการยกเลกิสญัญาเชา่เป็นท่ีเรยีบรอ้ย 

 

 
6 พ.ย.2560 

 
บรษัิท เดอะแวลเูอชั่น 
แอนด ์คอนซลัแทนทส์ 
จ ากดั / นางกาญจนา 
ชนะกานนท ์

 
เพื่อ

วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

 
วิธีรายได ้ 
(Profit Rent 

Method) 

 
ราคาประเมิน บาท/ตร.ม./ปี ล้านบาท/ปี 
ราคาประเมิน 3,240.42 0.98 

- ก าหนดปรบัเพิม่คา่เชา่รอ้ยละ 10  ทกุๆ 3 ปี 



  บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ประจ าปี 2562 

เอกสารแนบ 4 – หนา้ 7 

ทรัพยส์ินที่ประเมิน 
วันที่ประเมิน

มูลค่า
ทรัพยส์ิน 

ผู้ประเมินราคา
ทรัพยส์ิน / ชื่อผู้
ประเมินหลกั 

วัตถุประสงค์
การประเมิน 

วิธีการประเมิน ราคาประเมิน 

7. ประเมินค่าเช่าร้านอาหาร 2 ชัน้ (Casita)  
ตั้งอยูท่ี่ถ.สายปากน ้า-หาดทรายรี ต.ปากน ้า อ.
เมือง จ.ชุมพร (ชุมพร) พืน้ที่ 625 ตร.ม. 
ผู้ถอืกรรมสิทธ์ิ :  
นางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ 
ผู้เช่าทรัพยส์นิ :  
บจก.ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์(TFF) 

 
6 พ.ย.2560 

 
บรษัิท เดอะแวลเูอชั่น 
แอนด ์คอนซลัแทนทส์ 
จ ากดั / นางกาญจนา 
ชนะกานนท ์

 
เพื่อ

วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

 
วิธีรายได ้(Profit 
Rent Method) 

 
ราคาประเมิน บาท/ตร.ม./ปี ล้านบาท/ปี 
ราคาประเมิน 1,153.00 0.72 
- ก าหนดปรบัเพิม่คา่เชา่รอ้ยละ 10  ทกุๆ 3 ปี 

 





 บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 5 – หนา้ 1 

 

-ไมมี่- 
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