รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้ ริหารของกิจการเป็ น
ผู้รบั ผิด ชอบในการจัดท าและนาเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการให้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับข้อมูลทาง
การเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบ ัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุ คลากรซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธกี ารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขี อบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชือ่ มันว่
่ าจะพบเรือ่ งทีม่ นี ัยสาคัญทัง้ หมดซึง่ อาจจะพบได้จากการตรวจสอบ
ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีส่ อบทานได้
ข้อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึน้ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรือ่ ง รายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
กรุงเทพมหานคร
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ข้อมูลทางการเงิ นรวมและข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการระหว่างกาล
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงิ นรวม

ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

316,562,579
6,070,230
660,446,022

249,418,066
13,185,082
636,121,711

165,243,983
557,239,108

92,832,321
483,120,804

10, 23

-

-

24,500,000

30,500,000

10, 23
11

748,877,493
10,184,382

746,038,948
3,389,613

50,356,936
456,256,599
1,787,508

483,741,742
1,910,468

1,742,140,706

1,648,153,420

1,255,384,134

1,092,105,335

3,159,700
67,126,009
1,606,735,338
14,808,707

9,159,700
1,721,618,375
23,696,716

756,023,624
105,413,238
744,142,405
8,460,430

715,465,045
76,576,127
809,307,338
14,797,816

32,051,763
16,190,485

30,405,192
14,622,679

12,123,311
67,041,667
8,508,247

13,490,672
126,416,667
9,607,747

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,740,072,002

1,799,502,662

1,701,712,922

1,765,661,412

รวมสิ นทรัพย์

3,482,212,708

3,447,656,082

2,957,097,056

2,857,766,747

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

8
9

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการเบิกใช้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

12
13
14
14
10, 23

……………………………………….…………………………..…. กรรมการ
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
2

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงิ นรวม

ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

16
15

326,000,131
316,573,074

225,000,000
338,264,493

206,000,000
248,425,748

115,000,000
269,187,883

16

21,746,320

27,787,306

8,140,000

14,640,000

16

63,107

768,137

-

642,634

141,277,537
11,071,710
8,093,634

34,345,854
35,358,795
8,528,839

109,458,537
9,663,216
4,633,356

10,945,854
31,260,820
3,929,797

824,825,513

670,053,424

586,320,857

445,606,988

16
16

59,517,217
37,412,089

74,267,078
34,668,442

15,680,000
35,187,702

20,160,000
32,835,396

16, 23
17

413,952,463
52,862,945

538,434,146
38,479,660

339,321,463
34,229,254

437,834,146
24,364,512

563,744,714

685,849,326

424,418,419

515,194,054

1,388,570,227

1,355,902,750

1,010,739,276

960,801,042

หมายเหตุ
หนี้ สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อน่ื
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สนิ จากสัญญาเช่าการเงิน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่

16, 23

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ จากสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
3

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงิ นรวม

ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

1,480,000,000
93,663,209

1,480,000,000
93,663,209

1,480,000,000
93,663,209

1,480,000,000
93,663,209

94,712,575

94,712,575

-

-

90,500,000
344,509,077
(8,301,024)

77,000,000
350,502,734
(3,046,750)

90,500,000
282,194,571
-

77,000,000
246,302,496
-

รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

2,095,083,837
(1,441,356)

2,092,831,768
(1,078,436)

1,946,357,780
-

1,896,965,705
-

รวมส่วนของเจ้าของ

2,093,642,481

2,091,753,332

1,946,357,780

1,896,965,705

รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้าของ

3,482,212,708

3,447,656,082

2,957,097,056

2,857,766,747

หมายเหตุ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจานวน 2,000,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญจานวน 1,480,000,000 หุน้
ชาระเต็มมูลค่าแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจ

19
19

ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ

20

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
4

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
1

ข้อมูลทัวไป
่

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย และมีทอ่ี ยูต่ ามทีไ่ ด้จดทะเบียนดังนี้
สานักงานใหญ่: เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษทั และบริษทั ย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ คือ ผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ขนมปั ง สิง่ ปรุงรสสี กลิน่ เครื่องหอมและเคมีภณ
ั ฑ์ประเภทอาหาร
เพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครือ่ งดื่ม และเครือ่ งอุปโภค และธุรกิจโรงแรม
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงินบาท เว้นแต่ได้ระบุเป็ นอย่างอื่น
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ได้มกี ารสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
2

เกณฑ์การจัดทาข้อมูลทางการเงิ น

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล และข้อกาหนดเพิม่ เติมอื่นเกีย่ วกับรายงานทางการเงินทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่ บั งบการเงินของรอบปี บญ
ั ชีวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึน้ จากข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดั ทาตามกฎหมาย ในกรณีท่มี ีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาล
ฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
รายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ เป็ นครัง้ คราวในระหว่างงวดปี บญ
ั ชีจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดง
รายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิน้ งวดปี บญ
ั ชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตัง้ ค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับทีใ่ ช้กบั ผลกาไรรวมทัง้ ปี ทค่ี าดว่าจะได้
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
3

นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญ ชีท่ีใช้ใ นการจัด ท าข้อ มู ล ทางการเงิน ระหว่ างกาลเป็ นนโยบายเดีย วกันกับ นโยบายการบัญชีท่ีใ ช้ในการจัดท า
งบการเงินสาหรับงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นเรือ่ งทีอ่ ธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อกลุ่มกิ จการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ก)

เครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงิน ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

