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สารสนเทศเกี่ยวกบัการท ารายการที่เกีย่วโยงกัน 
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 ท่ำนท่ีมีส่วนไดเ้สีย1

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 ์
 แต่ทั้งน้ี 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 ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนไดส่้วนเสีย เน่ืองจำกเป็นกรรมกำร JPS และผูถื้อหุน้ JPS ในสัดส่วนร้อยละ 40.62 
  นำงเพช็รำ รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนไดส่้วนเสีย เน่ืองจำกเป็นกรรมกำร RKBG และผูถื้อหุน้ RKBG ในสัดส่วนร้อยละ 33.34    
  พ.ท.พญ.จณัจิดำ รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนไดส่้วนเสีย เน่ืองจำกเป็นผูถื้อหุน้ JPS ในสัดส่วนร้อยละ 29.69  และเป็นผูถื้อหุน้ RKBG             
ในสัดส่วนร้อยละ 33.33 
  พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนไดส่้วนเสีย เน่ืองจำกเป็นผูถื้อหุน้ JPS ในสัดส่วนร้อยละ 29.69  และเป็นผูถื้อหุน้ RKBG  ในสัดส่วน
ร้อยละ 33.33 
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1. วนั เดือน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษทัจะเขำ้ท ำสัญญำภำยหลงัจำกท่ีไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ของบริษทั ซ่ึงจะ
จัดข้ึนในวนัท่ี 23 เมษำยน 2564 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงภำยหลังจำกวนัท่ีท ำสัญญำ ผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลง
ด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนสิทธิกำรเช่ำท่ีดิน กรรมสิทธ์ิในอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงในกิจกำรโรงแรมให้แก่ผูซ้ื้อ 
ณ ส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เวน้แต่คู่สัญญำทั้ง
สองฝ่ำยตกลงร่วมกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อขยำยระยะเวลำดงักล่ำวออกไป 
 
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% 

หมายเหต:ุ จากข้อมลูรายช่ือผู้ถือหุ้นของ RBF ณ วนัท่ี 12 มนีาคม 2564 
/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
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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 

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% 

หมายเหต ุ: จากข้อมลูรายช่ือผู้ถือหุ้นของ RBF ณ วนัท่ี 12 มนีาคม 2564 
/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
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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 
 

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 
87.00 ลำ้นบำท 

2. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) วสัดุอุปกรณ์ และอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงของโรงแรม           
ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ท่ีลงทุนโดยบริษัท พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ  ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่                    
บริษทั ริเวอร์แคว โบตำนิก กำร์เดน้ จ  ำกดั RKBG คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 185.00 ลำ้นบำท 

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) 
หมำยเหตุ: บริษัทท ำสัญญำเช่ำจำกเจ้ำของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ได้แก่ ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ และ นำงเพ็ชรำ                          
รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร ผูถื้อหุน้ใหญ่ บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจำกธุรกรรมน้ี 
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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 
11. 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 เวน้แต่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
เพื่อขยำยระยะเวลำดงักล่ำวออกไป 

เง่ือนไขทีส่ าคัญ - ธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูจ้ะขำยไดรั้บอนุมติักำรท ำรำยกำรจำกท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอำคำร

และส่ิงปลูกสร้ำงในกิจกำรโรงแรมให้แก่ผู ้ซ้ือ ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ี
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เก่ียวข้อง โดยคู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง

ดงักล่ำวฝ่ำยละเท่ำ ๆ กนั และผูข้ำยตกลงรับผิดชอบค่ำภำษีอำกรท่ีเกิดข้ึน

จำกกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนด 

- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร

โอนสิทธิกำรเช่ำท่ีดินฝ่ำยละเท่ำ ๆ กนั 

- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกันด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นทุก

ประกำรเพื่อให้ผูซ้ื้อได้รับโอนซ่ึงใบอนุญำตท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบ

กิจกำรโรงแรมจำกผู ้ขำย โดยคู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยตกลงรับผิดชอบ

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวฝ่ำยละเท่ำ ๆ กนั 

- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกันด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นทุก

ประกำรเพื่อให้ผูซ้ื้อได้รับโอนซ่ึงกรรมสิทธ์ในทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวข้องกับ

กิจกำรโรงแรม (นอกจำกอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงในกิจกำรโรงแรม) จำก

ผูข้ำย โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำย

ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวฝ่ำยละเท่ำ ๆ กนั และคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลง

รับผิดชอบค่ำภำษีอำกรใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรโรงแรมดงักล่ำวตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกันด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นทุก

ประกำรเพื่อใหผู้ซ้ื้อไดรั้บโอนสิทธิและหนำ้ท่ี และเขำ้เป็นคู่สัญญำบริหำร

โรงแรมกับผูบ้ริหำรโรงแรมแทนผูข้ำย โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลง

รับผดิชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวฝ่ำยละเท่ำ 

ๆ กนั 

- ในกรณีท่ีผูซ้ื้อจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรอย่ำงใด ๆ เก่ียวกับเง่ือนไขในกำร

ประกอบธุรกิจของผูซ้ื้อเองฝ่ำยเดียวเพื่อให้ผูซ้ื้อสำมำรถรับโอนกิจกำร

โรงแรมจำกผูข้ำยได้ (รวมถึงแต่ไม่จ  ำกัดเพียงกำรจดทะเบียนเก่ียวกับ

วตัถุประสงคก์ำรประกอบธุรกิจของผูซ้ื้อ) ผูซ้ื้อตกลงรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ี

เกิดทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว 
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- ผูซ้ื้อตกลงท่ีจะรับโอนลูกจำ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรโรงแรมของของผูข้ำย

มำเป็นลูกจำ้งของผูซ้ื้อ โดยผูซ้ื้อตกลงนบัระยะเวลำกำรท ำงำนของลูกจำ้ง

ดงักล่ำวต่อเน่ืองกบัระยะเวลำท่ีลูกจำ้งท ำงำนให้แก่ผูข้ำย รวมทั้งตกลงให้

สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ แก่ลูกจำ้งคนดงักล่ำวไม่นอ้ยไปกวำ่ท่ีไดรั้บจำกผูข้ำย 

ในกรณีท่ีลูกจำ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรโรงแรมของผูข้ำยคนใดไม่ให้ควำม

ยินยอมส ำหรับกำรโอนยำ้ยดงักล่ำว ผูข้ำยตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอนั

เก่ียวขอ้งกำรกบัเลิกจำ้งลูกจำ้งคนดงักล่ำว (ถำ้มี) ตำมท่ีกฎหมำยแรงงำน

ประกำศก ำหนด 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2563 (งบการเงินงวด
ล่าสุดก่อนวนัที่ท ารายการ) 

78,293,884 บำท 

 
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 
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ผลกำรด ำเนินงำนและขอ้มูลส ำคญัจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีจดัท 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) ขั้นต้น (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) 

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

เง่ือนไขทีส่ าคัญ - ธุรกรรมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือผูจ้ะขำยไดรั้บอนุมติักำรท ำรำยกำรจำก

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอำคำร

และส่ิงปลูกสร้ำงในกิจกำรโรงแรมให้แก่ผูซ้ื้อ ณ ส ำนักงำนท่ีดินท่ี

เก่ียวข้อง โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง

ดงักล่ำวฝ่ำยละเท่ำ ๆ กนั และผูข้ำยตกลงรับผดิชอบค่ำภำษีอำกรท่ีเกิดข้ึน

จำกกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงตำมท่ี

กฎหมำยก ำหนด 

- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร

โอนสิทธิกำรเช่ำท่ีดินฝ่ำยละเท่ำ ๆ กนั 

- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกันด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นทุก

ประกำรเพื่อให้ผูซ้ื้อไดรั้บโอนซ่ึงใบอนุญำตท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบ

กิจกำรโรงแรมจำกผู ้ขำย โดยคู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยตกลงรับผิดชอบ

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวฝ่ำยละเท่ำ ๆ กนั 

- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกันด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นทุก

ประกำรเพื่อให้ผูซ้ื้อไดรั้บโอนซ่ึงกรรมสิทธ์ในทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจกำรโรงแรม (นอกจำกอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงในกิจกำรโรงแรม) จำก

ผู ้ขำย โดยคู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวฝ่ำยละเท่ำ ๆ กนั และคู่สัญญำทั้งสอง

ฝ่ำยตกลงรับผิดชอบค่ำภำษีอำกรใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรโอนกรรมสิทธ์ิ

ในทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรโรงแรมดงักล่ำวตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกันด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องและจ ำเป็นทุก

ประกำรเพื่อให้ผูซ้ื้อได้รับโอนสิทธิและหน้ำท่ี และเข้ำเป็นคู่สัญญำ

บริหำรโรงแรมกบัผูบ้ริหำรโรงแรมแทนผูข้ำย โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย
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ตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว

ฝ่ำยละเท่ำ ๆ กนั 

- ในกรณีท่ีผูซ้ื้อจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรอย่ำงใด ๆ เก่ียวกบัเง่ือนไขในกำร

ประกอบธุรกิจของผูซ้ื้อเองฝ่ำยเดียวเพื่อให้ผูซ้ื้อสำมำรถรับโอนกิจกำร

โรงแรมจำกผูข้ำยได้ (รวมถึงแต่ไม่จ  ำกดัเพียงกำรจดทะเบียนเก่ียวกบั

วตัถุประสงคก์ำรประกอบธุรกิจของผูซ้ื้อ) ผูซ้ื้อตกลงรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำย

ท่ีเกิดทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว 

- ผูซ้ื้อตกลงท่ีจะรับโอนลูกจำ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรโรงแรมของของผูข้ำย

มำเป็นลูกจำ้งของผูซ้ื้อ โดยผูซ้ื้อตกลงนบัระยะเวลำกำรท ำงำนของลูกจำ้ง

ดงักล่ำวต่อเน่ืองกบัระยะเวลำท่ีลูกจำ้งท ำงำนใหแ้ก่ผูข้ำย รวมทั้งตกลงให้

สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ แก่ลูกจำ้งคนดงักล่ำวไม่น้อยไปกว่ำท่ีได้รับจำก

