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วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 กำรจ่ำยเงินปันผล กำรแต่งตั้งกรรมกำรเพิ่มเติม 
รำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และก ำหนดวนัประชุมและระเบียบวำระกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 (แกไ้ข) 

เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย  สำรสนเทศรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  
อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 

 
บริษทั อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั                         

คร้ังท่ี 1/2564 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยสรุปดงัน้ี 
 
1. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร และงบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ ำปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และรับทรำบ
รำยงำนของผูส้อบบญัชี 

 
2. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไร

สุทธิส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 
20,300,000 บำท ซ่ึงคิดเป็นอตัรำไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัหกัขำดทุนสะสม (งบเฉพำะ
กิจกำร) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.02 ของทุนจดทะเบียน (งบเฉพำะกิจกำร) และพิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 เป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ำยจ ำนวน
ทั้งส้ิน 300,000,000 บำท โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563โดยก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับ
ปันผล (Record date) ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 และก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2564 

ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว ยงัมีควำมไม่แน่นอนจนกวำ่จะไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 

 
3. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำร 

แทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2564 จ  ำนวน 3 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีก
วำระหน่ึง ไดแ้ก่                               

(1) ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและกรรมกำร 
(2) นำยรัตน์ ด่ำนกุล   กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
(3) พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร 
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ซ่ึงเป็นกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและ
ต ำแหน่งอ่ืนตำมเดิมต่อไปอีกวำระหน่ึงเน่ืองจำกบุคคลดงักล่ำวเป็นผูมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีเป็นคุณประโยชน์
ต่อบริษทั  
 

4. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรของ
บริษทัเพิ่มเติมจ ำนวน 2 ท่ำน โดยเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรจำกเดิม 9 ท่ำน เป็น 11 ท่ำน ไดแ้ก่ 

1. ศ. เผดิมศกัด์ิ จำรยะพนัธ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ (เขำ้ใหม่) 
2. นำยอำกิฮิโกะ คิชิ  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร (เขำ้ใหม่)                         

เพื่อใหก้ำรบริหำรจดักำรมีประสิทธิภำพมำกข้ึน ทั้งน้ี นำยอำกิฮิโกะ คิชิ  เป็นตวัแทนจำกบริษทั 
San-Ei Gen FFI Inc ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต และจ ำหน่ำยวตัถุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในอำหำรรำยใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่น โดยกำร
แต่งตั้งกรรมกำรในคร้ังน้ี จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์กำรเติบโตของบริษทัในกำรขยำยธุรกิจในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ 

 
5. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนด

ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทน ดงัน้ี 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมรายคร้ัง ค่าตอบแทนรายปี** 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริษัท* 30,000 20,000 25,000 20,000 ไม่เกิน 
200,000 

ไม่เกิน 
200,000 

กรรมการตรวจสอบ - - 25,000 20,000 - - 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน - - 25,000 20,000 - - 

กรรมการบริหารความเส่ียง - - 25,000 20,000 - - 

กรรมการความรับผดิชอบต่อสังคมและ
การพฒันาอย่างยั่งยืน 

- - 25,000 20,000 - - 
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* กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนรำยเดือน 

** อัตรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยปีเฉพำะกรรมกำรบริษัทไม่ เ กินคนละ 200,000 บำท ต่อปี                           
โดยให้ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ                      
มีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีแก่กรรมกำรแต่ละท่ำน  

ทั้งน้ีใหก้ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2564 ในรูปค่ำตอบแทน
รำยเดือน ค่ำเบ้ียประชุม ค่ำตอบแทนรำยปี และค่ำตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บำท 
ทั้งน้ี ใหอ้ตัรำค่ำตอบแทนดงักล่ำวมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป จนกวำ่ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปีจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยำ่งอ่ืน   

 
6. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี ดงัน้ี 
 
(1) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 จำกบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั โดยมี

รำยช่ือดงัน้ี 
1) นำยไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4298 หรือ 
2) นำงสำวสกุณำ แยม้สกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4906 หรือ 
3) นำงสำวสินสิริ ทงัสมบติั ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7352  

 
โดยมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบ สอบทำน และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทั และในกรณี
ท่ีผูส้อบบญัชีตำมรำยนำมขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชีรับอนุญำตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ำกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีแทนได ้
 
ทั้งน้ี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั และผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอขำ้งตน้
ไม่มีควำมสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่ำว 
 

(2)  ก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทั ประจ ำปี 2564 เป็นจ ำนวนเงิน 4,587,000 บำท (ส่ีลำ้นห้ำแสนแปด
หม่ืนเจ็ดพนับำท) และรับทรำบค่ำสอบบญัชีส ำหรับบริษทัย่อย (ในประเทศไทย) เป็นเงินจ ำนวน 
4,346,000 บำท (ส่ีลำ้นสำมแสนส่ีหม่ืนหกพนับำท) รวมค่ำสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ใน
ประเทศไทย) ทั้งส้ินไม่เกิน 8,933,000 บำท ( แปดลำ้นเกำ้แสนสำมหม่ืนสำมพนับำท) โดยไม่รวม
ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ทั้งน้ี ค่ำสอบบญัชีรวมของบริษทัย่อยอำจมีกำรปรับเพิ่มข้ึนหำกบริษทัย่อยมีกำร
ด ำเนินงำนมำกข้ึน 
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7. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำร
จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัย่อยของบริษทัได้แก่ กำรจ ำหน่ำยไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