เรือ่ ง การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน
เรือ่ ง การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ
เรือ่ ง การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานเกีย่ วกับเครือ่ งมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและการตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง และการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ส่งผลให้กลุ่มกิจการและบริษทั รับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเกือบทัง้ หมดทีก่ ลุ่ม กิจการ
และบริษทั เป็ นผูเ้ ช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน
อีกต่อไป กลุ่มกิจการและบริษทั ต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์ (สิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์ทเ่ี ช่า) และหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า เว้นแต่ เป็ น
สัญญาเช่าระยะสัน้ หรือเป็ นสัญญาเช่าสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าต่า
ผูบ้ ริหารของกลุ่มกิจการกาลังอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดังกล่าวต่อกลุ่มกิจการและบริษทั
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
4

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรือ่ ง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
กลุ่ มกิจการและบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลู กค้ามาถือปฏิบ ัติตงั ้ แต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วธิ รี บั รูผ้ ลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นรายการปรับปรุงกับ
กาไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้ประเมินและพิจารณาว่า
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวไม่มผี ลกระทบทีม่ นี ยั สาคัญต่อกลุ่มกิจการและบริษทั ดังนัน้ จึงไม่ได้ปรับปรุงรายการกาไรสะสม
ต้นงวด
5

การประมาณการ

ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติทม่ี ผี ลกระทบต่อการนานโยบายการ
บัญชีมาใช้ และจานวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สนิ รายได้และค่าใช้จ่าย ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มนี ัยสาคัญในการนานโยบายการบัญ ชีของกลุ่มกิจการและ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่สาคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการที่มอี ยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การเปลีย่ นแปลงประมาณการจากงวดก่อน
ในการจัด ท าข้อ มูล ทางการเงิน ระหว่างกาลนี้ อายุ ก ารให้ป ระโยชน์ ท่ีป ระมาณการไว้ข องโรงงาน อาคารส านัก งานและโรงแรม
ได้เปลีย่ นไปจากทีใ่ ช้สาหรับงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษทั ได้เปลี่ยนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ ของโรงงาน อาคารสานักงานและ
โรงแรม จากเดิมบริษทั ประมาณอายุการให้ประโยชน์ 20 ปี เปลีย่ นเป็ นประมาณอายุการให้ประโยชน์ 20 - 55 ปี
กลุ่มกิจการและบริษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้วธิ เี ปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูล
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มีผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวดังนี้
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี
ตามอายุการให้ ตามอายุการให้
ประโยชน์เดิ ม
ประโยชน์ ใหม่
งบแสดงฐานะการเงิ น
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าเสือ่ มราคา

ผลต่าง

588,635,647
(6,002,708)
(219,577,426)
364,605,587

588,635,647
(6,002,708)
(218,056,350)
366,126,663

1,521,076
1,521,076

18,498,425

16,977,349

1,521,076

ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี
ตามอายุการให้ ตามอายุการให้
ประโยชน์เดิ ม
ประโยชน์ ใหม่
ผลต่าง
งบแสดงฐานะการเงิ น
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าเสือ่ มราคา

261,334,108
(121,403,400)
139,930,708

261,334,108
(120,270,389)
141,063,719

1,133,011
1,133,011

8,181,355

7,048,344

(1,133,011)
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
6

ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้

ผูม้ อี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านสายการเงินของกลุ่มกิจการระบุส่วนงานทีร่ ายงานของธุรกิจเพื่อใช้ในการวัดผลการดาเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยจาแนกตามทีม่ าของรายได้ ได้แก่ กลุ่มรายได้ในประเทศและ
กลุ่มรายได้สง่ ออกต่างประเทศ ซึง่ ประกอบธุรกิจประเภทผลิตและจาหน่าย และธุรกิจโรงแรม ดังนี้

รายได้ในประเทศ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่

รายได้ตามส่วนงาน
หัก รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากลูกค้าภายนอก
กาไรขาดทุนตามส่วนงาน

ผลิ ตและจาหน่ าย
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

ข้อมูลทางการเงินรวม
รายได้ส่งออกต่างประเทศ
ธุรกิ จโรงแรม
ผลิ ตและจาหน่ าย
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

1,878,011,819
(153,211,551)
1,724,800,268

1,839,259,771
(166,080,379)
1,673,179,392

63,527,193
(27,230)
63,499,963

77,127,386
(7,200)
77,120,186

390,810,300
(80,218,886)
310,591,414

313,340,361
(47,972,598)
265,367,763

2,332,349,312
(233,457,667)
2,098,891,645

2,229,727,518
(214,060,177)
2,015,667,341

774,312,101

667,776,674

(15,644,872)

(10,231,909)

56,452,181

62,174,556

815,119,410

719,719,321

4,704,437
(140,234,500)
(340,337,200)
(22,104,255)
317,147,892
(63,947,751)
253,200,141

8,350,661
(142,701,449)
(282,733,652)
(12,823,974)
289,810,907
(59,134,696)
230,676,211

2,053,396,982
45,494,663
2,098,891,645

1,963,091,360
52,575,981
2,015,667,341

รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ สาหรับงวด
จังหวะเวลาการรับรูร้ ายได้
เมือ่ ปฏิบตั ติ ามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน้ (point in time)
ตลอดช่วงเวลาทีป่ ฏิบตั ติ ามภาระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ (over time)
รวมรายได้

