สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผูถ
้ ือหุน
้
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันมีความยินดีที่จะรายงาน

ให้ทราบว่า บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “RBF”
และบริษัทย่อย มีผลการด�ำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง ในปี 2562
นี้ แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงิน

โลก สงครามการค้ าระหว่ างสหรัฐอเมริกาและจี น การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมอ
ิ ากาศ ตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคที่เปลีย
่ นแปลงความใส่ใจใน
สุขภาพและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่มผ
ี ลกระทบต่อตลาดส�ำคัญของ

บริษัทก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิม
่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2561 รายได้รวม

2,749.59 ล้ า นบาท และในปี 2562 รายได้ ร วม 2,881.84 ล้ า นบาท
โดยมีรายได้จากกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ 6 กลุม
่ คือ 1) กลุม
่ วัตถุแต่งกลิน
่ และสีผสมอาหาร

2) กลุ่มแป้งและซอส 3)กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
แช่แข็ง 5) กลุม
่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และ6) กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ซ้ อ
ื มาเพื่อจ�ำหน่าย
และรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม

ด้วยประสบการณ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

มานานกว่า 33 ปี และความพร้อมของเครื่องจักร และกระบวนการผลิต
ที่ได้มาตรฐานสากล กอปรกับการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีฝ่ายวิ จัยและ
พัฒนาที่ประกอบด้วยบุคคลากรที่มป
ี ระสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทาง
ด้านอาหาร จึงท�ำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยผู้ประกอบ

การอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทัว่ ไป รวมทัง้

ลู ก ค้ า ต่ า งประเทศในทวี ป เอเชี ย ออสเตรเลี ย ยุ โ รป อเมริ ก า แอฟริ ก า
และประเทศแถบตะวันออกกลาง

ส�ำหรับในปี 2561-2562 นั้น บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในต่าง

ประเทศ โดยมีบริษท
ั เทรดดิ้ง ใน 3 ประเทศ คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน

และตั้ ง โรงงานผลิ ต เกล็ ด ขนมปั ง ในเมื อ งลองอาน ประเทศเวี ย ดนาม
และในกรุงจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ในประเทศนั้นๆ และเป็นการ ลดภาระต้นทุนการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ ยังคงมุง่ มั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความ

ต้ องการของลูกค้ า ทั้ งในด้ านรสชาติ และความหลากหลาย จึ งได้ ลงทุน
สร้างห้องปฏิ บัติการพร้อมเครื่องมือที่ มีคุณภาพ และทั นสมัย รวมทั้งว่ า

จ้างผูเ้ ชี่ยวชาญในการพัฒนากลิ่นอาหาร มีวิธก
ี ารทดลอง และทดสอบตาม
มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมัน
ู ค้าก่อนที่จ�ำหน่าย รวมถึง
่ ให้ลก

มีการพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและความปลอดภัยต่อผู้รับบริโภค
เช่น รสชาติ ขมในอาหาร (Bitter Masking Flavor) อาหารเพื่อสุขภาพ
(Healthy Food) อาหารส�ำเร็จรูปพร้อมปรุง (Ready-to-cook) ผลิตภัณฑ์
ซอส (Sauce) เป็นต้น
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ด้ วยสถานะทางการเงิ น ของบริ ษัทที่ มี ค วามมั่ น คงและ

แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเป็นบริษัทเดียวในบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจและจ�ำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร
(Food Ingredients) ดังกล่าวในไทยและในตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ใ นปี 2563 บริ ษัท มีโ ครงการในอนาคต ดั งนี้ คื อ

1) การขยายสร้างโรงงานการผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปังและแป้งประกอบ

อาหารในต่ างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย เมืองสุราบายา

(Surabaya) เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น กั บ คู่ แ ข่ ง ขั น ท้ อ งถิ่ น

2) ปรับปรุ ง และซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวน

การผลิต ได้แก่ เครื่องจักรแบบอัตโนมัติ (Fully Automatic) การผลิตเกล็ด

ขนมปัง แป้งทอดกรอบ และวัตถุ แต่งกลิน
ั ตัวแทนและ
่ รส 3) ลงทุนเปิดบริษท
ห้องทดลองเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ เช่น ในประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า Flavor

ในส่วนความรับผิดชอบและดูแลต่อสังคม บริษัทรับผิดชอบต่อ

สังคมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ
้ ริโภค การดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุ มชนหรือสังคม การมีนวั ตกรรมและ

เผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการด�ำเนินงานทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและผูม
้ ส
ี ่วนได้เสีย

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนว่าผู้บริหารและพนักงาน

ทุ ก คนมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละบริ ห ารงานอย่ า งดี ที่ สุ ด
เพื่อน�ำพาบริษัทและบริษัทย่อยให้มีกิจการที่ดี เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนใน

ธุรกิจกลุ่ม วัตถุแต่งกลิ่น สีผสมอาหาร กลุ่มแป้งและซอส กลุ่มผลิตภัณฑ์

อบแห้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่มซื้อมา

เพื่อจ� ำหน่าย และธุรกิจโรงแรม และรักษาความเป็นผู้น� ำทางการตลาด

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้กลุม
่ บริษท
ั อาร์ แอนด์ บี ฟูด
้ ซัพพลาย
จ�ำกัด (มหาชน) จึงขอให้ท่านได้โปรดให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการ

ด�ำเนินกิจการของผู้บริหารของบริษัท อันจะเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกท่านตลอดไป

			

(นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)
ประธานกรรมการบริษัท
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
พ.ศ. 2562 นั บ เป็ น ปี แ ห่ ง การเปลี่ ย นแปลงการเมื อ งของ

ประเทศไทยครั้งใหญ่ เพราะเป็นปีที่มก
ี ารเลือกตั้งผูแ
้ ทนราษฎร หลังจากที่

ประเทศไทยว่างเว้นการเลือกตั้งมานานถึง 8 ปี ซึ่งเหตุการณ์นม
ี้ ผ
ี ลต่อการ
ตัดสินใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก

แต่อย่างไรก็ตามกระผมก็ได้น�ำบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ RBF เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไม่ลังเล ทันทีที่ ก.ล.ต. ตอบรับ RBF เข้าเป็นสมาชิกใหม่ เมื่อวันที่

24 ตุลาคม 2562 ด้วยความมัน
่ ะสม
่ ใจสูงสุดในประสบการณ์และองค์ความรู้ ทีส
มานานกว่า 30 ปี

วิ น าที แ รก ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเปิ ด ท� ำ การ

ราคาหุ้นของ RBF บนกระดาน SET พุ่งขึ้นสูงกว่าราคา IPO ถึง 39% ซึ่ง
สูงที่สุดของหุ้นทั้งหมดที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2562

กระผมและชาว RBF ทุกคนรูส
้ ก
ึ ดีใจและภูมใิ จเกินค�ำบรรยาย ทีน
่ ก
ั ลงทุนเชื่อมัน
่

และตอบรับ RBF เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างอบอุ่นยิง่

นับตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้ ชาว RBF ทุกคนตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะ

ตอบแทนผูม
้ อ
ี ุปการะคุณของ RBF อย่างดีที่สุด ซึ่งผลของแรงบันดาลใจนั้น
ปรากฎให้เห็นในผลประกอบการ ปี 2562 ของ RBF ซึ่งขอเรียนให้ทราบดังนี้

งบก�ำไร-ขาดทุน ปี 2562 ของ RBF ซึ่งได้รับการรับรองแล้ว

จากผูส
้ อบบัญชีมาตรฐาน คือ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด แสดงยอดขายโดยรวมของกลุม
่ RBF อยู่ 2,864.65 ล้าน

บาท ก�ำไรโดยรวม 352.78 ล้านบาท คิดเป็น 12.31% ของยอดขายโดยรวม
ของปี 2562 สูงกว่ายอดขายโดยรวมของปี 2561 (ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย) 126.40 ล้านบาท สูงกว่าก�ำไรโดยรวมของปี 2561 29.03

ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตของก�ำไร 8.97 % ซึ่งทะลุเป้าหมายของ
RBF ที่วางไว้

จากตัวเลขของงบก�ำไร-ขาดทุนข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวิกฤตการณ์

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ซึ่งสร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจ อาทิ
เช่น ยอดส่งออกของสินค้าไทยที่ลดลง อันเนื่องจากสหรัฐอเมริกาตัด GPS

สินค้ าไทย ความหวั่ นใจของนักลงทุนต่ อสภาวะเสี่ยงของรัฐบาลที่ ตั้ งขึ้น

จากเสียงปริ่มน้�ำ ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ท่ัวโลก อันเนื่องมาจาก

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ทั้งหมดนีไ้ ม่มผ
ี ลกระทบในทาง
ลบกับธุรกิจ RBF แต่อย่างใดเลย

ส�ำหรับปี 2563 RBF ยังคงยึดมั่นในธุรกิจค้นคว้า วิจัย และผลิต

วัตถุปรุงแต่ง รส กลิ่น และเนื้อสัมผัสส�ำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิต

และจ�ำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายกลุม
่ ดังนี้ (1) กลุม
่ วัตถุแต่งกลิน
่
(Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่น�ำไปเป็นส่วนผสมในน้�ำหอมและเครื่องส�ำอาง (2) กลุ่มแป้งและซอส

(3) กลุม
่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง (4) กลุม
่ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (5) กลุม
่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และ (6) กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ซ้อ
ื มาและจ�ำหน่าย

ไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก

โดยซื้อจากผู้ผลิตรายอื่น หรือน�ำเข้าจากต่างประเทศ มาจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าที่นำ� ไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง
คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าผูป
้ ระกอบการในอุตสาหกรรมตามค�ำสั่งซื้อ (Made

to order) เป็นหลัก และจ�ำหน่ายให้กบ
ั กลุม
่ ลูกค้าผูป
้ ระกอบการในอุตสาหกรรมและกลุม
่ ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สัง่ ผลิต

ในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacture) นอกจากนี้ ยังผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก
ขนาดใหญ่และกลุม
่ ลูกค้าร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find”

“ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” โดยในปี 2560 – 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการผลิตและ
จ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซื้อ (Made to order) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 85.78 ร้อยละ 85.89 และร้อยละ 87.74 ของรายได้จากการ
ขาย รายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายในรูปแบบ OEM คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.47 ร้อยละ 7.54 และร้อยละ 6.14 ของรายได้

จากการขาย และรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.75 ร้อยละ 6.75 และ
ร้อยละ 6.12 ของรายได้จากการขาย ตามล�ำดับ

การที่บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีบุคลากรที่มค
ี วามรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็น

เวลายาวนานด้านอาหาร การวิเคราะห์กลิ่นและรสชาติอาหารโดยเฉพาะ ท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์

ที่มเี อกลักษณ์เฉพาะและสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้ทก
ุ ประเภท ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัท
ย่อยมีความแตกต่างและหลากหลาย จึงสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้

ทีมวิจัยและพั ฒนา

10

R&B
F O O D S U P P LY

Gas chromatograph-mass spectrometer

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตวัตถุผสมอาหารตามที่กล่าวและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก รวม 10

โรงงาน ที่ต้ังโรงงานทั้ง 10 แห่ง มีดังนี้

โรงงาน

ผู้ใช้ประโยชน์

ประเภทผลิตภัณฑ์

RBF

ิ ัน
เกล็ดขนมปัง แซนวิช มินบ

เลขที่ 130/160-161 หมูท
่ ี่ 3 ต�ำบลวังจุฬา อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด

RBF

แป้งประกอบอาหาร

เลขที่ 134 หมูท
่ ี่ 1 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด

RBF

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

เลขที่ 136 หมูท
่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด

BO

สีผสมอาหาร

เลขที่ 136/1 หมูท
่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด

TFF

วัตถุแต่งกลิ่นรส

เลขที่ 989 หมูท
่ ี่ 1 ต�ำบลบ้านเลน อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด

RBF

แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุง

เลขที่ 135 หมูท
่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด

TFF

วัตถุแต่งกลิ่นรส

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 258 หมูท
่ ี่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว

PFC

ผลิตภัณฑ์อบแห้ง และ

B2- 4A FACTORY, LOT B, LONG HAU INDUSTRIAL PARK, LONG

RBVN

เกล็ดขนมปัง

JL.JABABEKA IX-A SFB BLOK P-6B KAWASAN INDUSTRI

RBINT

เกล็ดขนมปัง

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101

(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240

วัตถุแต่งกลิ่นรส

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 6 แห่ง ดังนี้
พระนครศรีอยุธยา 13170
พระนครศรีอยุธยา 13160
พระนครศรีอยุธยา 13160
พระนครศรีอยุธยา 13160
พระนครศรีอยุธยา 13160
พระนครศรีอยุธยา 13160

ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

HAU COMMUNE,CAN GIUOC DISTRICT, LONG AN, VIETNAM
JABABEKA CIKARANG UTARA – BEKASI 17530, INDONESIA

รส ซอสและน้�ำจิ้ม

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

2019
ANNUAL REPORT

11

โรงงานหมายเลข 1 ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

12

โรงงานหมายเลข 2.1
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 130/160-161 หมู่ท่ี 3 ต�ำบลวังจุฬา
อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โรงงานหมายเลข 2.2
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านหว้า
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานหมายเลข 2.3
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 136 หมู่ท่ี 5 ต�ำบลบ้านหว้า
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานหมายเลข 2.4
ตั้งอยู่ที่ เลขที่136/1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานหมายเลข 2.5
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 989 หมู่ท่ี 1 ต�ำบลบ้านเลน
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานหมายเลข 3
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว
ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

R&B
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ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศไทย 3 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท อินโดนีเซีย 2 บริษัท และจีน 1 บริษัท

เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในประเทศดังกล่าวและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทได้เพิ่มขึ้น นอกจากนีบ
้ ริษัทและบริษัทย่อยยังได้

ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชีย
ใต้ ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุน
่ จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายส่วนผสมที่ใช้ในอุตสาหกรรมตามที่กล่าวแล้ว บริษท
ั ย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจ

โรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนผ่านบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์

จ�ำกัด (“TFF”) และโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนผ่านบริษัท พรีเมีย
่ มฟู้ดส์ จ�ำกัด (“PFC”) โรงแรมทั้งสองแห่งตาม

ที่กล่าว บริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์ (ACCOR) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องคงเหลือ และมองเห็นโอกาส
ในการท�ำก�ำไร จึงเข้าลงทุนประกอบธุรกิจโรงแรม

1.1 วิสัยทัศน์ พั นธกิจ และหลักในการด�ำเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เป็นผูน
้ ำ� นวัตกรรมด้านกลิ่น รสชาติ รูปลักษณ์และเนื้อสัมผัสของอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก

พั นธกิจ
RBF มุง่ มัน
่ ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดด้านรสชาติ

ความสะอาดและปลอดภัยต่อลูกค้าและผูบ
้ ริโภค พร้อมทั้งด�ำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมที่ดีต่อคู่ค้า รวมถึงส่งเสริมพัฒนาบุคลากร

ของบริษัทให้มค
ี วามรูค
้ วามเชีย
่ วชาญและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความส�ำคัญต่อการรักษาสิง่ แวดล้อมและชุมชน
อย่างยั่งยืน

หลักในการด�ำเนินธุรกิจ
R: Responsibility		

B: Benefit for Stakeholder
F: Flexibility		

รับผิดชอบต่อคู่ค้า

ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและคืนก�ำไรสู่สังคม

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพั ฒนาการที่ส�ำคัญ
ก่ อ นการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ดร.สมชาย รั ต นภู มิ ภิ ญ โญ และนางเพ็ ช รา รั ต นภู มิ ภิ ญ โญ (นามสกุ ล เดิ ม อุ ณ หโชค)

ได้รว่ มลงทุนกับบริษท
ั เอ.โบค โรเบิรต
์ ส แอนด์ คัมปะนี (โฮลดิง้ ) จ�ำกัด บริษท
ั ต่างชาติ ทีไ่ ม่มค
ี วามสัมพันธ์กบ
ั ผูถ
้ อ
ื หุน
้ กรรมการ และ
ผูบ
้ ริหารของบริษัท ก่อตั้งบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด (“TFF”) ในปี 2528 เพื่อประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายวัตถุ
แต่งกลิ่นและรส จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน้�ำหอมและเครื่องส�ำอาง สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด ต่อมาในปี

2534 ดร.สมชายฯ และนางเพ็ชราฯ จัดตั้งบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (“บริษัท” หรือ “RBF”) เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน้�ำจิ้ม Food Additive และ
บรรจุภัณฑ์พลาสติก ในปี 2536 จัดตั้งบริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด (“BO”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสีผสมอาหาร
และ Food Additive บางชนิด จากนั้น ในปี 2545 ดร.สมชายฯ และนางเพ็ชราฯ ได้เข้าซื้อหุน
้ สามัญของบริษัท พรีเมีย
่ มฟู้ดส์

จ�ำกัด (“PFC”) จากกลุ่มผูถ
้ ือหุน
้ เดิม ซึ่งไม่มค
ี วามสัมพันธ์กับผูถ
้ ือหุน
้ กรรมการ และผูบ
้ ริหารของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จึงท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตส่วนผสมอาหาร

(Food Ingredients) ทีค
่ รอบคลุมหลากหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัตถุแต่งกลิน
่ และรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส

ซอสและน้�ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง Food Additive รวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน้�ำหอม
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และเครื่องส�ำอาง และบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเป็นการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to order)
เป็นหลัก ซึ่งท�ำให้สร้างความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง ยังมีการผลิตผลิตภัณฑ์

ในลักษณะ OEM และผลิตภั ณฑ์ ที่เป็นสูตรมาตรฐาน เพื่อจ� ำหน่ายให้กับธุรกิจค้ าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้ าปลีกทั่ วไป

ภายใต้ตราสินค้า “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak”

ปัจจุบน
ั RBF มีบริษัทย่อยทั้งหมด 7 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทในประเทศ 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ไทย เฟลเวอร์

แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด (“TFF”) (2) บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด (“BO”) และ (3) บริษัท พรีเมีย
่ มฟู้ดส์ จ�ำกัด (“PFC”) และ

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 4 บริษัท ได้แก่ (1) R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (“RBVN”)

(2) PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (“RBINT”) (3) PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) และ
(4) TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในประเทศดังกล่าว และท�ำให้สามารถ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เพิ่มขึ้น

ด้วยประสบการณ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมานานกว่า 33 ปี และความพร้อมของเครื่องจักร

และกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล กอปรกับการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ประกอบ
ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านอาหาร การวิเคราะห์กลิ่น และรสชาติอาหารโดยเฉพาะ จึงท�ำให้

บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มค
ี ณ
ุ ภาพจนเป็นที่พงึ พอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จะเห็นได้วา่ บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐานรับรองเกีย
่ วกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต

(Good Manufacturing Practice : GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis &
Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน Food Safety System Certification

(FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) กลุ่มลูกค้าของบริษัทและ

บริษัทย่อยตามที่กล่าวมีท้ังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป และลูกค้า
ต่างประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และประเทศแถบตะวันออกกลาง

ปัจจุบน
ั บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยมีโรงงานผลิตที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ได้รบ
ั

มาตรฐานสากล ทั้งหมด 10 แห่ง ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 101 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่

ในโครงการแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 5 แห่ง และตั้งอยู่ในอ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1 แห่ง และอยูร่ ะหว่างการปรับปรุงอาคารและติดตั้งเครื่องจักรอีก 1 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุ

แต่งกลิ่นและรส (Flavor) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและมีรายได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศ

มีโรงงานซึ่งอยู่ระหว่างการน�ำเข้าและติดตั้งเครื่องจักร เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม
ภายใต้ RBVN และอยู่ระหว่ างด� ำเนินการขอใบอนุญาตที่ เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตและจ� ำหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่ เมืองจาการ์ตา

ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ RBINM บริษัทคาดว่าจะสามารถมีรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายของประเทศเวียดนาม ภายใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และประเทศอินโดนีเซียภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

นอกจากธุรกิจดังกล่าวแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์

เชียงใหม่ ภายใต้การลงทุน PFC และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ภายใต้การลงทุนของ TFF ทั้ง 2 โรงแรม
บริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์ (ACCOR) ซึ่งเป็นเครือโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศสที่มเี ครือข่ายอยู่ท่ัวโลก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท
และบริษัทย่อยมีสภาพคล่องคงเหลือและเห็นโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ จึงเข้าลงทุนประกอบธุรกิจโรงแรม

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,000.00 ล้านบาท ทุนเรียกช�ำระแล้ว 2,000.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

เท่ากับ 2,000,000,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 1.00 บาท มีบริษัทย่อยทั้งหมด 7 บริษัท ได้แก่ TFF BO PFC RBVN RBINT
RBINM และ RBCH
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บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพั ฒนาการที่ส�ำคัญดังนี้
ปี 2528

เดือนพฤษภาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด (“TFF”) ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้นเท่ากับ 4.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน
้ สามัญจ�ำนวน 800,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 5 บาท เพื่อประกอบ
ธุรกิจจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรสส�ำหรับอาหาร จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน้�ำหอมและเครื่องส�ำอาง สี

ผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด โดยมีบริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จ�ำกัด1 เป็นผูถ
้ ือหุน
้ ในสัดส่วนร้อย

ละ 51 และบริษัทต่างชาติ ถือหุน
้ ในสัดส่วนร้อยละ 49 มีสำ� นักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ 27/550 หมู่ 1 ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้ยา้ ยส�ำนักงานใหญ่มาที่เลขที่ 3 ซอยโพธิแ
์ ก้ว 3 แยก 17

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2546 บริษัทต่างชาติขายหุน
้ ของ TFF
ทั้งหมดให้แก่ดร.สมชายฯ ส่งผลให้ดร.สมชายฯและนางเพ็ชราฯ ถือหุน
้ ในสัดส่วนร้อยละ 100

ปี 2534

เดือนพฤศจิกายน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อาร์ แอนด์ บี ซัพพลาย จ�ำกัด (“บริษัท” หรือ “RBF”) โดยดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามัญจ�ำนวน 10,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิน
่ และ

รส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน้�ำจิ้ม และ Food Additive มีส�ำนักงานใหญ่และ
โรงงานตั้งอยู่ที่ 32/11 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ต่อมาได้เปลีย
่ นที่อยูเ่ ป็น 3395 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ปี 2536

เดือนธันวาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด (“BO”) โดยดร.สมชาย รัตนภูม-ิ ภิญโญ ด้วยทุน

จดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน
้ สามัญจ�ำนวน 10,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด ภายใต้ตราสินค้า “เบสท์ โอเดอร์”

มีส�ำนักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ 704/7 ถนนพัฒนาการ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร และโรงงาน

ตั้งอยู่ที่ 32/10 ซอยสมาคมแพทย์ ถนนสุขาภิบาล 1 หมูท
่ ี่ 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ต่อมาได้ย้ายส�ำนักงานใหญ่มาที่เลขที่ 3397 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

ปี 2541

เดือนกันยายน TFF เพิม
้ สามัญเพิม
่ ทุนจดทะเบียนจาก 4.00 ล้านบาท เป็น 29.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
่ ทุน
จ�ำนวน 5,000,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 5 บาท และเสนอขายให้แก่ผถ
ู้ ือหุน
้ เดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ

ปี 2545

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ�ำกัด
(“PFC”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อผลิต

และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง โดยมีสำ� นักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 258
หมูท
่ ี่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2546

เดือนพฤศจิกายน PFC เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาท เป็น 52.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญ

เพิ่มทุนจ�ำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปี 2547

เดื อนกันยายน RBF ลงทุนซื้อโรงงานผลิตบรรจุ ภัณฑ์ พลาสติ กจากบุ คคลที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ
ผูบ
้ ริหาร และผูถ
้ ือหุน
้ ใหญ่ของบริษัท

1. ในขณะนั้นถือหุ้นโดยดร.สมชายฯและนางเพ็ชราฯ ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 97.56 ปัจจุบันถือหุ้นโดยดร.สมชายฯ และบุตรสาว 2 คน ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 100.00 โดยไม่ได้
ด�ำเนินธุรกิจใดๆ และได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว
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ปี 2548

เดื อ นมี น าคม RBF ได้ รั บ การรั บ รองระบบมาตรฐานรั บ รองเกี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะและข้ อ ก� ำ หนดการผลิ ต

(Good Manufacturing Practice: GMP) และได้รบ
ั การรับรองระบบมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อน
ั ตรายและจุดวิกฤต
ที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตเกล็ดขนมปังอบแห้ง ขนมปังสด

และขนมปังลูกเต๋า จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)
เดือนกรกฎาคม TFF เข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ซึ่ง
บริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์ (ACCOR) และเปิดด�ำเนินการในปี 2551

เดื อ นธัน วาคม PFC ได้ รั บ การรั บ รองระบบมาตรฐานรั บ รองเกี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะและข้ อ ก� ำ หนดการผลิ ต

(Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry และ Spray dry จากบริษัท
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เดือนธันวาคม PFC ได้รบ
ั การรับรองระบบมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อน
ั ตรายและจุดวิกฤตทีต
่ อ
้ งควบคุม (Hazard
Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry และ Spray dry
จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ปี 2550

เดือนกรกฎาคม RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจ�ำนวน 190,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปี 2551

เดือนธันวาคม RBF โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกส�ำหรับบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ ที่นค
ิ มอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก จากบริษท
ั ยูไนเต็ด รีจส
ิ ตร้า
ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (URS)

ปี 2552

เดือนกรกฎาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินิแฟคตอรี่วังน้อย ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรอง
ระบบมาตรฐานรับรองเกีย
่ วกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และ

มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points :

HACCP) ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทแป้ ง ประกอบอาหาร และเครื่ อ งปรุ ง รส จากบริ ษั ท บู โ ร เวอริ ทั ส
เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)

เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน

British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปัง และเบเกอรี่ (มินบ
ิ น
ั และแซนวิช)
จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)
ปี 2552

เดือนกันยายน RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 35.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญเพิ่ม
ทุนจ�ำนวน 150,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผถ
ู้ ือหุน
้ เดิม และผูถ
้ ือหุน
้ รายใหม่
ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวรัตนภูมภ
ิ ิญโญ เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

เดือนกันยายน RBF เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด
ปี 2553

16

PFC เข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์ (ACCOR) และ
เปิดด�ำเนินการในปี 2554
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ปี 2553

เดือนมิถุนายน RBF เปิดโรงงานผลิตแป้งประกอบอาหาร ที่โครงการแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย เลขที่ 130/60 - 61
หมูท
่ ี่ 3 ต�ำบลวังจุฬา อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินแ
ิ ฟคตอรีว่ ังน้อย ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รบ
ั การรับรองระบบ

มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรส
จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)
ปี 2554

เดือนมิถุนายน โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน

รับรองเกีย
่ วกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐานรับรอง
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปัง และเบเกอรี่ (มินบ
ิ ันและแซนวิช) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)

เดือนสิงหาคม RBF ขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนาม โดยการจัดตั้งส�ำนักงานตัวแทน (Representative office)
ที่เมืองโฮจิมินต์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นช่องทางสําหรับการส่งเสริมและทําการตลาดสินค้าของบริษัทใน

ประเทศไทย (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินการปิดส�ำนักงานตัวแทนที่ประเทศเวียดนาม เนื่องจากบริษัทได้มี
การเปิดบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามเมื่อปี 2556)
ปี 2556

เดือนมกราคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน
รับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐาน

รับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP)
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุแต่งกลิ่นและรส (ชนิดน้�ำ) จากสถาบัน Intertek ประเทศไทย

เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY

(“RBVN”) ที่ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 21,000.00 ล้านเวียดนามดอง หรือประมาณ 27.85 ล้านบาท

เพื่อจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิน
่ และรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้�ำจิม
้ สีผสมอาหาร

ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ Food Additive ในประเทศเวียดนาม โดย RBF ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100.00 มีส�ำนักงานตั้ งอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ และปัจจุบันอยู่ระหว่ างการก่อสร้างโรงงานและ

น�ำเข้าเครื่องจักร เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม คาดว่าจะสามารถมี
รายได้จากการผลิตและจ�ำหน่าย ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

เดือนกรกฎาคม โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF

ได้รบ
ั การรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกีย
่ วกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice:

GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control

Points : HACCP) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (URS)

เดือนกันยายน TFF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 29.00 ล้านบาท เป็น 31.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญ
เพิ่มทุนจ�ำนวน 400,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 5 บาท และเสนอขายให้แก่ผถ
ู้ ือหุน
้ เดิม

เดือนตุลาคม RBF ขยายตลาดไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยการจัดตัง้ ส�ำนักงานตัวแทน (Representative office)

ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินการปิดส�ำนักงานตัวแทนที่ประเทศเมียนมาร์

เนื่ อ งจากบริ ษั ท สามารถท� ำ การตลาดโดยตรงจากประเทศไทยได้ โ ดยไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ส� ำ นั ก งานตั ว แทน)
เพื่อเป็นช่องทางสําหรับการส่งเสริมและทําการตลาดสินค้าของบริษัทในประเทศไทย
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ปี 2557

เดือนมิถุนายน PFC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze Dry และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เดือนสิงหาคม PFC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC)
22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry และ Spray dry จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)

เดือนธันวาคม RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 35.00 ล้านบาท เป็น 62.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจ�ำนวน 270,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในกิจการ
ปี 2558

เดือนตุลาคม BO ขยายฐานการผลิตวัตถุแต่งสีอาหาร จากลาดพร้าว 101 ไปยังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ปี 2559

เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (“RBINT”) ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ไฮเทค เลขที่ 136 หมูท
่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000.00 ล้านรู เปีย หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น

มูลค่าทีต
่ ราไว้หน
ุ้ ละ 1,000,000 รูเปีย หรือประมาณ 2,301.80 บาท เพื่อจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิน
่ และรส เกล็ดขนมปัง

แป้ ง ประกอบอาหาร เครื่ อ งปรุ ง รส ซอสและน้� ำ จิ้ ม สี ผ สมอาหาร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ บแห้ ง อาหารแช่ แ ข็ ง และ

Food Additive ในประเทศอินโดนีเซีย มีสำ� นักงานตัง้ อยูท
่ เ่ี มืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดย RBF ถือหุน
้ ในสัดส่วน

้ ือหุน
้ กรรมการ และผูบ
้ ริหาร
ร้อยละ 60 และ PT NADASA MULYA PRATANA ซึ่งไม่มค
ี วามสัมพันธ์ใดๆ กับผูถ
ของบริษัท ถือหุน
้ ในสัดส่วนร้อยละ 40 และเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม ปี 2559

เดือนมีนาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินแ
ิ ฟคตอรีว่ ังน้อย ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รบ
ั การรับรองระบบ

มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร
และเครื่องปรุงรส จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)

เดือนมีนาคม PFC ได้รบ
ั การรับรองระบบมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อน
ั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard

Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตเป็ดทอดแช่แข็งและไก่ทอดแช่แข็ง จากกรมปศุสัตว์
เดือนพฤษภาคม โรงงานผลิตวัตถุแต่งกลิ่นอาหาร ภายใต้การด�ำเนินงานของ TFF เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์

โรงงานตั้ งอยู่ ที่ นิค มอุ ต สาหกรรมไฮเทค เลขที่ 136/1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้ า นหว้ า อ� ำ เภอบางปะอิ น จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา และโรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปัง เบเกอรี่

(มินบ
ิ น
ั และแซนวิช) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟเิ คชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)
เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ BO ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานรั บ รองเกี่ ย วกั บสุ ข ลั กษณะและข้ อ ก� ำ หนดการผลิ ต (Good Manufacturing Practice : GMP)

และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อน
ั ตรายและจุดวิกฤตทีต
่ อ
้ งควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points
: HACCP) ในการผลิตสีผสมอาหาร จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (URS)
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ปี 2559

เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ TFF ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และ

มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points :
HACCP) ในการผลิตวัตถุแต่งกลิน
่ และรส จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (URS)

เดือนธันวาคม PFC ซื้ออาคารโรงแรม ชื่อ อาคาร Ibis Chiang Mai จากบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้นส์
จ�ำกัด2 เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปี 2560