(1) สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) วสัดุอุปกรณ์ และอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง

ของโรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์ ท่ีลงทุนโดยบริษทั ไทย เฟลเวอร์ 

แอนด ์แฟรกแร็นซ์ จ ำกดั (“TFF”)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทัถือหุน้ในสัดส่วน

ร้อยละ 99.99) ใหแ้ก่บริษทั เจ.พี.เอส.โฮลด้ิง จ  ำกดั (“JPS”) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั

ของบริษทั คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 87,000,000 บำท 

(2) สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) วสัดุอุปกรณ์ และอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง

ของโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ท่ีลงทุนโดยบริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทั (บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) ให้แก่ บริษทั ริเวอร์แคว โบตำนิก 

กำร์เดน้ จ  ำกดั (“RKBG”) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 

185,000,000 บำท 

กำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นกำรท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยเป็น
กำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในกำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพย ์พ.ศ.2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลำคม 2547 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่ำ “ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) โดยขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิมีขนำดรำยกำรสูงสุด 
เท่ำกบัร้อยละ 5.57 (บริษทัไม่มีกำรท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วง 6 เดือนก่อนหนำ้กำรท ำรำยกำรคร้ัง
น้ี) บริษทัจึงไม่มีหนำ้ท่ีตอ้งด ำเนินกำรตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์

 นอกจำกน้ี กำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นกำรขำยทรัพยสิ์นให้กบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมกำร และผูถื้อหุ้นของ RBF บำงรำยซ่ึงเขำ้ข่ำยเป็นบุคคลเก่ียวโยงกนัของบริษทั จึงเขำ้ข่ำยเป็น
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.
21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 
(รวมเรียกว่ำ “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซ่ึงเม่ือค ำนวณขนำดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงดังกล่ำวแล้ว จดัเป็น
รำยกำรขนำดใหญ่ (บริษทัไม่มีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั กบับุคคลดงักล่ำวในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำกำรท ำ
รำยกำรคร้ังน้ี) บริษทัจึงมีหนำ้ท่ีจดัท ำรำยงำนและเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ และปฏิบติักำรต่ำงๆ 
รวมถึงจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวตำมประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
กนัดว้ย ซ่ึงตอ้งไดรั้บมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
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โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรเข้ำท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมสำรสนเทศรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั 
อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) ส่ิงทีส่่งมาด้วย 
 

8. มีมติอนุมติัวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2564 (Record Date) ในวนัท่ี 12 มีนำคม 2564 และก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 23 
เมษำยน 2564 เวลำ 13.00 น. ณ หอ้งแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงคอ็ก เลขท่ี 61 
ถนนวทิย ุเขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 เพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 เร่ืองแจง้เพื่อทรำบ 
วาระที ่2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประจ ำปี 2563 
วาระที ่3 พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษทัย่อย  

ประจ ำปี 2563 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และรับทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี 
วาระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และ 

กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 
วาระที ่5 พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2564 
วาระที ่6 พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรของบริษทัเพิ่มเติมจ ำนวน 2 ท่ำน โดยเพิ่มจ ำนวนกรรมกำร

จำกเดิม 9 ท่ำน เป็น 11 ท่ำน 
วาระที ่7 พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
วาระที ่8 พิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 
วาระที ่9 พิจำรณำอนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
วาระที ่10 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี) 

 
 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 
 

    นำยสุรนำถ กิตติรัตนเดช  
       ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