รวม
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

1,724,800,268
1,724,800,268

1,673,179,392
1,673,179,392

20,683,710
42,816,253
63,499,963

26,385,902
50,734,284
77,120,186

307,913,004
2,678,410
310,591,414

263,526,066
1,841,697
265,367,763
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ในระหว่างงวดกลุ่มกิจการมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ ภายนอกจานวน 1 ราย ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 17 ของรายได้จากการขายและบริการ
ของกลุ่ ม กิจ การ ซึ่ง อยู่ ใ นส่ ว นงานผลิต และจ าหน่ ายในประเทศ โดยมีร ายได้ส าหรับ งวดเก้ า เดือ นจากลู ก ค้า ดัง กล่ า วจ านวน
338,373,873 บาท (สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 : ลูกค้ารายใหญ่จานวน 2 ราย ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 15 และ
ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและบริการของกลุ่มกิจการ ซึ่งอยู่ในส่วนงานผลิตและจาหน่ ายในประเทศ ตามลาดับ โดยมีจานวน
498,446,229 บาท)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีอ่ ยู่ในต่างประเทศของกลุ่มกิจการนัน้ มีจานวนไม่เป็ นสาระสาคัญ
7

มูลค่ายุติธรรม

กลุ่มกิจการและบริษทั ไม่มยี อดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
8

เงิ นลงทุนระยะสัน้

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนระยะสัน้ ดังนี้
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
เงิ นลงทุนระยะสัน้
เงินฝากประจา
รวมเงินลงทุนระยะสัน้

6,070,230
6,070,230

6,070,230
6,070,230

13,185,082
13,185,082

13,185,082
13,185,082

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เงินลงทุนระยะสัน้ มีการเปลีย่ นแปลงดังนี้
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
เงิ นฝากประจา
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุทธิ
เพิม่ ขึน้
จาหน่ายออกไป
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ

13,185,082
6,000,000
(13,114,852)
6,070,230

เงินฝากประจากับสถาบันการเงินมีระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน มีอตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 1.00 ต่อปี
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 1.30 ต่อปี )
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
9

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 23)
ลูกหนี้การค้า - กิจการโรงแรม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อ่นื บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 23)
ลูกหนี้อ่นื กิจการอื่น
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ

612,445,674
1,635,778
(17,783,248)
596,298,204
21,754,321
22,949,308

626,820,494
230,743
2,970,342
(31,225,400)
598,796,179
9,138,826
19,149,183

444,596,413
87,090,951
(15,092,736)
516,594,628
15,543,198
5,785,470

424,294,693
66,083,893
(28,136,288)
462,242,298
4,885,385
7,718,899

4,005,288
15,179,224
259,677
660,446,022

8,937,539
99,984
636,121,711

19,111,315
204,497
557,239,108

8,216,316
57,906
483,120,804

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ลูกหนี้มูลค่า 20,897 บาท ของกลุ่มกิจการได้ถูกตัดจาหน่ ายเป็ นหนี้สูญ
ระหว่างงวดเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บได้ (ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจการและบริษทั บันทึก
หนี้สญ
ู ระหว่างปี จานวน 40,319 บาท)
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่นและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระได้ ดังนี้
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

381,331,981
190,945,242
22,153,941
1,865,392
17,784,896
614,081,452
(17,783,248)
596,298,204

436,063,688
155,108,334
6,434,281
2,668,759
29,746,517
630,021,579
(31,225,400)
598,796,179

303,533,772
182,593,600
27,462,826
3,004,430
15,092,736
531,687,364
(15,092,736)
516,594,628

320,510,600
129,009,065
10,542,526
3,191,391
27,125,004
490,378,586
(28,136,288)
462,242,298
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
10 เงิ นให้ก้ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
หมุนเวียน
กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
- ส่วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 23)
- เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 23)
รวม

-

-

24,500,000

30,500,000

-

-

50,356,936
74,856,936

30,500,000

ไม่หมุนเวียน
กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 23)
รวม

-

-

67,041,667
67,041,667

126,416,667
126,416,667

รวมเงิ นให้ก้ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

141,898,603

156,916,667
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
11 สิ นค้าคงเหลือ
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
สินค้าสาเร็จรูป
วัตถุดบิ
วัสดุหบี ห่อ
วัสดุสน้ิ เปลือง
รวม
หัก ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้า
หัก ค่าเผือ่ สินค้าล้าสมัย
สินค้าระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจจัดจาหน่าย - สุทธิ
อาหารและเครือ่ งดื่ม
วัสดุสน้ิ เปลือง
รวมสินค้าคงเหลือ - ธุรกิจโรงแรม - สุทธิ
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

426,957,352
248,136,042
49,602,008
11,744,295
736,439,697
(3,924,203)
(31,628,330)
700,887,164
45,140,681
746,027,845

411,648,222
266,416,496
40,209,208
14,147,543
732,421,469
(5,410,599)
(34,636,964)
692,373,906
50,511,815
742,885,721

270,763,149
118,022,583
39,078,174
9,950,498
437,814,404
(2,092,258)
(16,677,172)
419,044,974
37,211,625
456,256,599

270,173,779
149,497,067
33,095,297
12,439,866
465,206,009
(5,163,360)
(19,947,598)
440,095,051
43,646,691
483,741,742

912,431
1,937,217
2,849,648

1,167,528
1,985,699
3,153,227

-

-

748,877,493

746,038,948

456,256,599

483,741,742

ระหว่างงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษทั กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั เป็ นจานวนเงิน 1,486,396 บาท และ 3,071,102 บาท ตามลาดับ (ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2561 : กลุ่มกิจการและบริษทั กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับ มูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั
เป็ นจานวน 751,997 บาท และ 871,708 บาท ตามลาดับ) ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษทั ได้รบั รู้ผลขาดทุนค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเป็ นจานวนเงิน
3,008,634 บาท และ 3,270,426 บาท ตามลาดับ (ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 : ได้รบั รู้ผลขาดทุนค่าเผื่อ
สินค้าล้าสมัยเป็ นจานวนเงิน 17,989,566 บาท และ 11,633,744 บาท ตามลาดับ) ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
12 เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บริษทั ย่อย
รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