เดื อ นพฤษภาคม RBF เปิ ด โรงงานผลิ ต แป้ ง ประกอบอาหาร เกล็ ด ขนมปั ง เครื่ อ งปรุ ง รส ซอสและน้� ำ จิ้ ม
ที่นค
ิ มอุตสาหกรรมไฮเทค เลขที่ 989 หมูท
่ ี่ 1 ต�ำบลบ้านเลน อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ประชุมวิสามัญผูถ
้ ือหุน
้ TFF ครั้งที่ 2/2560 BO ครั้งที่ 6/2560 และ PFC ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 พฤษภาคม

2560 มีมติให้ TFF BO และ PFC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถ
ู้ ือหุน
้ เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทส�ำหรับการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ
้ ือหุน
้ RBF ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีมติส�ำคัญดังนี้
•

•

อนุมัติให้ RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 62.00 ล้านบาท เป็น 320.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน จ�ำนวน 2,580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทส�ำหรับ
การเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนุมต
ั ิให้ RBF เข้าซื้อหุน
้ สามัญจากผูถ
้ ือหุน
้ สามัญของ TFF BO และ PFC โดยช�ำระค่าหุน
้ ด้วยหุน
้ สามัญ

เพิม
ั เพื่อจัดโครงสร้างกลุม
่ บริษท
ั ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
่ ทุนของบริษท
หลักทรัพย์ฯ จึงส่งผลให้ RBF มีสัดส่วนการถือหุน
้ ใน TFF BO และ PFC เท่ากับร้อยละ 99.99 99.97 และ
99.99 ของทุนจดทะเบียน TFF BO และ PFC ตามล�ำดับ

ที่ประชุมวิสามัญผูถ
้ ือหุน
้ TFF ครั้งที่ 3/2560 BO ครั้งที่ 7/2560 และ PFC ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28 มิถุนายน

2560 มีมติให้ TFF BO และ PFC เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทส�ำหรับการเตรียมความ
พร้อมในการน�ำ RBF เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดดังนี้
•

TFF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 31.00 ล้านบาท เป็น 183.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน

•

BO เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 36.50 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน

•

30,400,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 5 บาท โดย RBF ถือหุน
้ ใน TFF สัดส่วนร้อยละ 99.99
355,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท โดย RBF ถือหุน
้ ใน BO สัดส่วนร้อยละ 99.97

PFC เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 52.00 ล้านบาท เป็น 121.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน
690,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท โดย RBF ถือหุน
้ ใน PFC สัดส่วนร้อยละ 99.99

ที่ประชุมวิสามัญผูถ
้ ือหุน
้ RBF ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมต
ั ิให้ RBF เพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก 320.00 ล้านบาท เป็น 638.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญเพิม
้ มูลค่าที่ตรา
่ ทุน จ�ำนวน 3,180,000 หุน
ไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผถ
ู้ ือหุน
้ เดิม เพื่อน�ำเงินไปช�ำระค่าหุน
้ สามัญเพิ่มทุนของ PFC

ที่ประชุมวิสามัญผูถ
้ ือหุน
้ PFC ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีมติให้ PFC เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
121.00 ล้านบาท เป็น 439.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 3,180,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน
้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผถ
ู้ ือหุน
้ เดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

2. บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้นส์ จ�ำกัด ปัจจุบันถือหุ้นโดยนางเพ็ชราฯและบุตรสาว 2 คน ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 100.00 และได้เลิกด�ำเนินธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ต้นปี 2560
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้นส์ จ�ำกัด ได้จัดท�ำสัญญาไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัท ปัจจุบันไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ
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ปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท RBF ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติส�ำคัญดังนี้
•

อนุมต
ั ิให้จัดตั้งบริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) โดยมีทุนจดทะเบียน
20,000.00 ล้านรูเปีย หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน
้ สามัญ 20,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้

ละ 1,000,000 รูเปีย หรือประมาณ 2,301.80 บาท เพื่อเป็นผูผ
้ ลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง โดย RBF

ถือหุน
้ ในสัดส่วนร้อยละ 80 และ MR. HARIJADI SOEDARJO ชาวอินโดนีเซีย ซึ่งไม่มค
ี วามสัมพันธ์ใดๆ กับ

ผูถ
้ ือหุน
้ กรรมการ และผูบ
้ ริหารของบริษัท ถือหุน
้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่เมือง

•

จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

อนุมต
ั ใิ ห้จด
ั ตั้งบริษท
ั TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”) โดยมีทน
ุ จดทะเบียน 3.00

ล้านหยวน หรือประมาณ 13.58 ล้านบาท เพื่อจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบ

อาหาร และอาหารแช่แข็ง ในประเทศจีน โดย RBF ถือหุน
้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 มีสำ� นักงานตั้งอยู่ที่มลรัฐ
กวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน

เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่นค
ิ มอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ HALAL ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรส จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรองระบบ

มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุ ง
รส ซอสและน้�ำจิ้ม จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)
เดือนกันยายน โรงงานผลิตที่นค
ิ มอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) และ

มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points :

HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้�ำจิ้ม จากบริษัท บูโร เวอริ
ทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)

เดือนตุลาคม PFC ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL ส� ำหรับผลิตภัณฑ์น้�ำหวานเข้มข้น (Syrup)

ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry Spray dry และ Freeze dry และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

HALAL ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ (มินบ
ิ ันและแซนวิช) ซอสและน้�ำ
จิ้ม จากส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประจ�ำกรุงเทพมหานคร
ปี 2561

เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) โดยมีทุนจด
ทะเบียน 20,000.00 ล้านรูเปีย หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท เพื่อเป็นผูผ
้ ลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง โดย RBF
ถือหุน
้ ในสัดส่วนร้อยละ 80 และ MR. HARIJADI SOEDARJO ซึ่งไม่มค
ี วามสัมพันธ์ใดๆ กับผูถ
้ ือหุน
้ กรรมการ และ

ผูบ
้ ริหารของบริษท
ั ถือหุน
้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยูท
่ ่ีเมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ที่ประชุมสามัญผูถ
้ ือหุน
้ RBF ประจ�ำปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมต
ั ิเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
•

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 6,380,000
หุ้ น เป็ น จ� ำ นวนรวมทั้ ง สิ้ น 1,436.20 ล้ า นบาท โดยได้ ท� ำ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดั ง กล่ า วแล้ ว ในวั น ที่

10 เมษายน 2561
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ปี 2561

•

อนุมต
ั ิให้ RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 638.00 ล้านบาท เป็น 1,480.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญ

เพิ่ ม ทุ น จ� ำ นวน 8,420,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 100 บาท และเสนอขายให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม

เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุน
้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

เดื อ นพฤษภาคม จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”)

โดยมีทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านหยวน หรือประมาณ 13.58 ล้านบาท เพื่อจ� ำหน่ายวั ตถุแต่ งกลิ่ นและรส

เกล็ดขนมปัง และแป้งประกอบอาหาร ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
มีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่กวางเจา ประเทศจีน ปัจจุบันได้ช�ำระทุนจดทะเบียนเต็มจ�ำนวนแล้ว

ที่ประชุมวิสามัญผูถ
้ ือหุน
้ RBF ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมต
ั ิเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
•
•
•

•

อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชน

อนุมต
ั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน
้ ที่ตราไว้จาก 100 บาท จากจ�ำนวนหุน
้ 14,800,000 หุน
้ เป็น 1 บาท
ท�ำให้มจ
ี �ำนวนหุน
้ สามัญเป็น 1,480,000,000 หุน
้

เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน 520.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 1,480.00 ล้านบาท เป็นทุนจด

ทะเบียน 2,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 520,000,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้
ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

อนุ มั ติ ใ ห้ น� ำ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผูถ
้ ือหุน
้ RBF ครั้งที่ 2/2561 (หลังการแปรสภาพ) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมต
ั ิ
เรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
•

ปี 2562

รับทราบการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท แดฟเน่ จ�ำกัด และบริษัท พอร์ตแลนด์ เฟลเวอร์ แอนด์
แอร์โรแมติค จ�ำกัดเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ประชุมสามัญผูถ
้ ือหุน
้ RBF ประจ�ำปี 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการ

ด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561 ส�ำหรับหุน
้ สามัญจ�ำนวน 1,480,000,000 หุน
้ เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิน
้ 250.00 ล้าน
บาท โดยได้ท�ำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช�ำระแล้วเป็น 2,000 บาท โดยได้รับเงินระดมทุนจากการ

เสนอขายหุน
้ สามัญเป็นครั้งแรก จ�ำนวน 1,665.14 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
เพื่อใช้เป็นเงินทุนส�ำหรับการลงทุนก่อสร้างโรงงานต่างประเทศ ปรับปรุ งและซื้อเครื่องจักร ลงทุนเปิดบริษัท
ตัวแทนและห้องทดลองในต่างประเทศ ช�ำระเงินกู้ให้กับผูถ
้ ือหุน
้ ใหญ่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

2019
ANNUAL REPORT

21

1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
ทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง
เครื่องปรุ งรส ซอสและน้�ำจิ้ม Food Additive และบรรจุภัณฑ์พลาสติก

99.99%

99.99%

99.97%

บจก. ไทย เฟลเวอร์ แอนด์

บจก. พรีเมีย
่ มฟู้ดส์ (PFC)

บจก. เบสท์ โอเดอร์ (BO)

ทุนจดทะเบียน 183.00 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน 439.00 ล้านบาท

แฟรกแร็นซ์ (TFF)

ธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส

ธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้งและ

เครื่องส�ำอาง สีผสมอาหาร และ Food Additive

ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

ทุนจดทะเบียน 36.50 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และลงทุนในธุรกิจอื่น

จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน้�ำหอม และ

ธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายสีผสมอาหาร
และFood Additive บางชนิด

บางชนิด และลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรม
โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

100.00%

60.00%

80.00%

R&B FOOD SUPPLY VIETNAM

PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA

PT RBFOOD MANUFAKTUR

LIMITED LIABILITY COMPANY

(RBINT)/2

(RBVN)

/1

ทุนจดทะเบียน 21,000 ล้านเวียดนามดอง

ทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านรูเปีย

(ประมาณ 27.85 ล้านบาท)

ธุรกิจ : (1) ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง

(2) จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง

แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้�ำจิ้ม

(ประมาณ 46.04 ล้านบาท)

ธุรกิจ : จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง
แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้�ำจิ้ม

สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็ง และ Food Additive

หมายเหตุ :

100.00%
TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-

INDONESIA (RBINM)/3

GONG-SI (RBCH)/4

ทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านรูเปีย

ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านหยวน

(ประมาณ 46.04 ล้านบาท)

(ประมาณ 13.58 ล้านบาท)

ธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง

ธุรกิจ : จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส

สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็งและ Food Additive

เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร
และอาหารแช่แข็ง

/1 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการน�ำเข้าและติดตั้งเครื่องจักร เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองลองอาน คาดว่าจะสามารถมีรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่าย ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
/2 ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของ RBINT ร้อยละ 40 ได้แก่ PT NADASA MULYA PRATANA ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

/3 ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของ RBINM ร้อยละ 20 ได้แก่ MR. HARIJADI SOEDARJO ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมือง

		

จาการ์ต้า คาดว่าจะสามารถมีรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่าย ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ทั้งนี้ MR. HARIJADI SOEDARJO เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 53.33 MRS. DEWI KUSUMAWATI

		

MULYA PRATANA

		

SOEDARJO (น้องสาวของ MR. HARIJADI SOEDARJO) ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 40 และบุคคลอื่นอีก 1 ราย ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียน PT NADASA

/4 ปัจจุบันเริ่มมีการท�ำการตลาดและติดต่อลูกค้าแล้ว คาดว่าจะมีรายได้จากการจ�ำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562
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บริษัทย่อย
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด (“TFF”)
วันที่จดทะเบียน

:

3 พฤษภาคม 2528

ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว

:

183,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 5 บาท)

ที่ต้ังส�ำนักงาน

:

เลขที่ 3 ซอยโพธิแ
์ ก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่ต้ังโรงงาน

:

เลขที่ 136/1 หมูท
่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ต้ังโรงแรม

:

เลขที่ 110 หมูท
่ ี่ 4 ต�ำบลปากน้�ำ อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน้�ำหอมและ
เครื่องส�ำอาง สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด และลงทุนในธุรกิจอื่น

ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
กรรมการบริษัท

:

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

นางสาวดาวอรุณ อุณหโชค

พันตรี แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
แพทย์หญิง สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
กรรมการผูม
้ อ
ี �ำนาจลงนาม

:

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวดาวอรุณ อุณหโชค และ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

:

TFF เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน
้ จ�ำนวน 36,599,976 หุน
้ คิดเป็น

ประทับตราส�ำคัญของบริษัท

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน TFF และมีกรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่
ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด (“BO”)
วันที่จดทะเบียน

:

6 ธันวาคม 2536

ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว

:

36,500,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท)

ที่ต้ังส�ำนักงาน

:

เลขที่ 3397 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขต

ที่ต้ังโรงงาน

:

เลขที่136 หมูท
่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ผลิตและจ�ำหน่ายสีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด

กรรมการบริษัท

:

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
กรรมการผูม
้ อ
ี �ำนาจลงนาม

:

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล และ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

:

BO เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน
้ จ�ำนวน 364,889 หุน
้ คิดเป็นสัดส่วน

ประทับตราส�ำคัญของบริษัท

ร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน BO และมีกรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่
ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ และนายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
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บริษัท พรีเมี่ยมฟู ด
้ ส์ จ�ำกัด (“PFC”)
วันที่จดทะเบียน

:

26 มิถุนายน 2538

ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว

:

439,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท)

ที่ต้ังส�ำนักงาน

:

เลขที่ 258 หมูท
่ ี่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย

ที่ต้ังโรงงาน

:

ที่ต้ังโรงแรม

:

เลขที่ 7/9, 8/5 หมูท
่ ี่ 1 ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้งและผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และลงทุนในธุรกิจ

กรรมการบริษัท

:

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 258 หมูท
่ ี่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่

อื่น ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

พันตรี แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
กรรมการผูม
้ อ
ี �ำนาจลงนาม

:

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ลงลายมือชื่อและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท

:

PFC เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน
้ จ�ำนวน 1,209,990 หุน
้ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน PFC และมีกรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่
ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช และ
พันตรี แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

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

:

23 มีนาคม 2556

ทุนจดทะเบียน

:

21,000,000,000 เวียดนามดอง (หรือประมาณ 27.49 ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

:

15,680,380,000 เวียดนามดอง (หรือประมาณ 22.76 ล้านบาท)

ที่ต้ังส�ำนักงาน

:

เลขที่ 309 บี-311 ชั้น 6 อาคารแอนเน็กซ์ พาร์ครอยัลไซ่ง่อน ถนน งูเยน แวน ทรอย

ที่ต้ังโรงงาน

:

เวิร์คช็อป บี 2-4 เอ คลังส�ำเร็จรูป ฝั่ ง บี นิคมอุตสาหกรรมลองหู อ�ำเภอแคนจีอูอ๊ค

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

(1) ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง (อยู่ระหว่างการน�ำเข้าและติดตั้งเครื่องจักร)

เขตทานบินห์ เมืองโฮจิมน
ิ ห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม

(2) จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส
ซอสและน้�ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

และ Food Additive
ผูแ
้ ทนผูม
้ อ
ี �ำนาจ

:

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

:

RBVN เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน
้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน

(Legal Representative)

หมายเหตุ :

จดทะเบียน RBVN

-

RBVN มีความประสงค์จะตั้งโรงงานเพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการน�ำเข้าและติดตั้งเครื่องจักร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและ

-

อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100 เวียดนามดอง เท่ากับ 0.1309 บาท (อัตราขาย)
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Ms.Thai Son Anh (พนักงาน RBVN)

เปิดด�ำเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

R&B
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PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (“RBINT”)
วันที่จดทะเบียน

:

6 มีนาคม 2559

ทุนจดทะเบียน

:

20,000,000,000 รูเปีย (หรือประมาณ 45.72 ล้านบาท) (มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

:

8,108,010,000 รูเปีย (หรือประมาณ 20.18 ล้านบาท)

ที่ต้ังส�ำนักงาน

:

ห้อง 104 อาคารวิสมาเอเรีย ถนน ฮอส คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตัง จาการ์ตากลาง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส

1,000,000 รูเปีย หรือประมาณ 2,285.80 บาท)

ประเทศอินโดนีเซีย 10310

ซอสและน้�ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ

Food Additive
กรรมการบริษัท

:

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

กรรมการผูม
้ อ
ี �ำนาจลงนาม

:

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ ลงลายมือชื่อและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท

:

RBINT เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน
้ จ�ำนวน 12,000 หุน
้ คิดเป็น

Mr. Harijadi Soedarjo

สัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน RBINT และมีกรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่
ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

หมายเหตุ :

-

		
MULYA

		
-

MR. HARIJADI SOEDARJO เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 53.33 MRS. DEWI KU SUMAWATI SOEDARJO
(น้องสาวของ MR. HARIJADI SOEDARJO) ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 40 และบุคคลอื่นอีก 1 ราย ถือหุ้นใน PT NADASA
PRATANA สัดส่วนร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียน PT NADASA MULYA PRATANA
อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1,000 รูเปีย เท่ากับ 2.2858 บาท (อัตราขาย)

PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”)
วันที่จดทะเบียน

:

1 มีนาคม 2561

ทุนจดทะเบียน

:

20,000,000,000 รูเปีย (หรือประมาณ 45.72 ล้านบาท) (มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

:

16,066,082,783 รูเปีย (หรือประมาณ 36.28 ล้านบาท)

ที่ต้ังส�ำนักงาน

:

ห้อง 104 อาคารวิสมาเอเรีย ถนน ฮอส คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตัง จาการ์ตากลาง

ที่ต้ังโรงงาน

:

บล็อค พี-6บี อาคารโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมจาบาเบกา ซิการัง อ�ำเภอเบกาซี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง

กรรมการบริษัท

:

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

1,000,000 รูเปีย หรือประมาณ 2,285.80 บาท)

ประเทศอินโดนีเซีย 10310

จังหวัดจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

Mr. Harijadi Soedarjo

พันตรี แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
แพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
กรรมการผูม
้ อ
ี �ำนาจลงนาม

:

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ ลงลายมือชื่อและประทับตราส�ำคัญของบริษัท

ความสัมพันธ์กับบริษัท

:

RBINM เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน
้ จ�ำนวน 16,000 หุน
้ คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน RBINM และมีกรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่
ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ พันตรี แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
แพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ และนายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

หมายเหตุ :

-

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จและเปิดด�ำเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

-

อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1,000 รูเปีย เท่ากับ 2.2858 บาท (อัตราขาย)
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TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”)
วันที่จดทะเบียน

:

31 พฤษภาคม 2561

ทุนจดทะเบียน

:

3,000,000 หยวน (หรือประมาณ 13.12 ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว

:

3,000,000 หยวน (หรือประมาณ 13.37 ล้านบาท)

ที่ต้ังส�ำนักงาน

:

ห้อง 2202 เลขที่ 65 ถนนซงชาน 7 เขตลิวาน กวางโจว ประเทศจีน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง

ผูแ
้ ทนผูม
้ อ
ี �ำนาจ

:

พันตรี แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

:

RBCH เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน
้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน

(Legal Representative)

หมายเหตุ :

26

จดทะเบียน RBCH และมีกรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

-

ปัจจุบันเริ่มมีการท�ำการตลาดและติดต่อลูกค้าแล้ว คาดว่าจะมีรายได้จากการจ�ำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

-

อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1 หยวน เท่ากับ 4.3736 บาท (อัตราขาย)

R&B
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิต

และจ�ำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายกลุม
่ ดังนี้ (1) กลุม
่ วัตถุแต่งกลิน
่
(Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่น�ำไปเป็นส่วนผสมในน้�ำหอมและเครื่องส�ำอาง (2) กลุ่มแป้งและซอส

(3) กลุม
่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง (4) กลุม
่ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (5) กลุม
่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และ (6) กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ซ้อ
ื มาและจ�ำหน่าย

ไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น รวมถึงนมผง และปลอก ไส้กรอก โดย
ซื้อจากผูผ
้ ลิตรายอื่น หรือน�ำเข้าจากต่างประเทศ มาจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าที่น�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่อง

ดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยจะผลิตและจ�ำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ตามค�ำสั่งซื้อ (Made to order) เป็นหลัก เพื่อสร้างความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ทั่วถึง นอกจากนี้ ยังผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacture) ภายใต้ตราสินค้า
ของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้า “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปจัง”

“Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง วัตถุแต่งกลิ่นและรส
สีผสมอาหาร น้�ำหวานเข้มข้น และอาหารแช่แข็ง

ลูกค้าของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อยจะมีทงั้ ผูป
้ ระกอบการทัง้ ในและต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารส�ำเร็จรูป

เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว อาหารสัตว์ เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์สำ� หรับใช้ในครัวเรือน อาทิ น้�ำยาซักผ้า สบู่ แชมพูสระผม และ
น้�ำยาบ้วนปาก เป็นต้น รวมถึงธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่หรือร้านค้าปลีกทั่วไป โดยมีลูกค้ารายที่สำ� คัญ อาทิ บริษัท มาร์ส เพ็ท
แคร์ (ประเทศไทย) บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถยกตัวอย่างลูกค้าตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สำ� คัญได้ดังนี้ 1) ลูกค้ากลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร

อาทิ บริษัทผลิตเครื่องดื่มชูก�ำลังชั้นน�ำของประเทศ บริษัท ชบาบางกอก จ�ำกัด บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จ�ำกัด

(มหาชน) บริษัท ไทยนครพัฒนา จ�ำกัด บริษัท พี.แสงอุดมเทรดดิ้ง จ�ำกัด บริษัท สยามไวน์เนอร์รี่ จ�ำกัด บริษัท ซีพีเมจิ จ�ำกัด
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟด
ู ส์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท วาไรตี้ ฟูด
้ ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด บริษัท โทฟุซงั จ�ำกัด เป็นต้น 2) ลูกค้า
กลุม
่ แป้งและซอส อาทิ บริษท
ั ฟูด
้ แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) บริษท
ั เดอะ ไมเนอร์ ฟูด
้ กรุป
๊ จ�ำกัด (มหาชน) บริษท
ั เอก-ชัย ดิส

ทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด บริษัท วูลเวิร์ธ ลิมเิ ต็ด จ�ำกัด บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จ�ำกัด บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด

เป็นต้น 3) ลูกค้ากลุม
่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง อาทิ บริษท
ั วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ�ำกัด บริษท
ั มารุโคเมะ ประเทศไทย จ�ำกัด
บริษัท น�ำเชา (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท ว้อน ว้อน ฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ำกัด เป็นต้น

นอกจากธุรกิจตามที่กล่าวแล้ว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

เพื่อความชัดเจนในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของ RBF จึงได้สรุปประเภทธุรกิจและสัดส่วนที่บริษัทเข้าไป

ถือหุน
้ เพื่อแสดงให้เห็นตามตาราง
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บริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส จ�ำหน่าย RBF ถือหุน
้ จ�ำนวน 36,599,976

แร็นซ์ จ�ำกัด (“TFF”)

วัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน้�ำหอมและเครื่องส�ำอาง
สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด

และลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล

หุน
้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน TFF

ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด
(“BO”)

บริษัท พรีเมีย
่ มฟู้ดส์ จ�ำกัด
(“PFC”)

ผลิตและจ�ำหน่ายสีผสมอาหาร และ Food
Additive บางชนิด

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทุนจดทะเบียน BO

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้งและ

RBF ถือหุน
้ จ�ำนวน 1,209,990 หุน
้

ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

ทุนจดทะเบียน PFC

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และลงทุนในธุรกิจอื่น

R&B FOOD SUPPLY VIETNAM

(1) ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง (อยู่ระหว่าง

(“RBVN”)

สามารถมีรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่าย

LIMITED LIABILITY COMPANY

RBF ถือหุน
้ จ�ำนวน 364,889 หุน
้

การน�ำเข้าและติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
RBF ถือหุน
้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียน RBVN

ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563) (2) จ�ำหน่ายวัตถุ
แต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบ
อาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้�ำจิ้ม สีผสม

อาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่
แข็ง และ Food Additive
PT RBFOOD SUPPLY

INDONESIA (“RBINT”)

จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง

RBF ถือหุน
้ จ�ำนวน 12,000 หุน
้

สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์

จดทะเบียน RBINT

แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน้�ำจิม
้
อาหารแช่แข็ง และ Food Additive

PT RBFOOD MANUFAKTUR
INDONESIA (“RBINM”)

ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง (อยู่ระหว่าง

RBF ถือหุน
้ จ�ำนวน 16,000 หุน
้ คิด

จะสามารถมีรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่าย

ทะเบียน RBINM

ด�ำเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง คาดว่า
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563)

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

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุน

จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง

แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง

(ปัจจุบันเริ่มมีการท�ำการตลาดและติดต่อลูกค้า

เป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจด

RBF ถือหุน
้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียน RBCH

แล้ว คาดว่าจะมีรายได้จากการจ�ำหน่ายภายใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2562)

บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมวิจัยและพัฒนาที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มค
ี วามรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

ด้านอาหาร การวิเคราะห์กลิน
ั และบริษท
ั ย่อยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์
่ และรสชาติอาหารโดยเฉพาะเป็นเวลายาวนาน ท�ำให้บริษท
ในแบบเฉพาะที่ลก
ู ค้าต้องการได้ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อยมีเอกลักษณ์ แตกต่างและหลากหลายจนเป็นที่นย
ิ ม
ของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ปัจจุบน
ั บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยมีโรงงานผลิตวัตถุผสมอาหารตามทีก
่ ล่าวและผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก รวม 10 โรงงาน

ตั้ งอยู่ที่ซอยลาดพร้ า ว 101 จั งหวั ดกรุ งเทพมหานคร 1 แห่ง จั ง หวั ดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ง ตั้ ง อยู่ ใ นโครงการแฟคตอรี่

แลนด์วังน้อย 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 5 แห่ง และตั้งอยู่ในอ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่งโดยแต่ละ

โรงงานใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะ
และข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice Practice : GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่

ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน

Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
(ISO 9001) ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน TFF ได้ปรับปรุงอาคารและติดตั้งเครื่องจักรอีก 1 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เพื่อผลิตและจ�ำหน่าย

วัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavor) แล้วเสร็จ และ RBVN ก็อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง

ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม เช่นเดียวกัน RBINM ก็อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการขอใบอนุญาตที่เกีย
่ วข้อง เพื่อผลิตและจ�ำหน่าย
เกล็ดขนมปัง ที่เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการผลิตและจ� ำหน่ายของประเทศเวียดนาม

ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และประเทศอินโดนีเซียภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นอกจากนี้ RBCH ที่กวางเจา ประเทศจีน
ปัจจุบันเริ่มมีการท�ำการตลาดและติดต่อลูกค้าแล้ว คาดว่าจะมีรายได้จากการจ�ำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยรวม 7 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทย่อยในประเทศไทย 3 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท

อินโดนีเซีย 2 บริษัท และจีน 1 บริษัท บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย
ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต อินเดีย ปากีสถาน
ออสเตรเลีย ญี่ปุน
่ จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ (1) โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์

กอล์ฟ โดยลงทุนผ่านบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด (TFF) และ (2) โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุน
ผ่านบริษัท พรีเมีย
่ มฟู้ดส์ จ�ำกัด (PFC) โรงแรมทั้งสองแห่งตามที่กล่าว บริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์ (ACCOR) ทั้งนี้ เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องคงเหลือและเห็นโอกาสในการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
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2.1 โครงสร้างรายได้
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปี 2560
ล้านบาท

ปี 2561
%

ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

%

รายได้จากการขาย

2,807.69

96.17%

2,632.52

95.74% 2,776.38

96.34%

1) วัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร

1,061.19

36.35%

995.54

36.21% 1,038.82

36.05%

2) กลุ่มแป้งและซอส

902.56

30.92%

948.69

34.50% 1,025.71

35.59%

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง

155.91

5.34%

156.69

5.70%

172.31

5.98%

4) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

121.26

4.15%

101.13

3.68%

98.81

3.43%

63.40

2.17%

44.48

1.61%

41.16

1.43%

6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ อ
ื มาเพื่อจ�ำหน่าย/2

503.37

17.24%

385.99

14.04%

399.57

13.86%

รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม

107.75

3.69%

105.73

3.85%

88.28

3.06%

2,915.44

99.86%

2,738.25

99.59% 2,864.66

99.40%

รายได้อ่ ืน/3

4.01

0.14%

11.34

รายได้รวม

2,919.45

100.00%

5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก/1

รายได้จากการด�ำเนินงาน รวม

หมายเหตุ :

0.41%

17.18

0.60%

2,749.59 100.00% 2,881.84 100.00%

/1 บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้าและผลิตในลักษณะ OEM เพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการใน

		

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และจ�ำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป อีกทั้งส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม โดยจ�ำหน่ายเป็น

		

แพ็คขนาดตามความต้องการของลูกค้า

/2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ อ
ื มาเพื่อจ�ำหน่าย ได้แก่ นมผง ปลอกไส้กรอก และ Food Additive อาทิ กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด (Zodium Benzoate)

		

สารกันเชื้อรา (Calcium Propionate) เป็นต้น

/3 รายได้อ่ ืน ประกอบด้วย ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าขนส่งและบริการ รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ ในปี 2560 บริษัทและ

		

บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายยูนิฟอร์มให้พนักงาน รายได้จากการขายแม่พิมพ์ และอื่นๆ ซึ่งบันทึกอยู่ในรายได้จากการขาย จ�ำนวน 0.17 ล้านบาท

		

การขายแม่พิมพ์ และอื่นๆ มารวมกับรายได้อ่ ืน โดยตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการรายได้จากการขายดังกล่าว

		

ตามล�ำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบรายได้จากการขายในปี 2560 -2561 และ ปี 2562 ได้ จึงน�ำรายได้จากการขายยูนิฟอร์มให้พนักงาน รายได้จาก

		

ไปอยู่ในประเภทรายได้อ่ ืน

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผูผ
้ ลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients)

โดยมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท ประกอบด้วย วัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavour) แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส
ซอสและน้�ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และซื้อมาและจ�ำหน่ายไปซึ่งสินค้าประเภท Food

Additive สินค้าดังกล่าวน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังผลิตและจ� ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นที่น�ำไปเป็นส่วนผสมในน้�ำหอมและเครื่องส�ำอาง

และบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ตามรายได้จากการขาย ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและ

สีผสมอาหาร 2) กลุ่มแป้งและซอส 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ
6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ อ
ื มาเพื่อจ�ำหน่าย นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมอีก 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส

สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ เพื่อความเข้าใจจึงขออธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์และ
บริการได้ดังนี้
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2.2.1 รายได้จากการขาย
2.2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ข้น
ั กลาง และจ�ำหน่ายให้ผป
ู้ ระกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง

สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มวั ตถุแต่ งกลิ่ นและรส และสีผสมอาหาร ประกอบด้ วย วั ตถุแต่ งกลิ่นและรส วั ตถุแต่ งกลิ่นอื่ นๆ

1.