        บริษทั อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน)  
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สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทั อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั” หรือ “RBF”) ขอแจง้ใหท้รำบวำ่ ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 (ไม่รวม ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ  นำงเพช็รำ 
รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ.จณัจิดำ รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร 4 ท่ำนท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั) ไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทั
น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมัติให้จ  ำหน่ำยไปของธุรกิจโรงแรม                        
1) โรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ 2) โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กำรท ำธุรกรรม
ดงักล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นกำรท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัท่ีเขำ้ข่ำยเป็นกำรท ำรำยกำรไดม้ำ
หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผย
ขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในกำรท ำรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 ลง
วนัท่ี 29 ตุลำคม 2547 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่ำ “ประกำศกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์
พบวำ่ ขนำดรำยกำรตำมเกณฑมู์ลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิมีขนำดรำยกำรสูงสุด เท่ำกบัร้อยละ 5.57 (บริษทัไม่
มีกำรท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำกำรท ำรำยกำรคร้ังน้ี) บริษทัจึงไม่ไดมี้หนำ้ท่ี
ตอ้งด ำเนินกำรตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์
 นอกจำกน้ี กำรจ ำหน่ำยไปของธุรกิจโรงแรมดงักล่ำวเป็นกำรขำยทรัพยสิ์นให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรรมกำร และผูถื้อหุน้ของ RBF บำงรำยท่ีเขำ้ข่ำยเป็นบุคคลเก่ียวโยงกนัของบริษทั จึงเขำ้ข่ำยเป็นกำรท ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัจดทะเบียนตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.21/2551              
เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมเรียกวำ่ 
“ประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั”) ซ่ึงเม่ือค ำนวณขนำดรำยกำรท่ีเก่ียวโยงดงักล่ำวแลว้ จดัเป็นรำยกำรขนำดใหญ่ 
(บริษทัไม่มีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน กับบุคคลดังกล่ำวในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำกำรท ำรำยกำรคร้ังน้ี)               
บริษทัจึงมีหนำ้ท่ีจดัท ำรำยงำนและเปิดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลกัทรัพยฯ์ และปฏิบติักำรต่ำงๆ รวมถึงจดัใหมี้
กำรประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวตำมประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันด้วย              
โดยมีรำยละเอียดสำรสนเทศดงัน้ี 
 
1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 
ภำยหลงัจำกท่ีไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ของบริษทั ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 23 
เมษำยน 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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2. คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง และลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

2.1 การขายทรัพย์สินโรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ 
ผู้จะขายที ่1 : บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ ากดั (“TFF”)  

ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ 
“RBF”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแล้ว 

ผู้จะซ้ือที ่1 : บริษัท เจ.พ.ีเอส.โฮลดิง้ จ ากดั (“JPS”) 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ JPS ณ วนัท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 

1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ JPS ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 
ช่ือผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
1. ดร.สมชาย  รัตนภูมิภิญโญ/1 284,080 40.62% 
2. พ.ท.พญ.จัณจิดา  รัตนภูมิภิญโญ/2 207,660 29.69% 
3. พญ.สนาธร   รัตนภูมิภิญโญ/3 207,660 29.69% 
รวมทัง้หมด 699,400 100.00% 

หมายเหตุ : จากข้อมลูรายช่ือผู้ถือหุ้นของ RBF ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
/1 - ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ เป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ 
RBF โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.80 ของทุนช าระแล้วของ RBF 
/2 -  พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ (เป็นบุตรของดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ 
ซ่ึงเป็นกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมการบริษัทและ
เป็นผู้ ถือหุ้นของ RBF  โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.01 ของทุนช าระแล้ว
ของ RBF 
/3 - พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ (เป็นบุตรของดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ซ่ึง
เป็นกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมการบริษัทและเป็น
ผู้ ถือหุ้นของ RBF  โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.01 ของทุนช าระแล้วของ 
RBF 

ความสัมพันธ์ ณ 
วนัทีเ่กดิรายการ 

: JPS เป็นนิติบุคคลท่ีมี ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริษทัและผูถื้อ
หุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมกำรและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั และมี พ.ท.
พ.ญ.จณัจิดำ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริษทัและผูถื้อหุ้นของ RBF) และ 
พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริษทัและผูถื้อหุ้นของ RBF) เป็นผูถื้อ
หุน้ใหญ่ของบริษทั 
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2.2 การขายทรัพย์สินโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ 
ผู้จะขายที ่2 : บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ ากดั (“PFC”) 

ถือหุ้นโดยบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ 
“RBF”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนช าระแล้ว 

ผู้จะซ้ือที ่2 : บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จ ากดั (“RKBG”) 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ RKBG ณ วนัท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 

1. นางเพช็รา รัตนภูมิภิญโญ 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นของ RKBG ณ วนัท่ี วนัท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 

ช่ือผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วน 
1. นางเพช็รา  รัตนภูมิภิญโญ/1 50,000 33.34% 
2. พ.ท.พญ.จัณจิดา  รัตนภูมิภิญโญ/2 50,000 33.33% 
3. พญ.สนาธร   รัตนภูมิภิญโญ/3 50,000 33.33% 
รวมทัง้หมด 150.000 100.00% 

หมายเหตุ : จากข้อมลูรายช่ือผู้ถือหุ้นของ RBF ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
/1 – นางเพช็รา รัตนภูมิภิญโญ เป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ 
RBF โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.80 ของทุนช าระแล้วของ RBF 
/2 -  พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ (เป็นบุตรของดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ 
ซ่ึงเป็นกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมการบริษัทและ
เป็นผู้ ถือหุ้นของ RBF  โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.01 ของทุนช าระแล้ว
ของ RBF 
/3 - พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ (เป็นบุตรของดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ซ่ึง
เป็นกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมการบริษัทและเป็น
ผู้ ถือหุ้นของ RBF  โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.01 ของทุนช าระแล้วของ 
RBF 