756,023,624
756,023,624

715,465,045
715,465,045

รายละเอียดของเงินลงทุนของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้

บริ ษทั
R&B Food Supply Vietnam Limited
Liability Company
PT RBFood Supply Indonesia
PT RBFood Manufaktur Indonesia
บริษทั ไทยเฟลเวอร์
แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด
บริษทั พรีเมีย่ มฟู้ดส์ จากัด
บริษทั เบสท์ โอเดอร์ จากัด
Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd.

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิ จ/
ประเทศ
ที่จดทะเบียนจัดตัง้

ลักษณะของธุรกิ จ

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยกลุ่มกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

สัดส่วนของหุ้นสามัญ
ที่ถือโดยส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

มูลค่าเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

เวียดนาม
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

ผลิตและจัดจาหน่าย
จัดจาหน่าย
ผลิตและจัดจาหน่าย

100.00
60.00
80.00

100.00
60.00
80.00

40.00
20.00

40.00
20.00

22,762,000
14,894,570
36,278,932

22,762,000
14,894,570
9,087,266

ไทย
ไทย
ไทย
จีน

ผลิตและจัดจาหน่าย
ผลิตและจัดจาหน่าย
ผลิตและจัดจาหน่าย
จัดจาหน่าย

99.99
99.99
99.97
100.00

99.99
99.99
99.97
-

0.01
0.01
0.03
-

0.01
0.01
0.03
-

187,970,392
444,174,099
36,576,718
13,366,913
756,023,624

187,970,392
444,174,099
36,576,718
715,465,045

ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษทั ได้ทาการจ่ายชาระค่าหุ้นคงค้างในบริษทั PT RBFood Manufaktur
Indonesia จานวน 22,674,625 บาท และ 4,517,041 บาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ท าการจ่ ายช าระค่ าหุ้นคงค้างในบริษัท Guanghzhou Thai Delicious Food Co., Ltd จ านวน
13,366,913 บาท
เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด บริษทั พรีเมีย่ มฟู้ดส์ จากัด
และบริษทั เบสท์ โอเดอร์ จากัด ได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 1.31 บาทต่อหุน้
เป็ นจานวนเงิน 48 ล้านบาท จานวน 0.36 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเงิน 1.59 ล้านบาทและจานวน 44.38 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเงิน
16.20 ล้ า นบาท ตามล าดับ โดยรวมเป็ นจ านวนเงิน ทัง้ สิ้น 65.79 ล้ า นบาท ซึ่ ง เงิน ปั น ผลดัง กล่ า วถู ก จ่ า ยให้ผู้ถือ หุ้น ในวัน ที่
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
13 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดิน
บาท

ข้อมูลทางการเงิ น
เฉพาะกิ จการ
ที่ดิน อาคาร
และส่วนปรับปรุงอาคาร
บาท

67,126,009
67,126,009
126,800,000

76,576,127
32,565,208
(3,728,097)
105,413,238
129,717,550

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุทธิ
การโอนจากทีด่ นิ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ค่าเสือ่ มราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ
มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มกิจการและบริษทั ประกอบด้วยที่ดนิ อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร โดยที่ดนิ
ถูกประเมินมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบข้อมูลตลาด นอกจากนี้ส่วนของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารถูกประเมินมูลค่ายุตธิ รรม
โดยใช้วธิ รี ายได้ ข้อมูลหลักทีบ่ ริษทั ใช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าตามอัตราตลาดสุทธิ
จากกระแสเงินสดจ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ และอัตราคิดลดอ้างอิงจากสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนและ
ต้นทุนทางการเงินของบริษทั ซึ่งผูบ้ ริหารเห็นสมควร บวกด้วยอัตราความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม อัตราคิดลดทีใ่ ช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะ
ตลาดปั จจุบนั ในเรือ่ งมูลค่าของการเงินและปั จจัยความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม โดยส่วนใหญ่มอี ตั ราคิดลดร้อยละ 12 ต่อปี
14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รายการเคลื่อนไหวของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มีดงั นี้

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
การจาหน่ายออกไป/ตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคา/ค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
โอนออกไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ที่ดิน อาคาร
สิ นทรัพย์
ที่ดิน อาคาร
สิ นทรัพย์
และอุปกรณ์
ไม่มีตวั ตน
และอุปกรณ์
ไม่มีตวั ตน
บาท
บาท
บาท
บาท
1,721,618,375
91,399,713
(1,389,258)
(126,185,756)
(11,551,213)
(67,126,009)
(30,514)
1,606,735,338