ผูข้ำย ในกรณีท่ีลูกจำ้งท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรโรงแรมของผูข้ำยคนใดไม่ให้

ควำมยนิยอมส ำหรับกำรโอนยำ้ยดงักล่ำว ผูข้ำยตกลงรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำย

อนัเก่ียวข้องกำรกับเลิกจ้ำงลูกจ้ำงคนดังกล่ำว (ถ้ำมี) ตำมท่ีกฎหมำย

แรงงำนประกำศก ำหนด 

มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2563 (งบการเงินงวด
ล่าสุดก่อนวนัที่ท ารายการ) /1 

 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”) ซ่ึงไม่ไดรั้บขอ้ยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 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) จำกกำรดอ้ยค่ำไปจำก
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 ำคญัจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีจดัท 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) ขั้นต้น (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) 

 



 
        
                                   

      

 
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  

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. เกณฑมู์ลคำ่
สินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ 

(NTA ของเงินลงทุนในบริษทัท่ีท ำรำยกำร) x 
สัดส่วนท่ีไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป x 100 

NTA ของบริษทัจดทะเบียน 

ไม่ตอ้งค ำนวณ เน่ืองจำกไม่ได้
เป็นกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ประเภทหุ้นสำมญั 

2. เกณฑก์ ำไรสุทธิ (ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีท ำรำยกำร) x 
สัดส่วนกำรเขำ้ถือหุน้ x 100 

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน 

ไม่ตอ้งค ำนวณ เน่ืองจำกไม่ได้
เป็นกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ประเภทหุ้นสำมญั 

3. เกณฑมู์ลค่ำรวม
ส่ิงตอบแทน 

มูลค่ำรำยกำรท่ีจ่ำยหรือไดรั้บ x 100 
สินทรัพยร์วมของบริษทัจดทะเบียน 

          272.00    =    5.57% 
         4,883.40 

4. เกณฑมู์ลค่ำหุน้
ทุน 

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 319.60 
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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 ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันรวม 272.00 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นขนำดกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันรวม               
ร้อยละ 6.71 ของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ำสูงกวำ่เกณฑก์ ำหนดขนำดรำยกำรท่ี 121.56 ลำ้น
บำท (ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ) จึงถือเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัขนำดใหญ่ ดงันั้น บริษทัจึง
ตอ้งปฎิบติัตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำร             
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ท่ีเก่ียวโยงกนั และประกำศ คณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูล
และกำรปฎิบติักำรของบริษทัจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม โดยบริษทัมีหนำ้ท่ี
ตอ้งปฏิบติัตำมประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัน้ี 

1) จดัท ำรำยงำนและเปิดเผยสำรสนเทศกำรเขำ้ท ำรำยกำรของบริษทัต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) แต่งตั้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นตำมท่ีก ำหนดในประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน              
โดยจดัส่งรำยงำนควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระให้แก่ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำพร้อมกบัจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งให ้บริษทั แกรนท ์ธอนตนั เซอร์วสิเซส จ ำกดั ซ่ึงเป็น
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์เพื่อท ำบทบำทเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในกำรใหค้วำมเห็นแก่ผูถื้อหุน้ 

3) จดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัเพื่อพิจำรณำอนุมติัใหเ้ขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว โดยจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
ผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม ให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 14 วนั ก่อนวนัประชุมผู ้
ถือหุน้ 
 

6. มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และ วธีิและเง่ือนไขในการช าระเงิน 
รำยกำรดงักล่ำวเขำ้ข่ำยเป็นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร คู่สัญญำ

ทั้ง 2 ฝ่ำยตกลงซ้ือขำยทรัพยสิ์นทั้ง 2 รำยกำรในมูลค่ำรวม 272.00 ลำ้นบำท โดยผูซ้ื้อตกลงท่ีจะช ำระมูลค่ำซ้ือขำยแก่
ผูข้ำยในคร้ังเดียว ณ วนัโอนกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงทั้ง 2 ฝ่ำยตกลงก ำหนดวนัโอนกรรมสิทธ์ิภำยใน 30 มิถุนำยน 2564 เวน้แต่
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงร่วมกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อขยำยระยะเวลำดงักล่ำวออกไป ซ่ึงผูข้ำยจะน ำเงินเขำ้บญัชี
เงินฝำกธนำคำรของผูซ้ื้อในวนัโอนกรรมสิทธ์ิดงักล่ำว ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นทั้ง 2 รำยกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

1. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) วสัดุอุปกรณ์ และอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงของโรงแรม              
โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ท่ีลงทุนโดยบริษทั ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ ำกดั 
(“TFF”)  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั ให้แก่บริษทั เจ.พี.เอส.โฮลด้ิง จ  ำกดั (“JPS”) คิดเป็นมูลค่ำรวม
ทั้งส้ิน 87.00 ลำ้นบำท 

2. สิทธิกำรเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (สิทธิของผูเ้ช่ำ) วสัดุอุปกรณ์ และอำคำรส่ิงปลูกสร้ำงของโรงแรม           
ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ท่ีลงทุนโดยบริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ  ำกดั (“PFC”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
ใหแ้ก่  บริษทั ริเวอร์แคว โบตำนิก กำร์เดน้ จ  ำกดั (“RKBG”) คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 185.00 ลำ้นบำท 

หมำยเหตุ: บริษัทท ำสัญญำเช่ำจำกเจ้ำของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ได้แก่ ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ และ นำงเพ็ชรำ                    
รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร ผูถื้อหุน้ใหญ่ บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจำกธุรกรรมน้ี 
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7. เหตุผล ความจ าเป็น และผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการเข้าท าธุรกรรม 
ในอดีตทำงบริษทัไดเ้คยพิจำรณำจดัโครงสร้ำงเพื่อเตรียมน ำบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์ในประเด็น

กำรจ ำหน่ำยธุรกิจโรงแรมออกจำกกลุ่มบริษทัท่ีจะท ำกำรจดทะเบียนเขำ้ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยใ์ห้กบัประชำชน
เป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering: IPO) ซ่ึงเม่ือพิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรจ ำหน่ำยธุรกิจโรงแรมออกไปนั้นจะท ำให้มี
ภำระภำษี และค่ำใชจ่้ำยกำรโอนค่อนขำ้งสูง ซ่ึงกลุ่มผูถื้อหุ้นและบริษทัไม่มีควำมพร้อมท่ีจะด ำเนินกำร ณ เวลำนั้น 
กอปรกบัในช่วงนั้นบริษทัยงัคำดว่ำจะสำมำรถเขำ้ไปด ำเนินกำรให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมมีผลประกอบกำรดีข้ึนได้ 
อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงระยะเวลำท่ีผ่ำนมำตั้งแต่บริษทัได้ท ำกำร IPO กลุ่มธุรกิจโรงแรมประสบผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ฝุ่ นท่ีเชียงใหม่ (ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม)่ อีกทั้งเกิดสถำนกำรณ์โรคระบำด Covid-
19 ท  ำให้ผลประกอบกำรของโรงแรมไม่เป็นไปตำมแผนงำนท่ีตั้งใจไว ้และยงัไม่มีควำมแน่นอนในกำรฟ้ืนตวัของ
กลุ่มธุรกิจโรงแรม อีกทั้งเพื่อให้โครงสร้ำงธุรกิจมีควำมชัดเจนในธุรกิจหลกัของบริษทั บริษทัจึงพิจำรณำท่ีจะ
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยธุรกิจโรงแรมออกในช่วงเวลำน้ี อนัน่ำจะเป็นประโยชน์กับบริษทัและผูถื้อหุ้นในระยะยำว             
ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจึงมีควำมเห็นดงัน้ี 

7.1 กำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยเป็นกำร

ด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยของบริษทัท่ีจะมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจหลกัท่ีบริษทัมีควำมเช่ียวชำญ 

กล่ำวคือ ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในอำหำร (Food Ingredients) และเพื่อให้สะทอ้น

ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจหลกัไดอ้ยำ่งชดัเจน ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะมุ่งเนน้ท่ีกำรด ำเนินกลุ่มธุรกิจหลกัของ

บริษทั ณ ปัจจุบนั โดยปัจจุบนับริษทัไม่มีแผนท่ีจะด ำเนินธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจหลกั แต่ทั้งน้ี

หำกบริษทัพบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มกบักลุ่มธุรกิจหลกั หรือ

ธุรกิจอ่ืนท่ีมีควำมน่ำสนใจ และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ได ้และไม่เป็นธุรกิจท่ี

ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป 

7.2 กำรจ ำหน่ำยไปคร้ังน้ีท ำให้กลุ่มบริษทัไม่ตอ้งแบกรับผลขำดทุนของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง (รำยละเอียดผลกำร

ด ำเนินงำนแสดงในส่วน 4. รำยละเอียดทรัพยสิ์นท่ีจะจ ำหน่ำยไป) นอกจำกน้ีกำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำว ยงั

เป็นกำรรับมือกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ณ ปัจจุบนั ท่ีส่งผลให้

ผูป้ระกอบกำรธุรกิจโรงแรมขำดรำยได้อย่ำงฉับพลัน และท ำให้ภำพรวมของธุรกิจโรงแรมหดตวัอย่ำง

รุนแรงอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในช่วงท่ีผำ่น

มำ และคำดวำ่อำจใชเ้วลำ 2-3 ปีก่อนท่ีธุรกิจโรงแรมจะฟ้ืนตวัอยำ่งสมบูรณ์ได ้ 

7.3 หำกไม่มีธุรกรรมจ ำหน่ำยไป คำดว่ำจะมีกำรรับรู้ผลกระทบต่อรำยกำรรับรู้กำรดอ้ยค่ำของอำคำร อุปกรณ์ 

และสินทรัพย์สิทธิกำรใช้อย่ำงมีสำระส ำคญั ส ำหรับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจ

โรงแรมในไตรมำสท่ี 1 พ.ศ. 2564 ท่ีก ำลงัจะถึงน้ี หลงัจำกกำรส้ินสุดกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว            
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เพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท่ีออก