ความสัมพันธ์ ณ 
วนัทีเ่กดิรายการ 

: RKBG เป็นนิติบุคคลท่ีมี นำงเพช็รำ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริษทัและผูถื้อ
หุ้นใหญ่ของ RBF) เป็นกรรมกำรและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั และมี พ.ท.
พ.ญ.จณัจิดำ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริษทัและผูถื้อหุ้นของ RBF) และ 
พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริษทัและผูถื้อหุ้นของ RBF) เป็นผูถื้อ
หุน้ใหญ่ของบริษทั 
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3. ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 
บริษทัจะจ ำหน่ำยไปในทรัพยสิ์นของบริษทัตำมรำยละเอียดต่อไปน้ีใหแ้ก่ผูจ้ะซ้ือ  

1. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) วสัดุอุปกรณ์ และอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงของโรงแรม              
โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ท่ีลงทุนโดยบริษทั ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ ำกดั 
(“TFF”)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ใหแ้ก่บริษทั เจ.พี.เอส.โฮลด้ิง จ  ำกดั (“JPS”) คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 
87,000,000 บำท 

2. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) วสัดุอุปกรณ์ และอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงของโรงแรม           
ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ท่ีลงทุนโดยบริษัท พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ  ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่                    
บริษทั ริเวอร์แคว โบตำนิก กำร์เดน้ จ  ำกดั RKBG คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 185,000,000 บำท 

โดยกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั ท่ีจะมุ่งเน้นกำรด ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวตัถุดิบท่ีใช้เป็นส่วนผสมในอำหำร (Food Ingredients) ท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั ซ่ึงบริษทัมี
ประสบกำรณ์และมีควำมเช่ียวชำญ โดยอำ้งอิงรำคำจำกรำยงำนของผูป้ระเมินรำคำอิสระ บริษทั สยำมแอพเพรซลั แอนด์ 
เซอร์วสิ จ  ำกดั และบริษทั ชำเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ำกดั ซ่ึงประเมินดว้ยวธีิวเิครำะห์จำกรำยได ้(Income 
Approach) 
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4. รายละเอยีดทรัพย์สินทีจ่ะจ าหน่ายไป 
4.1 โรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ 

ประเภททรัพย์สิน สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) อำคำรส่ิงปลูกสร้ำง และ
วสัดุอุปกรณ์  

ทีต่ั้งทรัพย์สิน เลขท่ี 110 หมู่ท่ี 4 ถนนสำยปำกน ้ำ – หำดทรำยรี ต ำบลปำกน ้ำ อ ำเภอเมือง
ชุมพร จงัหวดัชุมพร 

เอกสารสิทธิทีด่ิน สิทธิกำรเช่ำท่ีดินแปลงท่ีเป็นท่ีตั้งโรงแรม โฉนดท่ีดินเลขท่ี 3125 เน้ือท่ีดินตำม
สัญญำ 18-3-14.9 ไร่ หรือ 7,514.9 ตำรำงวำ อำยสุัญญำคงเหลือประมำณ 17 ปี 
8 เดือน (สัญญำเช่ำเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 - ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2581) 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง จ ำนวน 11 รำยกำร จ ำนวนห้องพกัรวม 86 ห้อง 
1. อำคำรโรงแรม 2 ชั้น (อำคำร A)  
2. อำคำรโรงแรม 2 ชั้น (อำคำร B)  
3. อำคำรตอ้นรับและสัมมนำ 2 ชั้น 
4. อำคำรรับ - ส่งลูกคำ้ 
5. อำคำรส ำนกังำน 2 ชั้น  
6. สระวำ่ยน ้ำ 1 
7. อำคำรสระวำ่ยน ้ำ และฟิตเนส 
8. อำคำรเก็บขยะ 
9. อำคำรเก็บอุปกรณ์ 
10. อำคำรวำงถงัแก๊ส 

อำคำรหมอ้ไอน ้ำ 
การใช้งาน ณ วนัที่ท าการซ้ือขาย ประกอบกิจกำรโรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์  
ราคาเสนอขาย 87,000,000 บำท 

การช าระราคา ช ำระเตม็จ ำนวน ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิ โดยก ำหนดโอนกรรมสิทธ์ิภำยใน              
30 มิถุนำยน 2564 

เง่ือนไขทีส่ าคัญ ธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูจ้ะขำยไดรั้บอนุมติักำรท ำรำยกำรจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2563 (งบการเงินงวด
ล่าสุดก่อนวนัที่ท ารายการ) 

78,293,884 บำท 
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บริษทัไดว้ำ่จำ้งผูป้ระเมินรำคำอิสระเพื่อประเมินรำคำสิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) และ
อำคำรส่ิงปลูกสร้ำง โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
บริษัทผู้ประเมิน บจก.สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ บจก.ชาเตอร์ แวลูเอช่ัน แอนด์ 

คอนซัลแตนท์ 

รายช่ือผู้ประเมินหลัก นำยวรชิต สุรกำรวทิย ์
(ผูป้ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.062)  
ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

นำยคมสันต ์กุลพิพฒัน์รัตน์  
(ผูป้ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.060)  
ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินท่ีไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์