23,696,716
1,721,849
(10,609,858)
14,808,707

809,307,338
51,438,570
(19,923,149)
(64,115,146)
(32,565,208)
744,142,405

14,797,816
898,000
(7,235,386)
8,460,430
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและบริษทั ได้นาทีด่ นิ และอาคารบางส่วนไปเป็ นหลักประกันสาหรับเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
(หมายเหตุ 16)
ในระหว่างงวดไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2562 อาคารและอุปกรณ์ของธุรกิจโรงแรมทัง้ สองแห่งของกลุ่มกิจการ ได้เกิดการด้อยค่าจานวน 11.55 ล้านบาท
ซึง่ กลุ่มกิจการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยสถานการณ์ทท่ี าให้
เกิดข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์เนื่องจากธุรกิจโรงแรมทัง้ สองแห่งมีผลการดาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การด้อยค่าดังกล่าว
เกิดขึน้ เนื่องจากมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน (ซึ่งก็คอื มูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขาย) ต่ ากว่ามู ลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ ซึง่ คานวณโดยอ้างอิงจากหน่วยทีก่ ่อให้เกิดเงินสดคือสินทรัพย์ของธุรกิจโรงแรม ฝ่ ายบริหารกาหนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนจาก
มูลค่าจากการใช้ ซึง่ ถูกประเมินล่าสุดโดยผูป้ ระเมินอิสระทีม่ คี ุณสมบัตขิ องผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอัตราคิดลดทีใ่ ช้ในการประมาณการมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด เท่ากับร้อยละ 11
15 เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 23)
เจ้าหนี้อ่นื - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อ่นื - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 23)
เจ้าหนี้กรรมการ (หมายเหตุ 23)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจาค่าห้องพักทีม่ กี ารจอง
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

200,120,287
49,795,243
2,188,613
7,723,426
55,322,286
1,423,219
316,573,074

204,456,627
23,009,240
30,133,845
3,959,162
1,311,296
73,441,381
1,952,942
338,264,493

153,606,776
13,515,337
33,730,504
6,485,782
6,179,350
34,907,999
248,425,748

168,746,317
31,044,202
18,261,617
3,543,335
689,423
46,902,989
269,187,883
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
16 เงิ นกู้ยืม
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาว
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
- หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื จากบุคคลหรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 23)
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(หมายเหตุ 23)
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
เงิ นกู้ยืมรวม

131
326,000,000

225,000,000

206,000,000

115,000,000

21,746,320
63,107

27,787,306
768,137

8,140,000
-

14,640,000
642,634

141,277,537
489,087,095

34,345,854
287,901,297

109,458,537
323,598,537

10,945,854
141,228,488

59,517,217
37,412,089

74,267,078
34,668,442

15,680,000
35,187,702

20,160,000
32,835,396

413,952,463
510,881,769
999,968,864

538,434,146
647,369,666
935,270,963

339,321,463
390,189,165
713,787,702

437,834,146
490,829,542
632,058,030

เงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน คือ ตั ๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดือนในสกุลเงินบาท ประเภทมีหลักประกันเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงาน ตั ๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ 2.40 ถึงร้อยละ 4.53 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 2.40 ถึง
ร้อยละ 4.75 ต่อปี ) เงินกูย้ มื ดังกล่าวค้าประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์และทีด่ นิ บางส่วนของกลุ่มกิจการและบริษทั (หมายเหตุ 14)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน คือ เงินกูย้ มื ประเภทมีหลักประกันจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศของกลุ่มกิจการและบริษทั ในสกุลเงินบาท
เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 81.26 ล้านบาท และ 23.82 ล้านบาทตามลาดับ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ถึง 6.25 ต่อปี โดยมีกาหนดชาระคืน
เงินต้นทุกเดือนจานวน 4 งวดถึง 51 งวด งวดละ 0.28 ล้านบาท ถึง 1.05 ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวค้าประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์และ
ทีด่ นิ บางส่วนของกลุ่มกิจการและบริษทั (หมายเหตุ 14)
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
การเปลีย่ นแปลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ ได้ดงั นี้

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงิ น
รวม
บาท

ข้อมูลทางการเงิ น
เฉพาะกิ จการ
บาท

327,054,384
519,400,000
(439,190,847)
407,263,537

149,800,000
319,400,000
(239,380,000)
229,820,000

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
กูย้ มื ระหว่างงวด
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ราคาตามบัญชีปลายงวด
กลุม่ กิจการและบริษทั มีวงเงินกูย้ มื ทีย่ งั ไม่ได้เบิกออกมาใช้ดงั ต่อไปนี้
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
- ครบกาหนดภายใน 1 ปี
- ครบกาหนดเกิน 1 ปี

328,310,836
900,000

219,719,483
900,000

ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
73,900,000
-

47,700,000
-

วงเงินกู้ยมื ที่จะครบกาหนดภายในหนึ่งปี เป็ นวงเงินกู้ยมื ของแต่ละปี ท่จี ะมีการทบทวนตามวาระ และได้รบั มาเพื่อใช้ในการขยาย
การดาเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษทั
17 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลีย่ นแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้ระหว่างงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 มีดงั นี้

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
ต้นทุนบริการอดีต
จ่ายชาระผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลทางการเงิ น
รวม
บาท

ข้อมูลทางการเงิ น
เฉพาะกิ จการ
บาท

38,479,660
3,651,220
911,259
10,027,206
(206,400)
52,862,945

24,364,512
1,885,415
590,131
7,389,196
34,229,254
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
18 ภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

65,592,974
(1,645,223)
63,947,751

63,831,342
(4,696,646)
59,134,696

ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
55,117,289
1,367,362
56,484,651

48,638,311
(2,134,717)
46,503,594

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างกาลตัง้ เป็ นค่าใช้จ่ายด้วยการประมาณการของกลุ่มกิจการและบริษทั โดยฝ่ ายบริหารในอัตราภาษีเดียวกับ
ทีใ่ ช้กบั กาไรรวมทัง้ ปี ทค่ี าดว่าจะเกิดขึน้ คืออัตราร้อยละ 20.18 ต่อปี และ 16.05 ต่อปี ตามลาดับ (ประมาณการอัตราภาษีเงินได้ของกลุ่ม
กิจการและบริษทั ทีใ่ ช้ในงวดระหว่างกาลปี ก่อน คืออัตราร้อยละ 20.40 ต่อปี และ 20.04 ต่อปี ตามลาดับ)
19 ทุนเรือนหุ้น
จานวน
จานวนหุ้น
หุ้นเดิ ม หลังการแตกหุ้น