โดยสภำวชิำชีพบญัชี (มำตรำกำรผอ่นปรนดงักล่ำว ไดอ้นุญำตใหกิ้จกำรท่ีไดรั้บผลกระทบสำมำรถเลือกท่ีจะ

ไม่น ำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีกำรดอ้ยค่ำได ้ส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน

ส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563)  

7.4 ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง เป็นกรรมสิทธ์ิประเภทสิทธิกำรเช่ำ (Leasehold)/1 ซ่ึงมีระยะเวลำใน

กำรเช่ำจ ำกดั/2 ส่งผลให้กำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นโรงแรมเป็นไปไดย้ำก เน่ืองจำกท ำให้ผูซ้ื้อสำมำรถซ้ือไดเ้พียง

สิทธิในกำรเช่ำเท่ำนั้น 

หมำยเหตุ: /1 - บริษทัท ำสัญญำเช่ำจำกเจำ้ของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ไดแ้ก่ ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ และ นำงเพช็รำ รัตน
ภูมิภิญโญ กรรมกำร ผูถื้อหุน้ใหญ่ บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทัซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจำกธุรกรรมน้ี 
                  /2 – สิทธิกำรเช่ำของท่ีดินท่ีตั้งของโรงแรมโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์ มีอำยสุัญญำ
ทั้งหมด 20 ปี อำยุสัญญำตั้งแต่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 – 30 กนัยำยน พ.ศ. 2581 อำยุสัญญำคงเหลือ ณ วนัประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 เท่ำกบั 17 ปี 7 เดือน 4 วนั  ส่วนสิทธิกำรเช่ำ
ของท่ีดินท่ีตั้งของโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ มีอำยุสัญญำทั้งหมด 20 ปี อำยุสัญญำตั้งแต่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 – 
30 กนัยำยน พ.ศ. 2581 อำยุสัญญำคงเหลือ ณ วนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 
พ.ศ. 2564 เท่ำกบั 17 ปี 7 เดือน 4 วนั   
 
8. แผนการใช้เงินทีไ่ด้รับจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
เงินท่ีไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยกิจกำรโรงแรมในคร้ังน้ี บริษทัจะน ำไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภำยในกิจกำร 
 
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการตกลงเข้าท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2564 ไม่รวม ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ นำงเพช็รำ 
รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ.จณัจิดำ รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร 4 ท่ำนท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ได้
เขำ้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ไดพ้ิจำรณำแลว้มีควำมเห็นว่ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีมี
ควำมเหมำะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั เน่ืองจำกเป็นกำรด ำเนินกำรตำมกำรปรับปรุงแผน
ธุรกิจและกลยทุธ์ของบริษทั 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 
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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 

คณะกรรมกำรบริษทัจึงมีควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงดงักล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลดีแลว้ โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
- รำคำซ้ือขำยท่ีทั้งสองฝ่ำยตกลงกนั เป็นรำคำท่ีสูงกวำ่รำคำประเมินเฉล่ียจำกผูป้ระเมินรำคำอิสระทั้ง 2 รำย         

ซ่ึงผูป้ระเมินอสังหำริมทรัพยท์ั้ง 2 รำยนั้น เป็นผูป้ระเมินท่ีอยู่ในรำยช่ือบริษทัประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นใน

ตลำดทุนและผูป้ระเมินหลกัท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด

หลักทรัพย์ นอกจำกนั้นแล้วในรำยงำนควำมเห็นของท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ท่ีถูกจดัท ำโดยบริษทั              

แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ำกัด ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงินท่ีได้รับควำมเห็นชอบส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยน์ั้น ไดใ้ห้ควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยเก่ียวโยงดงักล่ำวมี

ควำมเหมำะสมของรำคำและเง่ือนไข จำกกำรพิจำรณำรำยละเอียดท่ีผูป้ระกอบวชิำชีพท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบ

จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ แสดงควำมเห็นมำทั้ งหมดนั้ น 

คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นวำ่รำคำและเง่ือนไขของกำรเขำ้ท ำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลดีแลว้ ตำม

รำยละเอียดจำกผูป้ระกอบวชิำชีพท่ีฝ่ำยบริหำรเสนอมำ 

- ส ำหรับควำมจ ำเป็นในกำรจ ำหน่ำยให้กบับุคคลเก่ียวโยงนั้น ทำงคณะกรรมกำรบริษทัไดรั้บรำยละเอียดจำก

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัวำ่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมโรงแรมในวงกวำ้ง 

ประกอบกบัท่ีดิน ท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง เป็นกรรมสิทธ์ิประเภทสิทธิกำรเช่ำ ส่งผลใหก้ำรจ ำหน่ำย

สินทรัพยโ์รงแรมเป็นไปไดย้ำก เน่ืองจำกท ำให้ผูซ้ื้อไดเ้พียงสิทธิในกำรเช่ำเท่ำนั้น ซ่ึงแมแ้ต่บริษทั เอเอพีซี 

(ประเทศไทย) จ ำกดั ในฐำนะผูบ้ริหำรโรงแรม ซ่ึงตำมสัญญำบริหำรโรงแรมมีขอ้ตกลงเร่ืองสิทธิท่ีจะปฏิเสธ

ก่อน (Right of First Refusal) /1 กับทำงบริษัทก็แจ้งเจตจ ำนงค์ไม่ประสงค์ท่ีจะซ้ือกับทำงบริษัทแล้ว 

นอกจำกนั้ นฝ่ำยบริหำรได้แจ้งต่อคณะกรรมกำรบริษัทว่ำได้มีกำรสอบถำมไปยังบริษัทนำยหน้ำ

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อเสนอขำย แต่ไม่มีกำรตอบรับจำกบริษทันำยหน้ำอสังหำริมทรัพย ์ทำงคณะกรรมกำร

บริษทัไดพ้ิจำรณำประโยชน์ท่ีบริษทัและผูถื้อหุ้นจะไดรั้บ ตำมรำยละเอียดท่ีฝ่ำยบริหำรไดแ้จง้ และควำม

จ ำเป็นในกำรจ ำหน่ำยไปให้บุคคลเก่ียวโยงท่ีทำงฝ่ำยบริหำรเสนอมำแลว้ คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมเห็นวำ่

กำรจ ำหน่ำยไปแก่บุคคลเก่ียวโยงมีควำมสมเหตุสมผลตำมรำยละเอียดท่ีฝ่ำยบริหำรเสนอมำ 
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คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำและให้ควำมเห็นรำยกำรเก่ียวโยงดงักล่ำวโดยยึดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและ            
ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นส ำคญั กำรเสนอวำระน้ีให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดพ้ิจำรณำอนุมติัควำมเหมำะสมของ
กำรเขำ้ท ำรำยกำรเก่ียวโยงดงักล่ำวท่ีบริษทัได้เขำ้ท ำกบั JPS และ RKBG เพื่อให้เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี 
ดงันั้นจึงมีควำมเห็นเสนอใหผู้ถื้อหุน้ควรพิจำรณำอนุมติักำรเขำ้รำยกำรเก่ียวโยงกนัดงักล่ำว 
หมำยเหตุ: /1 - ขอ้ตกลงเร่ืองสิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) กล่ำวคือ ในกรณีท่ีบริษทัมีควำมประสงคจ์ะจ ำหน่ำย หรือ โอนสิทธิในทรัพยด์งักล่ำวให้แก่บุคคลอ่ืน ทำงบริษทั
จ ำเป็นตอ้งท ำหนงัสือแจง้ไปยงัผูบ้ริหำรโรงแรมให้พิจำรณำก่อนเป็นอนัดบัแรก หำกผูบ้ริหำรโรงแรมปฎิเสธท่ีจะยืน่ขอ้เสนอ บริษทัถึงจะสำมำรถจ ำหน่ำย หรือ โอนสิทธิในทรัพยด์งักล่ำว
ให้แก่บุคคลอ่ืนได ้

 
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณกีรรมการดังกล่าวงดออกเสียง 
-   ไม่มี   -  
 

11. ข้อมูลบริษัทและการด าเนินงานโดยสรุป 

ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

รายการ รายละเอยีด 
ช่ือบริษทั บริษทั อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 
เลขทะเบียนบริษทั 0107561000374 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 3395 ซอยลำดพร้ำว 101 (วดับึงทองหลำง) ถนนลำดพร้ำว แขวง

คลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ ำหน่ำยวตัถุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมในอำหำร (Food Ingredients) หลำย

กลุ่มดงัน้ี 1) กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน (Flavour) และสีผสมอำหำร ซ่ึงรวมถึงวตัถุ
แต่งกล่ินท่ีน ำไปเป็นส่วนผสมในน ้ำหอมและเคร่ืองส ำอำง 2) กลุ่มแป้งและ
ซอส 3) กลุ่มผลิตภณัฑ์อบแห้ง 4) กลุ่มผลิตภณัฑ์อำหำรแช่แข็ง 5) กลุ่ม
บรรจุภณัฑ์พลำสติก และ 6) กลุ่มผลิตภณัฑ์ซ้ือมำและจ ำหน่ำยไป ซ่ึงเป็น
สินคำ้ประเภท Food Additive อำทิ สำรกนับูด สำรกนัรำ กรดมะนำว เป็น
ตน้ รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก 
 
นอกจำกธุรกิจดงักล่ำว บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไดล้งทุนในธุรกิจโรงแรม 2 
แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช   
รีสอร์ท แอนด ์กอลฟ์ /1 

ทุนจดทะเบียน 2,000 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็น 2,000 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้1.00 บำทต่อหุน้ 
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รายการ รายละเอยีด 
ทุนช ำระแลว้ 2,000 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็น 2,000 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้1.00 บำทต่อหุน้ 
วนัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ 24 ตุลำคม 2562 