วนัทีอ่อกรายงาน 22 มกรำคม 2564 21 กนัยำยน 2563 
วนัทีส่ ารวจและท าการประเมิน 14 มกรำคม 2564 9 กนัยำยน 2563 
วตัถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อวตัถุประสงคส์ำธำรณะ เพื่อวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 
หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมิน
มูลค่า 

ใชว้ธีิวเิครำะห์จำกรำยได ้ 
(Income Approach) เป็นเกณฑ ์

ใชว้ธีิวเิครำะห์จำกรำยได ้ 
(Income Approach) เป็นเกณฑ ์

ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 88,750,000 บำท 84,329,000 บำท 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและขอ้มูลส ำคญัจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัยอ่ยท่ีจดัท ำเพื่อกำรบริหำร (Separated 
Managerial Accounting) ของโรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์ 

(หน่วย: บาท เว้นแต่เป็นอ่ืนระบุไว้) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัรำกำรเขำ้พกั (%) 43.76% 41.10% 38.53% 
รายได้ 35,755,658 32,486,960 27,977,914 

ตน้ทุนขำย (44,777,197) (42,402,717) (38,609,226) 
ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น (9,021,540) (9,915,757) (10,631,313) 

รำยไดอ่ื้น 351,348 381,800 290,909 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (20,160,938) (17,168,956) (15,545,843) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - (6,219,137) - 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ (28,831,130) (32,922,050) (25,886,247) 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - - 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (28,831,130) (32,922,050) (25,886,247) 
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4.2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ 

ประเภททรัพย์สิน สิทธิกำรเช่ำท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) อำคำรส่ิงปลูกสร้ำง 
และวสัดุอุปกรณ์  

ทีต่ั้งทรัพย์สิน เลขท่ี 7/9 และ 8/5 ถนนห้วยแกว้ ต ำบลชำ้งเผอืก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ 

เอกสารสิทธิทีด่ิน สิทธิกำรเช่ำท่ีดินแปลงท่ีเป็นท่ีตั้งโรงแรม โฉนดท่ีดินเลขท่ี 9319, 9320, 
14282, 14283, 14284, 14286, 14287, 14288 และ 46458 จ ำนวน 9 โฉนด 
เน้ือท่ีรวม 2-1-97.5 ไร่ หรือ 997.5 ตำรำงวำ อำยสุัญญำคงเหลือประมำณ 17 
ปี 8 เดือน (สัญญำเช่ำเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 - ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2581) 

อาคารส่ิงปลูกสร้าง จ ำนวน 3 รำยกำร จ ำนวนห้องพกัรวม 208 หอ้ง 
1. อำคำรโรงแรม 6 ชั้น 
2. อำคำรโรงแรม 8 ชั้น พร้อมชั้นใตดิ้น 1 ชั้น 
3. อำคำรโรงแรม 7 ชั้น พร้อมชั้นลอย 

การใช้งาน ณ วนัที่ท าการซ้ือขาย ประกอบกิจกำรโรงแรมในช่ือ โรงแรมไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ (Ibis Styles 
Chiangmai Hotel) 

ราคาเสนอขาย 185,000,000 บำท 
การช าระราคา ช ำระเตม็จ ำนวน ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิ โดยก ำหนดโอนกรรมสิทธ์ิภำยใน              

30 มิถุนำยน 2564 
เง่ือนไขทีส่ าคัญ ธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูจ้ะขำยไดรั้บอนุมติักำรท ำรำยกำรจำกท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 
มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2563 (งบการเงินงวด
ล่าสุดก่อนวนัที่ท ารายการ) 

 179,041,845 บำท ส ำหรับงบกำรเงินของบริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ  ำกดั  

 241,301,763 บำท ส ำหรับงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั RBF  

 
หมำยเหตุ: /1 เน่ืองจำกงบกำรเงินของบริษัท พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ ำกัด จดัท ำภำยใตม้ำตรฐำนงบกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ (“Non-Publicly Accountable Entities”, 
“NPAEs”) ซ่ึงไม่ไดรั้บขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท่ีออกโดยสภำวชิำชีพ
บญัชี (มำตรำกำรผ่อนปรนดงักล่ำว ไดอ้นุญำตให้กิจกำรท่ีไดรั้บผลกระทบสำมำรถเลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีกำรดอ้ยค่ำได ้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563) ต่ำงจำกมำตรฐำนงบกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ (“Publicly 
Accountable Entities”, “PAEs”) ท่ีเป็นมำตรฐำนกำรเงินของ RBF ซ่ึงไดรั้บอนุญำตจำกสภำวิชำชีพกำรบญัชีให้สำมำรถไม่น ำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำเป็นขอ้บ่งช้ี
กำรดอ้ยค่ำได ้ดว้ยเหตุน้ี RBF เลือกท่ีจะไม่น ำท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีกำรดอ้ยค่ำ ท ำให้มูลค่ำสุทธิทำงบญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัโรงแรม ไอบิส สไตล์ 
เชียงใหม่ ในงบกำรเงินรวมของ RBF จะมีค่ำไม่เท่ำกบัมูลค่ำในงบกำรเงินของบริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ ำกดั โดยในงบกำรเงินรวมของ RBF มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวจะเท่ำกบั 
241.30 ลำ้นบำท ทั้งน้ีผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัไดร้ะบุไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ไวใ้จควำมวำ่ 
“หลงัจำกกำรส้ินสุดกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนดงักล่ำวในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะมีกำรรับรู้ผลกระทบต่อรำยกำรรับรู้กำรดอ้ยค่ำของอำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
อยำ่งมีสำระส ำคญั ส ำหรับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในไตรมำสท่ี 1 พ.ศ. 2564 ท่ีก ำลงัจะถึงน้ี” โดยกลุ่ม RBF จะรับรู้ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำยไปจำก
มูลค่ำทำงบญัชีของงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั 
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บริษทัได้ว่ำจำ้งผูป้ระเมินรำคำอิสระเพื่อประเมินรำคำสิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) และ
อำคำรส่ิงปลูกสร้ำง โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
บริษัทผู้ประเมิน บจก.สยามแอพเพรซัล แอนด์ 