หุ้นสามัญ ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น
บาท
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การออกหุน้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

6,380,000
8,420,000
14,800,000

638,000,000
842,000,000
1,480,000,000

638,000,000
842,000,000
1,480,000,000

93,663,209
93,663,209

731,663,209
842,000,000
1,573,663,209

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

14,800,000
14,800,000

1,480,000,000
1,480,000,000

1,480,000,000
1,480,000,000

93,663,209
93,663,209

1,573,663,209
1,573,663,209

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากจานวน 638 ล้านบาท
(แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 6,380,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท) เป็ นจานวน 1,480 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 14,800,000 หุน้
มูล ค่ า หุ้น ละ 100 บาท) บริษัท ได้ร ับ ช าระค่ า หุ้น ทัง้ หมดและได้จ ดทะเบีย นเพิ่ม ทุ น ดัง กล่ า วกับ กระทรวงพาณิ ช ย์แ ล้ว เมื่อ วัน ที่
11 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในที่ประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุ ม ัติให้เปลี่ยนแปลงมู ลค่ าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ทาให้จานวนหุน้ สามัญของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 14,800,000 หุน้ เป็ น 1,480,000,000 หุน้ และ
เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,480 ล้านบาท (แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,480,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็ น 2,000 ล้านบาท
(แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 2,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท) เพือ่ ออกและเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนครัง้ แรก (“IPO”) เมือ่ บริษทั จดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษทั ได้จดทะเบียนการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ และการเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมือ่ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
การเปลี่ย นแปลงมูล ค่ า หุ้น สามัญ มีผ ลท าให้ ต้อ งปรับ ปรุ ง จ านวนหุ้น สามัญ ถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ า หนั ก ที่ใ ช้ใ นการค านวณก าไรต่ อ หุ้น
ขัน้ พื้นฐานส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ใหม่ เพื่อ วัตถุ ประสงค์ในการเปรียบเทียบ โดยถือ เสมือ นว่ า
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ดังกล่าวเกิดขึน้ ตัง้ แต่แรก
28

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
20 ทุนสารองตามกฎหมาย

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่/สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่

ณ วันต้นงวด
จัดสรรระหว่างงวด/ปี
ณ วันปลายงวด

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
77,000,000
13,500,000
90,500,000

77,000,000
77,000,000

77,000,000
13,500,000
90,500,000

77,000,000
77,000,000

ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษทั จะต้องจัดสรรทุนสารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้
จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
21 เงิ นปันผล
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริษทั วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และการประชุมคณะกรรมการบริษทั วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จานวน 0.17 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจานวน
เงินทัง้ สิน้ 246 ล้านบาท
22 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุน
ภาระผูกพันทีเ่ ป็ นข้อผูกมัด ณ วันทีใ่ นข้อมูลทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับรายจ่ายฝ่ ายทุนซึง่ ยังไม่ได้รบั รูใ้ นข้อมูลทางการเงิน มีดงั นี้
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
- อาคารสานักงานใหม่และส่วนปรับปรุง
รวม

3,291,963
3,291,963

2,777,620
2,777,620

3,291,963
3,291,963

2,232,760
2,232,760

อาคารสานักงานใหม่และส่วนปรับปรุงดังกล่าวเป็ นโกดังเก็บสินค้าใหม่ ซึง่ ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี
พ.ศ. 2562
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
กลุ่มกิจการและบริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า ดาเนินงานเกีย่ วกับการเช่าทีด่ นิ การเช่าอาคารสานักงานโดยทาสัญญากับผูถ้ อื หุน้
นอกจากนี้ ก ลุ่ ม กิจ การและบริษัท ยัง มีส ัญ ญาเช่ า อุ ป กรณ์ ส านั ก งาน ค่ า บริก ารรัก ษาความปลอดภัย และสัญ ญาบริก ารส าหรับ
การดาเนินการตามปกติของกลุ่มกิจการและบริษทั ซึง่ เป็ นภาระผูกพันกับบุคคลภายนอก
ภาระผูกพันในอนาคตตามสัญญาเช่าดาเนินงานทีย่ กเลิกไม่ได้ขนั ้ ต่ามีดงั นี้
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