หมำยเหตุ: /1 – หำกบริษทัไดรั้บอนุมติัรำยกำรเก่ียวโยงดงัท่ีไดก้ล่ำวไปในสำรสนเทศฉบบัน้ี จำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 23 เม.ย. 2564 แลว้นั้น กำรจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพยด์งักล่ำวจะท ำให้บริษทัไม่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะมุ่งเน้นท่ีกำรด ำเนินกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทั ณ ปัจจุบนั โดยปัจจุบนับริษทัไม่มีแผนท่ีจะ
ด ำเนินธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจหลกั แต่ทั้งน้ีหำกบริษทัพบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มกบักลุ่มธุรกิจหลกั หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีควำมน่ำสนใจ 
และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นได ้และไม่เป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป 

 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทั 

บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยวตัถุท่ีใช้เป็นส่วนผสมในอำหำร (Food Ingredients) 
โดยแบ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลำยกลุ่มดงัน้ี 1) กลุ่มวตัถุแต่งกล่ิน (Flavour) และสีผสมอำหำร ซ่ึงรวมถึงวตัถุแต่งกล่ินท่ี
น ำไปเป็นส่วนผสมในน ้ ำหอมและเคร่ืองส ำอำง 2) กลุ่มแป้งและซอส 3) กลุ่มผลิตภณัฑ์อบแห้ง 4) กลุ่มผลิตภณัฑ์
อำหำรแช่แข็ง 5) กลุ่มบรรจุภณัฑ์พลำสติก และ 6) กลุ่มผลิตภณัฑ์ซ้ือมำและจ ำหน่ำยไปซ่ึงเป็นสินคำ้ประเภท Food 
Additive อำทิ สำรกนับูด สำรกนัรำ กรดมะนำว เป็นตน้ รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก โดยซ้ือจำกผูผ้ลิตรำยอ่ืน 
หรือน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ มำจ ำหน่ำยให้กับลูกค้ำท่ีน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมเคร่ืองด่ืม 
อุตสำหกรรมยำ และอุตสำหกรรมอำหำรสัตว ์นอกจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยให้กบัลูกคำ้ตำมท่ีกล่ำวแลว้ บริษทัและ
บริษทัย่อยยงัผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ให้กบักลุ่มลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมตำมค ำสั่งซ้ือ (Made to order) 
เป็นหลกั และจ ำหน่ำยให้กบักลุ่มลูกคำ้ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมและกลุ่มลูกคำ้ธุรกิจคำ้ปลีกขนำดใหญ่ท่ีสั่ง
ผลิตในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacture) นอกจำกน้ี ยงัผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑภ์ำยใตต้รำสินคำ้ 
“องัเคิลบำร์นส์” “เบสท ์โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปจงั” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์
ประเภทแป้งประกอบอำหำร เกล็ดขนมปัง วตัถุแต่งกล่ินและรส สีผสมอำหำร น ้ ำหวำนเขม้ขน้ และอำหำรแช่แข็ง 
เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง 

ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยมีโรงงำนผลิตวตัถุผสมอำหำรตำมท่ีกล่ำวและผลิตบรรจุภณัฑพ์ลำสติก รวม 10 
โรงงำน ตั้งอยูท่ี่ซอยลำดพร้ำว 101 จงัหวดักรุงเทพมหำนคร 1 แห่ง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ ซ่ึงตั้งอยูใ่นโครงกำร
แฟคตอร่ีแลนด์วงัน้อย 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสำหกรรมไฮเทค 5 แห่ง อยู่ในอ ำเภอสันทรำย จงัหวดัเชียงใหม่ 1 แห่ง  
อยู่ในเมืองลองอำน ประเทศเวียดนำม 1 แห่ง และตั้งอยู่ในจงัหวดัจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย 1 แห่ง โดยแต่ละ
โรงงำนใช้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั มีกระบวนกำรผลิตท่ีไดม้ำตรฐำนสำกล อำทิ มำตรฐำนรับรองเก่ียวกบั
สุขลักษณะและข้อก ำหนดกำรผลิต (Good Manufacturing Practice Practice : GMP) มำตรฐำนรับรองวิเครำะห์
อนัตรำยและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มำตรฐำน British Retail 
Consortium (BRC) มำตรฐำน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มำตรฐำนผลิตภณัฑ์ HALAL  และ 
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มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001) ท ำให้ผลิตภณัฑ์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำก
ลูกคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ 

ปัจจุบนับริษทัมีบริษทัย่อยรวม 10 บริษทั ประกอบด้วยบริษทัย่อยในประเทศไทย 4 บริษทั เวียดนำม 1 
บริษทั อินโดนีเซีย 2 บริษทั จีน 1 บริษทั สิงคโปร์ 1 บริษทั และประเทศญ่ีปุ่น 1 บริษทั บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีกำร
ส่งออกผลิตภณัฑ์ไปยงัประเทศมำเลเซีย อินโดนีเซีย ลำว กมัพูชำ เวียดนำม เมียนมำร์ ประเทศแถบตะวนัออกกลำง
และเอเชียใต ้ทั้งสหรัฐอำหรับเอมิเรต คูเวต อินเดีย ปำกีสถำน ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น จีน รัสเซีย องักฤษ เยอรมนั และ
สหรัฐอเมริกำ เป็นตน้ 

นอกจำกน้ี บริษทัย่อยยงัไดล้งทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ไดแ้ก่ 1) โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท 
แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนผำ่นบริษทั ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร๊นซ์ จ ำกดั (“TFF”) และ 2) โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
เชียงใหม่ โดยลงทุนผำ่นบริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ  ำกดั (“PFC”) /1  
หมำยเหตุ: /1 – หำกบริษทัไดรั้บอนุมติัรำยกำรเก่ียวโยงดงัท่ีไดก้ล่ำวไปในสำรสนเทศฉบบัน้ี จำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 23 เม.ย. 2564 แลว้นั้น 
กำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยด์งักล่ำวจะท ำให้บริษทัไม่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะมุ่งเนน้ท่ีกำรด ำเนินกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทั ณ ปัจจุบนั 
โดยปัจจุบนับริษทัไม่มีแผนท่ีจะด ำเนินธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจหลกั แต่ทั้งน้ีหำกบริษทัพบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม
กับกลุ่มธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีควำมน่ำสนใจ และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นได้ และไม่เป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป 

 
โครงสร้ำงรำยไดข้องบริษทั 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

       รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,632.52 95.74% 2,776.38 96.34% 3,116.38 97.78% 
1)  วตัถุแต่งกล่ินและสีผสมอำหำร 995.54 36.21% 1,038.82 36.05% 1,185.49 37.19% 
2)  กลุ่มแป้งและซอส 948.69 34.50% 1,025.71 35.59% 1,147.36 36.00% 
3)  กลุ่มผลิตภณัฑอ์บแห้ง 156.69 5.70% 172.31 5.98% 178.23 5.59% 
4)  อำหำรแช่แขง็ 101.13 3.68% 98.81 3.43% 87.97 2.76% 
5)  กลุ่มบรรุจภณัฑพ์ลำสติก 44.48 1.62% 41.16 1.43% 24.30 0.76% 
6)  ผลิตภณัฑซ้ื์อมำเพ่ือจ ำหน่ำย 385.99 14.04% 399.57 13.87% 493.02 15.47% 

        รำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกิจโรงแรม/1 105.73 3.85% 88.28 3.06% 55.70 1.75% 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 2,738.25 99.59% 2,864.65 99.40% 3,172.08 99.52% 

        รำยไดอ่ื้น 11.34 0.41% 17.34 0.60% 15.19 0.48% 
รายได้รวม 2,749.59 100.00% 2,881.99 100.00% 3,187.27 100.00% 

หมำยเหตุ: /1 – หำกบริษทัไดรั้บอนุมติัรำยกำรเก่ียวโยงดงัท่ีไดก้ล่ำวไปในสำรสนเทศฉบบัน้ี จำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 23 เม.ย. 2564 แลว้นั้น กำรจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพยด์งักล่ำวจะท ำให้บริษทัไม่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะมุ่งเน้นท่ีกำรด ำเนินกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทั ณ ปัจจุบนั โดยปัจจุบนับริษทัไม่มีแผนท่ีจะ
ด ำเนินธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจหลกั แต่ทั้งน้ีหำกบริษทัพบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มกบักลุ่มธุรกิจหลกั หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีควำมน่ำสนใจ 
และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นได ้และไม่เป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป 
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12. ผู้บริหารและรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นวนัที ่12 มีนาคม 2564 

รำยช่ือผูบ้ริหำรของบริษทั 

บริษทัมีรำยช่ือผูบ้ริหำร ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ล่ำสุด วนัท่ี 12 มีนำคม 2564 ดงัน้ี 
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ดร.สมชำย  รัตนภูมิภิญโญ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร /  
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยตลำดและวำงแผน (รักษำกำร) 

2. นำงเพช็รำ  รัตนภูมิภิญโญ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
3. นำยสุรนำถ กิตติรัตนเดช ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  
4. นำยธีรพฒัน์  ญำณำธรกุล ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร 

 

รำยช่ือผูถื้อหุน้ 

บริษทัมีรำยช่ือผูถื้อหุน้ 10 รำยแรก ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ล่ำสุด วนัท่ี 12 มีนำคม 2564 ดงัน้ี 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วน 

1. นำงเพช็รำ รัตนภูมิภิญโญ 556,031,000  27.80% 
2. นำยสมชำย รัตนภูมิภิญโญ 556,030,900  27.80% 
3. พ.ท.พญ. จณัจิดำ รัตนภูมิภิญโญ 160,159,000  8.01% 
4. พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ 160,159,000  8.01% 
5. บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ  ำกดั 110,289,009  5.51% 
6. SAN-EI GEN F.F.I., INC.  60,000,000  3.00% 
7. กองทุนเปิดไทยพำณิชยหุ์น้ระยะยำวปันผล 70/30  15,745,500  0.79% 
8. นำยพะเนียง พงษธำ  14,033,700  0.70% 
9. นำยชำย มโนภำส  12,280,000  0.61% 
10. นำยสมชำย พิทกัษก์มัพล  10,790,000  0.54% 
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13. รายการระหว่างกันในปี 2562 และ 2563 

กิจกำรและบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยผำ่นกิจกำรอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมำกกวำ่
หน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุม
เดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจำ้ของ ส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัเหนือกิจกำร ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและพนกังำนของบริษทัตลอดจนสมำชิกในครอบครัวท่ี
ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของ
ควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 

บริษทัถูกควบคุมโดยกลุ่มครอบครัวรัตนภูมิภิญโญ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัประกอบกลุ่มผูถื้อหุ้นไดแ้ก่ 
นำยสมชำย รัตนภูมิภิญโญ  นำงเพช็รำ รัตนภูมิภิญโญ แพทยห์ญิงจณัจิดำ รัตนภูมิภิญโญ และแพทยห์ญิงสนำธร รัตน
ภูมิภิญโญ ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัรวมกนัร้อยละ 71.62 ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ล่ำสุด วนัท่ี 12 มีนำคม 2564 

รายช่ือกจิการที่เกีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company บริษทัยอ่ย 
PT RBFood Supply Indonesia บริษทัยอ่ย 
บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด ์แฟรกแร็นซ์ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เบสท ์โอเดอร์ จ  ำกดั บริษทัยอ่ย 
PT RBFood Manufaktur Indonesia บริษทัยอ่ย 
Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 
บริษทั เจ.พี.เอส. โฮลด้ิง จ ำกดั บริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 
บริษทั พอร์ต พลสั จ ำกดั บริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 
บริษทั โกลเบิล ไทรอมัพ ์จ ำกดั  บริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 
บริษทั ทรำนส์ลูเซ็นส์ จ ำกดั  บริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 
บริษทั แดฟเน่ จ  ำกดั บริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ 
บริษทั โบตำนิค ดีไลท ์จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั เพชรเพ่ิมสิน จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ในระหวำ่งปี 2562 และ 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษทัมีรำยกำรกบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรคำ้ดงักล่ำว
เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งกิจกำรตำมปกติของกำรด ำเนินธุรกิจ และเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้ตำมปกติ 
ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
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ประเภทรายการ เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ รำคำทุนบวกก ำไรขั้นตน้ตำมชนิดผลิตภณัฑ ์
รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รำคำตน้ทุนบวกก ำไร 
รำยไดค่้ำเช่ำ รำคำตำมสัญญำ ซ่ึงไดม้ำจำกกำรประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีใกลเ้คียงรำคำตลำด 
รำยไดค่้ำบริกำร รำคำตน้ทุนบวกก ำไร 
รำยไดอ่ื้น - ค่ำคอมมิชชัน่ รำคำตำมสัญญำ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดขำย 
รำยไดด้อกเบ้ีย รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือสินคำ้ รำคำทุนบวกก ำไรขั้นตน้ตำมชนิดผลิตภณัฑ ์
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รำคำตำมสัญญำ ซ่ึงไดม้ำจำกกำรประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีใกลเ้คียงรำคำตลำด 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน รำคำตำมสัญญำ ซ่ึงไดม้ำจำกกำรประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีใกลเ้คียงรำคำตลำด 
ค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรโรงงำน รำคำตำมสัญญำ ซ่ึงไดม้ำจำกกำรประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีใกลเ้คียงรำคำตลำด 
ค่ำบริกำร รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำคอมมิชชัน่ รำคำตำมสัญญำ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดขำย 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย รำคำตำมสัญญำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 

ประเภทรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บาท บาท บาท บาท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้     
   บริษทัยอ่ย - - 321,363,921 267,858,448 
 - - 321,363,921 267,858,448 
รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์     
   บริษทัยอ่ย - - 334,255 20,768,744 
 - - 334,255 20,768,744 
รำยไดค่้ำเช่ำ     
   บริษทัยอ่ย - - 10,045,681 11,713,125 
 - - 10,045,681 11,713,125 
รำยไดค่้ำบริกำรและรำยไดอ่ื้น     
   บริษทัยอ่ย - - 35,497,340 26,992,019 
 - - 35,497,340 26,992,019 
รำยไดด้อกเบ้ีย     
   บริษทัยอ่ย - - 14,579,461 5,165,094 
 - - 14,579,461 5,165,094 
รำยไดเ้งินปันผล     
   บริษทัยอ่ย - - - 65,785,029 
 - - - 65,785,029 
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กำรซ้ือสินคำ้และรับบริกำร 

ประเภทรายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บาท บาท บาท บาท 

ซ้ือสินคำ้     
   บริษทัยอ่ย - - 75,182,920 48,397,492 
   บริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั     
       ท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ - 7,528,151 - 7,528,151 
 - 7,528,151 75,182,920 55,925,643 
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์     
   บริษทัยอ่ย - - 5,540,121 - 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,428,066 20,314,812 1,428,066 20,314,812 
 1,428,066 20,314,812 6,968,187 20,314,812 
ค่ำเช่ำท่ีดินและอำคำรโรงงำน     
   ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำรส ำคญั - 17,539,780 - 10,202,331 
 - 17,539,780 - 10,202,331 
กำรรับบริกำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - 34,354,377 20,104,178 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 119,092 1,259,812 - 120,794 
 119,092 1,259,812 34,354,377 20,224,972 
ดอกเบ้ียจ่ำย     
   บริษทัภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั     
       ท่ีระดบัของผูถื้อหุน้ - 1,131,283 - - 
   ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำรส ำคญั 12,726,509 10,160,242 8,685,808 9,035,248 
 12,726,509 11,291,525 8,685,808 9,035,248 
เงินปันผลจ่ำย     
   ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำรส ำคญั 214,856,985 246,004,971 214,856,985 246,000,000 
 214,856,985 246,004,971 214,856,985 246,000,000 
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ยอดคำ้งช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือและขำยสินคำ้และบริกำร 
ยอดคงคำ้ง ณ วนัส้ินงวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

 

รายการ 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน     
   ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 166,900,884 126,596,490 
   ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำรส ำคญั 36,100 - 36,100 - 
รวมลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 36,100 - 166,936,984 126,596,490 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน     
   ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทัยอ่ย - - 24,795,217 18,310,020 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5,000 - 5,000 
   ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำรส ำคญั 47,248 5,473,274 19,000 3,305,649 
รวมเจำ้หน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 47,248 5,478,274 24,814,217 21,620,669 
     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ     
   ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำรส ำคญั 286,293,727 34,846,421 152,859,295 32,835,396 
รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 286,293,727 34,846,421 152,859,295 32,835,396 

 
เงินกูย้มืจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการ 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บาท บาท บาท บาท 

บริษัทภายใต้การควบคุมเดยีวกนั 
   ท่ีระดบัของผู้ถือหุ้น     
ยอดคงเหลือตน้ปี - 74,000,000 - - 
เงินกูจ่้ำยคืนระหวำ่งปี - (74,000,000) - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี - - - - 
     

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารส าคัญ     
ยอดคงเหลือตน้ปี 50,000,000 498,780,000 - 448,780,000 
เงินกูจ่้ำยคืนระหวำ่งปี (50,000,000) (448,780,000) - (448,780,000) 
ยอดคงเหลือปลำยปี - 50,000,000 - - 
รวมเงินกูย้ืมจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 50,000,000 - - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้ืมจำกผูถื้อหุ้นเป็นประเภทมีดอกเบ้ียโดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.97 ต่อปี ไม่มีหลกัประกนั และมี
ก ำหนดวนัจ่ำยช ำระคืนภำยในระยะเวลำ 5 ปี ทั้งน้ีกลุ่มกิจกำรไดจ่้ำยช ำระเงินกูย้มืจำกผูถื้อหุน้ทั้งส้ินแลว้ในปี พ.ศ. 2563 

 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการ 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บาท บาท บาท บาท 

     

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 5,978,000 - 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีอำจจะเกิดข้ึน     
   (พ.ศ. 2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ)     
   ตำม TAS 101) - - (34,504) - 

รวม - - 5,943,496 - 

     

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 361,947,933 285,498,875 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีอำจจะเกิดข้ึน     
   (พ.ศ. 2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ)     

   ตำม TAS 101) - - (2,100,070) - 

รวม - - 359,847,863 285,498,875 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 

 

รายการ 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

บาท บาท บาท บาท 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 285,498,875 156,916,667 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำน     
   กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9     
   มำใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5) - - (15,747,961) - 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวำ่งปี - - 165,499,923 262,928,900 
เงินรับช ำระคืนระหวำ่งปี - - (87,044,200) (133,150,667) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน - - (702,141) (1,196,025) 
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ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียใน     
   สัญญำเงินใหกู้ย้ืม (หมำยเหตุ 15) - - 18,413,844 - 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ - - (126,981) - 

ยอดคงเหลือปลำยงวด - - 365,791,359 285,498,875 
 

โดยระยะเวลำและเง่ือนไขของสัญญำเงินใหกู้ย้มืมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 จ านวนเงนิ  จ านวนเงนิทีจ่่ายคืน  
 ให้กู้ยืมเงนิคงเหลือ  ส าหรับปีส้ินสุด  
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม  
 พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้ 

บริษัท บาท ระยะเวลาจ่ายช าระ บาท ร้อยละ 
     
บริษทั พรีเม่ียมฟู้ดส์ จ ำกดั 177,733,193 ไม่มีหลกัประกนัและจะครบก ำหนด

ช ำระคืนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2568 
40,560,000 3.85 - 4.24 

บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์  
   แฟรกแร็นซ ์จ ำกดั 

137,616,883 ไม่มีหลกัประกนัและจะครบก ำหนด
ช ำระคืนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2568 

44,084,200 3.85 - 4.24 

บริษทั เบสท ์โอเดอร์ จ ำกดั 4,573,449 ไม่มีหลกัประกนัและจะครบก ำหนด
ช ำระคืนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2565 