เซอร์วสิ 
บจก.ชาเตอร์ แวลูเอช่ัน แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ 

รายช่ือผู้ประเมินหลัก นำยวรชิต สุรกำรวทิย ์
(ผูป้ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.062)  
ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินท่ีไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

นำยจีรวฒัน์ นฤมิตร  
(ผูป้ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.228)  
ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินท่ีไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์

วนัทีอ่อกรายงาน 12 ตุลำคม 2563 10 ตุลำคม 2563 
วนัทีส่ ารวจและท าการประเมิน 12 ตุลำคม 2563 1 ตุลำคม 2563 
วตัถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อวตัถุประสงคส์ำธำรณะ เพื่อวตัถุประสงคส์ำธำรณะ 
หลกัเกณฑ์และวธีิการประเมิน
มูลค่า 

ใชว้ธีิวเิครำะห์จำกรำยได ้ 
(Income Approach) เป็นเกณฑ ์

ใชว้ธีิวเิครำะห์จำกรำยได ้ 
(Income Approach) เป็นเกณฑ ์

ราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 168,606,000 บำท 174,900,000 บำท 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและขอ้มูลส ำคญัจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัยอ่ยท่ีจดัท ำเพื่อกำรบริหำร (Separated 
Managerial Accounting) ของโรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ 

(หน่วย: บาท เว้นแต่เป็นอ่ืนระบุไว้) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อตัรำกำรเขำ้พกั (%) 65.68% 54.54% 27.86% 
รายได้ 69,975,031 55,815,968 27,773,910 

ตน้ทุนขำย (71,942,447) (63,254,018) (44,519,405) 
ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น (1,967,416) (7,438,051) (16,745,496) 

รำยไดอ่ื้น 242,508 281,786 152,952 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (26,543,229) (25,122,844) (15,345,336) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ - (5,342,941) (62,259,918) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้ (28,268,137) (37,622,050) (94,197,797) 
ดอกเบ้ียจ่ำย (6,977,103) (4,720,712) (2,878,698) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (35,245,241) (42,342,761) (97,076,495) 
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5. การค านวณขนาดรายการ 
5.1 การค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

กำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์บริษทัค ำนวณขนำดรำยกำรจำกงบ
กำรเงินงวดล่ำสุดของบริษทัก่อนวนัท่ีท ำรำยกำร ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดข้อมูลทำง
กำรเงินท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) ส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การค านวณ 
ขนาดรายการ 

วธีิการค านวณขนาดรายการ ผลการค านวณขนาดรายการ 

1. เกณฑมู์ลค่ำ
สินทรัพยท่ี์
มีตวัตน
สุทธิ 

(NTA ของเงินลงทุนในบริษทัท่ีท ำรำยกำร) x  
สัดส่วนท่ีไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป x 100        
NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

ไม่ตอ้งค ำนวณ เน่ืองจำกไม่ได้
เป็นกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ประเภทหุ้นสำมญั 

2. เกณฑก์ ำไร
สุทธิ 

(ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีท ำ
รำยกำร) x  
สัดส่วนกำรเขำ้ถือหุน้ x 100 
ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน 

ไม่ตอ้งค ำนวณ เน่ืองจำกไม่ได้
เป็นกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ประเภทหุ้นสำมญั 

3. เกณฑมู์ลค่ำ
รวมส่ิงตอบ
แทน 

มูลค่ำรำยกำรท่ีจ่ำยหรือไดรั้บ x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

          272.00    =    5.57% 
         4,883.40 

4. เกณฑมู์ลค่ำ
หุน้ทุน 

จ ำนวนหุ้นท่ีบริษทัออกเพื่อช ำระค่ำสินทรัพย ์x 100 
จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ของบริษทัจดทะเบียน 

ไม่ตอ้งค ำนวณ เน่ืองจำกเป็น
รำยกำรจ ำหน่ำยไปเพื่อสินทรัพย ์

ข้อมูลทางการเงิน RBF ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ล้านบาท 
สินทรัพยร์วม 4,883.40 
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 38.85 
หน้ีสินรวม 794.58 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (2.12) 
สินทรัพย์ทีม่ีตัวตนสุทธิ 4,052.08 
ก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลงั 
(ไตรมาสที ่1 ปี 2563 ถึงไตรมาสที ่4 ปี 2563) 