21,098,624
49,354,844
253,255,797
323,709,265

23,732,529
63,129,456
276,046,240
362,908,225

11,837,159
32,809,829
149,637,017
194,284,005

12,557,253
37,381,905
176,248,517
226,187,675

23 รายการกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยทีบ่ ุคคลหรือ
กิจการนัน้ มีอานาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจการ
ลงทุน บริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั บริษทั ร่วมและบุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิ
ออกเสียงของบริษทั ซึ่งมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริหารสาคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงานของบริษทั ตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทัง้ หมดถือเป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันซึ่งอาจมีขน้ึ ได้ตอ้ งคานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริษทั ถูกควบคุมโดยกลุ่มครอบครัวรัตนภูมภิ ญ
ิ โญ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ประกอบกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ นายสมชาย รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ
นางเพ็ชรา รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ แพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ และบริษทั เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จากัด
ซึง่ ถือหุน้ ในบริษทั รวมกันร้อยละ 99.99
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company
PT RBFood Supply Indonesia
บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด
บริษทั พรีเมีย่ มฟู้ดส์ จากัด
บริษทั เบสท์ โอเดอร์ จากัด
PT RBFood Manufaktur Indonesia
Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd.
บริษทั เจ.พี.เอส. โฮลดิง้ จากัด
บริษทั พอร์ต พลัส จากัด
บริษทั โกลเบิล ไทรอัมพ์ จากัด
บริษทั ทรานส์ลเู ซ็นส์ จากัด
บริษทั แดฟเน่ จากัด
บริษทั โบตานิค ดีไลท์ จากัด
บริษทั เพชรเพิม่ สิน จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการและบริษทั มีรายการกับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการค้าดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ทต่ี กลงร่วมกัน
ระหว่างกิจการตามปกติของการดาเนินธุรกิจ และเป็ นไปตามเงือ่ นไขการค้าตามปกติ ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้คา่ เช่า
รายได้คา่ บริการ
รายได้อน่ื - ค่าคอมมิชชัน่
รายได้ดอกเบีย้
ซือ้ สินค้า
ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าเช่า
ค่าบริการ
ค่าคอมมิชชัน่
ค่าใช้จ่ายอืน่
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

ราคาทุนบวกกาไรขัน้ ต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาตามสัญญา ซึง่ ได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีใ่ กล้เคียงราคาตลาด
ราคาต้นทุนบวกกาไร
ราคาตามสัญญา ซึง่ คิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ราคาตามสัญญา
ราคาทุนบวกกาไรขัน้ ต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาตามสัญญา ซึง่ ได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีใ่ กล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา ซึง่ ได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีใ่ กล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา ซึง่ ได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระทีใ่ กล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา ซึง่ คิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการทีม่ สี าระสาคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ก)

รายได้จากการขายสิ นค้าและบริการ

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่

รายได้จากการขายสินค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

รายได้คา่ เช่าอาคาร
บริษทั ย่อย

รายได้คา่ บริการและรายได้อ่นื
บริษทั ย่อย

รายได้ดอกเบีย้
บริษทั ย่อย

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
---

3,115
3,115

51,198,986
51,198,986

50,295,971
3,115
50,299,086

-

-

2,174,800
2,174,800

3,513,453
3,513,453

-

-

6,331,934
6,331,934

6,875,650
6,875,650

-

-

1,213,011
1,213,011

1,422,472
1,422,472
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่

รายได้จากการขายสินค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้

รายได้การขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
บริษทั ย่อย

รายได้คา่ เช่าอาคาร
บริษทั ย่อย

รายได้คา่ บริการและรายได้อ่นื
บริษทั ย่อย

รายได้ดอกเบีย้
บริษทั ย่อย

รายได้เงินปั นผล
บริษทั ย่อย

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
-

-

193,946,473

155,229,414

-

8,733,150
8,733,150

193,946,473

3,115
155,232,529

-

-

20,768,744
20,768,744

-

-

-

9,201,705
9,201,705

7,017,093
7,017,093

-

-

19,941,591
19,941,591

16,959,221
16,959,221

-

-

3,659,189
3,659,189

4,415,771
4,415,771

-

-

65,785,029
65,785,029

-
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ข)

การซื้อสิ นค้าและบริการ

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่

ซือ้ สินค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้

การซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่าเช่าทีด่ นิ
ผูถ้ อื หุน้

การรับบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หุน้

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
-

-

13,418,434

16,769,914

-

3,379,000
3,379,000

13,418,434

3,151,000
19,920,914

2,899,065
2,899,065

-

2,899,065
2,899,065

-

5,282,891
5,282,891

4,456,352
4,456,352

2,205,298
2,205,298

3,361,128
3,361,128

63,084
63,084

6,894,785
6,894,785

4,829,548
63,084
4,892,632

4,232,551
6,894,785
11,127,336

296,729
2,526,045
2,822,774

393,070
2,286,707
2,679,777

2,228,408
2,228,408

2,286,707
2,286,707
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่

ซือ้ สินค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้

การซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่าเช่าทีด่ นิ
ผูถ้ อื หุน้

การรับบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
บริษทั ย่อย
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หุน้

เงินปั นผลจ่าย
ผูถ้ อื หุน้

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
-

-

33,824,852

51,298,112

7,528,151
7,528,151

16,386,856
16,386,856

7,528,151
41,353,003

13,170,996
64,469,108

15,203,223
15,203,223

-

15,203,223
15,203,223

-

13,307,223
13,307,223

10,454,062
10,454,062

7,753,941
7,753,941

6,509,898
6,509,898

1,335,747
1,335,747

11,277,067
11,277,067

12,248,900
120,794
12,369,694

12,286,696
11,277,067
23,563,763

965,002
9,163,790
10,128,792

1,193,916
4,202,814
5,396,730

8,284,372
8,284,372

4,202,814
4,202,814

246,004,971
246,004,971

-

246,000,000
246,000,000

-
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ค)

ยอดค้างชาระที่เกิ ดจากการซื้อ/ขายสิ นค้าและบริการ
ข้อมูลทางการเงิ นรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
ของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้
ผูบ้ ริหารสาคัญ
รวมลูกหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน - สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้า
ผูบ้ ริหารสาคัญ
รวมเงินจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ผูถ้ อื หุน้
รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ของกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ย่อย
บริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ทีร่ ะดับของผูถ้ อื หุน้
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ผูถ้ อื หุน้
ผูบ้ ริหารสาคัญ
รวมเจ้าหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ผูถ้ อื หุน้
ผูบ้ ริหารสาคัญ
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
ผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