2,400,000 3.85 

R&B Food Supply Vietnam  
   Limited Liabilities Company 

16,476,539 ไม่มีหลกัประกนัและจะครบก ำหนด
ช ำระคืนในปี พ.ศ. 2569 

- 4.25 - 4.75 

PT RB Food Manufaktur  
   Indonesia 

29,391,295 ไม่มีหลกัประกนัและจะครบก ำหนด
ช ำระคืนในปี พ.ศ. 2570 

- 4.50 – 4.75 

 365,791,359  87,044,200  

 
เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตำมประเพณีกำรให้กูย้ืมปกติ รำยไดด้อกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งมีจ ำนวนเงิน 14,579,461 บำท (31 ธันวำคม พ.ศ. 
2562 : 5,165,094 บำท) 
 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั 
ผูบ้ริหำรส ำคญัของบริษทัรวมถึง กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยหรือคำ้งจ่ำยส ำหรับผูบ้ริหำรส ำคญัมีดงัน้ี 

รำยกำร 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
บาท บาท บาท บาท 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 35,083,276 33,755,787 29,064,845 27,925,825 
ผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 201,526 6,014,635 154,088 5,101,076 
 35,284,802 39,770,422 29,218,933 33,026,901 
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14. ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา พร้อมค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

ตำรำงสรุปงบกำรเงิน 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

ณ 31 ธ.ค. 61 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ณ 31 ธ.ค. 62 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ณ 31 ธ.ค. 63 
(ตรวจสอบแล้ว)  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 249.42 7.23% 1,234.41 27.98% 613.65 12.57%  

เงินลงทุนระยะสั้น 13.19 0.38% 6.09 0.14% - 0.00%  

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 636.12 18.45% 726.92 16.47% 841.66 17.24%  

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน - 0.00% - 0.00% - 0.00%  

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน (เงินฝำกประจ ำ) ท่ีวดัมูลค่ำ
ดว้ยวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

- 0.00% - 0.00% 400.10 8.19%  

สินคำ้คงเหลือ 746.04 21.64% 682.51 15.47% 756.99 15.50%  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3.39 0.11% 9.24 0.21% 15.18 0.31%  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,648.16 47.81% 2,659.17 60.27% 2,627.58 53.81%  

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้ 9.16 0.27% 3.16 0.07% 3.16 0.06%  

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 0.00% 67.13 1.52% 67.13 1.37%  

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,721.62 49.94% 1,622.61 36.77% 1,377.78 28.21%  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - 0.00% - 0.00% 751.40 15.39%  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23.70 0.69% 11.31 0.26% 4.47 0.09%  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 30.40 0.88% 32.87 0.74% 34.38 0.70%  

เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลหรือกิจกำรอ่ืน - 0.00% - 0.00% - 0.00%  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14.62 0.42% 16.06 0.36% 17.50 0.36%  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,799.50 52.19% 1,753.14 39.73% 2,255.82 46.19%  

รวมสินทรัพย์ 3,447.66 100.00% 4,412.31 100.00% 4,883.40 100.00%  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนั
กำรเงิน 

225.00 6.53% - 0.00% - 0.00%  

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 338.26 9.81% 311.77 7.07% 366.00 7.49%  

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

0.77 0.02% 0.07 0.00% - 0.00%  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

27.79 0.81% 13.76 0.31% - 0.00%  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

34.35 1.00% 12.49 0.28% - 0.00%  

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 0.00% - 0.00% - 0.00%  
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

ณ 31 ธ.ค. 61 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ณ 31 ธ.ค. 62 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ณ 31 ธ.ค. 63 
(ตรวจสอบแล้ว)  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 

- 0.00% - 0.00% 10.89 0.22%  

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 35.36 1.03% 26.14 0.59% 50.25 1.03%  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8.52 0.25% 10.91 0.25% 9.50 0.19%  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 670.05 19.43% 375.14 8.50% 436.64 8.94%  

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 74.27 2.15% 40.33 0.91% - 0.00%  

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 34.67 1.01% 35.08 0.80% 296.12 6.06%  

เงินกูย้มืระยะยำวจำกบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 538.43 15.62% 37.51 0.85% - 0.00%  

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 38.48 1.12% 54.38 1.23% 61.83 1.27%  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 685.85 19.89% 167.30 3.79% 357.95 7.33%  

รวมหนีสิ้น 1,355.90 39.33% 542.44 12.29% 794.59 16.27%  

ทุนจดทะเบียน 2,000.00 58.01% 2,000.00 45.33% 2,000.00 40.96%  

ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 1,480.00 42.93% 2,000.00 45.33% 2,000.00 40.96%  

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 93.66 2.72% 1,248.94 28.31% 1,248.94 25.58%  

ส่วนเกินจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 94.71 2.75% 94.71 2.15% 94.71 1.94%  

ก ำไรสะสม-จดัสรรแลว้       77.00 2.23% 110.35 2.50% 130.65 2.68%  

ก ำไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 350.50 10.17% 423.93 9.61% 619.52 12.69%  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (3.04) -0.09% (7.67) -0.17% (2.89) -0.06%  

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,092.83 60.70% 3,870.26 87.72% 4,090.93 83.77%  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (1.07) -0.03% (0.39) -0.01% (2.12) -0.04%  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,091.76 60.67% 3,869.87 87.71% 4,088.81 83.73%  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,447.66 100.00% 4,412.31 100.00% 4,883.39 100.00%  

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

ณ 31 ธ.ค. 61 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ณ 31 ธ.ค. 62 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ณ 31 ธ.ค. 63 
(ตรวจสอบแล้ว)  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,632.52 96.14% 2,776.38 96.92% 3,116.38 98.24%  

รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม /1 105.73 3.86% 88.28 3.08% 55.70 1.76%  

รวมรายได้ 2,738.25 100.00% 2,864.66 100.00% 3,172.08 100.00%  

ตน้ทุนจำกกำรขำย (1,627.68) (59.44%) (1,668.38) (58.24%) (1,809.29) (57.04%)  

ตน้ทุนจำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม /1 (116.49) (4.25%) (105.66) (3.69%) (79.19) (2.50%)  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

ณ 31 ธ.ค. 61 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ณ 31 ธ.ค. 62 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ณ 31 ธ.ค. 63 
(ตรวจสอบแล้ว)  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รวมต้นทุน (1,744.17) (63.70%) (1,774.04) (61.93%) (1,888.48) (59.53%)  

ก าไรขั้นต้น 994.08 36.30% 1,090.62 38.07% 1,283.60 40.47%  

รำยไดอ่ื้น /2 11.34 0.41% 17.34 0.61% 15.19 0.48%  

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (191.18) (6.98%) (182.01) (6.35%) (191.66) (6.04%)  

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (386.17) (14.10%) (457.10) (15.96%) (440.47) (13.89%)  

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน - - - - (19.74) (0.62%)  

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (20.71) (0.76%) (25.95) (0.91%) (14.57) (0.46%)  

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 407.36 14.88% 442.90 15.46% 632.35 19.93%  

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (86.25) (3.15%) (89.36) (3.12%) (115.04) (3.63%)  

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 321.11 11.73% 353.54 12.34% 517.31 16.31%  

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ 323.75 11.82% 352.78 12.31% 519.02 16.36%  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นอ่ืนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนั 

- - - - - -  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (2.64) (0.10%) 0.76 0.03% (1.71) (0.05%)  

ก าไรส าหรับงวด 321.11 11.73% 353.54 12.34% 517.31 16.31%  

ก ำไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (บำท/
หุ้น) (ค  ำนวณจำกมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท) 

25.87  22.29  25.95   

ก ำไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นเจำ้ของของบริษทัใหญ่ (บำท/
หุ้น) (ค  ำนวณจำกมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) /3 

0.26  0.22  0.26   

ท่ีมำ: ขอ้มูลจำกบริษทั 
หมำยเหตุ:  /1 – หำกบริษทัไดรั้บอนุมติัรำยกำรเก่ียวโยงดงัท่ีไดก้ล่ำวไปในสำรสนเทศฉบบัน้ี จำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 23 เม.ย. 2564 แลว้นั้น กำรจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพยด์งักล่ำวจะท ำให้บริษทัไม่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะมุ่งเน้นท่ีกำรด ำเนินกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทั ณ ปัจจุบนั โดยปัจจุบนับริษทัไม่มีแผนท่ีจะ
ด ำเนินธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจหลกั แต่ทั้งน้ีหำกบริษทัพบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มกบักลุ่มธุรกิจหลกั หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีควำมน่ำสนใจ 
และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นได ้และไม่เป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป 

/2 - รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยไดด้อกเบ้ีย รำยไดค่้ำขนส่งและบริกำร รำยไดด้อกเบ้ีย รำยไดค่้ำคอมมิชชัน่ และ  อ่ืนๆ 
/3 - กำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหำคม 2561 มีมติเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวจ้ำกหุ้นละ 100 บำท เป็นหุ้นละ 1 บำท จึงค ำนวณก ำไรต่อหุ้นส ำหรับ

ปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 จำกจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีปรับเป็นมูลค่ำท่ีไวเ้ท่ำกบั 1 บำทต่อหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบก ำไรต่อ
หุ้น ณ ปัจจุบนั 
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ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
 เม่ือตน้ปี 2563 และต่อเน่ืองมำถึงปัจจุบนัได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“กำร
ระบำดของ COVID-19”) ซ่ึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำวส่งผลทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจโรงแรม 
 จำกกำรระบำดของ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนในหลำยพื้นท่ีทัว่โลก ยงัผลให้เกิดกำรควบคุมและจ ำกดักำรเดินทำง
โดยรัฐบำลประเทศต่ำง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในวถีิกำรด ำเนินชีวิตและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ซ่ึงส่งผล
ให้ผลประกอบกำรของกลุ่มโรงแรมลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั รำยไดล้ดลงร้อยละ 36.90 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 จำก
กำรปิดกำรด ำเนินธุรกิจเป็นกำรชัว่ครำวตั้งแต่เดือนเมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน 2563 ส่งผลให้เกิดกำรยกเลิกยอดจอง
กำรเขำ้พกัโรงแรมถึงจ ำนวนร้อยละ 24 ในปี 2563 ซ่ึงเป็นช่วงฤดูกำลท่องเท่ียวของธุรกิจโรงแรม และจำกกำรท่ีกลุ่ม
ลูกคำ้ต่ำงประเทศไม่สำมำรถเดินทำงมำไดใ้นช่วงของกำรระบำด และจำกกำรท่ีกลุ่มลูกคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศลด
กำรเดินทำงลงในปัจจุบนั ผูบ้ริหำรจึงไดมี้กำรเขำ้ร่วมโครงกำร เรำเท่ียวดว้ยกนั ตำมมำตรกำรกระตุน้กำรท่องเท่ียว
ของภำครัฐเพื่อดึงดูดลูกคำ้ ซ่ึงผูบ้ริหำรได้ให้ควำมใส่ใจกบัเหตุกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นพิเศษ และ              
ไดก้  ำลงัประเมินผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรวำงแผนเพื่อรับมือกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวอยำ่งมีประสิทธิผล  