และสีผสมอาหาร ซึ่งผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF TFF และ BO ส่วน PFC จะเป็นเพียงผู้จ�ำหน่ายเท่านั้น
ผลการด�ำเนินงานใน ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 สามารถแยกรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส และสีผสมอาหาร ที่บริษัทและบริษัทย่อยตามที่กล่าวจ�ำหน่ายได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและสี
ผสมอาหาร แยกรายบริษัท

1.1

ปี 2561

ปี 2562

RBF

546.88

534.66

583.13

TFF

294.03

259.53

219.51

BO

6.86

7.54

7.90

PFC

213.40

193.81

228.28

1,061.19

995.54

1,038.82

รวมรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น
และสีผสมอาหาร

ปี 2560

วัตถุแต่งกลิ่นและรส เป็นวัตถุที่แต่งกลิ่นและรสชาติของอาหารให้นา่ รับประทานยิง่ ขึ้น ซึ่งกลุ่ม

บริษัทสามารถผลิตกลิ่นได้หลากหลายกลิ่น อาทิ กลิ่นผลไม้ กลิ่นเนื้อสัตว์ กลิ่นผักและสมุนไพร
ต่างๆ กลิ่นขนมหวาน และกลิ่นอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และไม่มีแอลกอฮอล์ ขนมขบเคี้ยว ยา อาหารเสริม รวมถึงอาหารสัตว์ เป็นต้ น นอกจากนี้
บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เยลลี่กลิ่นต่างๆ ภายใต้

ตราสินค้า “Korokoro” ซึง่ จะเริม
่ มีรายได้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2562 วัตถุแต่งกลิน
่ และรส

ได้รบ
ั การวิจัยและพัฒนาโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารโดยเฉพาะ ท�ำให้สามารถ
ผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรสต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะ

ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยบริษัทและบริษัทย่อยที่ผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรส ได้แก่ RBF และ

TFF เป็นการผลิตตามค�ำสัง่ ซื้อของลูกค้าและจ�ำหน่ายให้กบ
ั ผูป
้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ
และส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรสที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่

ใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือน โรงแรม ร้านอาหาร เพื่อจ�ำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
และร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้า “เบสท์ โอเดอร์” ส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศกัมพูชา

เวียดนาม และเมียนมาร์ ส�ำหรับขนาดบรรจุภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการจะเป็นขนาด
ใหญ่ 5 – 25 กิโลกรัม ส่วนขนาดบรรจุ ภัณฑ์ ที่จ� ำหน่ายให้กับธุรกิจค้ าปลีกขนาดใหญ่และ
ร้านค้าปลีกทั่วไปจะเป็นขนาดเล็ก 30 – 60 มิลลิลิตร
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วัตถุแต่งกลิ่นและรสเลียนธรรมชาติ ตราเบสท์ โอเดอร์

1.2

วั ต ถุ แ ต่ ง กลิ่ น อื่ นๆ เป็ น วั ต ถุ แ ต่ ง กลิ่ น ส� ำ หรั บ น้� ำ หอม เครื่ อ งส� ำ อาง และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ น

ครัวเรือนต่างๆ (Home care products) อาทิ น้�ำยาซักผ้า สบู่ แชมพูสระผม และน้�ำยาบ้วนปาก

เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว TFF จะเป็นผู้นำ� เข้ามาจากต่างประเทศเป็นหลัก และจ�ำหน่ายให้
กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตามที่

กล่าวข้างต้นและจ�ำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยมีขนาดของบรรจุภัณฑ์ต้ังแต่ 1 กิโลกรัม ไปจนถึง
25 กิโลกรัม

1.3

สีผสมอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อแต่งสีของอาหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อาทิ

เพื่อให้มส
ี ท
ี ี่ดึงดูดใจผูบ
้ ริโภค เพื่อแต่งสีอาหารที่อาจเปลีย
่ นแปลงไประหว่างกระบวนการแปรรูป
อาหาร และเพื่อแต่งสีอาหารที่สธ
ี รรมชาติแปรเปลี่ยนตามฤดูกาลและสภาพภูมอ
ิ ากาศเพื่อมิให้

ผู้บริโภคเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพของอาหาร โดยสีผสมอาหารจะเป็นสีที่มีความปลอดภัยและ
สามารถรับประทานได้

ในการผลิตสีผสมอาหารจะผลิตโดย BO ส่วนการจ�ำหน่ายสีผสมอาหารให้กับผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จะแบ่งการจ�ำหน่ายตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี้ RBF จ�ำหน่าย
ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอุตสาหกรรมสัตว์ปีก BO จ� ำหน่ายให้

กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตขนม เบเกอรี่ และแปรรู ปอาหาร TFF จ�ำหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตขนม โดยสีผสมอาหารที่จ�ำหน่ายให้

กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จะเป็นชนิดสีผงในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 กิโลกรัม 20 กิโลกรัม
และ 25 กิโลกรัม

นอกจากสีผสมอาหารของกลุ่มบริษัทจะจ� ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุ ตสาหกรรมต่ างๆ

ข้างต้นแล้ว บริษัทยังจ�ำหน่ายสีผสมอาหารให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป

ภายใต้ตราสินค้า “เบสท์ โอเดอร์” และส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม และ

เมียนมาร์ โดยสีผสมอาหารจะจ�ำหน่ายให้กับธุรกิจค้ าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้ าปลีกทั่วไป
ทั้ งจ� ำหน่ายภายในประเทศและต่ างประเทศมีทั้งชนิดสีผงและสีน้�ำ ซึ่งสีผสมอาหารชนิดผง
มีจ�ำหน่ายเป็นซองขนาดบรรจุ 1 กรัม และ 2 กรัม และจ� ำหน่ายเป็นกระป๋องขนาดบรรจุ

500 กรัม และ 1 กิโลกรัม ส่วนสีผสมอาหารชนิดน้�ำมีจ�ำหน่ายในขวดขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร
60 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

สีผสมอาหาร ตราเบสท์ โอเดอร์
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2.

กลุ่มแป้งและซอส ประกอบด้วย เกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ Premix product และซอสและน้�ำจิ้ม ซึ่งผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF BO PFC และจ�ำหน่ายในต่างประเทศผ่าน RBVN และ RBINT ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส
แยกรายบริษัท

ปี 2561

ปี 2562

RBF

786.22

818.40

843.44

TFF

0.37

1.41

1.19

BO/1

40.35

42.30

43.72

PFC/2

0.66

0.87

1.19

RBVN

67.64

55.96

70.39

RBINT

7.30

29.75

65.71

902.56

948.69

1,025.71

รวมรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส
หมายเหตุ :

ปี 2560

/1 BO ผลิตและจ�ำหน่ายผงฟู (สูตรซิงเกิล
้ แอคติ้ง) ซึ่งจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ประเภท Premix

product

/2 PFC ผลิตและจ�ำหน่ายน้�ำหวานเข้มข้น (Syrup) และซอส ซึ่งจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ประเภทเบเกอรี่ และประเภทซอสและน้�ำจิ้ม ตามล�ำดับ
		

- TFF จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ TFF

2.1

เกล็ดขนมปัง ผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขนมปังและท�ำให้มีลักษณะ

เป็นเกล็ด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารประเภททอด โดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
การผลิตที่ มีความทั นสมัย มีการพัฒนาและออกแบบให้สามารถผลิตเกล็ดขนมปังได้ หลาย

รู ป แบบตามที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ อาทิ เกล็ ด ขนมปั ง แบบญี่ ปุ่ น เกล็ ด ขนมปั ง แบบอเมริ กั น
เกล็ดขนมปังแบบแครกเกอร์ และเกล็ดขนมปังแบบลูกเต๋า เป็นต้น วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเกล็ดขนมปัง

จะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้เกล็ด
ขนมปังที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

การจ� ำหน่ายเกล็ดขนมปัง มี 3 ลักษณะ ได้ แก่ 1) ผลิตตามค� ำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมอาหาร มีขนาดบรรจุต้ังแต่ 10 กิโลกรัม ถึง 15 กิโลกรัม 2) ผลิตและจ�ำหน่าย
ภายใต้ตราสินค้าบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ อังเคิลบาร์นส์ และก๊อบจัง มีขนาดบรรจุต้ังแต่

200 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม และ 3) รับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ซึ่งได้แก่

ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ มีขนาดบรรจุต้ังแต่ 200 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม นอกจากบริษัท
จะจ�ำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ในประเทศแล้ว บริษัทยังส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่าย
ยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล อินเดีย อียิปต์ รัสเซีย
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น
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เกล็ดขนมปังแบบญี่ปุ่น

เกล็ดขนมปังแบบอเมริกัน

เกล็ดขนมปังแบบแครกเกอร์

เกล็ดขนมปังตราอังเคิลบาร์นส์

2.2

เกล็ดขนมปังแบบลูกเต๋า

เกล็ดขนมปังตราอังเคิลบาร์นส์

เกล็ดขนมปังตราก๊อบจัง

เบเกอรี่ ได้แก่ มินิบันและแซนวิช ผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF เป็นการผลิตตามค�ำสั่งซื้อของ
ลูกค้าเป็นหลัก เพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารต่างๆ

และส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศเวียดนาม จ�ำหน่ายเป็นแพ็ค แพ็คละ 1 กิโลกรัม นอกจากนี้
ยังมีผลิตภัณฑ์น้�ำหวานเข้มข้นกลิ่นต่างๆ (Syrup) ภายใต้ตราสินค้า “Haeyo” และ “Angelo”

ซึ่งผลิตและจ�ำหน่ายโดย PFC เพื่อจ�ำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีกทั่วไป
และร้านอาหารต่างๆ เป็นการจ�ำหน่ายเป็นขวดขนาดบรรจุ 750 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

Syrup กลิ่นต่างๆ ตรา Angelo และตรา Haeyo

แซนวิชและมินิบัน
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2.3

Premix product ผลิตและจ� ำหน่ายโดย RBF เป็นผลิตภั ณฑ์ ประเภทแป้งประกอบอาหาร
ส�ำหรับชุบทอด อาทิ แป้งทอดกรอบ แป้งชุบทอดปรุ งส�ำเร็จรสกระเทียมพริกไทย รสเผ็ดร้อน
แป้งเทมปุระญี่ปุ่น แป้งคาราเกะ เป็นต้น และเครื่องปรุ งรส เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบ

อาหาร ในการผลิตและจ�ำหน่ายจะมีท้ังการผลิตตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตในลักษณะ OEM การผลิตตามสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้า

ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” เพื่อจ�ำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไป และ
“super-find” เพื่อจ� ำหน่ายให้กับร้านค้ าปลีกทั่ วไป ขนาดของบรรจุ ภัณฑ์ ที่จ�ำหน่ายให้กับ

ผู้ประกอบการจะเป็นบรรจุภัณฑ์ขนาด 10 และ 25 กิโลกรัม ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายให้กับ
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไป มีขนาดตั้งแต่ 150 กรัม ไปจนถึง 1 กิโลกรัม

ส�ำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Premix product ยังรวมถึงการผลิตผงฟู ซึ่งผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF
(สูตรดับเบิ้ลแอคติ้ง) และ BO (สูตรซิงเกิ้ลแอคติ้ง) ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสองจะผลิตผงฟู
ต่ า งสู ต รกั น ตามใบอนุ ญ าตการผลิ ต เพื่ อจ� ำ หน่ า ยผงฟู ใ ห้ กั บ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ขนาดใหญ่
ร้านค้าปลีกทัว่ ไป และร้านเบเกอรีต
่ า่ งๆ ภายใต้ตราสินค้า ได้แก่ “เบสท์ โอเดอร์” มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์

ขนาดตั้งแต่ 30 กรัม ไปจนถึง 17 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ Premix product นอกจากจ�ำหน่าย

ภายในประเทศแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังส่งออก Premix product ไปยังต่างประเทศด้วย
อาทิ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล อินเดีย อียป
ิ ต์ รัสเซีย เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
เป็นต้น

แป้งทอดกรอบ

แป้งทอดกรอบรสชาติต่างๆ

2.4

แป้งเทมปุระ

แป้งคาราเกะ

ผงฟู

ซอสและน้�ำจิ้ม เป็นซอสปรุ งแต่งรสชาติอาหาร ซึ่งใช้เป็นเครื่องปรุ งในการผลิตอาหารเพื่อให้
ได้ รสชาติ ตามที่ ต้องการ และสามารถใช้กับอาหารที่ ปรุ งส� ำเร็จเพื่อเพิ่มรสชาติ อาหาร อาทิ

ซอสไก่บาร์บีคิว น้�ำจิ้มหรือน้�ำซอสรสชาติต่างๆ เป็นต้น ผลิตโดย RBF และ PFC ขึ้นอยู่กับชนิด

และกระบวนการผลิ ต ของซอสและน้� ำ จิ้ ม การผลิ ต จะผลิ ต ตามค� ำ สั่ ง ซื้ อของลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหาร และส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศเวียดนาม
โดยมีบรรจุภัณฑ์ขนาดตั้งแต่ 30 กรัม ไปจนถึง 1 กิโลกรัม
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3.

กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Spray dry
และผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze dry ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตและจ�ำหน่ายโดย PFC ปี 2560 ปี 2561
และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง แยกรายบริษัท

ปี 2561

ปี 2562

RBF

0.40

0.49

0.09

TFF

0.09

0.32

0.03

PFC

155.43

155.88

172.19

155.92

156.69

172.31

รวมรายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
หมายเหตุ :

ปี 2560

RBF และ TFF จ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ RBF และ TFF

3.1

ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry คือการแปรรู ปผลิตภัณฑ์โดยผ่านกรรมวิธอ
ี บแห้งด้วยการการ

เป่าลมร้อนและไล่ความชื้นออกให้อยูร่ ะดับที่กำ� หนด ผลิตและจ�ำหน่ายโดย PFC วัตถุดิบที่บริษท
ั
น�ำมาแปรรู ปเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry เป็นวัตถุดิบจ�ำพวกเครื่องเทศ สมุนไพร และ

ผักต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจัดซื้อจากผูผ
้ ลิตภายในประเทศ และมีการท�ำสัญญาซื้อขายผลผลิต

และปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น โดยบริษัทจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐาน
ก�ำหนดเท่านัน
้ ซึ่งการผลิตจะมีทั้งผลิตตามค�ำสัง่ ซื้อของลูกค้าและ ผลิตตามสูตรมาตรฐาน ในรูป

แบบผง ชิน
้ เล็กๆ หรือทั้งส่วน อาทิ พริกไทยป่น ตะไคร้ผง ใบมะกรูด แครอท ขิงอบแห้ง พริกไทย
ยี่หร่าอบแห้ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry นี้ PFC ผลิตและจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารส�ำเร็จรู ป เครื่องดื่ม ขนม

อาหารสัตว์ และส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไนจีเรีย อังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา โดยจ�ำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม

ขิงอบแห้ง

3.2

พริกไทยอบแห้ง

ยี่หร่าอบแห้ง

ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Spray dry คือการแปรรู ปผลิตภัณฑ์โดยผ่านกรรมวิธอ
ี บแห้งด้วยการ
พ่นฝอย ด้วยการท�ำให้น้ำ� ในอาหารเหลวระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีลักษณะ

เป็นผงและมีความชื้นต่� ำ อาทิ ไข่ผง อัญชัญผง สตรอเบอร์รี่ผง น้�ำปลาผง และชาเขียวผง
เป็นต้น ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Spray dry บริษัทจะใช้เทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า

Encapsulation technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส�ำหรับการผลิตกลิ่นชนิดผง (Flavor powder)

ทีส
่ ามารถเก็บกักกลิน
ิ าทางเคมีทจ
ี่ ะส่งผลกระทบต่อกลิน
่ ผลิตภัณฑ์นี้
่ เอาไว้และป้องกันปฏิกริ ย
่ กลุม

ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยโดย PFC ส� ำ หรั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ส่ ว นใหญ่ บ ริ ษั ท จะซื้ อ จากภายในประเทศ

และมีการท�ำสัญญาซื้อขายผลผลิตและปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น โดยจะรับซื้อเฉพาะ

ผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานก�ำหนดเท่านั้น ซึ่งการผลิตจะเป็นการผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้าและ
จ�ำหน่ายให้กับผูป
้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหาร

ส�ำเร็จรู ป เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์ และส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย และปากีสถาน
โดยจ�ำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม
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เนื้อสัตว์ผง

หอมใหญ่ผง

น�้ำปลาผง

3.3

สตรอเบอร์รี่ผง

ชาเขียวผง

ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze dry คือการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ด้วยการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

และท�ำให้ผลึกไอน้�ำระเหิดออกไปและลดความชื้นของอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นอาหารแห้ง
ที่มีคุณภาพสูง มีการคืนตัวที่ดี สามารถรักษาคุณภาพและเนื้อสัมผัสได้ดีกว่าการท�ำแห้งด้วย
วิธอ
ี ่ ืน อาทิ พริกอบแห้ง บร๊อคโคลี่อบแห้ง แครอทอบแห้ง ไข่อบแห้ง เนื้อไก่อบแห้ง ผงชาเขียว

เป็นต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดย PFC จะใช้วัตถุดิบจ�ำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ นม เป็นต้น
ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจัดซื้อจากภายในประเทศ มีการท�ำสัญญาซื้อขายผลผลิตและปัจจัยการผลิต

จากเกษตรกรท้องถิ่น และจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานก�ำหนดเท่านัน
้ ซึ่งการผลิต
จะผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้าและจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ

อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารส�ำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์ และส่งออกไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรป ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze dry มีจ�ำหน่ายในบรรจุภัณฑ์
ขนาด 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม

บร๊อคโคลี่อบแห้ง

พริกอบแห้ง

ไข่อบแห้ง

แครอทอบแห้ง

เนื้อไก่อบแห้ง
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4.

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ผลิตและจ�ำหน่ายโดย PFC ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีรายได้จาก
การจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง แยกรายบริษัท

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

RBF

-

0.02

0.03

PFC

121.26

101.11

98.65

RB(CH)

0.13

รวมรายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
หมายเหตุ :

121.26

101.13

98.81

RBF จ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ RBF

เป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่ผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว เรียกว่า Individual Quick Frozen

(IQF) ซึ่งใช้อากาศเป็นตัวกลางให้เกิดการแข็งตัวของผลิตภัณฑ์ จึงท�ำให้อาหารมีคุณภาพดี ไม่เกาะกัน

เป็นก้อน กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ผลิตโดย PFC ใช้วัตถุดิบจ�ำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
จัดซื้อจากภายในประเทศ และมีการท�ำสัญญาซื้อขายผลผลิตและปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น

โดยบริษัทจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานก�ำหนดเท่านัน
้ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งด้วยกรรมวิธี
IQF มีท้ังผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง พร้อมปรุ ง (Ready-to-Cook) อาทิ เนื้อสัตว์แช่แข็ง ผัก ผลไม้ ที่ห่ันเป็น

ชิ้นเล็ก เป็นต้น และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat) อาทิ ปอเปี๊ ยะทอด
ถุงทอง กล้วยทอด ข้าวผัดกระเพราไก่ ข้าวแกงกะหรีญ
่ ป
ี่ ุน
่ ต้มย�ำกุง้ ข้าวเหนียวมะม่วง เป็นต้น ในการผลิต
PFC จะผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้าและจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ อาทิ
อุตสาหกรรมอาหาร อาหารส�ำเร็จรูป และขนม และส่งออกไปยังประเทศญีป
่ ุน
่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศในทวีปยุโรป และมีการผลิตแบบ OEM เพื่อส่งออกไปยังประเทศในทวีปยุโรปด้วย โดยจ�ำหน่าย
ในบรรจุภัณฑ์ขนาดตามความต้องการของลูกค้า

ข้าวกระเพราไก่

ต้มย�ำกุ้ง

ผักรวมแช่แข็ง
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ปอเปี๊ ยะทอด

ผลไม้รวมช่แข็ง

5.

กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีรายได้จากการ
จ�ำหน่ายกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ปี 2560

แยกรายบริษัท

ปี 2562

RBF

63.40

44.46

41.16

PFC

-

0.02

-

63.40

44.48

41.16

รวมรายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก
หมายเหตุ :

ปี 2561

PFC จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ PFC

บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF ซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่จ�ำหน่ายมีหลายชนิดขึ้นอยูก
่ บ
ั

วัตถุดิบที่นำ� มาใช้ผลิตและปฏิกริ ย
ิ าทางเคมีที่แตกต่างกัน และพลาสติกแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะมีคณ
ุ สมบัติ
ที่แตกต่างกันและน�ำใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เป็นการผลิตตามค�ำสัง่ ของลูกค้าและผลิตในลักษณะ

OEM เพื่อจ�ำหน่ายให้กับผูป
้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผูผ
้ ลิตชิน
้ ส่วนอิเล็คทรอนิ
กส์ และจ�ำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป อีกทั้งส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยจ�ำหน่ายเป็นแพ็คขนาด
ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตเองเป็นส่วนน้อย เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีรูปแบบแตกต่างกันกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิต
เพื่อจ�ำหน่าย โดยบริษัทและบริษัทย่อยสัง่ ซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถผลิตเองได้จากผูจ
้ �ำหน่ายในประเทศ

บรรจุภัณฑ์พลาสติกของบริษัทมี 4 ชนิด ได้แก่ PET (Polyethylene Teraphthalate) PP (Polypropylene)
PS (Polystyrene) และ PLA (Polylactic acid) ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและการน�ำไปใช้งานโดยสรุ ปได้
ดังนี้

คุณสมบัติ
PET

•

ทนต่อน้�ำและน้�ำมัน

•

ถาดใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

•

ป้องกันความชื้นได้ดี

•

ถาดขนม

•
•
•

PP

ทนต่อความร้อนและความเย็น
อัตราการหดตัวต่�ำ

มีความใสและความคงตัวสูง

•
•

ถาดอาหาร
แก้วน้�ำ

•

ผิวแข็ง ทนทานต่อการขีดข่วน

•

ถาดอาหารแช่แข็ง

•

มีความต้านทานการซึมผ่านของไอน้�ำและก๊าซ

•

ถ้วยใส่ไมโครเวฟ

•
•
•

PS

การน�ำไปใช้งาน

ทนต่อสารเคมี

ทนต่ออุณหภูมส
ิ ูงที่ใช้ในการฆ่าเชื้อได้

แก้วน้�ำ

ผสมสีได้ง่าย

•

ขึ้นรูปได้ดี

•

ไม่ทนต่อน้�ำมัน

•

•

ทนต่อความร้อนและความเย็น

•
•

ถาดบรรจุผก
ั ผลไม้ อาหารแห้ง
แก้วน้�ำ
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คุณสมบัติ
PLA

การน�ำไปใช้งาน

•

สังเคราะห์จากกรดแลคติก ซึ่งได้จากข้าวโพด

•

สามารถใช้ทดแทน PET

•

มีความคงรูปและความแข็งแรงสูง

•

แก้วน้�ำ

•
•

มันส�ำปะหลัง ข้าวสาลี อ้อย
มีความใส

เปราะมาก

•
•

ถาดบรรจุผก
ั ผลไม้ เบเกอรี่
ฝาปิด ฝาแก้ว

สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

6.

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ ือมาเพื่อจ�ำหน่าย ประกอบด้วย นมผง ปลอกไส้กรอก และ Food Additive อื่นๆ อาทิ

กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด (Zodium Benzoate) สารกันเชื้อรา (Calcium Propionate) และ

สารท�ำให้เนื้อนุ่ม เป็นต้น โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซ้ ือมาเพื่อจ�ำหน่าย ถือเป็นส่วนเติมเต็มผลิตภัณฑ์ส่วน

ประกอบอาหาร (Food Ingredients) ที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยผลิ ต และจ�ำ หน่ า ย เพื่ อ เป็ น การตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ในการจ� ำหน่ายจะจ�ำหน่ายในนาม RBF TFF และ BO

ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยมีรายได้จากการจ�ำหน่ายกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ซ้ อ
ื มาเพื่อ
จ�ำหน่าย ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ อ
ื มาเพื่อจ�ำหน่าย
แยกรายบริษัท

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

RBF

305.73

292.44

338.79

TFF

196.68

93.47

60.52

BO

0.48

0.06

0.23

PFC

0.48

0.02

0.03

503.37

385.99

399.57

รวมรายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ อ
ื มาเพื่อจ�ำหน่าย
หมายเหตุ :
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PFC จ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ อ
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6.1

นมผง เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้�ำนมทีผ
่ า่ นกรรมวิธก
ี ารฆ่าเชื้อและท�ำให้เป็นผง ซึง่ มีหลากหลายชนิด

ส� ำ หรั บ ชนิ ด ที่ บ ริ ษั ท จ� ำ หน่ า ย ได้ แ ก่ นมผงเต็ ม มั น เนย นมผงขาดมั น เนย และเวย์ โ ปรตี น
โดย TFF เป็นผูน
้ ำ� เข้านมผงชนิดดังกล่าวจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

และสาธารณรัฐเชค เพื่อจ�ำหน่ายให้กบ
ั ผูป
้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม
อาหารสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ RBF ยังน�ำเข้านมผงเพื่อท�ำการรีแพค (Repack) และจ�ำหน่าย
ให้กับร้านค้ าปลีกทั่ วไป ภายใต้ ตราสินค้ าของบริษัท ได้ แก่ “อั งเคิ ลบาร์นส์” ในบรรจุ ภัณฑ์
ขนาด 1 กิโลกรัม

6.2

ปลอกไส้กรอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาทิ โปรตีนข้าวสาลี โปรตีนข้าวโพด

คอลลาเจน เป็นต้ น โดย RBF น�ำเข้าปลอกไส้กรอกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น

สาธารณรัฐเชค และสวีเดน ซึ่งปลอกไส้กรอกมีหลายชนิด อาทิ ปลอกเซลลูโลส และปลอก

คอลลาเจน เป็นต้น เพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรู ปจากสัตว์

(Meat processing) อาทิ ไส้กรอก แหนม หมูยอ เป็นต้น ซึ่งเริ่มมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ

ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ อินโดนีเซีย

6.3

Food Additive และอื่นๆ เป็นสารเคมีที่ใช้ผสมอาหารเพื่อให้อาหารมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

โดย Food Additive ที่บริษัทจ�ำหน่าย อาทิ 1) กรดมะนาว (Citric Acid) มีคุณสมบัติให้ความ

เปรีย
้ วแก่อาหาร ป้องกันการเปลีย
่ นสีของผักผลไม้ ควบคุมความเป็นกรดด่าง ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร ยา เครื่องส�ำอาง เกษตร 2) สารกันบูด (Zodium Benzoate) มีคุณสมบัติยับยั้งหรือ

ท� ำลายจุลินทรีย์ที่ท�ำให้อาหารเน่าเสียและไม่ท�ำให้รสชาติ เปลี่ยน ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องดื่ม เบเกอรี่ 3) สารกันเชื้อรา (Calcium Propionate) มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี ใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ และ 4) สารท�ำให้เนื้อนุ่ม มีคุณสมบัติ

ท�ำให้เส้นใยในเนื้อสัตว์คลายความเหนียวท�ำให้เนื้อนุ่มขึ้น ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดย TFF
เป็นผู้น�ำเข้า Food Additive จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย และจ�ำหน่ายให้
กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ Food Additive ยังจ�ำหน่ายโดย RBF ให้กับ

ั ได้แก่ “เบสท์ โอเดอร์”
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้าของบริษท

โดยท�ำการรีแพค (Repack) และจ�ำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 500 กรัม และ 600 กรัม
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นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุแต่งกลิ่นอื่นๆ มาเพื่อจ�ำหน่าย ทั้งนี้
บริษัทและบริษัทย่อยจะเริ่มท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นอื่นๆ โดยคาดว่าจะมีราย
ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

กรดมะนาว

สารกันบูด

สารกันเชื้อรา

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
PFC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ�ำนวน 2 ฉบับ ซึ่ง

มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1.

เลขที่ 1781(2)/2553 จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอบแห้ง
และผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

สิทธิประโยชน์ •
•

มาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมต
ั ิ
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รบ
ั ยกเว้นภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รบ
ั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำ� หนด
เวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริม
ิ ธิประโยชน์ในปี 2556
่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดย PFC เริม
่ ใช้สท
และคงเหลือสิทธิประโยชน์จ�ำนวน 2 ปี

วรรคสาม รายได้ที่ต้องน�ำมาค�ำนวณก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึง
รายได้จากการจ�ำหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต

วรรคสี่ ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคลตามวรรค

หนึ่ง ผูไ้ ด้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้นำ� ผลขาดทุนประจ�ำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นไปหักออก
จากก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคลมีก�ำหนดเวลาไม่เกิน
5 ปี นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
•

มาตรา 34 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคลนั้น

•
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มาตรา 35 (3) ให้ได้ รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติ ดตั้ งหรือก่อสร้างสิ่งอ� ำนวยความสะดวก

ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
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เงื่อนไข

•

จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้วไม่นอ
้ ยกว่า 52.00 ล้านบาท

•

บุคคลผูม
้ ส
ี ัญชาติไทยจะต้องถือหุน
้ รวมกันทั้งสิ้นไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 51.00 ของ ทุนจดทะเบียน

•

จะต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่นอ
้ ยกว่า 1.00 ล้านบาท

•

จะต้องด�ำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้
ภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคลเป็นเวลา 1 ปี

•

จะต้องตั้งโรงงานในท้องทีจ
่ งั หวัดเชียงใหม่ โดยสถานทีต
่ ้งั โรงงานต้องไม่อยูใ่ นเขตหวงห้ามตามประกาศ

ผังเมืองของจังหวัด และต้องได้รบ
ั อนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกีย
่ วข้องด้วย
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดด�ำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อ่ ืนมิได้

2.

เลขที่ 61-0079-1-00-1-0 จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตพืชผักผลไม้อบแห้ง
(Freeze Dry) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

สิทธิประโยชน์ •
•

มาตรา 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมต
ั ิ
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รบ
ั ยกเว้นภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รบ
ั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำ� หนด

เวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น โดย PFC เริ่มใช้สิทธิประโยชน์ในเดือน
กรกฎาคม 2562 และคงเหลือสิทธิประโยชน์จ�ำนวน 5 ปี

วรรคสาม รายได้ที่ต้องน�ำมาค�ำนวณก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึง
รายได้จากการจ�ำหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต

วรรคสี่ ในกรณี ที่ ป ระกอบกิ จ การขาดทุ น ในระหว่ า งเวลาได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลตาม

วรรคหนึ่ง ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับอนุญาตให้น�ำผลขาดทุนประจ�ำปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างนั้นไปหัก
ออกจากก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาการได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลา
ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากก�ำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
•

มาตรา 34 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคลนั้น
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เงื่อนไข

•

จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกช�ำระแล้วไม่นอ
้ ยกว่า 52.00 ล้านบาท

•

บุคคลผูม
้ ส
ี ัญชาติไทยจะต้องถือหุน
้ รวมกันทั้งสิ้นไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียน

•

จะต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่นอ
้ ยกว่า 1.00 ล้านบาท

•

จะต้องด�ำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดด�ำเนินการ หากไม่สามารถด�ำเนินการได้
ภายในก�ำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นต
ิ ิบุคคลเป็นเวลา 1 ปี

•

จะต้องตั้งโรงงานในท้องทีจ
่ งั หวัดเชียงใหม่ โดยสถานทีต
่ ้งั โรงงานต้องไม่อยูใ่ นเขตหวงห้ามตามประกาศ

ผังเมืองของจังหวัด และต้องได้รบ
ั อนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกีย
่ วข้องด้วย
ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดด�ำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อ่ ืนมิได้

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.2.1 กลยุทธ์การตลาด
•

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆที่ ผ ลิ ต ออกจ� ำ หน่ า ยและ

ความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับอาหาร ดั งนั้น
บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยจึงเน้นการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขัน
้ ตอน ตัง้ แต่การ

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทางด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส เพื่อป้องกันไม่ให้มี

การน�ำวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด ไปใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจ
สอบคุณภาพที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรู ป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรู ปที่

มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ตรงตามความต้องการของลูกค้า และการตรวจ

สอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อให้ม่ันใจว่าบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี ฉลากมี
ความถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาและพัฒนาเครื่องจักรให้มค
ี ณ
ุ ภาพและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อรองรับการผลิตในปริมาณมากและยังคงประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อย
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่ างๆในด้ านการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้ าจากสถาบันชั้นน�ำ

ได้แก่ มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice
Practice : GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis

& Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน Food
Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และมาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้าน

ค้าปลีกทั่วไปนัน
ี ารขอเลข อย. ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ผา่ นการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ
้ ได้มก
คุณภาพ และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีฝา่ ยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท�ำหน้าที่คิดค้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและ

บริษัทย่อยมีความแตกต่าง หลากหลาย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลอกเลียนแบบ
สินค้าได้ยาก อีกทั้ง บริษัทยังให้ความส�ำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ทั้งในด้าน
กลิ่นและรสชาติใหม่ที่เป็นที่ช่ ืนชอบของผู้บริโภค พัฒนาและปรับปรุ งกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์

เดิมให้ดีย่ิงขึ้น เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเพิ่มยอดการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยยังคง
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รักษาไว้ซ่ึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท�ำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•

กลยุทธ์ด้านการก�ำหนดราคา (Price)

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการก�ำหนดราคาโดยบวกก�ำไรส่วนเพิ่มหรือก�ำไรขั้นต้นจากต้นทุน

การผลิตหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ซ้ ือมาเพื่อจ�ำหน่าย แยกตามประเภทสินค้า โดยราคาที่จะเสนอขาย
จะต้องมีกำ� ไรขัน
ั ก�ำหนดไว้ ซึ่งฝ่ายบริหารจะพิจารณาอนุมต
ั ิราคา
้ ต้นสูงกว่าก�ำไรขัน
้ ต้นขัน
้ ต่�ำที่บริษท
ขายประกอบกับปัจจัยอื่นๆ อาทิ การพิจารณามูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เนื่องจากลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นผล
จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบุคลากรของบริษัท ปริมาณการสั่งซื้อ ความเร่งด่วนในการ

จัดส่ง และเงื่อนไขการช�ำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการต่อรองราคา ฝ่ายขายจะด�ำเนินการตาม
นโยบายการให้ส่วนลดที่ระบุในอ�ำนาจอนุมัติ
•

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place)

บริษท
ั ได้แบ่งกลุม
่ ลูกค้าของบริษท
ั เป็นสามกลุม
่ หลักๆได้แก่ 1.กลุม
่ ผูป
้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม 2.กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเลี้ยง 3.กลุ่มผู้ประกอบ
การธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีก ดังนั้นบริษัทจึงมีกลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ�ำหน่ายแตกต่างกันดังนี้
1.

กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทจะมีฝ่ายขายจะเป็น

ผู้ติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า แล้วพัฒนาสินค้าให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และจ�ำหน่ายสินค้าถึงลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

2.

กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเลี้ยง (Food Service) บริษัทจะมี
ฝ่ายขายเป็นผูต
้ ิดต่อกับผูป
้ ระกอบการ เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า แล้วพัฒนาสินค้า

ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทยังขายสินค้าผ่านผู้ประกอบกิจการขายส่ง

ขนาดใหญ่ในประเทศและผู้น�ำเข้า/ผู้กระจายสินค้าในต่างประเทศ
3.

กลุม
่ ผูป
้ ระกอบการธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีก บริษัทจะมีฝา่ ยขายและฝ่ายการตลาดในการติดต่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีกในประเทศเพื่อน�ำสินค้าไปวางจ�ำหน่ายในร้านค้าหรือ
ห้างสรรพสินค้า การจัดท�ำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน เพื่อเป็นผู้น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ของ
กลุม
่ บริษท
ั จากประเทศไทยและจ�ำหน่ายให้กบ
ั ลูกค้าในประเทศดังกล่าว เพื่อประโยชน์ด้านการขนส่ง
ของบริษัทและอ�ำนวยความสะดวกกับลูกค้าที่ไม่ต้องการเป็นผู้น�ำเข้าเอง
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โครงสร้างรายได้จากการขายแยกตามช่องทางการจ�ำหน่ายในปี 2560 – 2561 และ ปี 2562 แสดง
ตามตารางดังนี้
โครงสร้างรายได้จากการขาย

แยกตามช่องทางการจ�ำหน่าย
ขายโดยตรง

ปี 2560/1
ล้านบาท

ปี 2561
%

ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

%

2,787.21

99.27%

2,609.57

99.13%

2,758.12

99.34%

ขายผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย

20.48

0.73%

22.95

0.87%

18.26

0.66%

รวมรายได้จากการขาย/1

2,807.69

100.00%

2,632.52

100.00%

2,776.38

100.00%

หมายเหตุ : /1 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายยูนิฟอร์มให้พนักงาน รายได้จากการขายแม่พิมพ์ และอื่นๆ จ�ำนวน
0.17 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการรายได้จากการขายอื่นไปอยู่ในประเภทรายได้อ่ ืน

•

กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพั นธ์ (Promotion)

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่

รู้จักของลูกค้า ช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ การเข้าร่วมงาน

จัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าส�ำหรับผูป
้ ระกอบการเกีย
่ วกับอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างสม่�ำเสมอ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างโอกาส

ในการพบปะลูกค้ารายใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม ซึ่งถือเป็นการท�ำประชาสัมพันธ์
โดยตรงกั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า อี ก ทั้ ง เป็ น การส� ำ รวจข้ อ มู ล คู่ แ ข่ ง ภาวะการตลาดและการแข่ ง ขั น
่ ริษท
ั เข้าร่วม อาทิ
เพื่อปรับกลยุทธ์ของบริษท
ั ให้มศ
ี ก
ั ยภาพในการแข่งขันมากยิง่ ขึน
้ งานจัดแสดงสินค้าทีบ

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ANUGA ประเทศเยอรมัน งาน SIAL ประเทศฝรัง่ เศส

งาน GULFOOD ที่ ป ระเทศดู ไ บ งาน FOODEX ประเทศญี่ ปุ่ น งาน Food Ingrediant ASIA

ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย งาน THAIFEX Food of Asia ประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากการเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าตามที่กล่าวแล้ว เพื่อเป็นการสร้างตราสินค้าของบริษัทให้

เป็นที่รู้จักมากขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ การแจกผลิตภัณฑ์

ไปกับผลิตภัณฑ์คู่เคียง เช่น การแจกแป้งทอดกรอบในแผงขายส่งไก่สด การแจกผลิตภัณฑ์ให้กับ
คณะคหกรรมในมหาวิ ทยาลัย เทคนิค และอาชีวะศึกษา เพื่อสนับสนุนเป็นวั ตถุดิบในการเรียน
การสอน เป็นต้น

2.2.2.2 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
			

กลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.

ผูป
้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประกอบอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม ขนมขบเคีย
้ ว และอาหารสัตว์ (อาทิ บริษท
ั มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย)

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น) ส�ำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมใน
ต่างประเทศที่เป็นลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยก็จะมีมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา

เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรต
คูเวต อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา
เป็นต้ น ลูกค้ าตามที่ กล่ าวจะน�ำผลิ ตภั ณฑ์ ของบริษัทและบริษัทย่อยไปผลิ ตเป็นสินค้ า

และจ�ำหน่ายให้กับผู้บริโภค ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จะสั่งซื้อใน

ลักษณะ Made to order เป็นหลัก ใน ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
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ให้กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.60 ของรายได้จาก
การขายรวม
2.

ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้ากลุ่มนี้ จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใน

ลักษณะ OEM ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าเอง อาทิ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ�ำกัด ซึ่ง

เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส เป็นต้น รวมทั้งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามสูตรมาตรฐาน
ภายใต้ตราสินค้าของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find”
“ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ใน ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย
มีรายได้จากการขายให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.25 ของ
รายได้จากการขายรวม
3.

ร้านค้าปลีกทั่วไป อาทิ ร้านขายของช�ำ ยี่ปั๊ว ซาปั๊ ว เป็นต้น จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตร

มาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้าของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์”
“super-find” “ก๊ อ ปจั ง ” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ในปี 2562

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายให้กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกทั่วไป คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6.16 ของรายได้จากการขายรวม

โครงสร้างรายได้จากการขายแยกตามกลุ่มลูกค้าในปี 2560 – 2561 และ ปี 2562 แสดงตามตารางดังนี้
โครงสร้างรายได้จากการขาย
แยกตามกลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้าผูป
้ ระกอบการใน

ปี 2560/1
ล้านบาท

ปี 2561
%

ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

%

2,479.22

88.30%

2,234.47

84.88%

2,432.05

87.60%

กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่

199.00

7.09%

217.41

8.26%

173.40

6.25%

กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกทั่วไป

129.47

4.61%

180.64

6.86%

170.93

6.16%

2,807.69

100.00%

2,632.52

100.00%

2,776.38

100.00%

อุตสาหกรรม

รวมรายได้จากการขาย/1
หมายเหตุ :

/1 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายยูนิฟอร์มให้พนักงาน รายได้จากการขายแม่พิมพ์ และอื่นๆ จ�ำนวน

0.17 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการรายได้จากการขายอื่นไปอยู่ในประเภทรายได้อ่ ืน

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตั้งเป้าที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น ปัจจุบันมีบริษัทย่อย
ในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน ปัจจุบัน RBVN อยู่ระหว่างการน�ำเข้าและติดตั้งเครื่องจักร

เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม คาดว่าจะมีรายได้จากการ
ผลิตและจ�ำหน่ายภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และ RBINM ก็อยู่ระหว่างด�ำเนินการขอใบอนุญาต
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าจะมี
รายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
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โครงสร้างรายได้จากการขายในประเทศและส่งออกในปี 2560 – 2561 และ ปี 2562 แสดงตามตารางดังนี้
โครงสร้างรายได้จากการขาย
ในประเทศและส่งออก

ในประเทศ
ส่งออก
รวมรายได้จากการขาย

ปี 2560
ล้านบาท

ปี 2561
%

ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

%

2,442.86

87.01%

2,253.30

85.59%

2,332.22

84.00%

364.83

12.99%

379.22

14.41%

444.16

16.00%

2,807.69

100.00%

2,632.52

100.00%

2,776.38

100.00%

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
ในไตรมาสที่สามของปี 2562 เศรษฐกิจโลกยังคงมีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่องจากครึ่งแรกของปี ตามการชะลอตัว

ของประเทศเศรษฐกจิหลักซึ่งก้าวเข้าสู่การขยายตัวต่�ำสุดในรอบหลายไตรมาส โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ (ต่�ำสุดในรอบ 12

ไตรมาส) และเศรษฐกิจจีน (ต่�ำสุดในรอบ 111 ไตรมาส) ประกอบกับทิศทางของมาตรการกีดกันทางการค้าที่มค
ี วามไม่แน่นอน

ตลอดทั้งไตรมาส ส่งผลให้การส่งออกและเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศ
ก�ำลังพัฒนาที่ส�ำคัญอื่น ๆ ยังคงมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแยกตัวของสหราชอาณาจักร
จากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลง อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ใน ระดับต่�ำกว่าเป้าหมายของนโยบายการเงินท�ำให้ธนาคารกลางของ

ประเทศเศรษฐกิจส�ำคัญๆผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับธนาคารกลางของประเทศในเอเชีย
หลายประเทศที่ผอ
่ นคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเช่น ธนาคารกลางจีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย

ในปี 2563 เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ต่�ำ ในกรณีฐาน คาดว่าความรุนแรง

ของมาตรการกีดกันทางการค้าจะเริ่มผ่อนคลายลง เมื่อรวมกับ การผ่อนคลายนโยบายการเงินของประเทศต่าง ๆ ในปี 2562
ซึ่งคาดว่าจะเอื้ออ�ำนวยต่อการฟื้ นตัวของประเทศส�ำคัญอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ อินเดีย ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาเซียน

และประเทศก�ำลังพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งบางส่วนได้รับประโยชน์จากการเบี่ยงเบนของทิศทางการค้า และการปรับตัวของการลงทุน
ระหว่างประเทศ คาดว่าเศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลกในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 3.3 และร้อยละ 2.8 ตามล�ำดับ
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 1.5 ในปี 2562

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อน และเป็นอัตราการขยาย

ตัวต่�ำสุดในรอบ 12 ไตรมาส มาจากการลดลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม การปรับตัวลดลงของดัชนี ผูจ
้ ัดการฝ่ายซื้อภาค
อุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับ 49.4 นอกจากนี้ การลงทุนภาคเอกชนมีอัตราขยายตัวต่�ำสุดในรอบ 12 ไตรมาส จากการชะลอตัว
ของการลงทุนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการปรับตัวดีขึ้นของภาคการ

จ้างงาน การส่งออกลดลงมาที่ร้อยละ 1.8 และการน�ำเข้าลดลงมาที่ร้อยละ 1.4 อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ1.8 เท่ากับ
ไตรมาสก่อนหน้า และต่�ำกว่าเป้าหมายนโยบายการเงินที่รอ
้ ยละ 2.0 โดยล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย
้

นโยบายลงมาที่รอ
้ ยละ 1.50 - 1.75 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 ชะลอลงจากร้อยละ 2.4
และต่�ำสุดในรอบ 4 ปี โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะคงนโยบายการเงินไว้ในระดับเดิม หากแรงกดันของมาตรการ
กีดกันทางการค้าาและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนย
ั ส�ำคัญ

เศรษฐกิจยูโรโซน ขยายตัวในเกณฑ์ต่�ำที่ร้อยละ 1.2 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของการ ผลิตภาค

อุตสาหกรรมซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการปรับมาตรฐานไอเสียรถยนต์ ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวต่อเนื่องตามการ

จ้างงานที่ปรับตัวดีข้ึน ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ลดลงจากร้อยละ 1.4 ในไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ธนาคาร

กลางยุโรปด�ำเนินมาตรการผ่อนคลายการเงิน เพิ่มเติม เศรษฐกิจยูโรโซนในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.3 ปรับตัวดี

ขึ้นจากร้อยละ 1.1 ในปี 2562 เป็นผลจากการปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ การขยายตัวดีข้ึนของการใช้จ่าย

ภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงจากการเจรจาทางการค้าระหว่าง สหรัฐฯ และ สหภาพยุโรป ที่จะส่งผลต่อการปรับ
ขึ้นอัตราภาษีนำ� เข้ายานยนต์และชิ้นส่วน ความไม่แน่นอนของผลการเจรจาเพื่อออกจากสหภาพยุโรป ของสหราชอาณาจักร
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รวมถึงเหตุการณ์ประท้วงในสเปน และเงื่อนไขทางการเมืองของอิตาลี
เศรษฐกิจญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ

1.3 เร่งขึ้นจากร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.5 และร้อยละ 4.1

ตามล�ำดับ การส่งออกลดลงร้อยละ 1.2 ในขณะทีก
่ ารน�ำเข้าขยายตัวร้อยละ 2.0 ส�ำหรับอัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยูท
่ รี่ อ
้ ยละ 0.3 ซึง่

ต่�ำกว่าเป้าหมายนโยบายการเงินที่ระดับร้อยละ 2.0 ส่งผลให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิม
เศรษฐกิจญี่ปุน
่ ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.6 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.9 ในปี 2562 การผลิตภาคอุตสาหกรรม

และการส่งออกมีแนวโน้มที่จะฟื้ นตัวได้อย่างช้า ๆ การจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 จะช่วย
กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและการท่องเที่ยวได้

เศรษฐกิจจีน ขยายตัวร้อยละ 6.0 เท่ากับการขยายตัวในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต่�ำสุดในรอบ

28 ปี การส่งออกลดลงเป็นไตรมาสที่สองที่ร้อยละ 0.4 การน�ำเข้าลดลงเป็นไตรมาสที่สามที่ร้อยละ 6.5 จากปัญหาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจที่ยงั อยูใ่ นเกณฑ์สงู ส่งผลให้ธนาคารกลางจีนปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์งมาอยูท
่ ี่
ร้อยละ 10.5 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเงินกู้ระยะ 1 ปี มาอยู่ที่ร้อยละ 4.20 เศรษฐกิจจีน ในปี 2563 คาดว่าจะขยาย

ตัวร้อยละ 5.9 ชะลอลงจากร้อยละ 6.1 ในปี 2562 ธนาคารกลางจีน จะยังด�ำเนินนโยบายการเงินและการคลังผ่อนคลาย

เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ NIEs ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการส่งออกและการชะลอตัวของการ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจหลักและการด�ำเนินมาตรการกีดกันทางการ

ค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเศรษฐกิจฮ่องกง ลดลงร้อยละ 2.9 ขณะที่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไต้หวัน ขยายตัวร้อยละ
2.0 ร้อยละ 0.1 และ ร้อยละ 2.9 ตามล�ำดั บ อั ตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่ปรับตั วลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ยกเว้ นฮ่องกง

อัตราเงินเฟ้อเร่งขึน
่ ประเทศ NIEs ในปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวดีขน
้ เป็นร้อยละ 3.3 กลุม
้ึ โดยเศรษฐกิจเกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน
และ ฮ่องกง มีแนวโน้มขยายตัว ร้อยละ 2.2 ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 2.3 และร้อยละ 1.5 ตามล�ำดับ ส�ำหรับเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ

อาเซียน ส่วนใหญ่มล
ู ค่าการส่งออกเริ่มปรับตัวดีข้น
ึ โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ขยายตัวร้อย
ละ 5.0 ร้อยละ 4.4 ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 7.3 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อของเวียดนามและฟิลิปปินส์ปรับตัวลดลง ในขณะที่

อินโดนีเซียและมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้น ในปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวดีข้ึน จากการฟื้ นตัวของภาคการผลิต การส่งออก และ
การลงทุนภายในประเทศ โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ จะขยายตัวร้อยละ 5.2 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ
6.2 ตามล�ำดับ
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(ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาส

ก่อนหน้า (%YOY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสที่สอง
ของปี 2562 ร้อยละ 0.1 (%QoQ_SA) ด้านการใช้จ่าย มีปจ
ั จัยสนับสนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และ

การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐและการใช้จา่ ยของรัฐบาล ในขณะทีป
่ ริมาณการส่งออกลดลง ด้านการผลิต

การผลิตสาขาเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ1.5 ปรับตัวดีข้ึน และสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัว ร้อยละ
6.6 ตามการขยายตัวของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 การผลิตสาขาการขนส่งขยายตัวร้อยละ 2.5
การผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า การผลิตสาขา

อุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 1.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการ
ส่งออก

เศรษฐกิจไทยรวม 9 เดือนแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.5 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5

และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 2.1 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.6 การส่งออกมีมูลค่า 5,748 พันล้านบาท

ลดลงร้อยละ 5.3 การผลิตสาขาเกษตรกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 การผลิตสาขาอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 0.3 สาขาที่พักแรม
และบริการด้านอาหาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 การผลิตสาขาการขนส่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8

อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย
่ อยูท
่ รี่ อ
้ ยละ 0.6 อัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับต่�ำทีร่ อ
้ ยละ 1 การใช้จา่ ยเพื่อการอุปโภคบริโภค

ขั้นสุดท้ายของเอกชน ในไตรมาสที่ 3/2562 ขยายตัวร้อยละ 4.2 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในไตรมาสที่ 2/2562

ี อลกอฮอล์ ขยายตัว
เมื่อปรับค่าเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การใช้จ่ายฯ ขยายตัวร้อยละ 1.2 หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มแ
ร้อยละ 3.4 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในไตรมาสที่ 2/2562 โดยหมวดอาหารรวมขยายตัวร้อยละ 2.8 จากที่

ขยายตัวร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการบริโภคอาหารประเภทแป้ง และธัญพืช เนื้อสัตว์ นม เนย ไข่ ผลไม้ ชะลอตัวลง

ส่วนการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 ต่อเนื่อง จากการขยายตัวร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า

หมวดภัตตาคารและโรงแรม ขยายตัวร้อยละ 5.6 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ปัจจัยสนับสนุนส่วน
หนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนนักท่องเที่ยว จากต่างประเทศ

สศช. คาดว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยมลูค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ 2.0 การ

บริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.7 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยูท
่ ี่รอ
้ ยละ 0.8
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ผู้ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

ฝ่ายวางแผนสรุปผลผลิตเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ เพื่ อหาจ�ำนวน
และสาเหตุการผลิตไม่ได้ตามแผน เพื่ อแก้ปัญหาต่อไป

น�ำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาบรรจุตามความต้องการของลูกค้าและบรรจุ
ตามข้อมูลแผนการก�ำหนดสต๊อกคงคลังผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปประจ�ำปี

เมื่อถึงวันก�ำหนดส่งสินค้า ฝ่ายวางแผนการผลิตแจ้งชื่อลูกค้า CODE
ผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน หมายเลข batch ส่งให้ฝ่ายคลังสินค้าจัดเตรียม
สินค้าเพื่ อส่งสินค้าต่อไปประจ�ำปี

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตทั้งหมด 10 โรงงาน ดังนี้
สถานที่ต้ังโรงงาน
1.

เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101

(วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว

เนื้อที่ดิน

(ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย

(ตารางเมตร)

ผู้ใช้

ประโยชน์

ประเภทผลิตภัณฑ์

22-0-48 ไร่

27,724

RBF

เกล็ดขนมปัง แซนวิช

1-3-8.8 ไร่

2,301

RBF

แป้งประกอบอาหาร

4-0-46 ไร่

10,058

RBF

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

1-0-38 ไร่

1,473

BO

สีผสมอาหาร

3-0-62 ไร่

544

TFF

วัตถุแต่งกลิ่นรส

แขวงคลองจั่น เขต บางกะปิ

มินบ
ิ ัน วัตถุแต่งกลิ่นรส

กรุงเทพมหานคร 10240
2.

เลขที่ 130/60-61 หมูท
่ ี่ 3

ต�ำบลวังจุฬา อ�ำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
3.

เลขที่ 134 หมูท
่ ี่ 1

ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
4.

เลขที่ 136 หมูท
่ ี่ 5

ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
5.

เลขที่ 136/1 หมูท
่ ี่ 5

ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
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สถานที่ต้ังโรงงาน
6.

เลขที่ 989 หมูท
่ ี่ 1

ต�ำบลบ้านเลน อ�ำเภอบางปะอิน

เนื้อที่ดิน

(ตารางวา)

พื้นที่ใช้สอย

(ตารางเมตร)

ผู้ใช้

ประโยชน์

9-0-44 ไร่

13,695

RBF

แป้งประกอบอาหาร เครื่อง

2-2-95 ไร่

3,388

TFF

วัตถุแต่งกลิ่นรส

19,090

PFC

ผลิตภัณฑ์อบแห้ง และ

1-3-68 ไร่

2,232.74

RBVN

เกล็ดขนมปัง

0-2-58.5

1,034

RBINT

เกล็ดขนมปัง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
7.

เลขที่ 135 หมูท
่ ี่ 5

ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน

ประเภทผลิตภัณฑ์

ปรุงรส ซอสและน้�ำจิ้ม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
8.

เลขที่ 258 หมูท
่ ี่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว 44-3-26 ไร่
ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่
9.

B2- 4A FACTORY, LOT B, LONG

HAU INDUSTRIAL PARK, LONG HAU

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

COMMUNE, CAN GIUOC DISTRICT,
LONG AN, VIETNAM

10. JL.JABABEKA IX-A SFB BLOK P-6B
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA

CIKARANG UTARA – BEKASI 17530,
INDONESIA

บริษัทและบริษัทย่อยเน้นการผลิตตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) เป็นหลัก ซึ่งมีความหลากหลายตาม

ความต้องการของลูกค้า โดยฝ่ายผลิตของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อยจะท�ำการผลิตเมื่อมีคำ� สัง่ ซื้อจากลูกค้า โดยฝ่ายวางแผนการผลิต
จะวางแผนการผลิต ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับค�ำสัง่ ซื้อจากฝ่ายขาย การตรวจสอบความสามารถในการผลิต การขอใช้วัตถุดิบ
การแจกจ่ายแผนการผลิต ติดตามแผนการผลิต และการปรับปรุงแผนการผลิต เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมายการผลิต โดยบริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการและการวางแผนการผลิตเพื่อให้การผลิตของบริษัท
และบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งส่ง
มอบสินค้าได้ตรงตามเวลา

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณก�ำลังการผลิตและอัตราการใช้ก�ำลังการผลิต โดยมีสมมติฐานการ

ค�ำนวณแตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส กลุ่มแป้งและซอส และกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ค�ำนวณจากจ�ำนวนตัน/กิโลกรัมที่ผลิตได้เทียบกับจ�ำนวนตัน/กิโลกรัมสูงสุดที่สามารถผลิตได้ต่อปี กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
ค�ำนวณจากจ�ำนวนชัว่ โมงเตาอบที่อบได้เทียบกับจ�ำนวนชัว่ โมงเตาอบที่สามารถอบได้สงู สุดต่อปี และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
ค�ำนวณจากจ�ำนวนชัว่ โมงการใช้งานพื้นที่การผลิตเทียบกับจ�ำนวนชัว่ โมงสูงสุดที่สามารถใช้งานพื้นที่การผลิตได้ต่อวัน เป็นต้น
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โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยสามารถประมาณการอัตราการใช้กำ� ลังการผลิตส�ำหรับผลิตภัณฑ์

แต่ละกลุ่มได้ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์

ประมาณอัตราการใช้ก�ำลังการผลิต

ประมาณอัตราการใช้ก�ำลังการ

ปี 2561

ผลิต ปี 2562

1) วัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร

77.16%

72.08%

2) กลุ่มแป้งและซอส

83.67%

83.67%

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง

62.44%

62.31%

4) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

78.66%

72.97%

5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก

52.86%

58.68%

ตาราง

บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายตามลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า รายละเอียดดัง

ปี 2560

โครงสร้างรายได้ตามลักษณะการสั่งซื้อ
ของลูกค้า

ล้านบาท

ปี 2561
%

ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

%

ตามค�ำสั่งซื้อ (Made to order)

2,408.57

85.78%

2,261.10

85.89%

2,435.97

87.74%

OEM

209.67

7.47%

198.38

7.54%

170.57

6.14%

ตราสินค้าของบริษัท

189.45

6.75%

173.04

6.57%

169.84

6.12%

รวมรายได้จากการขาย/1

2,807.69

100.00% 2,632.52

หมายเหตุ :

/1

100.00% 2,776.38

100.00%

ในปี 2560 – 2562 บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยมีรายได้จากการขายอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายยูนฟ
ิ อร์มให้พนักงาน รายได้จากการขายแม่พม
ิ พ์ และอื่นๆ

จ�ำนวน 0.17 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการรายได้จากการขายอื่นไปอยู่ในประเภทรายได้อ่ ืน
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2.

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรส ส่วนผสมอาหารอื่นๆ และ Food Additive

รับวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภัณฑ์ เข้า
คลังสินค้า

ตรวจสอบคุณภาพในขั้น
ตอนการรับวัตถุดิบ

เบิกและจัดเตรียมวัตถุดิบ สารเคมี และ
บรรจุภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการผลิต

ผสมวัตถุดิบและส่วนผสม
ด้วยเครื่องผสม

อบขนมปังให้สุกด้วยไฟฟ้าหรือเตาแก๊ส
(ส�ำหรับการผลิตขนมปังและเกล็ดขนมปัง)

ตรวจสอบคุณภาพใน
สายการผลิตตั้งแต่การ
จัดเตรียมวัตถุดิบ

ตัดแต่งขนมปัง
(ส�ำหรับการผลิตขนมปังและเกล็ดขนมปัง)

เข้าเครื่องปั่ นเกล็ดขนมปัง
(ส�ำหรับการผลิตเกล็ดขนมปัง)
และน�ำไปอบด้วยเครื่อง Fluidized bed
(ส�ำหรับการผลิตเกล็ดขนมปังแบบแห้ง)

บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์

ผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ

ส่งผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปไปยังคลังสินค้าเพื่ อ
เก็บเข้าคลังสินค้าหรือจัดส่งต่อไป
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ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
ฉลาก และบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้ง

รับวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภัณฑ์ เข้า
คลังสินค้า

ตรวจสอบคุณภาพในขั้น
ตอนการรับวัตถุดิบ

เบิกและจัดเตรียมวัตถุดิบ สารเคมี และ
บรรจุภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการผลิต

ล้าง ตัดแต่ง และคัดขนาด

ต้ม ลวก นึ่ง หรือ ผสม ตามสูตรการผลิต

ตรวจสอบคุณภาพใน
สายการผลิตตั้งแต่การ
จัดเตรียมวัตถุดิบ

เข้าเครื่องอบแบบเตาชุดหรือสายพาน
(ส� ำหรับ Air dry) /
เข้าเครื่องพ่ นฝอย (ส� ำหรับ Spray dry) /
เข้าเครื่องอบ Freeze dryer
(ส� ำหรับ Freeze dry)

บด ร่อน หรือผสม ตามแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
ต้องการ

บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์

ผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ

ส่งผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปไปยังคลังสินค้าเพื่ อ
เก็บเข้าคลังสินค้าหรือจัดส่งต่อไป
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ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
ฉลาก และบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

รับวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภัณฑ์ เข้า
คลังสินค้า

ตรวจสอบคุณภาพในขั้น
ตอนการรับวัตถุดิบ

เบิกและจัดเตรียมวัตถุดิบ สารเคมี และ
บรรจุภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการผลิต

ล้าง และตัดแต่ง สับ หรือบด

ชั่งน�้ำหนักวัตถุดิบที่ตัดแต่งแล้ว
ตามสูตรการผลิต

ตรวจสอบคุณภาพใน
สายการผลิตตั้งแต่การ
จัดเตรียมวัตถุดิบ

ผสมในหม้อผสม และ/หรือ ทอด ผัด ปรุง

เข้าเครื่องแช่เยือกแข็ง

บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์

ผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ

ส่งผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปไปยังคลังสินค้าเพื่ อ
เก็บเข้าคลังสินค้าหรือจัดส่งต่อไป
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ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
ฉลาก และบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

รับวัตถุดิบหรือเม็ดพลาสติกเข้าคลังสินค้า

ตรวจสอบคุณภาพในขั้น
ตอนการรับวัตถุดิบ

เบิกและจัดเตรียมเม็ดพลาสติก

เข้าเครื่องอัดรีด (Extruder) เพื่ อขึ้นรูป
เป็นแผ่นพลาสติก

น�ำแผ่นพลาสติกเข้าเครื่อง
Thermoforming หรือเครื่อง
Vacuum Forming

ตรวจสอบคุณภาพใน
สายการผลิตตั้งแต่การ
จัดเตรียมวัตถุดิบ

น�ำผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกจากแม่พิมพ์
และตัดขอบให้เรียบร้อย

พิ มพ์ ลายลงบนผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ลูกค้า
ต้องการ

บรรจุ

ส่งผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปไปยังคลังสินค้าเพื่ อ
เก็บเข้าคลังสินค้าหรือจัดส่งต่อไป
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ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
ฉลาก และบรรจุภัณฑ์

ออกและช�ำระแล้ว จากโครงสร้างการบริหาร และสัดส่วนการถือหุน
้ ดังกล่าวท�ำให้ครอบครัวรัตนภูมภ
ิ ญ
ิ โญ

สามารถก�ำหนดนโยบายในการบริหารงาน รวมถึงควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งในที่ประชุม ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�ำหนด
ให้ต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงอาจ

มีความเสี่ยงจากโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทอาจไม่เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยการก�ำหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างกรรมการ ผู้บริหาร และคู่มืออ�ำนาจอนุมัติที่
ชัดเจน รวมถึงการก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ผ่านกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

ทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่หลัก Fiduciary Duty ที่เป็นไปตามกลไกข้างต้น รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยรวม 3 ท่าน เพื่อเข้าท�ำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบการท�ำงานและการบริหาร
งานของบริษัทแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย กอปรกับการที่บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอ ล จํากัด

เพื่อเข้าท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและขึ้นตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ จึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการผ่านระบบ

การควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าผู้ถือ
หุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะส�ำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ เท่ากับ 1,622.61 ล้าน

บาท โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
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เงื่อนไขอื่นๆ

:

หากผู้เช่าประสงค์ จะเช่าสิ่งปลูกสร้างที่ เช่าต่ อไปอีก ผู้ให้เช่าก็ยินดี ที่จะให้เช่าต่ อไปอี กเป็น

คราวๆ โดยให้ระยะเวลาการต่อสัญญาเช่าแต่ละคราวเป็นไปตามความประสงค์ของผูเ้ ช่า ทั้งนี้

ระยะเวลารวมการต่ออายุเช่าทั้งหมดจะมีระยะเวลาอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาที่สัญญาเช่า

ที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างที่เช่าตั้งอยู่

ให้ผู้เช่าแจ้งความจ�ำนงการขอต่ออายุสัญญาการเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นหนังสือล่วงหน้า โดย
ค่าเช่าในปีที่ 4- ปีที่ 20 ให้เป็นไปตามราคาประเมินจากผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.ที่ได้ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ หลังจากนั้น ต้องได้รับการประเมินจากผูป
้ ระเมิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.

หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายสิง่ ปลูกสร้างที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบพร้อมราคา ข้อ

ก�ำหนด หรือเงื่อนไข เพื่อให้ผเู้ ช่าเป็นผูม
้ ส
ี ิทธิซ้ อ
ื สิ่งปลูกสร้างที่เช่าได้ก่อนผูส
้ นใจรายอื่น กรณี
ที่ผเู้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผใู้ ห้เช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ ช่ามีสิทธิเจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขในการ

ช�ำระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ข้อยุติ หรือผูเ้ ช่าไม่แจ้งความประสงค์ภายใน 90 วัน นับ

แต่วันที่ได้รับค�ำบอกกล่าว ผู้ให้เช่ามีสิทธิน�ำสิ่งปลูกสร้างที่เช่าไปขายให้บุคคลอื่นได้ อย่างไร
ก็ตามในกรณีที่ผใู้ ห้เช่าจะขายสิง่ ปลูกสร้างที่เช่าให้บุคคลอื่นในราคา และเงื่อนไขการช�ำระราคา
ที่ดีกว่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดยผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์
จะซื้อไปยังผูใ้ ห้เช่าภายในก�ำหนดระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น

ค่าเช่ารวมถึงพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามที่ผู้เช่าและบริวาร ตลอดจน
ลูกค้าใช้อยู่ เช่น ลานจอดรถ พื้นที่ขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม เป็นต้น และให้รวมถึงอุปกรณ์อ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ

ผูเ้ ช่าเป็นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (น้�ำประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึ้นจริง
ผูใ้ ห้เช่า

:

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ และ พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

ผูเ้ ช่า

:

บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (RBF)

ที่ต้ังทรัพย์สิน

:

อาคารส�ำนักงาน 2 ชั้น พร้อมอาคารโรงงาน ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 62093 ต.คลองจั่น
อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,977 ตร.ม.

วัตถุประสงค์ในการเช่า :

ใช้เป็นที่ต้ังอาคารส�ำนักงาน และโรงงาน

ระยะเวลาเช่า

20 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581

อัตราค่าเช่า

:

2.61 ล้านบาทต่อปี โดยช�ำระเป็นรายปี
ทั้งนี้ ค่าเช่าดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัล
แทนท์ส จ�ำกัด ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา

ชนะกานนท์ เลขที่ผป
ู้ ระเมิน วฒ.334 เป็นผูป
้ ระเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2560
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อัตราค่าเช่า

:

ปีที่ 1 – ปีที่ 2 ค่าเช่า 530,000,000 รูเปียต่อปี หรือประมาณ 1,211,474.00 บาทต่อปี/2
ปีที่ 3 – ปีที่ 4 ค่าเช่า 567,100,000 รูเปียต่อปี หรือประมาณ 1,296.277.18 บาทต่อปี/2
ปีที่ 5 – ปีที่ 6 ค่าเช่าเจรจากันระหว่างผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าอีกครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ

:

ผูเ้ ช่าเป็นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (น้�ำประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึ้นจริง
ค่าปรับในการยกเลิกสัญญาเช่าของทั้ง 2 ฝ่าย เท่ากับ 100,000,000 รู เปีย หรือประมาณ
228,580.00 บาทต่อปี กรณียกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปีที่ 3 - ปีที่ 4

ในภายหลังหากผู้ให้เช่าประสงค์จะขายสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ผู้เช่าเป็นผู้มีสิทธิซ้ ือสิ่งปลูกสร้างที่
เช่าได้ก่อน โดยราคาซื้อ ขายจะได้ตกลงกันระหว่างผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
หมายเหตุ :

/2 อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย: 1,000 รูเปีย เท่ากับ 2.2858 บาท (อัตราขาย)

ประเทศ

:

ประเทศอินโดนีเซีย

ผูใ้ ห้เช่า

:

PT. ARIA DEWATA PERKASA

ผูเ้ ช่า

:

PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (“RBINT”)

ที่ต้ังทรัพย์สิน

:

ห้อง 101 บี อาคารวิสมาเอเรีย ถนน ฮอส คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตัง จาการ์ตากลาง ประเทศ
อินโดนีเซีย 10310 พื้นที่ 63 ตร.ม.

วัตถุประสงค์ในการเช่า :

ใช้เป็นที่ต้ังส�ำนักงานขาย

ระยะเวลาเช่า

:

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

อัตราค่าเช่า

:

4,410,000 รูเปียต่อเดือน หรือประมาณ 10,080.38 บาทต่อเดือน/2

เงื่อนไขอื่นๆ

:

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (น้�ำประปา ไฟฟ้า) รวมอยู่ในค่าเช่า
ค่าบริการ 5,040,000 รูเปียต่อเดือน หรือประมาณ 11,520.43 บาทต่อเดือน โดยช�ำระล่วงหน้า
ครั้งละ 3 เดือน

เงินมัดจ�ำล่วงหน้า 3 เดือน ส�ำหรับซ่อมแซม หรือชดเชยความเสียหายกรณีเกิดจากผูเ้ ช่า
ให้ผเู้ ช่าแจ้งความจ�ำนงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กับผูใ้ ห้เช่าเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนสิน
้
สุดระยะเวลาการเช่าในแต่ละคราวเป็นเวลาไม่นอ
้ ยกว่า 3 เดือน
หมายเหตุ :

/2 อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย: 1,000 รูเปีย เท่ากับ 2.2858 บาท (อัตราขาย)

ประเทศ

:

ประเทศจีน

ผูใ้ ห้เช่า

:

WANG SHAN SHAN

ผูเ้ ช่า

:

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

:

ห้อง 2202 เลขที่ 65 ซอยโจซินเป่ย ถนนดาจิน เขตลิวาน กวางโจว ประเทศจีน พื้นที่ 53.68 ตร.ม.

วัตถุประสงค์ในการเช่า :

ใช้เป็นที่ต้ังส�ำนักงานขาย

ระยะเวลาเช่า

:

2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อัตราค่าเช่า

:

5,000 หยวนต่อเดือน หรือประมาณ 21,868.00 บาทต่อเดือน/3

เงื่อนไขอื่นๆ

:

ผูเ้ ช่าเป็นผูร้ บ
ั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (น้�ำประปา ไฟฟ้า) และการใช้บริการอื่นๆ
ของอาคาร

เงินมัดจ�ำล่วงหน้า 9,600 หยวน หรือประมาณ 41,986.56 บาท ส�ำหรับซ่อมแซม หรือชดเชย
ความเสียหายกรณีเกิดจากผูเ้ ช่า

ในกรณีเลิกสัญญากันไม่ว่าจะด้วยเหตุครบก�ำหนดเวลาการเช่า หรือบอกเลิกสัญญา หรือระงับ

ลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม ผูเ้ ช่าต้องย้ายบุคคลและทรัพย์สินออกจากทรัพย์ที่เช่า และส่งคืน
ทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่า
หมายเหตุ :

/3 อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย: 1 หยวน เท่ากับ 4.3736 บาท (อัตราขาย)

4.3.2 สัญญากรมธรรม์
1. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks)
คู่สัญญา

:

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์

:

18-004-9104-MP-000026-8

ประเภทกรมธรรม์

:

ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks)

วันที่ท�ำสัญญา

:

15 พฤษภาคม 2562
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สถานที่ต้ังทรัพย์สินที่
เอาประกันภัย

ส�ำนักงานใหญ่

:

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีสถานที่ต้ัง ดังนี้

:

เลขที่ 3395 3397 3389 3401 3411/1-3 3383 32/10 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)

:

เลขที่ 9 77/1-2 ซ.โพธิแ
์ ก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

:

เลขที่ 1 3 ซ.โพธิแ
์ ก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

สาขา 2 และสาขา 4

:

เลขที่ 134 134/1 247 โฉนดทีด
่ น
ิ เลขที่ 48319 ม. 1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สาขา 3

:

เลขที่ 129/46-48 130/160 130/160-61 ม.3 ถนนพหลโยธิ น ต.วั ง จุ ฬ า อ.วั ง น้ อ ย

สาขา 5

:

เลขที่ 989 โฉนดที่ดินเลขที่ 56563 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โฉนดที่ดินเลขที่ 5400 ต.บ้านโพ อ.พระราชวัง จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)
สถานที่ต้ังที่ 1

:

เลขที่ 3388/11 ชั้น 4 อาคารสิรินรัตน์ ถ.พระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ

สถานที่ต้ังที่ 2

:

เลขที่ 135 136/1 ม.5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ต้ังที่ 3

:

เลขที่ 77/1-2 ซ.โพธิแ
์ ก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

:

เลขที่ 3401 3411 3411/1-3 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ

:

เลขที่ 9 อาคารโกดัง ซ.โพธิแ
์ ก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

:

เลขที่ 3395 3397 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

:

เลขที่ 1 3 แยก 17 ซ.โพธิแ
์ ก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด (BO)
สถานที่ต้ังที่ 1

:

เลขที่ 136 ม.5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ต้ังที่ 2

:

เลขที่ 32/10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

:

เลขที่ 77/1 ซ.โพธิแ
์ ก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

:

เลขที่ 4976 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

:

เลขที่ 3395 3397 3401 3411/1-3 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น

ระยะเวลาประกันภัย
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:

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

R&B
F O O D S U P P LY

ทุนประกันภัย

:

2,352,600,000,000 บาท แบ่งเป็น

หน่วย (บาท)
สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม ตกแต่งอาคาร

RBF

TFF

BO

735,000,000

37,000,000

33,300,000

75,800,000

33,000,000

7,800,000

เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบรวม

505,000,000

20,000,000

4,200000

สต็อกสินค้า สินค้าระหว่างผลิต สินค้าส�ำเร็จรูป

581,000,000

300,000,000

20,000,000

1,897,300,000

390,000,000

65,300,000

เครื่องตกแต่ งติ ดตั้ งตรึงตรา เครื่องมือเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

เฟอร์นเิ จอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า และ

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องใช้สำ� นักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบและทรัพย์สินอื่นๆ

รวม
ผูเ้ อาประกัน

:

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (RBF)
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด (BO)

ผูร้ ับผลประโยชน์

:

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (RBF)
ยกเว้น
RBF สาขา 3 เลขที่ 129/47-48 โฉนดเลขที่ 6361,11358,11359 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา (สาขา 3) ผูร้ ับผลประโยชน์ คือ เจ้าหนีส
้ ถาบันการเงิน

RBF สาขา 5 เลขที่ 989 (ฉ.56563) ม.1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านเลน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สาขา 5) ผูร้ ับผลประโยชน์ คือ เจ้าหนีส
้ ถาบันการเงิน

2. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
คู่สัญญา

:

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์

:

19-004-9106-MP-000032-3

ประเภทกรมธรรม์

:

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

วันที่ท�ำสัญญา

:

15 พฤษภาคม 2562

สถานที่ต้ังทรัพย์สินที่

:

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีสถานที่ต้ัง ดังนี้

เอาประกันภัย
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ส�ำนักงานใหญ่

:

เลขที่ 3395 3397 3389 3401 3411/1-3 3383 32/10 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)

:

เลขที่ 9 77/ 1-2 ซ.โพธิแ
์ ก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

:

เลขที่ 1 3 ซ.โพธิแ
์ ก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

สาขา 2 และสาขา 4

:

เลขที่ 134 134/1 247 โฉนดทีด
่ น
ิ เลขที่ 48319 ม. 1 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สาขา 3

:

เลขที่ 129/46-48 130/160 130/160-61 ม.3 ถนนพหลโยธิ น ต.วั ง จุ ฬ า อ.วั ง น้ อ ย

สาขา 5

:

เลขที่ 989 โฉนดที่ดินเลขที่ 56563 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โฉนดที่ดินเลขที่ 5400 ต.บ้านโพ อ.พระราชวัง จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)
สถานที่ต้ังที่ 1

:

เลขที่ 3388/11 ชั้น 4 อาคารสิรินรัตน์ ถ.พระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ

สถานที่ต้ังที่ 2

:

เลขที่ 135 136/1 ม.5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ต้ังที่ 3

:

เลขที่ 77/1-2 ซ.โพธิแ
์ ก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

:

เลขที่ 3401 3411 3411/1-3 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

:

เลขที่ 9 อาคารโกดัง ซ.โพธิแ
์ ก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

:

เลขที่ 3395 3397 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

:

เลขที่ 1 3 แยก 17 ซ.โพธิแ
์ ก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด (BO)
สถานที่ต้ังที่ 1

:

เลขที่ 136 ม.5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ต้ังที่ 2

:

เลขที่ 32/10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

:

เลขที่ 77/1 ซ.โพธิแ
์ ก้ว3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

:

เลขที่ 4976 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

:

เลขที่ 3395 3397 3401 3411/1-3 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขต
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:

บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

R&B
F O O D S U P P LY

ทุนประกันภัย

:

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

680,000,000 บาท

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด

175,000,000 บาท

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด

30,000,000 บาท

รวม
ผูเ้ อาประกัน

:

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (RBF)

ผูร้ ับผลประโยชน์

:

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (RBF)

885,000,000 บาท

3. กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ
คู่สัญญา

:

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์

:

19-004-INL-000001

ประเภทกรมธรรม์

:

ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ (ยกเว้น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

วันที่ท�ำสัญญา

:

24 มีนาคม 2561

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

:

เกล็ดขนมปัง แป้งทอดกรอบ แป้งข้าวโพด กลิ่นปรุงรส Cellulose Casing ผงฟู สีผสมอาหาร

ระยะเวลาประกันภัย

:

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563

ทุนประกันภัย

:

100,000,000 บาท

ผูเ้ อาประกัน

:

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (RBF)

ผูร้ ับผลประโยชน์

:

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (RBF)

ภัย

และอื่นๆ ที่ใช้ยานพาหนะของบริษัทในการขนส่ง

4. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
คู่สัญญา

:

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์

:

19-004-9104-MP-000017

ประเภทกรมธรรม์

:

ประกันภัยความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน (All Risks)

วันที่ท�ำสัญญา

:

12 เมษายน 2562

สถานที่เอาประกันภัย :
ระยะเวลาประกันภัย

:

โรงแรม ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ โรงแรม Novotel ชุมพร ซึ่งตั้งอยูบ
่ นที่ดินโฉนดเลขที่ 3125 6586

6721 เลขที่ 110 ม.4 ต.ปากน้�ำ อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563
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ทุนประกันภัย

:

339,500,000 บาท ประกอบด้วย
•

ส่วนของโรงแรม 		

292,000,000 บาท

•

ส่วนของ Boiler 		

5,000,000 บาท

•

ส่วนของกอล์ฟ คลับเฮ้าส์

42,500,000 บาท

ผูเ้ อาประกัน

:

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)

ผูร้ ับผลประโยชน์

:

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)

5. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
คู่สัญญา

:

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์

:

19-004-9106-MP-000016

ประเภทกรมธรรม์

:

ประกันธุรกิจหยุดชะงัก

วันที่ท�ำสัญญา

:

12 เมษายน 2562

สถานที่เอาประกันภัย :

โรงแรม ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ โรงแรม Novotel ชุมพร ซึ่งตั้งอยูบ
่ นที่ดินโฉนดเลขที่ 3125 6586

ระยะเวลาประกันภัย

:

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

ทุนประกันภัย

:

110,900,000 บาท

ผูเ้ อาประกัน

:

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)

ผูร้ ับผลประโยชน์

:

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)

6721 เลขที่ 110 ม.4 ต.ปากน้�ำ อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

6. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คู่สัญญา

:

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์

:

19-004-4201-MP-000074

ประเภทกรมธรรม์

:

ประกันภัยความเสี่ยงต่อบุคคลภายนอก

วันที่ท�ำสัญญา

:

12 เมษายน 2562

สถานที่เอาประกันภัย :

โรงแรม ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ โรงแรม Novotel ชุมพร ซึ่งตั้งอยูบ
่ นที่ดินโฉนดเลขที่ 3125 6586

ระยะเวลาประกันภัย

:

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

ทุนประกันภัย

:

ไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ผูเ้ อาประกัน

:

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)

ผูร้ ับผลประโยชน์

:

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)
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7. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
คู่สัญญา

:

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์

:

19-004-4302-MP-000073

ประเภทกรมธรรม์

:

ประกันภัยหม้อก�ำเนิดไอน้�ำและถังอัดความดัน

วันที่ท�ำสัญญา

:

12 เมษายน 2562

สถานที่เอาประกันภัย :

โรงแรม ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ โรงแรม Novotel ชุมพร ซึ่งตั้งอยูบ
่ นที่ดินโฉนดเลขที่ 3125 6586

6721 เลขที่ 110 ม.4 ต.ปากน้�ำ อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ระยะเวลาประกันภัย

:

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

ทุนประกันภัย

:

5,000,000 บาท

ผูเ้ อาประกัน

:

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)

ผูร้ ับผลประโยชน์

:

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)

8. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks)
คู่สัญญา

:

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

เลขที่กรมธรรม์

:

16-004-9104-MP-000024-7

ประเภทกรมธรรม์

:

ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks)

วันที่ท�ำสัญญา

:

5 สิงหาคม 2562

สถานที่ต้ังทรัพย์สินที่ :
เอาประกันภัย

ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม ตกแต่งอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องจักร

พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่ใช้ในกิจการ สต๊อกสินค้ า สินค้าระหว่างผลิต สินค้าส� ำเร็จรู ป
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การ และที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของผู้ เ อาประกั น ภั ย ในฐานะผู้ รั ก ษาทรั พ ย์
เฟอร์นเิ จอร์ อุปกรณ์สำ� นักงานต่างๆ ซึ่งมีสถานที่ต้ังดังนี้

ระยะเวลาประกันภัย

:

สถานที่ต้ังที่ 1

:

เลขที่ 258 ม. 3, 258 ม. 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝก อ.สันทราย

สถานที่ต้ังที่ 2

:

เลขที่ 3401 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ

จ.เชียงใหม่

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
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5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มข
ี ้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง

มีนย
ั ส�ำคัญ และไม่มข
ี ้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มจ
ี �ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถ
้ ือหุน
้
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อภาษาไทย

:

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ

:

R&B Food Supply Public Company Limited

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107561000374

ชื่อย่อหลักทรัพย์

:

RBF

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(Food Ingredients) หลายกลุ่มดังนี้ (1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น (Flavour) และสีผสมอาหาร

ซึ่งรวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่น�ำไปเป็นส่วนผสมในน้�ำหอมและเครื่องส�ำอาง (2) กลุ่มแป้ง

และซอส (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (5) กลุ่มบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก และ (6) กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ซ้ อ
ื มาและจ�ำหน่ายไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food
Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก

นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส
สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
ที่ต้ังส�ำนักงานใหญ่

:

ที่ต้ังโรงงาน

:

3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

2019
ANNUAL REPORT

117

โรงงาน

ที่ต้ัง

โรงงานที่ 1

3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

โรงงานที่ 2

130/160 - 161 หมูท
่ ี่ 3 ต�ำบลวังจุฬา อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โรงงานที่ 3

134 หมูท
่ ี่ 1 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานที่ 4

136 หมูท
่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานที่ 5

136/1 หมูท
่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานที่ 6

989 หมูท
่ ี่ 1 ต�ำบลบ้านเลน อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานที่ 7

135 หมูท
่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานที่ 8

258 หมูท
่ ี่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โรงงานที่ 9

B2- 4A FACTORY, LOT B, LONG HAU INDUSTRIAL PARK, LONG HAU COMMUNE,

โรงงานที่ 10

JL.JABABEKA IX-A SFB BLOK P-6B KAWASAN INDUSTRI JABABEKA CIKARANG

กรุงเทพมหานคร 10240

CAN GIUOC DISTRICT, LONG AN, VIETNAM
UTARA – BEKASI 17530, INDONESIA

โทรศัพท์

:

(66) 02 – 946 6813 – 7

โทรสาร

:

(66) 02 – 183 5710

เว็บไซต์ (URL)

:

https://www.rbsupply.co.th/

ทุนจดทะเบียน

:

2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)

ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว :

2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)

มูลค่าหุน
้ ที่ตราไว้ต่อหุน
้

1 บาท (หนึ่งบาท) 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)

:

6.2 ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย
1. บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด (TFF)
ชื่อภาษาอังกฤษ

:

Thai Flavour and Fragrance Co.,Ltd.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน้�ำหอมและเครื่อง
ส�ำอาง สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด และลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรม
โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

ทุนจดทะเบียน

:

183.00 ล้านบาท (ร้อยแปดสิบสามล้านบาทถ้วน)

มูลค่าหุน
้ ที่ตราไว้ต่อหุน
้

:

5 บาท
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6. PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง

ทุนจดทะเบียน

:

20,000,000,000 รูเปีย (หรือประมาณ 45.72 ล้านบาท)

มูลค่าหุน
้ ที่ตราไว้ต่อหุน
้

:

1,000,000 รูเปีย (หรือประมาณ 2,285.80 บาท)

หมายเหตุ :

-

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จและเปิดด�ำเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

-

อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย: 1,000 รูเปีย เท่ากับ 2.2858 บาท (อัตราขาย)

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

:

จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน

:

3,000,000 หยวน (หรือประมาณ 13.12 ล้านบาท)

หมายเหตุ :

-

ปัจจุบันปัจจุบันบริษัทเริ่มมีรายได้จากการจ�ำหน่ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562

-

อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย: 1 หยวน เท่ากับ 4.3736 บาท (อัตราขาย)

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
หุน
้ สามัญ

:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 อาคาร B
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : (66) 02 – 009 9000
โทรสาร : (66) 02 – 009 9991

TSD Call Center : (66) 02 – 009 9999
ผูส
้ อบบัญชี

:

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ผูส
้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ชั้น 15 อาคาร บางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาธรใต้
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (66) 02 – 344 1000
โทรสาร (66) 02 – 286 5050
ผูต
้ รวจสอบภายใน

:

บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด

เลขที่ 35 ซอยวชิรธรรมสาธิต 36 ถนนสุขุมวิท 101/1

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ (66) 02 – 746 4861 - 3
โทรสาร (66) 02 – 746 4569
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ที่ปรึกษาการเงิน

:

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด

เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 10

ห้อง 1011-1012 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (66) 02 – 264 5678
โทรสาร (66) 02 – 264 5679
ที่ปรึกษากฎหมาย

:

บริษัท เทพ จ�ำกัด

เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 ห้อง 1106 - 1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 02 – 278 1679 - 84
โทรสาร (66) 02 – 271 2367

6.4 ข้อมูลสัญญาด�ำเนินงานอื่นๆ
รายละเอียดส�ำคัญของสัญญา - สัญญาไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกัน
คู่สัญญา

:

ผูใ้ ห้สัญญาที่ 1 : บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จ�ำกัด
ผูใ้ ห้สัญญาที่ 2 : นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

ผูใ้ ห้สัญญาที่ 3 : นายสมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

ผูใ้ ห้สัญญาที่ 4 : นางสาวจัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
ผูใ้ ห้สัญญาที่ 5 : นางสาวสนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
ผูใ้ ห้สัญญาที่ 6 : นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

ผูใ้ ห้สัญญาที่ 7 : นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
วัตถุประสงค์ของสัญญา

:

เพื่อท�ำสัญญาการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

ระยะเวลาที่สัญญามีผล

:

จะไม่แก้ไขเพิม
้ นกว่าบริษท
ั จะได้รบ
ั อนุญาต
่ เติมข้อก�ำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนีจ

บังคับใช้

จากส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก
ต่อประชาชน หลังจากนั้น ถ้าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา บริษัทจะต้องด�ำเนินการขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกทั้ง จะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

กฎระเบียบ ค�ำสั่ง หรือประกาศของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จึงจะด�ำเนินการได้
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เงื่อนไขส�ำคัญอื่น

:

ผู้ให้สัญญาจะไม่ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท ซึ่งมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน หรือ

คล้ายกันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นทาง
ตรงหรือทางอ้อม

ผู้ให้สัญญาจะไม่เข้าไปร่วมทุนไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ หรือถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทาง

อ้ อมในบริษัทอื่ นหรือบุ คคลอื่ น หรือตั้ งตั วแทนหรือมอบหมายให้บุคคลใดประกอบ
ธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ทอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวหรือคล้ายกันกับธุรกิจของบริษัท
และบริษัทย่อย

ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะไม่เป็นที่ปรึกษาและ/หรือผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำแก่บุคคลใดบุคคลหนึง่ ที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท ซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ผู้ให้สัญญาจะไม่ไปด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะที่เป็นการประกอบธุรกิจ
แข่งขันกันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำ
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

สัญญาเงินกู้
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศ ดังนี้
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วัตถุประสงค์เพื่อใช้ซ้ อ
ื โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

เงินกู้ยืมระยะยาว

PFC
75.00

28 ธันวาคม 2567

พฤศจิกายน 2562

วันที่ 14

อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

เครื่องปรุงรส ตั้งอยู่เลขที่ 130/60 - 61 หมูท
่ ี่ 3 ต�ำบลวังจุฬา

ปิดบัญชีเงินกู้

7 สิงหาคม 2566

โรงงานผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ประเภทแป้งประกอบอาหาร และ

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ซ้ อ
ื ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ปัจจุบัน คือ

เงินกู้ยืมระยะยาว

RBF

สถาบันการเงินแห่งที่ 2

28.00

2562

ต�ำบลบ้านเลน อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ซอสและน้�ำจิ้ม ที่นค
ิ มอุตสาหกรรมไฮเทค เลขที่ 989 หมูท
่ ี่ 1
วันที่ 2 ธันวาคม

19 มิถน
ุ ายน 2564

วันสิ้นสุดสัญญา

ปิดบัญชีเงินกู้

45.00

(ล้านบาท)

วงเงินรวม

โรงงานผลิตแป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ซ้ อ
ื ที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (ปัจจุบัน คือ

เงินกู้ยืมระยะยาว

RBF

สถาบันการเงินแห่งที่ 1

ประเภทวงเงิน

MLR-1.50%

MLR-1.50%

MLR

ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย

45.84

-

-

ธ.ค. 2562

ภาระหนี้ ณ 31

ค้�ำประกันบุคคลในนามนางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญเต็มวงเงิน

•

จ�ำนองสิง่ ปลูกสร้าง (โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่) เลขที่ 8/5 หมูท
่ ี่ 1
ด�ำรงอัตราส่วนหนีส
้ ินรวมต่อส่วนของผูถ
้ ือหุน
้ (D/E Ratio) ทุกขณะ
ด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (DSCR) ทุกขณะไม่นอ
้ ย
ค้�ำประกันบุคคลในนามนายสุรนาถ กิตติรัตนเดชเต็มวงเงิน

•
•
•
•

กว่า 1.25 เท่า

ไม่เกิน 1.0 เท่า และไม่ต่�ำกว่า 0 เท่า

ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กรรมสิทธิ์ PFC

จ� ำ นองโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 46458 ต.ช้ า งเผื อ ก อ.เมื อ งเชี ย งใหม่
จ.เชียงใหม่ กรรมสิทธิ์ ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

กว่า 1.5 เท่า

ด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ (DSCR) ทุกขณะไม่นอ
้ ย

•

•

ด�ำรงอัตราส่วนหนีส
้ ินรวมต่อส่วนของผูถ
้ ือหุน
้ (D/E Ratio) ทุกขณะ

•

ไม่เกิน 2.5 เท่า และไม่ต่�ำกว่า 0 เท่า

จ�ำนองโฉนดที่ดินเลขที่ 6361 6362 11358 และ 11359 อ.วังน้อย

•

จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ RBF

จ�ำนองโฉนดที่ดินเลขที่ 56563 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

•
พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ RBF

หลักประกัน
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15.20

วงเงินรวม

(ล้านบาท)
4 มิถุนายน 2565

วันสิ้นสุดสัญญา
4.00%

ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่ม

บริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“ผูใ้ ห้ก้”
ู )

PFC (“ผูก
้ ้”
ู )

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่ม

บริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จ�ำกัด (“ผูใ้ ห้ก้”
ู )

PFC (“ผูก
้ ้”
ู )

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่ม

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ (“ผูใ้ ห้ก้”
ู )

RBF (“ผูก
้ ้”
ู )

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่ม

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ (“ผูใ้ ห้ก้”
ู )

TFF (“ผูก
้ ้”
ู )

คู่สัญญา

45.60

70.00

508.00

50.00

(ล้านบาท)

จ�ำนวนเงิน

25 พฤศจิกายน 2562

1 กันยายน 2558

ปิดบัญชีเงินกู้ วันที่

25 พฤศจิกายน 2562

ปิดบัญชีเงินกู้ วันที่

13 มิถุนายน 2560

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ปิดบัญชีเงินกู้

10 เมษายน 2561

14 ธันวาคม 2561

วันที่ท�ำสัญญา

31 สิงหาคม 2563

25 สิงหาคม 2566

9 เมษายน 2566

13 ธันวาคม 2566

1.95%

1.95%

1.97%

1.97%

ต่อปี

ค้�ำประกันบุคคลในนามนายสุรนาถ กิตติรัตนเดชเต็มวงเงิน

•

-

-

-

50.00

ธ.ค.62

ภาระหนี้ ณ 31

ตามที่ตกลงกัน

ช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ตามที่ตกลงกัน

ช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ตามที่ตกลงกัน

ช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ตามที่ตกลงกัน

ช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

เงื่อนไขการช�ำระเงินคืนเงินกู้

ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กรรมสิทธิ์ PFC

จ�ำนองสิ่งสร้าง (โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่) เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 1

จ.เชียงใหม่ กรรมสิทธิ์ ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

จ� ำ นองโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 46458 ต.ช้ า งเผื อ ก อ.เมื อ งเชี ย งใหม่

จดทะเบียนจ�ำนองเพิ่มหลักทรัพย์ล�ำดับสอง

หลักประกัน

•

•

•

อัตราดอกเบี้ย

8.25

ธ.ค. 2562

ภาระหนี้ ณ 31

วันสิ้นสุดสัญญา

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนี้

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ซ้ อ
ื เครื่อง Food Vacuum Freeze Dryer

เงินกู้ระยะยาว

ประเภทวงเงิน

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน

2,000,000,000 หุน
้ มูลค่าหุน
้ ที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 1 บาท และทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 2,000,000,000 บาทและไม่มก
ี ารออกหุน
้ ประเภท
อื่นนอกเหนือจากหุน
้ สามัญ

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุน
้ ของกลุ่มผูถ
้ ือหุน
้ ของบริษัท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ล�ำดับ

ชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (ร้อยละ)

1.

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

578,531,000

28.93

2.

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

578,530,900

28.93

3.

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

160,159,000

8.01

4.

พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

160,159,000

8.01

5.

San-Ei Gen F.I.I. Inc.

15,000,000

0.75

6.

กองทุนเปิด บัวหลวงหุน
้ ระยะยาว

9,226,500

0.46

7.

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED A/C CLIEN

9,000,000

0.45

8.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)

8,425,000

0.42

9.

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

7,156,100

0.36

10.

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

7,141,100

0.36

หมายเหตุ :

บุคคลล�ำดับที่ 1 เป็นคู่สมรสกับบุคคลล�ำดับที่ 2
บุคคลล�ำดับที่ 3 และบุคคลล�ำดับที่ 4 เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 1 และบุคคลล�ำดับที่ 2
บุคคลล�ำดับที่ 9 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลล�ำดับที่ 1

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษท
ั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถ
ู้ ือหุน
้ ในแต่ละปี ไม่นอ
้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหัก

ส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและเหมาะสมของปัจจัย
อื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มผ
ี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนย
ั ส�ำคัญ ทั้งนี้ มติคณะ

กรรมการของบริษัทที่อนุมต
ั ิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ
้ ือหุน
้ เพื่อขออนุมต
ั ิ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทมีอ�ำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัท และจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผูถ
้ ือหุน
้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
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บริษท
ั ย่อยไม่ได้กำ� หนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีแ
่ น่นอน ทัง้ นีข
้ น
่ บ
ั ผลประกอบการของแต่ละบริษท
ั ในแต่ละ
้ึ อยูก

ปี อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบ

จากที่ประชุมผูถ
้ ือหุน
้ ของบริษท
ั ย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษท
ั ย่อยมีอ�ำนาจอนุมต
ั ิ

ให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลก�ำไรสมควรพอจะท�ำเช่นนั้นได้ แล้วให้คณะกรรมการรายงานให้
ที่ประชุมผูถ
้ ือหุน
้ ของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวถัดไป

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักส�ำรองต่างๆ ทุกประเภท

ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษท
ั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแส
เงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทย่อยจะค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต
และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มผ
ี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนย
ั ส�ำคัญ
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8. โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO)
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน

1

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(EVP)
นางเพ็ ชรา รัตนภูมิภิญโญ

2

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายตลาดและวางแผน
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
(รักษาการ)

3

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

4

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฎิบัติการ
นายธีรพั ฒน์ ญาณาธรกุล

5

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

6

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางบุษกร มาโนชกุล

7

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร

ผู้จัดการฝ่าย Credit Control
คุณวาสนา อุณหโชค

หมายเหตุ : ต�ำแหน่งที่ 1-7 ผู้บริหารตามนิยามส�ำนักงาน ก.ล.ต.
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8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2.

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

กรรมการบริษัท

3.

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

กรรมการบริษัท

4.

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

กรรมการบริษัท

5.

พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

กรรมการบริษัท

6.

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

กรรมการบริษัท

7.

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

กรรมการบริษัท

8.

นายรัตน์ ด่านกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

9.

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :

-

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้ง 1. ดร.สมชาย รัตนภูมิ-ภิญโญ 2. พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

-

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตั้ง 1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร 2. นายรัตน์ ด่านกุล 3. ผศ.ศุภสิน สุริยะ

-

รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

-

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 2

		
		

3. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ 4. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช 5. นายธีรพัฒน์- ญาณาธรกุล เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพั นบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คื อ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

ลงลายมือชื่อร่วมกับพ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ หรือพญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญ

ของบริษท
ั เว้นแต่ในกรณีการกระท�ำนิติกรรมเกีย
่ วกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และการจดทะเบียนสิทธินต
ิ ิกรรมกับส�ำนักงาน
ที่ดิน กรมที่ดิน ให้ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ พญ.สนาธร รัตนภูมิ
ภิญโญ กรรมการสองคนในสี่คนนีล
้ งลายมือร่วมกันและประทับตราส�ำคัญบริษัท
ข้อจ�ำกัดอ�ำนาจของกรรมการ : -ไม่ม-ี
โดยมีนายสุรชัย ปรัชญาโณทัย ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.

จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือ

2.

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ

หุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

เวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ
้ ือหุน
้ รวมทั้ง วาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้ วยระยะเวลาพอสมควร และต้ องไม่น้อยไปกว่ าระยะเวลาที่

ก�ำหนดในข้อบังคับบริษัท
3.

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ
เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยส�ำคัญ รายการที่มีนัยส�ำคัญควรรวมถึง รายการได้

มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขาย
ทรัพย์สินที่ส�ำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
ก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการ และการก�ำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง
ของกิจการบริษัท เป็นต้น
4.

จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ

5.

จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้ง ดูแลให้

6.

จัดให้มีการท�ำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงิน

ประสิทธิผล

มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ท�ำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง

และผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผา่ นมาได้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รบ
ั รองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูต
้ รวจสอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

7.

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ก�ำหนด และพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ
้ ือหุน
้ เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ

8.

ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับ

ดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9.

พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้า
ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

10. พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจผูกพันบริษัทได้
11. พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก�ำไรพอสมควร
ที่จะท�ำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
คราวถัดไป
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สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ใน ปี 2560 – ปี 2562
									

หน่วย : จ�ำนวนครั้ง

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

1/3

7/7

6/6

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

3/3

7/7

6/6

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

-

7/7

6/6

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

3/3

5/7

6/6

พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

3/3

4/7

6/6

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

3/3

7/7

6/6

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

3/3

7/7

6/6

นายรัตน์ ด่านกุล

1/3

7/7

6/6

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

1/3

7/7

4/6

รายชื่อคณะกรรมการ

ที่มา :

ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ :

-

ข้อมูลแสดงจ�ำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมต่อจ�ำนวนครั้งการประชุม

-

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้ง 1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ 2. พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

		

3 .พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ 4. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช 5. นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

-

		

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตั้ง 1.นางเบญจวรรณ รัตนประยูร 2.นายรัตน์ ด่านกุล 3.ผศ.ศุภสิน สุริยะ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)
รายชื่อคณะผูบ
้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยตลาดและวางแผน

2.

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.

นายสุรนาถ/1 กิตติรัตนเดช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยบัญชีและการเงิน

4.

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยปฏิบัติการ

5.

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

ผูช
้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยบัญชีและการเงิน

6.

นางบุษกร/2 มาโนชกุล

ผูจ
้ ัดการฝ่ายบัญชี

7

นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร

ผูจ
้ ัดการฝ่ายการเงิน
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(รักษาการ)

หมายเหตุ:

-

รายละเอียดประวัติผู้บริหารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

-

รายละเอียดผู้บริหารบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 2

-

บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ส�ำหรับการเข้ารับต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน โดยหากสรรหาได้แล้ว จะ

		

ด�ำเนินการน�ำประวัติของบุคคลดังกล่าวเข้าระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อไป

/1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินคือ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา

		

วิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้าก�ำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

		

ปี 2560 - ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

		
		

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีประสบการณ์การท�ำงานที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2545 – ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ�ำกัด

/2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี คือ นางบุษกร มาโนชกุล จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

		

และการธนาคาร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาเกษมบัณฑิต และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

		

ปี 2533 - ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่งสมุห์บัญชีบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

		

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงโดยมีประสบการณ์การท�ำงานที่ผ่านมา ดังนี้

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.

ควบคุมการด�ำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน และบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท

2.

ตัดสินในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัท ก�ำหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการ

3.

เป็นผู้มีอ�ำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค�ำสั่ง

4.

มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และผล

ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ

หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ

ตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอ�ำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ

5.

มีอ�ำนาจในการก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท

6.

พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อน� ำเสนอต่ อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ

7.

อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงาน

8.

ด�ำเนินการใดๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่

รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือ การมอบอ�ำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ�ำนาจช่วง หรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือ

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
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8.3 เลขานุการบริษัท
ตามข้อก�ำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ก�ำหนดให้คณะกรรมการต้องจัด

ให้มเี ลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 มีมติแต่งตั้งให้นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท (รายละเอียดประวัติ
เลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.

ดูแลให้มก
ี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบ
ั ผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ำกับบริษัท ตลอด

2.

จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

3.

จนเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

2.1

ทะเบียนกรรมการ

2.2

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท แบบแสดงรายการ

2.3

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลประจ�ำและรายงานประจ�ำปีของบริษัท

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส�ำเนารายงานดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
รายงาน

4.

จัดท�ำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มี

การเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีการจัดท�ำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอื่นใด ที่สามารถเรียกดูได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
4.1

การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2

งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่น

ใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.3

ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ท�ำค�ำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

4.4

การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดท� ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือ
ประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด

5.

ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

6.

ต้องปฏิบต
ั ิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจ
ุ ริต รวมทั้งต้องปฏิบต
ั ิให้เป็น

ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
ไม่กระท�ำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
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7.

8.

ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึง
กระท�ำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
7.1

การตัดสินใจได้กระท�ำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด

7.2

การตัดสินใจได้กระท�ำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ

7.3

การตัดสินใจได้กระท�ำไปโดยตนไม่มส
ี ว่ นได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนัน
้

ของบริษัทเป็นส�ำคัญ

ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท รวมถึงหลักการ

ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
และสม่�ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการบริษัท

9.

ด�ำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ แนะน� ำ
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการใหม่

10. จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท
11. สนับสนุนให้มก
ี ารสรรหาหลักสูตรอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิม
ี ักษะ
่ พูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มท
และประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ
้ ือหุน
้ ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง ประจ�ำ
ปี 2562 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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เบี้ยประชุม
ต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร
หมายเหตุ :

ค่าเบี้ยประชุม

หมายเหตุ

(บาท/ครั้ง)
25,000
20,000
25,000
20,000
25,000

กรรมการที่ไม่มส
ี ่วนร่วมในการบริหาร จะได้
รับค่าตอบแทนนอกจากเบี้ยประชุม เท่ากับ
20,000 บาทต่อคนต่อเดือน

20,000
25,000
20,000
-

บริษัทก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ จากการเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2562 ของบริษัทแล้ว

โบนัสกรรมการ
ก�ำหนดเงินโบนัสกรรมการบริษัท เท่ากับ 200,000 บาทต่อคนต่อปี
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ในงวดปี 2561 - ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าเบีย
้ ประชุม ค่าตอบแทน
รายครัง้
รายเดือน

ปี 2562

ค่าตอบแทน
รายปี

รวม

ค่าเบีย
้ ประชุม ค่าตอบแทน
รายครัง้
รายเดือน

ค่าตอบแทน
รายปี

รวม

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

160,000

240,000/2

200,000

600,000

150,000

240,000/2

200,000

590,000

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

195,000/1

-

200,000

395,000

125,000/1

-

200,000

325,000

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

195,000/1

-

200,000

395,000

125,000/1

-

200,000

325,000

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

120,000/1

240,000/2

200,000

560,000

125,000/1

240,000/2

200,000

565,000

80,000

240,000/2

200,000

520,000

120,000

240,000/2

200,000

560,000

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

165,000/1

-

200,000

365,000

125,000/1

-

200,000

325,000

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

150,000/1

-

200,000

350,000

120,000

-

200,000

320,000

นายรัตน์ ด่านกุล

130,000

240,000/2

200,000

570,000

120,000

240,000/2

200,000

560,000

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

130,000

240,000/2

200,000

570,000

80,000

240,000/2

200,000

520,000

พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

หมายเหตุ :

-

ในอดีต บริษัทไม่เคยก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติ

-

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตั้ง 1.ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ 2. พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

-

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตั้ง 1.นางเบญจวรรณ รัตนประยูร 2.นายรัตน์ ด่านกุล 3.ผศ.ศุภสิน สุริยะ

		
		
		

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ�ำปี 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนมกราคม 2561

3.พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ 4.นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช 5.นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

/1 เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทปี 2561 รวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทย่อยแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติ

		

งดจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

/2 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน+ผลตอบแทนอื่น/1

ปี 2560
จ�ำนวน(คน)
4

ล้านบาท
20.31

ปี 2561
จ�ำนวน(คน)
4

ปี 2562

ล้านบาท
30.91

จ�ำนวน(คน)
4

ล้านบาท
30.68

ที่มา :

ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ :

-

/1 ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ โบนัส เงินสมทบน�ำส่งประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสวัสดิการอื่นๆ

-

บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 โดยปัจจุบันบริษัทมอบหมายให้กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน เป็น

		
		

-

		
		
		
		

ผู้บริหารกองทุนฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนตามอายุ
การท�ำงานของพนักงานโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

บริษัทก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.เปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร และ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.ผลก�ำไรของในแต่ละปี 3.ศักยภาพ และประสบการณ์ท�ำงานของผู้บริหารแต่ละราย 4.ผลส�ำเร็จตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 5.หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ราย โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ส�ำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารที่เหลือ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
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8.5 จ�ำนวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)
บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนพนักงานแบ่งตามฝ่ายงาน ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 และ

ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก

จ�ำนวนคน (คน)
ณ 31 ธ.ค.60

ณ 31 ธ.ค.61

ณ 31 ธ.ค.62

ฝ่ายบัญชี

49

53

65

ฝ่ายควบคุมวงเงินและเร่งรัดหนีส
้ ิน

15

17

15

ฝ่ายบุคคล

24

26

32

ฝ่ายธุรการ

19

9

14

ฝ่ายจัดซื้อ

8

8

15

62

65

87

ฝ่ายการตลาด

6

4

10

ฝ่ายไอที

6

8

8

ฝ่ายผลิต

176

219

136

ฝ่ายวางแผนผลิต

23

16

17

ฝ่ายคลังสินค้า

36

47

48

ฝ่ายขนส่ง

28

45

44

ฝ่าย Security

10

10

11

ฝ่ายวิศวกร&ซ่อมบ�ำรุง

37

40

56

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

39

51

51

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

47

66

44

1

3

4

รวมพนักงานรายเดือน

588

687

642

พนักงานรายวัน

508

555

814

1,096

1,242

1,456

ฝ่ายขาย

ฝ่ายโรงงาน

รวมทั้งหมด
หมายเหตุ :
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ล�ำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ต�ำแหน่ง / บริษัท

6

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

ผูช
้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยบัญชีและการเงิน

7

นางบุษกร มาโนชกุล

ผูจ
้ ัดการฝ่ายบัญชี

จ�ำนวนหุ้นที่ได้รับ
จัดสรรสูงสุด
ไม่เกิน (หุ้น)

% ของหุ้น IPO

1,000,000

0.19%

500,000

0.10%

รวม 19,050,000

3.68%

8.8 ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่ม-ี

8.9 นโยบายพั ฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานภายในบริษัทและ

บริษัทย่อย โดยได้ก�ำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก การสัมมนา การประชุม

ทางวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการ

ท�ำงาน ส่งผลต่อการปฏิบต
ั ิงานที่มป
ี ระสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของพนักงานเอง และต่อบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มก
ี ารประเมินผล ศึกษา และวางแผนการพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมถึงการจัดให้มส
ี วัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลัง
ใจในการท�ำงานของพนักงาน
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•

ก�ำกับดูแลให้มน
่ั ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจ�ำ
ปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3 คณะกรรมการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
•

รับผิดชอบในการก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมการที่ เป็นอิ สระ ที่ เหมาะสมและจ� ำเป็นต่ อการน�ำพาองค์ กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่
ก�ำหนดไว้

•

เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการด�ำเนินงานของ

•

ก�ำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการ

•

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและ

คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�ำหนดไว้

อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน�ำพาองค์กรให้ด�ำเนิน
งานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

•

ก�ำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

•

ก�ำกับดูแลให้มก
ี รอบและกลไกในการก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่น

ที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนย
ั ส�ำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการ
อื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

•

จัดให้มก
ี ารประเมินผลการปฏิบต
ั ิหน้าที่ประจ�ำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ

•

ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะ

รายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน�ำไปใช้ส�ำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคน
ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่�ำเสมอ

•

ดูแลให้มน
่ั ใจว่าการด�ำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ�ำเป็น

และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 4 คณะกรรมการสรรหาและพั ฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
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•

ด�ำเนินการให้ม่น
ั ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ
้ ริหารระดับสูงให้มค
ี วามรู้

•

เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�ำเนินงานของ

•

ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�ำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

กิจการ
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1.

สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการ
เงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี

2.

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบ

ทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นสิ่งส�ำคัญ พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปรับปรุ งแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วม
กับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3.

สอบทานการปฏิ บัติต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาด

4.

พิจารณาคั ดเลื อก และเสนอแต่ งตั้ งบุ คคลซึ่งมีความเป็นอิ สระเพื่อท� ำหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึ ง

หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.

สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธก
ี ารและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

6.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูก
ต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.

สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

8.

รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม คณะ

9.

จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดัง

กรรมการบริษัท

กล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
9.1

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

9.2

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

9.3

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด

9.4

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

9.5

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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9.6

จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

9.7

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิ บัติหน้าที่ ตาม

9.8

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด

แต่ละท่าน

กฎบัตร(Charter)

ชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือ
จ�ำเป็น

12. ให้มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้ค�ำปรึกษา
ในกรณีจ�ำเป็น

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิ บัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ

ประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

14. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบ

การพิจารณาเพิม
ั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ
่ เติมในเรื่องต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ในการปฏิบต
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ

ด�ำเนินงานของบริษท
ั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษท
ั เพื่อด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระท�ำที่ต้องรายงาน
มีหัวข้อดังต่อไปนี้
14.1

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

14.2

การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน

14.3

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตล าดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์

14.4

สิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินผลการด�ำเนินงาน

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวัน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) และคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระดัง
กล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
•

ตาย

•

ข า ด คุ ณ ส ม บั ติ ก า ร เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ต า ม ก ฎ บั ต ร นี้ ห รื อ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ข อ ง

•

•

ลาออก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ้นวาระจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ย่ น
ื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็น

หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยบริษัทจะแจ้ง
เรื่องการลาออกพร้อมส�ำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจาก

ต�ำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน
้ จากต�ำแหน่งต้องรักษาการในต�ำแหน่งเพื่อด�ำเนินการต่อไป
ก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 6 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

ประธานกรรมการบริหาร

2.

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

กรรมการบริหาร

3.

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

กรรมการบริหาร

4.

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

กรรมการบริหาร

5.

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

กรรมการบริหาร

6.

นางสาวดาวอรุณ อุณหโชค

กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

ให้แนวนโยบาย แต่งตั้ง ก�ำหนดอ�ำนาจ หน้าที่ ก�ำกับ ดูแล ประสานงาน และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของ
คณะท�ำงานพิเศษ หรือคณะบริหารงานพร้อมทั้งพิจารณาและอนุมัติข้อเสนอต่างๆ ซึ่งเสนอโดยคณะ
บริหารงานหรือคณะท�ำงานพิเศษ

2.

อนุ มั ติ ข้ อ เสนอซึ่ ง เสนอโดยคณะท� ำ งานต่ า งๆ เพื่ อประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงาน ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตาม

3.

ศึกษาความเป็นไปได้ส�ำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลต่างๆ ตลอดจน

วัตถุประสงค์ของบริษัท

เข้าด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการท� ำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจน
เสร็จ
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4.

ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้า
ลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล คณะบุคคลอื่นๆ ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อด�ำเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค์ รวมถึงการเข้าลงทุนในลักษณะอื่นๆ เช่น การเข้าซื้อหุ้น แลกเปลี่ยนหุ้นกับนิติบุคคลอื่นได้

ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงการท�ำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ โดยให้เป็นไปตาม
ตารางอ�ำนาจอนุมัติที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นๆ
5.

ก�ำหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

6.

ให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา และก�ำหนดแนวนโยบายและอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

7.

มีอ�ำนาจอนุมัติ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย ก�ำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการโบนัส บ�ำเหน็จ

หรือการด�ำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท

คณะท�ำงานพิเศษ

และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัท ซึ่ง
มีต�ำแหน่งตั้งแต่ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขึ้นไป หรือคณะท�ำงานพิเศษต่างๆ เพื่อด�ำเนินงานเฉพาะเรื่อง ยกเว้น
ต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8.

ด�ำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.

มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลใดๆ ให้ ด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของคณะ
กรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีอ�ำนาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอ�ำนาจนั้นๆ ได้

10. มีอ�ำนาจแต่งตั้ งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตาม

ความเหมาะสมและมีอ�ำนาจก�ำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ�ำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือ ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร

12. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะ

กรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รักษาการมีอ�ำนาจหน้าที่
เท่ากับประธานกรรมการบริหาร

13. พิจารณาอนุมัติให้อ�ำนาจต่างๆ ในการด�ำเนินกิจการบริหารงานแก่ผู้บริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับ
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3.   คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation
   Committee)
รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

2

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

3.

นายรัตน์ ด่านกุล

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

4.

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

5.

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1.

ก�ำหนดวิธก
ี ารสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการด�ำเนิน

2.

สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการ

ธุรกิจขององค์กร โดยการก�ำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความช�ำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี

สรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการ
ใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากท�ำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการ
แต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
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3.

พิ จ ารณารายชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ มาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์

4.

ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.

ด�ำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ม่ันใจว่าบุคคล

6.

เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุช่ อ
ื ในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ
้ ือหุน
้ เพื่อให้ที่ประชุม

7.

พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้

ดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
8.

พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มค
ี วามเหมาะ

สม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงาน

ตามที่คาดหวัง ให้มค
ี วามเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส�ำเร็จ
9.

ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจ�ำ ค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนิน

งาน และค่าเบี้ยประชุม โดยค�ำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาด
ของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทต้องการ

10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

11. ก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้
พิจารณาไว้ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทน�ำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ
พนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถ
้ ือหุน
้ และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบต
ั ิ
หน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม
ู้ ือหุน
้ ในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มค
ี ณ
ุ ภาพได้อย่าง
่ ให้ผถ
แท้จริง

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อีกได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
•

ตาย

•

ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก�ำหนด

•
•

ลาออก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ย่ น
ื ใบลาออกต่อบริษัท การลาออก

ให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
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4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1.

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4.

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5.

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6.

นางบุษกร มาโนชกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7.

นายพีระศักดิ์ อุณหโชค

กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :

-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

-

มีมติรับทราบการลาออกของเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านเดิม คือนางสาวอรวรรณ อยู่ดี และมีมติแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

		

ความเสี่ยงท่านใหม่ คือ นายพีระศักดิ์ อุณหโชค

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

ก�ำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

2.

ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

3.

พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้ง

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางการก�ำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง
องค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

4.

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์

ส�ำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนย
ั ส�ำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ
พิจารณาโดยเร็วที่สุด
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5.

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1ครั้ง/ปี

6.

ปฏิบัติหน้าที่อ่ ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีมติแต่งตั้ง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและ
แต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อีกได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
•

ตาย

•

ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก�ำหนด

•
•

ลาออก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

กรรมการบริหารความเสี่ยง คนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ย่ ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่

วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

9.3 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
    และผู้บริหาร
บุคคลที่จะได้รบ
ั การเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและผูบ
้ ริหารของบริษัท จะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามมาตรา

68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน
้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มล
ี ักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�ำหนดเกีย
่ วกับผูบ
้ ริหารของบริษท
ั ที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและ

ผูบ
้ ริหาร ต้องไม่มป
ี ระวัติการกระท�ำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยี่นค�ำขออนุญาตฯ รวมทั้งไม่มป
ี ระวัติถูก
พิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝา่ ฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือ ข้อ
ตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง

ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน โดยบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยองค์ประกอบและการสรรหาคณะ
กรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1.

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดที่มี อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้

2.

โครงสร้างคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่

ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ
อิสระตามที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.39/2559”) หรือที่จะมีการแก้ไขภายหน้า

3.

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

นี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ.39/2559 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขภายหน้า อีกทั้งมีขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศก�ำหนด
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4.

คณะกรรมการบริษท
ั จะเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการบริษท
ั ในกรณีทค
ี่ ณะกรรมการบริษท
ั

พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัท
ก็ได้

5.

บริษัทมีนโยบายก�ำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่

6.

กรรมการบริษัทไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

7.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี้

บริหารและไม่เป็นคู่สมรส หรือบุตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7.1

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

7.2

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
บริษัทก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการบริษัท จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด

มากน้อยเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทแบบ Non-Cumulative เท่านั้น)
7.3

บุคคลผู้ซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่า
จ�ำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบ
ั การเลือก
ตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือก
ตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

8.

ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ

บริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มล
ี ก
ั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคนดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่า 2
เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

2. องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
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1.

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

2.

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน

3.

กรรมการตรวจสอบต้องมีทักษะความช�ำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

4.

คณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

5.

กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รบ
ั การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลัก

และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
   ระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบใน

ฐานะกรรมการอิสระของบริษัทรวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม ทางคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษท
ั ในแง่ต่างๆ ทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ 1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2.การประเมินความเสีย
่ ง 3.กิจกรรม

การควบคุม 4.สารสนเทศและการสื่อสาร 5.การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

ส�ำหรับการด�ำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

และผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การ

ปฏิบต
ั ิงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ
ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดท�ำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษท
ั และรายงานในรายงานประจ�ำปีของบริษท
ั ซึง่ รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

11.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
   ระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มข
ี อ
้ สังเกตของผูส
้ อบบัญชีเกีย
่ วกับระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัท

ย่อยต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนย
ั ส�ำคัญ

11.3 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
     ระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผต
ู้ รวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

ตั้งแต่ปี 2558 โดยมี นางสาววัลดี สีบุญเรือง ต�ำแหน่ง Audit Partner เป็นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผต
ู้ รวจสอบ

ภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จ�ำกัด และ นางสาววัลดี สีบุญเรือง แล้วเห็น

ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบต
ั ิหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบต
ั ิงานด้าน
การตรวจสอบภายใน ให้บริการทางด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายในติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 20 ปี และ

แต่งตั้ง A&C Auditing and Consulting Co.,LTD โดย Mr.Nguyen Ngoc Thanh และ Registered Public Accountants Paul

Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan โดย Mr.Saur Sitanggang เป็นผูต
้ รวจสอบภายในของ RBVN

บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และ RBINT บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (RBINM และ RBCH ยังไม่เริ่มด�ำเนินการเชิง
พาณิชย์จึงยังไม่แต่งตั้งผูต
้ รวจสอบภายใน
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ตารางสรุปข้อสังเกตและความส�ำคัญจากการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ส่วนธุรกิจโรงงานของบริษัท

และบริษัทย่อย

ข้อสังเกต
1.

ข้อเสนอแนะ

ควรควบคุ ม การเบิ ก ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ให้ ต รงตามสู ต รการผลิ ต บริษัทควรด�ำเนินการดังนี้
และบันทึกรายการเบิกให้ทันเวลาและตรงตามที่เบิกใช้จริง •

ควบคุมให้มก
ี ารจัดท�ำหลักฐานการเบิกวัตถุดบ
ิ ออกจากคลังทุกครัง้

ความส�ำคัญปานกลาง)

ควบคุมและตรวจสอบรายการเบิกวัตถุดบ
ิ ตามปริมาณทีค
่ �ำนวณได้

(RBF สาขานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (ผลิตแป้ง)) (ระดับ

•

จากการสุม
่ ตรวจการเบิกวัตถุดิบของงานสัง่ ผลิตในเดือนตุลาคม

•

•

ผลิตควรระบุ สาเหตุให้ชัดเจนและขออนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจก่อน

รายการ(คิดเป็นร้อยละ 6.30 ของรายการเบิกทั้งหมด 238
รายการเบิกวัตถุดบ
ิ มีปริมาณต่�ำกว่าทีบ
่ น
ั ทึกตัดเบิกวัตถุดบ
ิ
ในระบบ ERP จ�ำนวน 4 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของ

รายการเบิกทั้งหมด 238 รายการ) มีผลต่างเป็นเงินจ�ำนวน
•

ที่ มีต้องมีการเบิกเพิ่มหรือเบิกวั ตถุดิบที่ นอกเหนือจากสูตรการ

ไม่มห
ี ลักฐานการเบิกวัตถุดิบออกจากคลังสินค้าจ�ำนวน 15
รายการ) เป็นเงินจ�ำนวน 16,281.64 บาท

592.84 บาท

จากสูตรการผลิต เพื่อให้ม่น
ั ใจว่ามีการเบิกเป็นไปตามมาตรฐานที่

ก�ำหนดไว้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสินค้า กรณี

2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จ�ำนวน 20 รายการ พบว่า
•

เพื่อให้ม่น
ั ใจว่ามีการน�ำวัตถุดิบไปใช้ตรงตามข้อมูลการเบิกจริง

•

การเบิกทุกครั้ง

ควบคุ ม และตรวจสอบให้ มี ก ารบั น ทึ ก เบิ ก วั ต ถุ ดิ บ ทั น ที ที่ เ กิ ด
รายการ และบันทึ กตรงตามที่ เบิกใช้จริง เพื่อให้ข้อมูลรายงาน
สินค้ าคงเหลือถูกต้ องและเป็นปัจจุ บัน สามารถน�ำมาใช้ในการ

ควบคุมความมีตัวตนและบริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มี ก ารเบิ ก วั ต ถุ ดิ บ นอกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ใ นสู ต รการผลิ ต

จ�ำนวน 3 รายการ(คิดเป็นร้อยละ 8.57 ของรายการที่สุ่ม
ตรวจสอบ)

มีการบันทึกรายการเบิกวัตถุดิบหลังจากวันที่เกิดรายการ

จริงเกินกว่า 1 วันจ�ำนวน 10 รายการ(คิดเป็นร้อยละ 50.00
ของรายการที่สุ่มตรวจสอบ) เป็นเงินจ�ำนวน 225,227.10
บาท

(ประเด็นที่ตรวจพบซ้�ำ)**
ผลกระทบ
•
•
•

อาจท�ำให้ต้นทุนการผลิตไม่ถูกต้อง หรือสูงเกินควร

อาจท�ำให้สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือตามที่ลูกค้า
ก�ำหนดไว้

อาจท�ำให้ขอ
้ มูลสินค้าคงเหลือไม่ถก
ู ต้องและไม่เป็นปัจจุบน
ั
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ข้อสังเกต
2.

•
•

ควรบันทึกรับผลผลิตทันทีที่เกิดรายการ และระบุข้อมูล บริษัทควรด�ำเนินการดังนี้
Batch สินค้าในใบส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน (RBF สาขา •

ก�ำหนดให้มีการอ้างอิงเลขที่ใบรับผลผลิตที่บันทึกในระบบลงใน

บริษัทไม่มีการอ้างอิงเลขที่ใบรับผลผลิตที่บันทึกในระบบ

กลับรายการได้ว่ามีการบันทึกรับตรงตามที่มก
ี ารส่งมอบเข้าคลัง

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (ผลิตแป้ง))
ลงในเอกสารใบส่งสินค้าเข้าคลัง

บริษัทไม่มีการบันทึกรับสินค้าที่ผลิตเสร็จแต่รอการแก้ไข

•

(งาน Hold) เข้าระบบ ERP และไม่มีการจัดท�ำทะเบียน
คุมรายการคงเหลือที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ ERP อย่าง

•

ข้อเสนอแนะ

ชัดเจน

จากการสุ่มตรวจการรับผลผลิตของงานสั่งผลิตในเดือน

ก�ำหนดให้มีการบันทึกรับสินค้าที่ผลิตเสร็จแต่รอการแก้ไข (งาน
Hold) ในระบบ ERP ให้ครบถ้วน โดยให้บันทึกเข้าแยกคลังไว้ต่าง

หากจากคลังสินค้าส�ำเร็จรู ปปกติ เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลใน
•

ตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 จ�ำนวน 20 รายการ

การควบคุมและตรวจสอบความครบถ้วนของสินค้าได้

ควบคุมให้มก
ี ารตรวจสอบการบันทึกรับผลผลิตเข้าระบบ ERP ว่า
มีการบันทึกทันทีที่เกิดรายการ เพื่อให้ข้อมูลในรายงานสินค้าคง
เหลือมีความถูกต้องครบถ้วน และสามารถใช้ในการบริหารคลัง

พบว่า

• มีการบันทึกรายการรับผลผลิตหลังจากวันทีเ่ กิดรายการ •
จริงเกินกว่า 1 วันจ�ำนวน 5 รายการ (คิดเป็นร้อยละ

25.00 ของรายการที่ สุ่มตรวจสอบ) เป็นเงิ นจ� ำนวน

สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคุมให้มก
ี ารระบุเลขที่ Lot ของ Batch สินค้าที่ผลิตพร้อม

กันหลาย Lot ในใบส่งสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถใช้ในการ
ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบว่าตรงตามข้อมูลในใบส่งสินค้า รวมทั้ง

171,782.35 บาท

ใช้อ้างอิงในการบันทึกรับสินค้าเข้าระบบได้อย่างชัดเจนและน่า

พร้อมกันหลาย Lot ในใบส่งสินค้าให้ครบถ้วน จ�ำนวน •

ควบคุมให้มก
ี ารลงนามก�ำกับรายการที่แก้ไขในใบส่งสินค้าเข้าคลัง

• ไม่ มี ก ารระบุ เ ลขที่ Lot ของ Batch สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต

2 รายการ (คิ ดเป็นร้อยละ 10.00 ของรายการที่ สุ่ม
•

เอกสารใบส่งสินค้าเข้าคลังให้ครบถ้วนทุกครัง้ เพื่อให้สามารถสอบ

ตรวจสอบ)

จากการสุ่ ม ตรวจสอบการบั น ทึ ก ใบส่ ง สิ น ค้ า เข้ า คลั ง ใน

เชื่อถือ

ทั้งผูส
้ ง่ และผูร้ บ
ั เพื่อให้มน
่ั ใจว่าปริมาณตามใบส่งสินค้าถูกต้องตรง
กับที่มก
ี ารส่งมอบจริง

เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จ�ำนวน
10 รายการ พบว่าไม่มก
ี ารลงชื่อก�ำกับในกรณีที่มก
ี ารแก้ไข

จ�ำนวนการรับสินค้าเข้าคลังของพนักงานคลัง จ�ำนวน 1
รายการ (คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของรายการทีส
่ ม
ุ่ ตรวจสอบ)
(ประเด็นที่ตรวจพบซ้�ำ)**

(ระดับความส�ำคัญปานกลาง)
3.

ควรระบุสาเหตุผลต่างจากการตรวจนับ และแนวทางการ บริษท
ั ควรตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างจากการตรวจนับและแนวทาง

แก้ไขอย่างไว้อย่างชัดเจน และเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับ แก้ไขปรับปรุ ง ก่อนน�ำเสนอผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติปรับปรุ งผลต่าง
ทราบ (RBF สาขานิคมอุ ตสาหกรรมไฮเทค (ผลิตแป้ง) โดยควรก� ำ หนดเป็ น ระดั บ ผลต่ า งที่ ย อมรั บ ได้ แล้ ว จึ ง หาสาเหตุ ข อง

•

(ระดับความส�ำคัญปานกลาง)

ประจ�ำไตรมาส ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่ามีผลต่าง ต้องและน่าเชื่อถือ
จากการตรวจนับต่�ำไปจ�ำนวน 408,377.93 บาท แต่ไม่มี
การระบุสาเหตุผลต่างจากการตรวจนับเป็นแต่ละรายการ
โดยบริษัทจะระบุสาเหตุเป็นแบบภาพรวมเท่านั้น
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ข้อสังเกต
4.