6,659
3,998,207
422
4,005,288

230,743
230,743

102,202,266
6,659
3,992,919
422
106,202,266

74,069,466
230,743
74,300,209

849,870
849,870

67,500
67,500

849,870
849,870

67,500
67,500

-

6,740,612
6,740,612

-

4,153,875
4,153,875

-

-

17,812,506

13,068,273

2,188,613
6,947,277
776,149
9,912,039

26,843,342
125,060
1,311,296
28,279,698

2,188,613
5,403,201
776,149
26,180,469

21,394,204
125,060
689,423
35,276,960

363,327
23,443
386,770

1,730,313
32,460
1,762,773

363,327
363,327

387,549
27,461
415,010

37,152,063
37,152,063

35,346,597
35,346,597

35,187,702
35,187,702

33,478,020
33,478,020
36

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ง)

เงิ นกู้ยืมจากบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
บริ ษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด
เงินกูเ้ พิม่ ระหว่างงวด/ปี
เงินกูจ้ ่ายคืนระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด

74,000,000
(17,550,000)
56,450,000

ผูถ้ ือหุ้น
ยอดคงเหลือต้นงวด
เงินกูเ้ พิม่ ระหว่างงวด/ปี
เงินกูจ้ ่ายคืนระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด

498,780,000
- 1,400,000,000
- (901,220,000)
498,780,000 498,780,000

448,780,000
- 1,350,000,000
- (901,220,000)
448,780,000 448,780,000

รวมเงิ นกู้ยืมจากบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน

555,230,000

448,780,000

100,400,000
(26,400,000)
74,000,000

572,780,000

-

-

448,780,000

เงินกูย้ มื จากบริษทั ภายใต้การควบคุมเดียวกันและผูถ้ อื หุน้ เป็ นประเภทมีดอกเบี้ยโดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ถึง 1.97 ต่อปี
ไม่มหี ลักประกัน และมีกาหนดวันจ่ายชาระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี ในปี พ.ศ. 2567
จ)

เงิ นให้ก้ยู ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม 30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด
เงินให้กยู้ มื เพิม่ ระหว่างงวด/ปี
เงินรับชาระคืนระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด

-

-

156,916,667
55,356,936
(70,375,000)
141,898,603

176,000,000
(19,083,333)
156,916,667
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บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
โดยระยะเวลาและเงือ่ นไขของสัญญาเงินให้กยู้ มื มีรายละเอียดดังนี้

บริ ษทั

จานวนเงิ น
ให้ก้ยู ืมเงิ นคงเหลือ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

บริษทั พรีเมีย่ มฟู้ดส์ จากัด
บริษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกแร็นซ์ จากัด

บริษทั เบสท์ โอเดอร์ จากัด
R&B Food Supply Vietnam
Limited Liability Company
PT RBFood Manufaktur
Indonesia

ระยะเวลาจ่ายชาระ

48,000,000 ไม่มหี ลักประกันและจะครบกาหนดชาระคืน
ในปี พ.ศ. 2566
63,541,667 ไม่มหี ลักประกันโดยแบ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จ านวน 25.00 ล้านบาท และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจานวน 38.54 ล้านบาท ซึ่งจะครบ
ก าหนดช าระคื น ในปี พ.ศ. 2563 และ
พ.ศ. 2565 ตามลาดับ
8,000,000 ไม่มหี ลักประกันและจะครบกาหนดชาระคืน
ในปี พ.ศ. 2563
10,798,248 ไม่มหี ลักประกันและจะครบกาหนดชาระคืน
ในปี พ.ศ. 2563
11,558,688 ไม่มหี ลักประกันและจะครบกาหนดชาระคืน
ในปี พ.ศ. 2563
141,898,603

จานวนเงิ นที่จ่ายคืน
สาหรับงวดสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ

61,000,000

3.30

9,375,000

3.30-3.70

-

3.70

-

3.70

-

3.70

70,375,000

เงินให้กูย้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันเป็ นไปตามประเพณีการให้กยู้ มื ปกติ รายได้ดอกเบีย้ ทีเ่ กีย่ วข้องมีจานวนเงิน 3,659,189 บาท
(30 กันยายน พ.ศ. 2561 : 4,415,771 บาท)
ฉ)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญของกลุ่มกิ จการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญของกลุ่มกิจการและบริษทั สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

10,145,923
346,595
10,492,518

9,254,490
15,370
9,269,860

8,321,695
272,430
8,594,125

7,580,458
5,654
7,586,112

ข้อมูลทางการเงิ นรวม
ข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการ
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
29,303,345
6,213,405
35,516,750

21,926,776
46,110
21,972,886

23,769,135
5,218,587
28,987,722

17,917,042
16,962
17,934,004
38

บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สาหรับงวดระหว่างกาลสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
24 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
การเสนอขายหุ้นครัง้ แรกต่อประชาชน
เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ได้รบั ชาระค่าหุน้ สามัญเพิม่ เติมสาหรับหุน้ จานวน 520,000,000 หุน้ ทีม่ มี ลู ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ซึ่งได้นาเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครัง้ แรกทีร่ าคาเสนอขายหุน้ ละ 3.30 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 1,716 ล้านบาท จานวนเงิน
ดังกล่าวเป็ นจานวนเงินก่อนหักต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ เกีย่ วกับการออกหุน้ ใหม่ หุน้ สามัญของบริษทั เริม่ ทาการซือ้ ขายครัง้ แรกในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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