519.02 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีจ่ าหน่าย 258.88 
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จำกกำรค ำนวณขนำดรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์ำ้งตน้ พบวำ่ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมส่ิงตอบแทนมี
ขนำดสูงสุด ซ่ึงมีขนำดร้อยละ 5.57 (บริษทัไม่มีกำรท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วง 6 เดือนก่อนหนำ้กำรท ำ
รำยกำรคร้ังน้ี) บริษทัจึงไม่ไดมี้หนำ้ท่ีตอ้งด ำเนินกำรตำมประกำศรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย ์

5.2 การค านวณขนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
กำรค ำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั บริษทัค ำนวณขนำดรำยกำรจำกงบกำรเงินงวดล่ำสุดของ
บริษทัก่อนวนัท่ีท ำรำยกำร ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

ข้อมูลทางการเงิน RBF ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ล้านบาท 
สินทรัพยร์วม 4,883.40 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 38.85 
หน้ีสินรวม 794.58 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม (2.12) 
สินทรัพย์ทีม่ีตัวตนสุทธิ 4,052.08 

มูลค่ำ ร้อยละ 0.03 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 1.22 
มูลค่ำ ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ 121.56 
กรอบล่างของการค านวณขนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกัน 
(เลือกใช้ค่าสูงระหว่าง 0.03% ของ NTA หรือ 1.22 ล้านบาท) 

1.22 

กรอบบนของการค านวณขนาดรายการทีเ่กีย่วโยงกัน (เลือกใช้
ค่าสูงระหว่าง 3.00% ของ NTA หรือ 121.56 ล้านบาท 

121.56 

มูลค่าการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

มูลค่าการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
กำรขำยสิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) 
และอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง มูลค่ำรวม 272.00 ลำ้นบำท  

272.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.71 
ของมูลค่าสินทรัพย์ทีม่ีตัวตนสุทธิของ
บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 

ขนาดรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั รายการขนาดใหญ่ 
(มูลค่า > 3.00% ของ NTA) 

 

ทั้งน้ี รำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้เขำ้ข่ำยเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำรมี
มูลค่ำกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัรวม 272.00 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นขนำดกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัรวม ร้อยละ 
6.71 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ำสูงกว่ำเกณฑ์ก ำหนดขนำดรำยกำรท่ี 121.56 ลำ้นบำท 
(ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ) จึงถือเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัขนำดใหญ่ ดงันั้น บริษทัจึงตอ้ง
ปฎิบติัตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนั และประกำศ คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำร
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ปฎิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษทัมีหน้ำท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตำมประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัน้ี 

1) จดัท ำรำยงำนและเปิดเผยสำรสนเทศกำรเขำ้ท ำรำยกำรของบริษทัต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) แต่งตั้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นตำมท่ีก ำหนดในประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจดัส่ง
รำยงำนควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระให้แก่ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำพร้อมกบัจดัส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งให้ บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ำกดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย ์ เพื่อท ำบทบำทเป็นท่ี
ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในกำรใหค้วำมเห็นแก่ผูถื้อหุน้ 

3) จดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติัให้เขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว โดยจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ
หุน้พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

6. เหตุผล ความจ าเป็น และผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการเข้าท าธุรกรรม 
ฝ่ำยบริหำรเห็นวำ่ กำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยเป็น
กำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์และนโยบำยของบริษทัท่ีจะมุ่งเนน้กำรด ำเนินธุรกิจหลกัท่ีบริษทัมีควำมเช่ียวชำญ กล่ำวคือ 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในอำหำร (Food Ingredients) และเพื่อให้สะทอ้นผลกำรด ำเนินงำน
ของธุรกิจหลกัไดอ้ยำ่งชดัเจน โดยกำรจ ำหน่ำยไปคร้ังน้ีท ำให้กลุ่มบริษทัไม่ตอ้งแบกรับผลขำดทุนของโรงแรมทั้ง 2 
แห่ง (รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนแสดงในส่วน 4. รำยละเอียดทรัพยสิ์นท่ีจะจ ำหน่ำยไป) นอกจำกน้ี ยงัเป็นกำร
รับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ณ ปัจจุบนั ท่ีส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรธุรกิจ
โรงแรมขำดรำยไดอ้ยำ่งฉบัพลนั และท ำให้ภำพรวมของธุรกิจโรงแรมหดตวัอยำ่งรุนแรงอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่งผล
กระทบต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในช่วงท่ีผ่ำนมำ และคำดว่ำอำจใช้เวลำ 2-3 ปีก่อนท่ี
ธุรกิจโรงแรมจะฟ้ืนตวัอยำ่งสมบูรณ์ได ้นอกจำกนั้นแลว้หำกไม่มีธุรกรรมจ ำหน่ำยไป คำดวำ่จะมีกำรรับรู้ผลกระทบ
ต่อรำยกำรรับรู้กำรดอ้ยค่ำของอำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชอ้ยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวมของกลุ่ม
บริษทั ส ำหรับหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในไตรมำสท่ี 1 พ.ศ. 2564 ท่ีก ำลงัจะถึงน้ี 
หลงัจำกกำรส้ินสุดกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี (มำตรำกำรผอ่นปรนดงักล่ำว ไดอ้นุญำตใหกิ้จกำร
ท่ีไดรั้บผลกระทบสำมำรถเลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีกำรดอ้ยค่ำได ้
ส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม         
พ.ศ. 2563) อยำ่งไรก็ตำม ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง เป็นกรรมสิทธ์ิประเภทสิทธิกำรเช่ำ (Leasehold)/1               
อำจส่งผลให้กำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นโรงแรมเป็นไปได้ยำก เน่ืองจำกท ำให้ผูซ้ื้อสำมำรถซ้ือได้เพียงสิทธิในกำรเช่ำ
เท่ำนั้น 
หมำยเหตุ: /1 บริษทัท ำสญัญำเช่ำจำกเจำ้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ไดแ้ก่ นำยสมชำย รัตนภูมิภิญโญ และ นำง เพช็รำ รัตนภูมิภิญโญ  กรรมกำร ผูถื้อหุน้ใหญ่ บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้ง
ของบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจำกธุรกรรมน้ี 