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยเลือกน ำข้อยกเวน้จำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี มำถือปฏิบติั
ส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563                  
โดยเลือกท่ีจะไม่น ำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีกำรด้อยค่ำ ในกำรพิจำรณำว่ำหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ซ่ึงอำจมีผลกระทบเชิงลบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
ในอนำคตของธุรกิจโรงแรม อย่ำงไรก็ดี ผูบ้ริหำรจะคอยติดตำมผลกระทบเชิงลบของ COVID-19 และจดัให้มี
มำตรกำรท่ีเหมำะสมและทนักำรเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของกำรแพร่ระบำด COVID-19 ต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต
ของธุรกิจโรงแรม 

 
การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่วย:ล้านบาท) 

ส าหรับปี 
การเปลีย่นแปลง 

 (มกราคม - ธันวาคม)  

ปี 2563 ปี 2562 จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร  3,116.38   2,776.38   340.00  12.25% 
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม /1  55.70   88.28  -32.58  -36.90% 

รวมรายได้จากการด าเนินธุรกจิ  3,172.08   2,864.66   307.42  10.73% 
ตน้ทุนจำกกำรขำยและให้บริกำร  1,809.29   1,668.38   140.91  8.45% 
ตน้ทุนจำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม /1  79.19   105.66  -26.47  -25.05% 

รวมต้นทุนจากการด าเนินธุรกจิ  1,888.48   1,774.04   114.44  6.45% 
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ก าไรขั้นต้น  1,283.60   1,090.62   192.98  17.69% 

รำยไดอ่ื้น  15.19   17.34  -2.15  -12.41% 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย  191.66   182.01   9.65  5.30% 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  440.47   457.10  -16.63  -3.64% 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  19.74   -     19.74  100.00% 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  14.57   25.95  -11.38  -43.85% 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  632.35   442.90   189.45  42.77% 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้  115.04   89.36   25.68  28.73% 
ก าไรส าหรับปี  517.31   353.54   163.77  46.32% 

การแบ่งปันก าไร         
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม -1.71   0.76  -2.47  -325.25% 
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั  519.02   352.78   166.24  47.12% 

หมำยเหตุ:  /1 – หำกบริษทัไดรั้บอนุมติัรำยกำรเก่ียวโยงดงัท่ีไดก้ล่ำวไปในสำรสนเทศฉบบัน้ี จำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564  ในวนัท่ี 23 เม.ย. 2564 แลว้นั้น 
กำรจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยด์งักล่ำวจะท ำให้บริษทัไม่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะมุ่งเน้นท่ีกำรด ำเนินกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทั ณ ปัจจุบนั 
โดยปัจจุบนับริษทัไม่มีแผนท่ีจะด ำเนินธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจหลกั แต่ทั้งน้ีหำกบริษทัพบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงหรือทำงออ้ม
กับกลุ่มธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีควำมน่ำสนใจ และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษัทและผูถื้อหุ้นได้ และไม่เป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป 

 

รายได้จากการด าเนินธุรกจิในปี 2563 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยไดจ้ำกด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 3,172.08 ลำ้นบำท โดยเพิ่มข้ึนเท่ำกบั 

307.42  ลำ้นบำท หรือ 10.73%  เม่ือเทียบกบั ปี 2562 ท่ีมีรำยไดจ้ำกด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 2,864.66 ลำ้นบำท  
กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของรำยไดแ้ต่ละประเภทมีดงัน้ี 

1. รายได้จากการขายสินค้าท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยสินคำ้เท่ำกับ 3,116.38 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อ

รำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 98.24% โดยเพิ่มข้ึนเท่ำกบั 340.00 ล้ำนบำท (YoY 12.25%) เม่ือเทียบกบัปี 
2562 ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้เท่ำกบั 2,776.38  ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยไดจ้ำกจำกกำรด ำเนินธุรกิจรวม
เท่ำกบั 96.92% 

กำรเพิ่มข้ึนของรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้จ ำนวน 340.00 ลำ้นบำท แยกท่ีมำตำมแหล่งรำยไดด้งัน้ี  
- จำกยอดขำยในประเทศเพิ่มข้ึน 352.36 ลำ้นบำท  
- จำกยอดขำยต่ำงประเทศลดลง    12.36 ลำ้นบำท 

พิจำรณำตำมกลุ่มผลิตภณัฑ์ 6 กลุ่ม พบวำ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ีเพิ่มข้ึนสำเหตุหลกัมำจำกกลุ่มวตัถุแต่ง
กล่ินรสและสีผสมอำหำรเท่ำกบั 146.67 ลำ้นบำท กลุ่มแป้งและซอสเท่ำกบั 121.65 ลำ้นบำท และกลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมำ
ขำยไปเท่ำกบั 93.45 ลำ้นบำท  
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2. รายได้จากกิจการโรงแรม /1 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกิจกำรโรงแรมเท่ำกบั  55.70 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้

จำกกำรด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 1.76% โดยลดลงเท่ำกบั 32.58 ลำ้นบำท (YoY -36.90%)  สำเหตุหลกัเน่ืองจำกกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”)  ส่งผลให้เกิดกำรยกเลิกกำรจอง
ห้องพกัโรงแรมในช่วงฤดูกำลท่องเท่ียว และกำรปิดกำรด ำเนินธุรกิจโรงแรมทั้ง 2 แห่งเป็นกำรชัว่ครำวตั้งแต่เดือน
เมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน 2563 ตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ 
หมำยเหตุ:  /1 – หำกบริษทัไดรั้บอนุมติัรำยกำรเก่ียวโยงดงัท่ีไดก้ล่ำวไปในสำรสนเทศฉบบัน้ี จำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 23 เม.ย. 2564 แลว้นั้น กำรจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพยด์งักล่ำวจะท ำให้บริษทัไม่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะมุ่งเน้นท่ีกำรด ำเนินกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทั ณ ปัจจุบนั โดยปัจจุบนับริษทัไม่มีแผนท่ีจะ
ด ำเนินธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจหลกั แต่ทั้งน้ีหำกบริษทัพบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มกบักลุ่มธุรกิจหลกั หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีควำมน่ำสนใจ 
และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นได ้และไม่เป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป 

 

ก าไรขั้นต้นในปี 2563 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไรขั้นตน้รวมเท่ำกบั 1,283.60 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 40.47% โดยมีก ำไรขั้นตน้เพิ่มข้ึน 192.98 ลำ้นบำท (YoY 17.69%) เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมี
ก ำไรขั้นตน้รวม เท่ำกบั 1,090.62 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 38.07%  

กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของก ำไรขั้นตน้แต่ละประเภทมีดงัน้ี 
1. ก าไรขัน้ต้นจากการขายสินค้าท่ีผลิตและซ้ือมาขายไป 

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยสินคำ้ท่ีผลิตและซ้ือมำขำยไปเท่ำกบั 1,307.09 ลำ้น
บำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้เท่ำกบั 41.94% โดยเพิ่มข้ึนเท่ำกบั 199.09 ลำ้นบำท (YoY 17.97%) 
เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีก ำไรขั้นตน้จำกกำรขำยสินคำ้เท่ำกบั 1,108.00 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรขำย
สินคำ้ เท่ำกบั 39.91% กำรเพิ่มข้ึนของก ำไรขั้นตน้สอดคลอ้งกบัยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึน 

สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิ่มข้ึนของก ำไรขั้นตน้ของกลุ่มสินคำ้ ดงัน้ี กลุ่มวตัถุแต่งกล่ินรสและสีผสมอำหำร
เพิ่มข้ึน 108.57 ลำ้นบำท กลุ่มแป้งและซอสเพิ่มข้ึน 56.80 ลำ้นบำท และกลุ่มผลิตภณัฑซ้ื์อมำขำยไปเพิ่มข้ึน 34.36 ลำ้น
บำท 
2. ก าไรขัน้ต้นจากกิจการโรงแรม /1  

ใน ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขำดทุนขั้นตน้จำกกิจกำรโรงแรมเท่ำกบั 23.49 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อ
รำยไดจ้ำกกิจกำรโรงแรม เท่ำกบั -42.17% โดยมีขำดทุนเพิ่มข้ึนเท่ำกบั 6.11 ลำ้นบำท เม่ือเทียบกบั ปี 2562  ท่ีมีขำดทุน
ขั้นตน้เท่ำกบั 17.38 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยไดจ้ำกกิจกำรโรงแรม เท่ำกบั -19.69% เน่ืองมำจำกผลกระทบจำก
กำรระบำดของ COVID-19 
หมำยเหตุ:  /1 – หำกบริษทัไดรั้บอนุมติัรำยกำรเก่ียวโยงดงัท่ีไดก้ล่ำวไปในสำรสนเทศฉบบัน้ี จำกกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัท่ี 23 เม.ย. 2564 แลว้นั้น กำรจ ำหน่ำยไปซ่ึง
สินทรัพยด์งักล่ำวจะท ำให้บริษทัไม่มีกำรประกอบธุรกิจโรงแรมอีกต่อไป ซ่ึงบริษทัมีแผนท่ีจะมุ่งเน้นท่ีกำรด ำเนินกลุ่มธุรกิจหลกัของบริษทั ณ ปัจจุบนั โดยปัจจุบนับริษทัไม่มีแผนท่ีจะ
ด ำเนินธุรกิจอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มธุรกิจหลกั แต่ทั้งน้ีหำกบริษทัพบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงหรือทำงออ้มกบักลุ่มธุรกิจหลกั หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีควำมน่ำสนใจ 
และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นได ้และไม่เป็นธุรกิจท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัจะท ำกำรพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป 