 
        
                                   

 
ส ำนกังำนใหญ่ : 3395  ซอยลำดพร้ำว  101  (วดับึงทองหลำง)  แขวงคลองจัน่  เขตบำงกะปิ  กรุงเทพมหำนคร  10240  
Head Office :  3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand. 

Tel : 66-2946-6813-18    Fax. :  66-2519-3311  เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษี : 0-1075-61000-37-4 

บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน)  

R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED  

7. แผนการใช้เงินทีไ่ด้รับจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
เงินท่ีไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกิจกำรโรงแรมในคร้ังน้ี บริษทัจะน ำไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภำยในกิจกำร 
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 ไม่รวม ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ  นำงเพช็
รำ รัตนภูมิภิญโญ พ.ต.พญ.จณัจิดำ รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร 4 ท่ำนท่ีมีส่วนไดเ้สีย
ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ไดพ้ิจำรณำแลว้มีควำมเห็นวำ่รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำวเป็นรำยกำร
จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีควำมเหมำะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั เน่ืองจำกเป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมกำรปรับปรุงแผนธุรกิจและกลยทุธ์ของบริษทั ท่ีจะมุ่งเนน้กำรสร้ำงผลก ำไรจำกธุรกิจหลกัของบริษทั  
 ทั้งน้ี รำคำซ้ือขำยกิจกำรโรงแรมท่ีมูลค่ำรวม 272.00 ลำ้นบำท โดยเป็นรำคำซ้ือขำยท่ีทั้งสองฝ่ำยตกลงกนั            
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. โรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ เท่ำกบั 87.00 ลำ้นบำท ซ่ึงอยูร่ะหวำ่งช่วงรำคำประเมิน
มูลค่ำทรัพยสิ์นจำกบริษทั สยำมแอพเพรซลั แอนด ์เซอร์วสิ จ  ำกดั ฉบบัเม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม 2564 ซ่ึงเท่ำกบั 
88.75 ลำ้นบำท และรำคำประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นจำกบริษทั ชำเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
ฉบบัเม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2563 ซ่ึงเท่ำกบั 84.33 ลำ้นบำท 

2. โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เท่ำกบั 185.00 ล้ำนบำท โดยเป็นรำคำขำยท่ีสูงกว่ำรำคำประเมินมูลค่ำ
ทรัพยสิ์นจำกบริษทั สยำมแอพเพรซลั แอนด ์เซอร์วสิ จ  ำกดั ฉบบัเม่ือวนัท่ี 12 ตุลำคม 2563 ซ่ึงเท่ำกบั 168.61 
ลำ้นบำท และรำคำประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นจำกบริษทั ชำเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแตนท ์จ ำกดั ฉบบั
เม่ือวนัท่ี 10 ตุลำคม 2563 ซ่ึงเท่ำกบั 174.90 ลำ้นบำท 

คณะกรรมกำรบริษทัจึงมีควำมเห็นวำ่ กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลดีแลว้ ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำและให้ควำมเห็นรำยกำรดงักล่ำวโดยยึดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นส ำคญั กำร
เสนอวำระน้ีให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดพ้ิจำรณำอนุมติัควำมเหมำะสมของกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวท่ีบริษทั
ได้เขำ้ท ำกบั JPS และ RKBG เพื่อให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี ดงันั้นจึงมีควำมเห็นเสนอให้ผูถื้อหุ้นควร
พิจำรณำอนุมติักำรเขำ้รำยกำรเก่ียวโยงกนัดงักล่ำว 
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณกีรรมการดังกล่าวงดออกเสียง 
- ไม่มี - 

 