 



 
        
                                   

      

 
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  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563  
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรเท่ำกบั 632.13 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อ

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 19.93% โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร ลดลง 6.98 
ล้ำนบำท (YoY -1.09%) เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 639.11 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 22.31%   

สำเหตุหลกัของค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรท่ีเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย 
- ค่ำใช้จ่ำยท่ีปรึกษำกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยในกำรน ำเสนอขอ้มูลให้กบันักลงทุนลดลงจ ำนวน 15.04 

ลำ้นบำท ซ่ึงถูกบนัทีกไปในปี 2562  
- ค่ำใชจ่้ำยประมำณกำรผลประโยชน์พนกังำนเม่ือเกษียณอำยลุดลง 11.35 ลำ้นบำท เน่ืองจำกไดบ้นัทึก

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนัจำกกำรปรับเพิ่มอตัรำค่ำชดเชยให้กบัลูกจำ้งท่ีท ำงำนตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไปให้
ไดค้่ำชดเชยอตัรำใหม่จำกเดิม 300 วนั เป็น 400 วนั ตำมกฎหมำยแรงงำนฉบบัใหม่ท่ีบนัทึกไปในปี 
2562 

- กำรตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำโรงแรมลดลงจ ำนวน 11.56 ลำ้นบำท ซ่ึงถูกบนัทีกไปในปี 2562 
- สุทธิจำกกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน จ ำนวน 9.75 ลำ้นบำท และ 
- กำรเพิ่มข้ึนของค่ำนำยหนำ้และค่ำส่งเสริมกำรขำย จ ำนวน 4.83 ลำ้นบำท และ 
- กำรเพิ่มข้ึนของค่ำใชจ่้ำยในกำรศึกษำและวำงแผนกำรตลำด และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ส ำหรับ

ธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ จ  ำนวน 10.62 ลำ้นบำท 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ในปี 2563 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน จ ำนวนเงิน 19.74 ล้ำนบำท มำจำกกำรรับรู้ค่ำเผื่อผล
ขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
ก าไรส าหรับปี 2563  

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีก ำไรส ำหรับปีเท่ำกบั 517.31 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 16.31% โดยเพิ่มข้ึนเท่ำกบั 163.77 ลำ้นบำท (YoY 46.32%)  เม่ือเทียบกบัปี 2562  ท่ีมีก ำไร
ส ำหรับปีจ ำนวน 353.54 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 12.34%  
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ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท ในปี 2563  
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัเท่ำกบั 519.02 ลำ้นบำท คิด

เป็นสัดส่วนต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 16.36% โดยเพิ่มข้ึนเท่ำกบั 166.24 ลำ้นบำท (YoY 47.12%)  
เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทัจ ำนวน 352.78 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อรำยได้
จำกกำรด ำเนินธุรกิจรวมเท่ำกบั 12.31%  
 
การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วม เท่ำกบั 4,883.40 ลำ้นบำท โดยมีสินทรัพย์
รวมเพิ่มข้ึนเท่ำกบั 471.08 ลำ้นบำท  หรือ เพิ่มข้ึน 10.68%  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีมีสินทรัพยร์วม
เท่ำกบั 4,412.31 ลำ้นบำท  

รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัประกอบดว้ย  
- กำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ ำนวน 620.76 ลำ้นบำท  สำเหตุหลกัประกอบดว้ย 

• เงินสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในอำคำรและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ จ ำนวน 421.93 ลำ้นบำท  
• กำรลงทุนเงินฝำกประจ ำกบัสถำบนักำรเงินจ ำนวนเงินสุทธิ 394 ลำ้นบำท 
• กำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 300 ลำ้นบำท 
• กำรจ่ำยคืนเงินกูย้มืใหก้บัสถำบนักำรเงินและกิจกำรท่ีก่ียวขอ้งกนั จ ำนวน 104.09 ลำ้นบำท 
• สุทธิจำกเงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 609.72 ลำ้นบำท 

 
- กำรเพิ่มข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนจ ำนวน 114.74 ลำ้นบำท เน่ืองจำกยอดขำยสินคำ้ท่ีเพิ่มข้ึน

และเงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับค่ำใชจ่้ำยน ำเขำ้สินคำ้และซ้ือเคร่ืองจกัร กลุ่มกิจกำรมีระยะเวลำในกำร
เก็บหน้ีเฉล่ียส ำหรับธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ ในปี 2563 นำนข้ึน 2 วนัเม่ือเทียบกบัปี  2562 

- กำรเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์ทำงกำรเงินจ ำนวน 400.10 ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนเงินฝำกประจ ำกบั
สถำบนักำรเงิน  

- กำรเพิ่มข้ึนของสินคำ้คงเหลือจ ำนวน 74.47 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัเพื่อกำรรองรับค ำสั่งซ้ือในอนำคต 
ส่งผลต่อกำรเพิ่มข้ึนของวตัถุดิบจ ำนวน 75.93 ลำ้นบำท วสัดุหีบห่อและวสัดุส้ินเปลือง จ ำนวน 18.11 
ลำ้นบำท และสุทธิจำกกำรลดลงของสินคำ้ส ำเร็จรูป จ ำนวน  19.56 ลำ้นบำท 

- กำรลดลงของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 244.83 ลำ้นบำท สำเหตุหลกัมำจำกกำรโอน
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
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ท่ี 16 เร่ืองสัญญำเช่ำ จ  ำนวน 519.09 ลำ้นบำท และลดลงจำกค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี จ ำนวน 139.07 
ลำ้นบำท สุทธิจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเพิ่มข้ึนระหวำ่งปี จ  ำนวน 415.08 ลำ้นบำท 

- กำรเพิ่มข้ึนของรำยกำรสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ จ  ำนวน 751.40 ลำ้นบำท โดยกำรรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใชท่ี้เป็นกำรเช่ำสินทรัพย ์จำกกำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง
สัญญำเช่ำ 

หน้ีสิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวม เท่ำกบั 794.58 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อ

สินทรัพยร์วมเท่ำกบั  16.27% โดยมีหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึน 252.14 ลำ้นบำท หรือ เพิ่มข้ึน 46.48% เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 ท่ีมีหน้ีสินรวมเท่ำกบั 542.44 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ำกบั 12.29%  

รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัประกอบดว้ย 
- กำรเพิ่มข้ึนของเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน จ ำนวน 54.23 ลำ้นบำท จำกกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบและสินคำ้

เพื่อรองรับยอดขำยท่ีเพิ่มข้ึน จ ำนวน 46.88 ลำ้นบำท จำกกำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวรเพิ่มข้ึน จ ำนวน 8.93 
ลำ้นบำท 

- กำรลดลงของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 104.09 ลำ้นบำท จำกกำร
จ่ำยช ำระคืน  

- กำรเพิ่มข้ึนของรำยกำรหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจ ำนวน 271.86 ล้ำนบำท จำกกำรถือปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญำเช่ำ ส ำหรับสัญญำเช่ำเดิมและสัญญำเช่ำฉบบั
ใหม่เพิ่มข้ึน 

- กำรเพิ่มข้ึนของค่ำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย จ ำนวน 24.12 ลำ้นบำท จำกภำษีส ำหรับปี 2563 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทั เท่ำกบั 4,090.93 ลำ้นบำท 
คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ำกบั 83.77% โดยมีส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทั เพิ่มข้ึน 220.67 ลำ้นบำท หรือ 
เพิ่มข้ึน 5.70%  เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงมีส่วนของผูเ้ป็นเจำ้ของของบริษทั เท่ำกบั 3,870.27 ลำ้น
บำท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพยร์วมเท่ำกบั 87.72%  มีรำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัมำจำกก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็น
เจำ้ของของบริษทัของปี 2563 จ ำนวน 519.02 ลำ้นบำท สุทธิจำกกำรจ่ำยเงินปันผล 300 ลำ้นบำท ผลกระทบจำกกำร
ปรับก ำไรสะสมตน้ปีจำกกำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
จ ำนวน 0.88 ลำ้นบำท และองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ เพิ่มข้ึน 4.78 ลำ้นบำท 
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งบกระแสเงินสด 
งบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

- กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 609.72 ลำ้นบำท   
- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 817.23 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ใชไ้ปเพื่อกำรลงทุนใน

โรงงำน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของบริษทัและบริษทัย่อย จ ำนวน 421.93 ลำ้นบำท น ำไปลงทุนใน
เงินฝำกประจ ำกบัสถำบนักำรเงิน จ ำนวนเงินสุทธิ 394 ลำ้นบำท  

- กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจำกกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 414.53 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เพื่อช ำระเงินกูย้ืม
ระยะยำว   จำกสถำบนักำรเงินและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำนวน 104.09 ล้ำนบำท จ่ำยเงินปันผล 
จ ำนวน 300 ลำ้นบำท และจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ จ  ำนวน 10.44 ลำ้นบำท 

- รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เท่ำกบั 1,234.42 ลำ้นบำท และ 
ณ วนัท่ี      31 ธนัวำคม 2563 เท่ำกบั 613.66 ลำ้นบำท 

 
15. ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
-  ไม่มี  - 

 
16. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมช่ือกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ 
รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย 6 ของหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
 
 

บริษทัขอรับรองวำ่สำรสนเทศในรำยงำนน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประกำร 

 

 

     

   

ขอแสดงควำมนบัถือ 

บริษทั อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 

นำงเบญจวรรณ รัตนประยรู 
ประธำนกรรมกำร 

 