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดท�ำขัน
ั งิ านทีเ่ กีย
่ วข้องกับการควบคุม บริษัทควรด�ำเนินการดังนี้
้ ตอนการปฏิบต
เงินสดย่อยและก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินสด •

จัดท�ำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเงินสดย่อยให้ครบ

ความส�ำคัญปานกลาง)

ไปใช้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นไปใน

ย่อย บริษท
ั พรีเมีย
่ มฟูด
้ จ�ำกัด (เฉพาะส่วนโรงงาน) (ระดับ
•

•

บริ ษั ท ไม่ มี ก ารก� ำ หนดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งการ

ควบคุมเงินสดย่อยของฝ่ายขนส่งที่กรุ งเทพมหานครเป็น •
ลายลักษณ์อักษร

บริษัทก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมเงินสด

ย่ อ ย ให้ หั ว หน้ า แผนกเป็ น ผู้ มี อ� ำ นาจในการอนุ มั ติ จ่ า ย
เงินสดย่อย แต่ไม่มก
ี ารก�ำหนดผูม
้ อ
ี �ำนาจอนุมต
ั ิจ่ายเงินสด

ถ้วนทุกส่วนงาน และน�ำเสนอผูม
้ อ
ี �ำนาจพิจารณาอนุมต
ั ิก่อนน�ำ
ทิศทางเดียวกัน

ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมต
ั ิที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจ่าย

เงินสดย่อยเป็นวงเงินตามระดับขั้นและไม่เป็นปลายเปิด เพื่อให้

มีการกระจายอ�ำนาจอย่างเหมาะสม และสามารถตรวจสอบถ่วง
ดุลได้ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี

ย่อยต่อครั้งไว้ในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการไว้ให้ชัดเจนและ
เป็นวงเงินตามระดับขั้น โดยในปัจจุบันกรณีที่มีการเบิก

เงินสดย่อยต่อครั้งเกินกว่าที่บริษัทก�ำหนด (ก�ำหนดให้ไม่

เกิน 5,000บาท/ครั้ง) จะจัดท�ำบันทึกภายในเพื่อขออนุมต
ั ิ
กรรมการผูจ
้ ัดการเป็นครั้ง ๆ ไป
5.

•

ควรปรับปรุงงบประมาณการลงทุนสินทรัพย์ในโปรแกรม

บริษัทควรปรับปรุ งงบประมาณการลงทุนสินทรัพย์ในโปรแกรม SAP

พรีเมีย
่ มฟู้ด จ�ำกัด (เฉพาะส่วนโรงงาน) (ระดับความ

เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษท
ั

SAP ให้ถูกต้องตรงตามงบประมาณที่ได้รับอนุมต
ั ิ (บริษัท
ส�ำคัญปานกลาง)

บริษัทบันทึกงบประมาณการลงทุนสินทรัพย์ประจ�ำปี

ให้ถูกต้องตรงตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
อนุมต
ั ิ

2562 ในโปรแกรม SAP สูงกว่างบประมาณการลงทุน

สินทรัพย์ที่ได้รับอนุมต
ั ิจากคณะกรรมการบริษัท เป็นเงิน

จ�ำนวน 8.40 ล้านบาท เนื่องจากมีการน�ำงบประมาณการ
ลงทุนสินทรัพย์คงเหลือของปี 2561 มารวมด้วย

หมายเหตุ (ประเด็นที่ตรวจพบซ้�ำ)** มีการปรับระดับความส�ำคัญเพิ่มขึ้นจากระดับความส�ำคัญต่�ำเป็นระดับความส�ำคัญปานกลาง
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หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดระดับความส�ำคัญของข้อสังเกตที่ตรวจพบ
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการก�ำหนดระดับความส�ำคัญของข้อสังเกตุที่ตรวจพบ

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับความ

หลักเกณฑ์ในการก�ำหนด

ส�ำคัญ
สูง

ส�ำหรับรายการที่มีระดับความส�ำคัญสูงจะเป็นรายการที่ไม่มีการควบคุมเกี่ยวกับ นโยบาย กลยุทธ์ของ
บริษัท หรือมีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้

ซึ่งอาจมีผลท�ำให้องค์กรมีความ

เสี่ยงสูงต่อความเสียหายทางด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน หรือภาพลักษณ์ขององค์กร หรือส่งผลต่อการ

ก�ำหนดทิศทางและวิธก
ี ารปฏิบต
ั ิงาน รวมถึงการวัดประสิทธิผลของงาน ในสถานการณ์เช่นนี้ ควรเร่งก�ำหนด
และด�ำเนินการตามแผนงานเพื่อควบคุมจุดอ่อนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน ยกตัวอย่าง

เช่น การไม่มน
ี โยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับ หรือมีแต่ไม่ปฏิบต
ั ิตาม การขาดการควบคุมที่ดี การลงบันทึก

และรายงานข้อมูลทางบัญชี และการเงินที่บกพร่อง หรือข้อบกพร่องอื่นๆ ที่มผ
ี ลกระทบอย่างสูงต่อองค์กร
ฝ่ายบริหารจึงควรต้องท�ำการปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น ตลอดจนก�ำกับดูแลการปฏิบต
ั ิงานจนกว่ามีความมัน
่ ใจ
ว่า ระบบการควบคุมความเสี่ยงจะมีการปรับปรุงที่ดีข้น
ึ หรือกรณีเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก Human error
มากกว่า 30% ขึ้นไป ซึ่งเป็นรายการที่มผ
ี ลกระทบในวงกว้าง หรือท�ำให้มค
ี วามเสียหายสูง
ปานกลาง

ส�ำหรับรายการที่มีความส�ำคัญปานกลาง เช่นไม่มีการควบคุมที่จะช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อ
ให้เกิดทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งควรก�ำหนดให้
มีการปรับปรุ งระดับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านระบบปฏิบัติ
การ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไข

การปฏิบัติงาน ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายบริหารควรด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

หรือกรณีเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก Human error ตั้งแต่ 10% - 30% หรือมากกว่า 30% แต่มผ
ี ลกระทบ
ในวงจ�ำกัด และมีผลเสียหายต่�ำ
ต่�ำ

ส�ำหรับรายการที่มค
ี วามส�ำคัญต่�ำจะเป็นรายการที่ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิผล ถึงแม้จะ
พบว่า มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง หรือขาดกรควบคุมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการท�ำงาน การควบคุมการ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน และการรายงาน ซึ่งการปรับปรุงรายการดังกล่าวจะพิจารณาในเชิงประสิทธิภาพ
และกระบวนการควบคุมให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน ในสภาพการณ์

ความเสี่ยง ณ ระดับนี้ เป็นความ

เสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยและมีผลกระทบหรือมีความเสียหายต่อองค์กรน้อยมาก หรือกรณีเกิด

ข้อผิดพลาดเนื่องจาก Human error น้อยกว่า 10% หรืออาจมากกว่า 10% แต่มผ
ี ลกระทบเฉพาะภายใน
องค์กร และมีความเสียหายต่�ำมาก
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2. ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

1. นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
(ต่อ)

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

775.67

3.82

0.44

1.32

ค่าเช่าทีด
่ ิน และอาคาร
บริษัทและบริษัทย่อยเช่าที่ดิน และ
อาคารส�ำนักงานจากดร.สมชายฯ

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยช�ำระค่าเช่าล่วงหน้า

ค่าเช่าค้างจ่าย
บริษัทย่อยมีค่าเช่าอาคารค้างจ่าย

0.05

ดอกเบีย
้ จ่าย
บริษัทและบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากเงิน
กู้ยืมดังกล่าว

ค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อ
นางเพ็ชราฯ และดร.สมชายฯร่วมค้�ำ
ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท และ
บริษัทย่อย

ยอดต้นงวด
0.00
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
576.00
ลดลงระหว่างงวด
(576.00)
ยอดปลายงวด
0.00

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจากนางเพ็ชราฯ

ลักษณะรายการ

-

-

-

-

-

4.48

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

:
:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาเช่า
ราคาอ้างอิง

:

วัตถุประสงค์ในการเช่า
ขนาดพื้นที่เช่า

:

:

ผูเ้ ช่า

ผูใ้ ห้เช่า

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดิน

20 ปีต้ังแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง
30 ก.ย. 2581

1.35 ล้านบาทต่อปี โดยช�ำระ
เป็นรายเดือน

1-1-0 ไร่

เช่าที่ดินใช้เป็นที่ต้ังโรงแรม
IBIS Style เชียงใหม่

PFC

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

20 ปีต้ังแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง
30 ก.ย. 2581

0.23 ล้านบาทต่อปี โดยช�ำระ
เป็นรายเดือน

0-0-84 ไร่

เช่าที่ดินใช้เป็นที่ต้ังโรงแรม
IBIS Style เชียงใหม่

PFC

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป
้ ระเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.

20 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง
30 ก.ย. 2581

0.78 ล้านบาทต่อปี โดยช�ำระ
เป็นรายเดือน

2-0-26 ไร่

เช่าที่ดินใช้เป็นที่ต้ังอาคาร
โรงงาน คลังสินค้า

RBF

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ญ
ิ โญ และ
นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

20 ปีต้ังแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง
30 ก.ย. 2581

0.89 ล้านบาท ต่อปี โดยช�ำระ
เป็นรายเดือน

0-3-29.5 ไร่

เช่าที่ดินใช้เป็นที่ต้ังโรงแรม
IBIS Style เชียงใหม่

PFC

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

นางเพ็ชราฯ และดร.สมชายฯ ร่วมค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินให้แก่บริษัท และบริษัทย่อยในนามบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่เจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินก�ำหนด โดยการค้�ำประกันดังกล่าวไม่มก
ี ารคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินแห่งหนึ่งอนุมต
ั ิปลดภาระค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่นางเพ็ชราฯ และดร.สมชายฯ
เรียบร้อยแล้ว

ในปี 2561 บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย กู้ยืมเงินระยะสั้นจากนางเพ็ชราฯ เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อย
ละ 1.97 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำเฉลี่ย 24 เดือนของสถาบันการเงิน 3 แห่ง บวกร้อยละ 0.50 ทั้งนี้ บริษัทได้ช�ำระคืนเงินกู้ท้ัง
จ�ำนวน พร้อมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว

ลักษณะรายการ
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0.39

ยอดต้นงวด
0.00
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
50.00
ลดลงระหว่างงวด
(0.00)
ยอดปลายงวด
50.00

ดอกเบีย
้ ค้างจ่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยค้างจ่าย
จากเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว

เงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาวจากดร.สม
ชายฯ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นกับ
ดร.สมชายฯ

ดอกเบีย
้ ค้างจ่าย
บจกย่อยมีดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเงินกู้ยืม
ระยะยาวดังกล่าว

0.01

0.05

0.05

6.39

ดอกเบีย
้ จ่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายจาก
เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว

ดอกเบีย
้ จ่าย
บริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม
ระยะยาวดังกล่าว

ยอดต้นงวด
0.00
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
774.00
ลดลงระหว่างงวด
(325.22)
ยอดปลายงวด
448.78

เงินกู้ยืมระยะยาว
บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาว
จากดร.สมชายฯ

2. ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
(ต่อ)

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

-

-

0.98

ยอดต้นงวด
50.00
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
00.00
ลดลงระหว่างงวด
(0.00)
ยอดปลายงวด
50.00

-

7.36

ยอดต้นงวด
448.78
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
00.00
ลดลงระหว่างงวด
(448.78)
ยอดปลายงวด
00.00

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ลักษณะรายการ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บจก.เบสท์ โอเดอร์ ค้างจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดร.สมชายฯ โดยปัจจุบันบจก.เบสท์ โอเดอร์ ได้ชำ� ระค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถ
้ ือหุน
้ ประจ�ำปี 2562 ของบจก.เบสท์ โอเดอร์มม
ี ติอนุมต
ั ิงดเว้นจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2562

ในปี 2561 บจก.ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ก้ย
ู ืมเงินระยะยาวจากดร.สมชายฯเพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่ม โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.97 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำเฉลี่ย 24 เดือนของสถาบันการเงิน 3 แห่ง และปัจจุบันบริษัทย่อยได้ช�ำระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ในปี 2561 บริษัทกู้ยืมเงินระยะยาวจากดร.สมชายฯเพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่ม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 ต่อปี อ้างอิงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำเฉลี่ย 24 เดือนของสถาบันการเงิน 3 แห่ง บวกร้อยละ 0.50 ทั้งนี้ บริษัทได้ช�ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้ว ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลักษณะรายการ
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2. ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
(ต่อ)

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

จ�ำนองทีด
่ ินในนามส่วนบุคคล
ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จัณจิดา และ
พญ.สนาธรฯ จ�ำนองที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์
ร่วมกันเป็นหลักประกัน

ค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อ
ดร.สมชายฯ และนางเพ็ชราฯ ร่วมค้�ำ
ประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัท และ
บริษัทย่อย

เจ้าหนีอ
้ ่ ืน (ค่าเช่า)

เจ้าหนีอ
้ ่ ืน
ดร.สมชายฯ ส�ำรองจ่ายล่วงหน้าให้บริษัท
และบริษัทย่อย

ลักษณะรายการ

55.00

775.67

-

0.17

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

-

-

1.42

0.11

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จัณจิดา และพญ.สนาธรฯ น�ำทรัพย์สินส่วนบุคคล ได้แก่ ที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ ร่วมกันมาเป็นหลักทรัพย์การกู้ยืมเงินระยะ
สั้น และระยะยาวของบริษัทกับเจ้าหนีส
้ ถาบันการเงิน วงเงินจ�ำนองที่ดิน 55.00 ล้านบาท โดยการจ�ำนองดังกล่าวไม่มก
ี ารคิดค่าตอบแทนแต่
อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินแห่งหนึ่งอนุมต
ั ิปลดภาระจ�ำนองที่ดินให้แก่ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จัณจิดา
และพญ.สนาธรฯเรียบร้อยแล้ว

ดร.สมชายฯ และนางเพ็ชราฯ ร่วมค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินให้แก่บริษัท และบริษัทย่อยในนามบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่เจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินก�ำหนด โดยการค้�ำประกันดังกล่าวไม่มก
ี ารคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินแห่งหนึ่งอนุมต
ั ิปลดภาระค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ดร.สมชายฯ และนางเพ็ชราฯ
เรียบร้อยแล้ว

ส่วนต่างค่าเช่ากับค่าเช่าที่จ่ายจริงที่จ่ายให้กับคุณสมชายฯ ในการบันทึกบัญชีแบบระบบเส้นตรงของบริษัทและบริษัทย่อย

ดร.สมชายฯ ส�ำรองจ่ายค่ารับรองลูกค้า ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยปัจจุบัน บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย และ บจก.ไทยเฟลเวอร์
ได้จ่ายช�ำระคืนบางส่วนแล้ว

ลักษณะรายการ
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3. พ.ต.พญ.
จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

0.38

ค่าเช่าค้างจ่าย
บริษัทมีค่าเช่าค้างจ่าย

-

1.71

-

55.00

จ�ำนองที่ดินในนามส่วนบุคคล
ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จัณจิดา และ
พญ.สนาธรฯ จ�ำนองที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์
ร่วมกันเป็นหลักประกัน

เจ้าหนีอ
้ ่ ืน (ค่าเช่า)

-

86.90

ค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อ
พ.ต.พญ.จัณจิดาฯค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อ
ของบริษัท และบริษัทย่อย

0.68

0.34

13.42

-

-

5.65

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

ดอกเบีย
้ จ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดจากการเช่าใน
รูปแบบสัญญาทางการเงิน

13.68

2.25

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริษัทช�ำระค่าเช่าอาคารล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน

4.38

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ค่าเช่าทีด
่ ิน และอาคาร
บริษัทเช่าที่ดิน อาคารส�ำนักงาน โรงงาน
คลังสินค้า จากพ.ต.พญ.จัณจิดาฯ

ลักษณะรายการ

:

ราคาอ้างอิง

:
:
:

อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาเช่า
ราคาอ้างอิง

อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ

ส่วนต่างค่าเช่ากับค่าเช่าที่จ่ายจริงที่จ่ายให้กับคุณจัณจิดาฯ ในการบันทึกบัญชีแบบระบบเส้นตรงของบริษัทและบริษัทย่อย

ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จัณจิดา และพญ.สนาธรฯ น�ำทรัพย์สินส่วนบุคคล ได้แก่ ที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ ร่วมกันมาเป็นหลักทรัพย์การกู้ยืมเงิน
ระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทกับเจ้าหนีส
้ ถาบันการเงิน วงเงินจ�ำนองที่ดิน 55.00 ล้านบาท โดยการจ�ำนองดังกล่าวไม่มก
ี ารคิดค่าตอบแทน
แต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินอนุมต
ั ิปลดภาระจ�ำนองที่ดินให้แก่ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จัณจิดา และ
พญ.สนาธรฯ เรียบร้อยแล้ว

พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ ค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินให้แก่บริษัท และบริษัทย่อยในนามบุคคล ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้
สถาบันการเงินก�ำหนด โดยการค้�ำประกันดังกล่าวไม่มก
ี ารคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และเมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2562 เจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินอนุมต
ั ิปลดภาระค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่พ.ต.พญ.จัณจิดาฯเรียบร้อยแล้ว

		

		

อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป
้ ระเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.

20 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581

2.61 ล้านบาทต่อปี

1,977 ตร.ม.

อาคารส�ำนักงาน และโรงงาน

RBF

พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ และพญ.สนาธรฯ

ค่าเช่ารวมถึงพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามที่ผู้เช่าและบริวาร ตลอดจนลูกค้าใช้อยู่ เช่น ลานจอดรถ พื้นที่ขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม เป็นต้น และให้รวมถึงอุปกรณ์

:

พื้นที่เช่า

20 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2581

0.15 ล้านบาทต่อปี โดยช�ำระเป็นรายเดือน

0-1-62 ไร่

ใช้เป็นที่ต้ังอาคารส�ำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า

RBF

พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ และพญ.สนาธร

อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป
้ ระเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.

20 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2581

ผู้เช่าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (น้�ำประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึ้นจริง

:

ทรัพย์สินที่เช่า

-

:

ผูเ้ ช่า

หมายเหตุ :

:

ผูใ้ ห้เช่า

RBF

พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ

4.02 ล้านบาทต่อปี โดยช�ำระเป็นรายเดือน

10-2-84 ไร่

ใช้เป็นที่ต้ังคลังสินค้า

สรุปรายละเอียดการเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง

:

:

ขนาดพื้นที่เช่า

ระยะเวลาเช่า

:

วัตถุประสงค์ในการเช่า

:

:

ผูเ้ ช่า

อัตราค่าเช่า

:

ผูใ้ ห้เช่า

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดิน

ลักษณะรายการ
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5. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

4. พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ญ
ิ โญ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

0.05

ค่าเช่าค้างจ่าย
บริษัทมีค่าเช่าค้างจ่าย

ค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อ
นายสุรนาถฯค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อของ
บริษัทย่อย

เจ้าหนีอ
้ ่ ืน (ค่าเช่า)

ค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อ
พญ.สนาธรฯค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อ
ของบริษัท

ดอกเบีย
้ จ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดจากการเช่าใน
รูปแบบสัญญาทางการเงิน

236.21

-

55.00

0.34

13.68

0.33

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริษัทช�ำระค่าเช่าอาคารล่วงหน้า

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน

0.91

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

ค่าเช่าทีด
่ ิน และอาคาร
บริษัทเช่าที่ดิน อาคารส�ำนักงาน โรงงาน
คลังสินค้า

ลักษณะรายการ

-

0.03

-

0.68

19.42

-

-

0.32

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

:
:

อัตราค่าเช่า
ราคาอ้างอิง

3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย.
2564

0.18 ล้านบาท ต่อปี

151 ตร.ม.

อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ

นายสุรนาถฯค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินให้แก่บจก.พรีเมียมฟู้ดส์ ในฐานะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้
สถาบันการเงินก�ำหนด ทั้งนี้ การค้�ำประกันดังกล่าวไม่มก
ี ารคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหนีส
้ ถาบันการ
เงินอนุมต
ั ิปลดภาระค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่นายสุรนาถฯ เรียบร้อยแล้ว

ส่วนต่างค่าเช่ากับค่าเช่าที่จ่ายจริงที่จ่ายให้กับคุณสนาธรฯ ในการบันทึกบัญชีแบบระบบเส้นตรงของบริษัทและบริษัทย่อย

พญ.สนาธรฯ ค้�ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินให้แก่บริษัทในนามบุคคล ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินก�ำหนด
โดยการค้�ำประกันดังกล่าวไม่มก
ี ารคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เจ้าหนีส
้ ถาบันการเงินอนุมต
ั ิปลดภาระค้�ำ
ประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่พญ.สนาธรฯ เรียบร้อยแล้ว

		

		

2564

0.58 ล้านบาท ต่อปี
3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย.

BO

พญ.สนาธรฯ

อาคารโรงงานพร้อมส�ำนักงานชั้น 1

อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป
้ ระเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.

20 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30
กันยายน 2581

2.61 ล้านบาท ต่อปี

214 ตร.ม.

อาคารโรงงานพร้อมส�ำนักงาน ชั้น 2

RBF

ค่าเช่ารวมถึงพื้นที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามที่ผู้เช่าและบริวาร ตลอดจนลูกค้าใช้อยู่ เช่น ลานจอดรถ พื้นที่ขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม เป็นต้น และให้รวมถึงอุปกรณ์

:

พื้นที่เช่า

1,977 ตร.ม.

อาคารส�ำนักงาน 2 ชั้น พร้อมอาคาร
โรงงาน

RBF

พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ และพญ.สนาธรฯ

ผู้เช่าเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (น้�ำประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึ้นจริง

:

ทรัพย์สินที่เช่า

-

:

วันที่สัญญา

หมายเหตุ :

:
:

ผูใ้ ห้เช่า
ผูเ้ ช่า

พญ.สนาธรฯ

อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป
้ ระเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.

20 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581

0.15 ล้านบาทต่อปี โดยช�ำระเป็นรายเดือน

0-1-62 ไร่

ใช้เป็นที่ต้ังอาคารส�ำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า

RBF

พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ และพญ.สนาธร

สรุปรายละเอียดการเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง

ราคาอ้างอิง

:

:

ขนาดพื้นที่เช่า

ระยะเวลาเช่า

:

วัตถุประสงค์ในการเช่า

:

:

ผูเ้ ช่า

อัตราค่าเช่า

:

ผูใ้ ห้เช่า

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดิน
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0.03

-

-

-

ยอดต้นงวด
70.00
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
0.00
ลดลงระหว่างงวด
(70.00)
ยอดปลายงวด
0.00

0.75

เจ้าหนีอ
้ ่ ืน
บริษัทมีเจ้าหนีค
้ ้างช�ำระกับนายธีรพัฒน์

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นกับนาย
สุรชัย ฯ

เจ้าหนีอ
้ ่ ืน
บริษัทย่อยมีเจ้าหนีค
้ ้างช�ำระกับนาง
บุษกร

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบจก.
เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง

ดอกเบีย
้ จ่าย
บริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ยืม
ระยะสั้นดังกล่าว

7. นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

8. นางบุษกร มาโนชกุล

9. บจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง

6. นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นกับนายธีรพัฒน์ฯ

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

-

-

-

-

0.006

0.03

0.008

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

0.07

ลักษณะรายการ

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
บริษัทมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้ากับ
นายธีรพัฒน์ฯ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมต
ั ินโยบายที่จะไม่พ่ึงพิงเงินกู้ยืมเงินจากกรรมการ ภายหลัง
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากบริษัทมีความต้องการใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินผ่านสถาบันการเงิน หรือผ่านการ
ใช้เครื่องมือทางการเงินรูปแบบต่างๆที่บริษัทจะสามารถท�ำได้

ในปี 2561 บจก.พรีเมียมฟู้ดส์ กู้ยืมเงินระยะสั้นจากบจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
1.95 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำถัวเฉลี่ย 24 เดือนของสถาบันการเงิน 3 แห่งบวกร้อยละ 0.50 ทั้งนี้ บจก.พรีเมียมฟู้ดส์ มีการ
ปรับปรุงรายการเงินกู้จ�ำนวน 60 ล้านบาท จากเดิมบันทึกเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก JPS เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจาก JPS โดยมีการเปลี่ยนสัญญา
เงินกู้ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการช�ำระหนีเ้ งินกู้ดังกล่าว

นางบุษกรฯ ได้สำ� รองค่าแจ้งย้ายสถานประกอบการ ให้ บจก.ไทยเฟลเวอร์ และ ส�ำรองค่าเบี้ยปรับ ให้ บจก.เบสท์โอเดอร์ โดยปัจจุบัน บจก.ไทย
เฟลเวอร์ และ บจก.เบสท์โอเดอร์ ได้ชำ� ระหนีด
้ ังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

นายสุรชัยฯ ได้สำ� รองค่าเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายอื่น ให้ บจก.พรีเมีย
่ ม ฟู้ดส์ โดยปัจจุบัน บจก.พรีเมีย
่ ม ฟู้ดส์ ได้ชำ� ระหนีด
้ ังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

นายธีรพัฒน์ ฯ ส�ำรองจ่ายค่าวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ให้ บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย โดยปัจจุบัน บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย ได้
ช�ำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ณ วันที่ 18 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

บริษัทและบจก.เบสท์ โอเดอร์ ค่ารับรองลูกค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆนายธีรพัฒน์ฯ โดยปัจจุบันบจก.เบสท์ โอเดอร์ ได้ชำ� ระหนีด
้ ังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว

บริษัทส�ำรองจ่ายค่าเดินทาง ค่ารับรองลูกค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้นายธีรพัฒน์ฯ โดยปัจจุบันนายธีรพัฒน์ฯได้ชำ� ระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าดังกล่าว
คืนบริษัทแล้ว
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10. บจก.พอร์ตแลนด์
   เฟลเวอร์ แอนด์
   แอร์โรแมติค

9. บจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง(ต่อ)

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

6.17

5.33
3.83

48.20

เจ้าหนีก
้ ารค้า

เจ้าหนีอ
้ ่ ืน
บริษัทย่อยมีรายการเจ้าหนีอ
้ ่ ืนกับบจก.
พอร์ตแลนด์ เฟลเวอร์ แอนด์

รายการซื้อทรัพย์สิน
บริษัทย่อย สิ่งปลูกสร้าง พร้อม
สังหาริมทรัพย์

0.82

ดอกเบีย
้ จ่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายจาก
เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว

รายการซื้อสินค้า
บริษัทและบริษัทย่อย ซื้อวัตถุแต่งกลิ่นจา
กบจก.พอร์ตแลนด์ฯ

ยอดต้นงวด
30.40
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
60.00
ลดลงระหว่างงวด
(16.40)
ยอดปลายงวด
74.00

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

เงินกู้ยืมระยะยาว
บรษัท และบริษัทย่อย กู้ยืมเงินระยะยาว
จาก บจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง

ลักษณะรายการ

-

-

-

-

1.13

ยอดต้นงวด
74.00
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
00.00
ลดลงระหว่างงวด
(74.00)
ยอดปลายงวด
00.00

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

น.ส.พัชรี ภูวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็นพี่สาวของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

สัดส่วน

100.00

1.00

1.00

98.00

ทะเบียนเสร็จการช�ำระบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ก.ล.ต.เพื่อปรับโครงสร้างทรัพย์สินให้มีความชัดเจน โดยด�ำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันบริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 และได้จด

ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 มีมติเข้าซื้อสิ่งปลูกสร้าง พร้อมสังหาริมทรัพย์จากบริษัทดังกล่าว ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน

เนื่องจากบจก.พอร์ตแลนด์ฯมีธรุ กิจคล้ายคลึงกับบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบจก. ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ ครั้ง

บริษัท และบจก.ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ ซื้อวัตถุดิบ และวัตถุแต่งกลิ่นจากบจก.พอร์ตแลนด์ฯ เพื่อผลิตสินค้า หรือเพื่อจ�ำหน่ายให้กับลูกค้า มีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้

นางศุภมาส อารีรัตน์ เป็นพี่สะใภ้ของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

หมายเหตุ : นายอ�ำพล อุณหโชค เป็นพี่ชายของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

1,000,000

10,000

รวม

3.นางศุภมาส อารีรัตน์

980,000
10,000

จ�ำนวนหุน
้

2.น.ส.พัชรี ภูวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

1.นายอ�ำพล อุณหโชค

ชื่อ - สกุล

บจก.พอร์ตแลนด์ฯ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ ซึ่งผูถ
้ ือหุน
้ รายใหญ่คือนายอ�ำพล อุณหโชค เป็นพี่ชายนางเพ็ชราฯ โดย
บจก.พอร์ตแลนด์ฯ ด�ำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ผสมอาหาร ก่อตั้งวันที่ 21 พฤศจิกายน 2538 ตั้งอยู่เลขที่ 11 ซ.สรณคมน์ 20 แยก 1 ถ.สรณคมน์
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยผูถ
้ ือหุน
้ ของบจก.พอร์ตแลนด์ฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 61 มีดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมต
ั ินโยบายที่จะไม่พ่ึงพิงเงินกู้ยืมเงินจากกรรมการ ภายหลัง
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากบริษัทมีความต้องการใช้เงินลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินผ่านสถาบันการเงิน หรือผ่านการ
ใช้เครื่องมือทางการเงินรูปแบบต่างๆที่บริษัทจะสามารถท�ำได้

ในปี 2561 บริษัท และบจก.พรีเมียมฟู้ดส์ กู้ยืมเงินระยะยาวจากบจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำถัวเฉลี่ย 24 เดือนของสถาบันการเงิน 3 แห่ง บวกร้อยละ 0.50 โดยในปี 2561
บจก.พรีเมียมฟู้ดส์ มีการปรับปรุงรายการเงินกู้จ�ำนวน 60 ล้านบาท จากเดิมบันทึกเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก JPS เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
JPS โดยมีการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการช�ำระหนีเ้ งินกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท และบริษัทย่อยได้ช�ำระ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเรียบร้อยแล้ว
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17.67

เจ้าหนีก
้ ารค้า

0.23

ลูกหนีก
้ ารค้า
20.34

8.95

รายได้จากการขาย
บริษัท และบริษัทย่อยขายสินค้าให้บจก.
เทสท์ แอนด์ เซนท์

12. บจก. เทสท์ แอนด์ เซนท์

รายการซื้อสินค้า
บริษัทและบริษัทย่อย ซื้อวัตถุแต่งกลิ่นจา
กบจก.เทสท์ แอนด์ เซนท์

13.76

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

-

-

-

-

7.53

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รายการซื้อสินค้า
บริษัท และบริษัทย่อย ซื้อวัตถุแต่งกลิ่น
จาก บจก.โกลเบิล เทสท์

ลักษณะรายการ

11. บจก.โกลเบิล เทสท์

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

100.00

บริษัท และช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

49,997
6
100,000

2. นายประชิด นราพันธ์
3.นายพันธ์ศก
ั ดิ์ วิริยะกานนท์
รวม

100.00

0.02

49.99

49.99

สัดส่วน

บริษัทและบจก.ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ ซื้อวัตถุแต่งกลิ่นเพื่อผลิตสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนีบ
้ ริษัทและบริษัทย่อยยัง
มีการขายสินค้าให้กับ บจก.เทส แอนด์ เซนท์ เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อให้กับคู่แข่งของคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย โดยราคาขายดังกล่าว เป็น
ราคาต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม ทั้งนี้ เนื่องจากบจก.เทสท์ แอนด์ เซนท์มธ
ี ุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 และช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ : นายณัช ศรีบรรทม เป็นหลายชาย นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

49,997

1.นายณัช ศรีบรรทม

จ�ำนวนหุน
้

ที่ตกลงกัน ทั้งนี้ เนื่องจากบจก.โกลเบิล เทสท์มีธรุ กิจคล้ายคลึงกับบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเลิก

บจก.เทสท์ แอนด์ เซนท์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ ซึ่งผูถ
้ ือหุน
้ รายใหญ่คือนายณัช ศรีบรรทม ซึ่งเป็นหลานชายนาง
เพ็ชราฯ โดยบจก.เทส แอนด์ เซนท์ ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายหัวน้�ำหอม เครื่องปรุงแต่ง เครื่องเทศ และเครื่องชูรสอาหารเคมีผสมอาหาร ก่อตั้งวันที่
5`มิถุนายน 2544 ตั้งอยู่เลขที่ 196 /22 หมูท
่ ี่ 2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศีอยุธยา โดยผูถ
้ ือหุน
้ ของบจก.เทสท์ แอนด์ เซนท์ ณ วันที่ 30
เมษายน 60 มีดังนี้
ชื่อ - สกุล

สัดส่วน

บริษัทและบจก.ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ ซื้อวัตถุดิบ และวัตถุแต่งกลิ่นจากบจก.โกลเบิล เทสท์ เพื่อผลิตสินค้า หรือเพื่อจ�ำหน่ายให้กับลูกค้า มีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม

นางนงเยาว์ วรรณสุข เป็นพี่สะใภ้ของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

10,000

หมายเหตุ :

รวม

0.03

3

3.น.ส.เสาวรส แก่งกระโทก

0.03

3

99.94

9,994

2. นายวสันต์ บุญทองใหม่

จ�ำนวนหุน
้

1.นางนงเยาว์ วรรณสุข

ชื่อ - สกุล

้ ือหุน
้ รายใหญ่คือนางนงเยาว์ วรรณสุข เป็นพี่สะใภ้นางเพ็ชราฯ
บจก.โกลเบิล เทสท์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ ซึ่งผูถ
โดยบจก.โกลเบิล เทสท์ ด�ำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ผสมอาหาร ก่อตั้งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ตั้งอยู่เลขที่ 700/90 ซ.ประจิตต์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยผูถ
้ ือหุน
้ ของบจก.โกลเบิล เทสท์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีดังนี้
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0.003

22.11

0.13

รับบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างบจก.เพชร
เพิ่มสินต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงงาน

เจ้าหนีอ
้ ่ ืน
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเจ้าหนีอ
้ ่ ืน
กับ บจก.เพชรพิ่มสิน

14. บจก.เพชร เพิ่มสิน

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

รายได้จากการขาย
บริษัทและบริษัทย่อยขายสินค้าให้บจก.
โบตานิค ดีไลท์

ลักษณะรายการ

13. บจก. โบตา-นิค ดีไลท์

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

-

0.005

21.57

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

นายส�ำเร็จ อุณหโชค เป็นน้องชายของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

10,000

100.00

3,000
3,000
100
100
1
33,000

3.นางสาววสุนน
ั ท์ อุณหโชค
4.นางสาววาสนา อุณหโชค
5.นายประเพียร ขันอาสา
6.นายประชิด นราพันธ์
7.นายรังสรรค์ สวยวาบี
รวม

100

0.01

0.30

0.30

9.09

9.09

9.09

72.12

สัดส่วน

และทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วเหมาะสมกับมูลค่างาน(ก�ำหนดเป็นรายกรณี) มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ไม่เคยมี
ประวัติเป็นผูท
้ ้ิงงาน ฐานะทางการเงินมั่นคง และประวัติการให้บริการดีกับกลุ่มบริษัทในอดีต เป็นต้น ก่อนพิจารณาคัดเลือกทุกครั้ง กรณีมล
ู ค่า
งานว่าจ้างน้อยกว่า 3 ล้านบาท บริษัทจะคัดเลือกผูร้ ับเหมาโดยวิธเี ปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขกับผูร้ ับเหมารายอื่น อย่างน้อยอีก 2 ราย รวม
เป็น 3 ราย ก่อนพิจารณาคัดเลือกทุกครั้ง

บริษทและบจก.เบสท์ โอเดอร์ ได้ใช้บริการจากบจก.เพชรเพิ่มสิน ในการต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงงาน ปัจจุบันบริษัทได้ช�ำระหนีด
้ ังกล่าว
แล้วบางส่วน โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ก�ำหนดนโยบายการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยตั้งแต่ปี 2562 กรณีมล
ู ค่างานว่าจ้างตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป บริษัทจะจัดให้มก
ี ารประกวดราคาเพื่อคัดเลือก
ผูร้ ับเหมา โดยผูร้ ับเหมาจะต้องมีคุณสมบัติตามก�ำหนด อาทิ เป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียน

นายวิชาญ อุณหโชค เป็นพี่ชายของนางเพ็รา รัตนภูมิภิญโญ

3,000

2.นางสาววาริน อุณหโชค

หมายเหตุ :

จ�ำนวนหุน
้
23,799

ชื่อ - สกุล
1.นายวิชาญ อุณหโชค

ิ ิญโญ ซึ่งผูถ
้ ือหุน
้ รายใหญ่คือนายวิชาญ อุณหโชค นางสาววสุนน
ั ท์ อุณหโชค
บจก.เพชรเพิ่มสิน เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมภ
และนางสาววาสนา อุณหโชค ซึ่งนายวิชาญฯ เป็นพี่ชายนางเพ็ชราฯ โดยบจก.เพชรเพิ่มสิน ด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก่อตั้งวันที่ 02 มี.ค.
43 ตั้งอยู่เลขที่ 44/5 หมุท
่ ี่ 6 ต.ล�ำลูกกา
อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยผูถ
้ ือหุน
้ ของบจก.เพชรเพิ่มสิน ณ วันที่ 30 เม.ย.60 มีดังนี้

บริษัทขายอาหารส�ำเร็จรูปซึ่งไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ให้กับบจก.โบตานิค ดีไลท์ ในราคาต่�ำกว่าทุน ทั้งนีก
้ ารขายอาหารส�ำเร็จรูปที่เกิดขึ้นใน
อดีตเกิดจากการคืนสินค้าของลูกค้า ปัจจุบันบจก.โบตานิค ดีไลท์ได้หยุดประกอบธุรกิจแล้ว

หมายเหตุ :

รวม

30.00
30.00

6.000
6,000

2. นางสาวปฏิมา อุณหโชค
3.นายปัญญทัศน์ อุณหโชค

สัดส่วน
40.00

จ�ำนวนหุน
้
8,000

1.นายส�ำเร็จ อุณหโชค

ชื่อ - สกุล

บจก.โบตานิค ดีไลท์ เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ ซึ่งผูถ
้ ือหุน
้ รายใหญ่คือนายส�ำเร็จ อุณหโชค เป็นน้องชาย นางเพ็ชราฯ
โดยบจก.โบตานิค ดีไลท์ ด�ำเนินธุรกิจรีสอร์ท ก่อตั้งวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตั้งอยู่เลขที่ 14/9 หมูท
่ ี่ 13 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยผูถ
้ ือ
หุน
้ ของบจก.โบตานิค ดีไลท์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีดังนี้
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15. บจก.แดฟเน่

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

รายการซื้อทรัพย์สิน
บริษัทย่อยซื้อที่ดินจากบจก.แดฟเน่

ลักษณะรายการ

10.81

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2561

งวด 12 เดือน สิ้นสุด
31 ธ.ค. 2562

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

-

บจก.ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 48520 และโฉนดเลขที่ 48525 ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่รวม 2-2-95 ไร่ เพื่อปรับโครงสร้างทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทให้มค
ี วามชัดเจนขึ้น จากบจก.แดฟเน่ ซึ่งที่ดินดังกล่าวเป็น
ที่ต้ังโรงงานขอบจก.พอร์ตแลนด์ เฟลเวอร์ แอนด์ แอร์โรแมติค ในราคาเท่ากับ 10.81 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากราคาประเมินซึ่งประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนีบ
้ ริษัทย่อยด�ำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ บจก.
แดฟเน่ ได้หยุดด�ำเนินงานภายหลังธุรกรรมดังกล่าว จึงจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 และช�ำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่
26 มิถุนายน 2562

ลักษณะรายการ
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบตรวจสอบ

:

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31

ผูส
้ อบบัญชี

:

นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

การแสดงความเห็นโดย

:

ผูส
้ อบบัญชี

ธันวาคม 2560

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (เป็นผูส
้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.)

รายงานของผูส
้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไขว่า งบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการ

เงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค
่ วรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ

:

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31

ผูส
้ อบบัญชี

:

นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

การแสดงความเห็นโดย

:

ผูส
้ อบบัญชี

ธันวาคม 2561

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (เป็นผูส
้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.)

รายงานของผูส
้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไขว่า งบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการ

เงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค
่ วรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ

:

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับงวดบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31

ผูส
้ อบบัญชี

:

นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์

การแสดงความเห็นโดย

:

ผูส
้ อบบัญชี

ธันวาคม 2562

คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (เป็นผูส
้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.)

รายงานของผูส
้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไขว่า งบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แสดงฐานะการ

เงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 และผลการด�ำเนินงานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค
่ วรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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13.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2560

สัดส่วน

2561

สัดส่วน

2562

สัดส่วน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

219.87

6.98%

249.42

7.23%

1,234.41

27.98%

43.52

1.38%

13.19

0.38%

6.09

0.14%

623.11

19.78%

636.12

18.45%

726.92

16.47%

-

-

-

-

-

-

647.98

20.57%

746.04

21.64%

682.51

15.47%

5.06

0.17%

3.38

0.11%

9.24

0.21%

1,539.54

48.88%

1,648.15

47.81%

2,659.17

60.27%

8.66

0.27%

9.16

0.27%

3.16

0.07%

-

-

-

-

67.13

1.52%

1,531.78

48.63%

1,721.62

49.94%

1,622.61

36.78%

สินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน

35.30

1.12%

23.70

0.69%

11.31

0.26%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

25.17

0.80%

30.40

0.88%

32.87

0.74%

-

-

-

-

-

-

9.48

0.30%

14.62

0.43%

16.06

0.36%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,610.39

51.12%

1,799.50

52.19%

1,753.14

39.73%

รวมสินทรัพย์

3,149.93

100.00%

3,447.65

100.00%

4,412.31

100.00%

เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนีก
้ ารค้าและลูกหนีอ
้ ่ ืน
เงินให้ก้ย
ู ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มข
ี ้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เงินให้ก้ย
ู ืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2560

สัดส่วน

2561

สัดส่วน

2562

สัดส่วน

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน

91.89

2.92%

225.00

6.53%

-

-

373.54

11.86%

338.26

9.81%

311.77

7.07%

ส่วนของหนีส
้ ินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงก�ำหนด

0.15

0.00%

0.77

0.02%

0.07

0.00%

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง

33.20

1.05%

27.79

0.81%

13.76

0.31%

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่

11.40

0.36%

34.35

1.00%

12.49

0.28%

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

70.00

2.22%

-

-

-

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

45.16

1.43%

35.36

1.03%

26.14

0.59%

หนีส
้ ินหมุนเวียนอื่น

9.43

0.31%

8.52

0.24%

10.91

0.25%

634.77

20.15%

670.05

19.44%

375.14

8.50%

96.28

3.06%

74.27

2.15%

40.33

0.91%

0.09

0.00%

34.67

1.01%

35.08

0.80%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

19.00

0.60%

538.43

15.62%

37.51

0.85%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

28.57

0.91%

38.48

1.11%

54.38

1.23%

รวมหนีส
้ ินไม่หมุนเวียน

143.94

4.57%

685.85

19.89%

167.30

3.79%

รวมหนี้สิน

778.71

24.72%

1,355.90

39.33%

542.44

12.29%

การเงิน

เจ้าหนีก
้ ารค้าและเจ้าหนีอ
้ ่ ืน
ช�ำระภายในหนึ่งปี

ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

เกี่ยวข้องกันที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
กัน

รวมหนีส
้ ินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส
้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
กัน
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งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2560

สัดส่วน

2561

สัดส่วน

2562

สัดส่วน

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

638.00

20.25%

2,000.00

58.01%

2,000.00

45.33%

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

638.00

20.25%

1,480.00

42.93%

2,000.00

45.33%

ส่วนเกินมูลค่าหุน
้

93.66

2.97%

93.66

2.72%

1,248.94

28.30%

ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

94.71

3.01%

94.71

2.75%

94.71

2.15%

   ทุนส�ำรองตามกฎหมาย – บริษัท

-

-

77.00

2.23%

110.35

2.50%

   ทุนส�ำรองตามกฎหมาย – บริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

1,545.29

49.06%

350.50

10.17%

423.93

9.61%

(2.04)

-0.06%

(3.04)

-0.08%

(7.67)

-0.18%

2,369.62

75.23%

2,092.83

60.70%

3,870.26

87.72%

1.60

0.05%

(1.07)

-0.03%

(0.39)

-0.01%

รวมส่วนของเจ้าของ

2,371.22

75.28%

2,091.76

60.67%

3,869.87

87.71%

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

3,149.93

100.00%

3,447.66

100.00%

4,412.31

100.00%

เดียวกัน

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มอ
ี �ำนาจควบคุม
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

สิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

สิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

2560

สัดส่วน

2561

สัดส่วน

2562

สัดส่วน

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รวมรายได้
ต้นทุนจากการขาย

2,807.86

96.30%

2,632.52

96.14%

2,776.38

96.92%

107.75

3.70%

105.73

3.86%

88.28

3.08%

2,915.61

100.00%

2,738.25

100.00%

2,864.66

100.00%

59.44% (1,668.38)

58.24%

(1,790.09)

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

(113.60)

61.40% (1,627.68)

(105.66)

3.69%

65.29% (1,744.17)

63.70% (1,774.04)

61.93%

1,011.93

34.71%

994.08

36.30%

1,090.62

38.07%

3.84

0.13%

11.34

0.41%

17.34

0.61%

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(179.77)

6.17%

(191.18)

6.98%

(182.01)

6.35%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(315.67)

10.83%

(386.17)

14.10%

(457.10)

15.96%

-

-

-

-

-

-

(14.44)

0.49%

(20.71)

0.75%

(25.95)

0.91%

505.89

17.35%

407.36

14.88%

442.90

15.46%

(103.28)

3.54%

(86.25)

3.15%

(89.36)

3.12%

402.61

13.81%

321.11

11.73%

353.54

12.34%

313.85

10.76%

323.75

11.82%

352.78

12.31%

ส่วนที่เป็นของผูถ
้ ือหุน
้ อื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้

91.07

3.12%

-

-

-

-

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอ
ี �ำนาจควบคุม

(2.31)

0.08%

(2.64)

0.10%

0.76

0.03%

ก�ำไรส�ำหรับงวด

402.61

13.81%

321.11

11.73%

353.54

12.34%

ก�ำไรต่อหุน
้ ส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษท
ั ใหญ่ (บาท/

91.14

25.87

22.29

ก�ำไรต่อหุน
้ ส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษท
ั ใหญ่ (บาท/

0.91

0.26

0.22

รวมต้นทุน (1,903.69)
ก�ำไรขั้นต้น
รายได้อ่ ืน/1

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด

3.89%

(116.49)

4.26%

การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนที่เป็นของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
การควบคุมเดียวกัน

ก�ำไรต่อหุ้น
หุน
้ ) (ค�ำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท)
หุน
้ ) (ค�ำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 1 บาท)/2
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หมายเหตุ :

/1
/2

		
		

รายได้อ่ ืน ประกอบด้วย ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าขนส่งและบริการ รายได้ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท จึงค�ำนวณก�ำไร

ต่อหุ้นส�ำหรับปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จากจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ปรับเป็นมูลค่าที่ไว้เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบก�ำไรต่อหุ้น ณ ปัจจุบัน

งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบกระแสเงินสด

สิ้นสุดวันที่ 31

สิ้นสุดวันที่ 31

สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

505.89

407.36

442.90

174.33

172.22

166.84

8.88

15.04

14.15

-

-

11.57

ค่าเผื่อหนีส
้ งสัยจะสูญ

(0.69)

(5.28)

(11.25)

การตัดจ�ำหน่ายหนีส
้ ูญ

0.06

0.04

0.01

(การกลับรายการ)ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า

1.71

(2.02)

(2.04)

(10.13)

17.15

(1.79)

ขาดทุนจากการการท�ำลายสินค้าคงเหลือ

-

0.63

-

ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์

(1.28)

(0.22)

0.40

ขาดทุนจากการการตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์

0.31

0.51

1.08

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

2.54

3.46

16.11

ดอกเบี้ยรับ

(1.25)

(2.28)

(1.48)

ต้นทุนทางการเงิน

14.44

20.71

25.95

5.67

(4.56)

(0.46)

(0.03)

-

-

-

(0.02)

-

(29.10)

(6.51)

(81.67)

(229.78)

(113.82)

67.62

4.27

1.66

(5.85)

รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจ�ำหน่าย
การด้อยค่าของสินทรัพย์

(การกลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย

(ก�ำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ก�ำไรจากการเงินลงทุนระยะสั้นที่ยังไม่เกิดขึ้น
ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
ลุกหนีก
้ ารค้าและลูกหนีอ
้ ่ ืน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
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งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบกระแสเงินสด

สิ้นสุดวันที่ 31

สิ้นสุดวันที่ 31

สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(4.67)

(5.14)

(1.44)

เจ้าหนีก
้ ารค้าและเจ้าหนีอ
้ ่ ืน

14.91

(41.20)

(29.22)

หนีส
้ ินหมุนเวียนอื่น

(3.94)

(0.90)

2.38

เงินสดได้มาจากการด�ำเนินงาน

452.15

456.82

614.01

หัก เงินจ่ายประโยชน์พนักงาน

(0.29)

(0.23)

(0.21)

(15.24)

(19.57)

(27.17)

(114.30)

(99.94)

(101.06)

322.32

337.08

485.57

(226.13)

(322.36)

(145.34)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน

(38.09)

(3.43)

(1.78)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น

(30.37)

(0.30)

(6.02)

หัก ดอกเบี้ยจ่าย
หัก จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(0.46)
1.98

1.39

0.04

เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น

-

30.66

13.11

เงินฝากธนาคารที่มข
ี ้อจ�ำกัดการเบิกใช้

-

(0.50)

6.00

เงินสดรับจากเงินให้ก้ย
ู ืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการอื่น

2.81

-

-

ดอกเบี้ยรับ

1.48

2.26

1.49

(288.32)

(292.28)

(132.96)

575.43

842.00

1,716.00

14.30

37.90

-

(28.08)

(65.32)

(47.97)

1.89

240.00

519.40

-

(106.89)

(744.40)

514.80

842.00

-

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน
้ สามัญ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
จ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
่ วข้องกัน
้ ม
ื ระยะสัน
เงินสดรับจากเงินกูย
้ จากบุคคลหรือกิจการที่เกีย
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งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบกระแสเงินสด

เงินสดรับจากเงินกูย
้ ม
ื ระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกีย
่ วข้องกัน

สิ้นสุดวันที่ 31

สิ้นสุดวันที่ 31

สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2561

ธันวาคม 2562

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

71.40

558.00

-

บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม

(640.05)

-

-

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(496.20)

(852.00)

-

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(118.30)

(75.62)

(522.78)

(0.15)

(0.15)

-

2.86

0.24

-

เดียวกัน

จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับช�ำระค่าหุน
้ ของบริษัทย่อยจากส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มี
อ�ำนาจควบคุม

จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน

(40.72)
(1,436.20)

(246.00)

(102.10)

(16.04)

633.53

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ

(68.11)

28.76

986.14

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด

288.94

219.87

249.42

(0.96)

-

-

-

0.78

(1.15)

219.87

249.42

1,234.41

219.87

249.42

1,234.41

-

-

-

219.87

249.42

1,234.41

ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

-

6.04

2.70

ซื้อสินทรัพย์ไม่มต
ี ัวตน

-

0.01

0.01

ซื้ออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน

-

-

-

94.24

-

-

-

-

67.13

เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันต้นงวด
ก�ำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันสิ้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

การออกหุน
้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อซื้อบริษัทย่อยภายใต้การควบคุม
เดียวกัน

การโอนที่ดินไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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13.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.43

2.46

7.09

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.40

1.34

5.27

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.51

0.52

0.93

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก
้ ารค้า (เท่า)

4.82

4.35

4.72

74.71

82.67

76.20

6.15

4.56

4.46

58.58

78.98

80.63

7.95

7.37

8.44

ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)

45.30

48.86

42.68

CASH CYCLE (วัน)

88.00

112.80

114.15

34.71%

36.30%

38.07%

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย

36.25%

38.17%

39.91%

ธุรกิจโรงแรม

-5.42%

-10.18%

-19.69%

17.85%

15.63%

16.37%

0.13%

0.41%

0.60%

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร (%)

61.95%

78.75%

103.47%

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

13.79%

11.68%

12.27%

อัตราผลตอบแทนผูถ
้ ือหุน
้ (%)

18.29%

14.39%

11.86%

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)

13.44%

9.73%

9.00%

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)

38.36%

30.70%

30.80%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

97.45%

83.35%

73.33%

0.33

0.65

0.14

30.48

21.45

23.14

0.20

0.12

0.28

530.89%/3

93.04%/4

77.94%/5

12.62

9.42

7.38

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน (%)
อัตราก�ำไรอื่น (%)

อัตราส่วนหนีส
้ ินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (Cash Basis)
(เท่า)

อัตราการจ่ายปันผล/2 (%)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
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หมายเหตุ :

/1 อัตราการจ่ายปันผล ค�ำนวณจาก เงินปันผลจ่ายส�ำหรับปีหารด้วยก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

		
		
		
		

/2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น TFF ครั้งที่ 2/2560 BO ครั้งที่ 6/2560 และ PFC ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 มีมติให้ TFF BO และ PFC จ่ายเงินปันผล
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นจ�ำนวนรวม 640.05 ล้านบาท เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

/3 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน
6,380,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,436.20 ล้านบาท

/4 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561 ส�ำหรับหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 1,480,000,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 246.00 ล้านบาท

/5 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิสำ� หรับปี 2562 ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน

		

2,000,000,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 300.00 ล้านบาท
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ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรส�ำหรับปี เท่ากับ 402.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม

เท่ากับร้อยละ 13.79 โดยก�ำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยเพิม
่ ขึ้นจากปีก่อนหน้า จ�ำนวน 35.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 9.76 เป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราก�ำไรขั้นต้น ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จึงท�ำให้อัตราก�ำไรสุทธิในปี 2560 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรส�ำหรับปี เท่ากับ 321.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม

เท่ากับร้อยละ 11.68 โดยก�ำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจากปีก่อนหน้า จ�ำนวน 81.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ

เติบโตลดลงร้อยละ 20.24 เป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราก�ำไรขั้นต้น ในขณะที่สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเสื่อมราคาและการตัดจ�ำหน่ายจากการมีสินทรัพย์เพิ่มระหว่างปี 2561

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรส�ำหรับปี เท่ากับ 353.54 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม

เท่ากับร้อยละ 12.27 โดยก�ำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า จ�ำนวน 32.42 ล้านบาท

คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.10 เป็นผลมาจากปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการบริหารจัดการต้นทุนจากการ

ขายที่ดีข้ึน ในขณะที่ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายพนักงานที่มีการปรับเพิ่มฐานเงินเดือนพนักงาน

ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับอัตราค่าชดเชยของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ฉบับใหม่ ค่าเช่าที่มีการปรับอัตราค่าเช่าระหว่างกันซึ่งมีผลในเดือนตุลาคมปี 2561 และการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของอาคารและอุปกรณ์ของโรงแรมทั้งสองแห่ง ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2562 บริษัทมีก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 352.78 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนต่อรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจรวม เท่ากับร้อยละ 12.31

ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2561 บริษท
ั และบริษท
ั ย่อยได้มก
ี ารปรับอัตราค่าเช่าระหว่างกัน โดยได้วา่ จ้างผูป
้ ระเมินราคา

อิสระที่ได้รบ
ั ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. มาประเมินอัตราค่าเช่า ส�ำหรับใช้ก�ำหนดอัตราค่าเช่าระหว่างกันที่เหมาะสม

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอัตราค่าเช่าเดิมและอัตราค่าเช่าใหม่ รายละเอียดตาม
ตารางดังนี้

ผู้ให้เช่า

อัตราค่าเช่าเดิม

อัตราค่าเช่าใหม่

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

311,610 บาทต่อเดือน

373,469 บาทต่อเดือน

นายสมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

235,600 บาทต่อเดือน

209,738 บาทต่อเดือน

พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

239,200 บาทต่อเดือน

335,202 บาทต่อเดือน

พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

34,700 บาทต่อเดือน

-

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ และนายสมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

70,450 บาทต่อเดือน

64,630 บาทต่อเดือน

-

12,676 บาทต่อเดือน

891,560 บาทต่อเดือน

995,715 บาทต่อเดือน

อัตราค่าเช่าที่ดิน

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
และพญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

รวม

204

R&B
F O O D S U P P LY

•

เงินลงทุนระยะสั้น

เงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น ประกอบด้ ว ย เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า และเงิ น ฝากประจ� ำ โดย ณ วั น ที่

31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนระยะสั้น เท่ากับ 43.52
ล้านบาท 13.19 ล้านบาท และ 6.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.38 ร้อยละ 0.38 และร้อย

ละ 0.14 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ
•

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ ืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ ืน
เท่ากับ 623.11 ล้านบาท 636.12 ล้านบาท และ 726.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 19.78
ร้อยละ 18.45 และร้อยละ 16.47 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

							

(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค. 60
ลูกหนีก
้ ารค้ากิจการอื่น

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 62

608.68

626.82

693.07

12.56

0.23

-

หัก ค่าเผื่อหนีส
้ งสัยจะสูญ

(36.51)

(31.22)

(15.45)

ลูกหนีก
้ ารค้ากิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

584.73

595.83

677.62

6.38

2.97

1.75

591.11

598.80

679.37

เงินจ่ายล่วงหน้า – ซื้อสินค้า

18.15

9.14

18.98

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

11.31

19.15

9.43

-

-

-

ลูกหนีอ
้ ่ ืน – สุทธิ

2.52

8.93

7.87

รายได้ค้างรับ

0.02

0.10

11.27

623.11

636.12

726.92

ลูกหนีก
้ ารค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนีก
้ ารค้า – กิจการโรงแรม
ลูกหนีก
้ ารค้า – สุทธิ

ลูกหนีอ
้ ่ ืนกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ ืน – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้ากิจการอื่นก่อน

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าส�ำหรับธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายส่วนผสมอาหาร เท่ากับ
608.68 ล้านบาท 626.82 ล้านบาท และ 693.07 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี
มูลค่าลูกหนี้การค้ากิจการอื่นเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 31.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.37 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าดังกล่าวสอดคล้องกับรายได้จากการขายปี 2560
ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11.14 ส่วน ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าลูกหนี้การค้า
กิจการอื่นเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จ�ำนวน 18.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.98

เกิดจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงปลายงวด จึงมีมูลค่าลูกหนี้การค้าคงค้างเพิ่ม

ขึ้น และ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าลูกหนี้การค้ากิจการอื่นเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561

จ�ำนวน 66.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิม
่ ขึ้นร้อยละ 10.57 เนื่องจากลูกค้าสัง่ ซื้อสินค้าของบริษัท
และบริษัทย่อยในช่วงปลายงวด จึงมีมูลค่าลูกหนี้การค้าคงค้างเพิ่มขึ้น
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•

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งได้แก่

ระบบคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 35.30 ล้านบาท 23.70 ล้านบาท และ 11.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 1.12 ร้อยละ 0.69 และร้อยละ 0.26 ของสินทรัพย์รวม โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมี

การติดตั้งระบบบัญชี เพื่ออัพเกรดระบบบัญชีที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมกับธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการข้อมูลภายในบริษัทและบริษัทย่อย
•

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินมัดจ�ำค่าไฟฟ้า เงินมัดจ�ำค่าน้�ำประปา เงินมัดจ�ำค่าเช่าและ

เครื่องอ�ำนวยความสะดวก และอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 9.48 ล้านบาท 14.62 ล้านบาท และ 16.06 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.30 ร้อยละ 0.42 และร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส
้ ินรวมเท่ากับ 778.71 ล้านบาท

1,355.90 ล้านบาท และ 542.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 24.72 ร้อยละ 39.33 และร้อยละ 12.29 ของหนีส
้ ิน
และส่วนของเจ้าของรวม ตามล�ำดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดหนีส
้ ินที่สำ� คัญดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส
้ ินหมุนเวียนเท่ากับ 634.77 ล้าน

บาท 670.05 ล้านบาท และ 375.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20.15 ร้อยละ 19.44 และร้อยละ 8.50 ของหนีส
้ ิน
และส่วนของเจ้าของรวม ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดของรายการหนีส
้ ินหมุนเวียนที่สำ� คัญดังนี้
•

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 รายการดังกล่าวมีมูลค่า
เท่ากับ 91.89 ล้านบาท 225.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.92 ร้อยละ 6.53 ของหนี้สินและส่วน
ของเจ้าของรวม ตามล�ำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีเงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ ส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ได้แก่

ตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยทั้งหมดเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้หมุนเวียนในบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัท
และบริษัทย่อยมีต๋ัวสัญญาใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ลดลงจากสิ้นปี 2561 จ�ำนวน 225 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 เป็นผลมาจากบริษัทช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้น จากการใช้ต๋ัวสัญญาใช้
เงินเมื่อช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ทั้งจ�ำนวน
•

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ ืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ ืน

เท่ากับ 373.54 ล้านบาท 338.26 ล้านบาท และ 311.76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 11.86 ร้อยละ
9.81 และร้อยละ 7.07 ของหนี้สินและส่วนของเจ้าของรวม ตามล�ำดับ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
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14.4 ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะทางการเงิน
    ในอนาคต
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กล่าว

ไว้แล้วในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

การลดลงของก�ำไรต่อหุ้นเนื่องจากจ�ำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนในครั้งนี้

ตามที่ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก

62.00 ล้านบาท เป็น 320.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 2,580,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท

เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ
้ ือหุน
้ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมต
ั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 320.00 ล้านบาท เป็น 638.00 ล้าน
บาท โดยการออกหุน
้ สามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 3,180,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่กลุ่ม ผูถ
้ ือหุน
้

เดิม จึงท�ำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 638.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน
้ สามัญ 6,380,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้
ละ 100 บาท

ที่ประชุมสามัญผูถ
้ ือหุน
้ ประจ�ำปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมต
ั ิให้เพิม
่ ทุนจดทะเบียนจาก 638.00 ล้าน

บาท เป็น 1,480.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 8,420,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 100 บาท และเสนอ
ขายให้แก่กลุม
่ ผูถ
้ ือหุน
้ เดิม และที่ประชุมสามัญผูถ
้ ือหุน
้ RBF ครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมต
ั ิให้เปลีย
่ นแปลง

มูลค่าหุน
้ ที่ตราไว้จากหุน
้ ละ 100 บาท เป็นหุน
้ ละ 1 บาท ส่งผลให้มจ
ี �ำนวนหุน
้ สามัญเป็น 1,480,000,000 หุน
้ และในคราว

เดียวกันที่ประชุมได้มม
ี ติอนุมต
ั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,480.00 ล้านบาท เป็น 2,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุน
้ สามัญ
เพิม
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้ แรก (Initial Public Offering
่ ทุนจ�ำนวน 520,000,000 หุน

: IPO) โดยบริษท
ั ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนเพิม
ั จุบน
ั
่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ส่งผลให้ปจ
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2,000.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน
้ สามัญจ�ำนวน 2,000,000,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 1
บาท และมีทุนช�ำระแล้ว 1,480.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน
้ สามัญจ�ำนวน 1,480,000,000 หุน
้ มูลค่าที่ตราไว้หน
ุ้ ละ 1 บาท

จากข้อมูลงบการเงินที่ตรวจสอบส�ำหรับ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ� ไรส�ำหรับปีที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ของบริษัทใหญ่ จ�ำนวน 352.78 ล้านบาท มีจ�ำนวนหุน
้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำหนักที่ถือโดยผูถ
้ ือหุน
้ โดยไม่รวมหุน
้ สามัญซื้อคืน
จ�ำนวน 1,582,575,300 หุน
้ โดยก�ำไรต่อหุน
้ ขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีค่าเท่ากับ 0.22 บาทต่อหุน
้
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ล�ำดับ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

นางสาวเบญจวรรณ โตนวล

เกษตรศาสตร์

Secret and Trademark Litigation

Practical Issues in Patent, Trade

ในหัวข้อ “Current Complex and

สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประกาศนียบัตร

บริษัทไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017

หลักสูตร Directors Accreditation

ประกาศนียบัตร

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

(ชื่อ-สกุลเดิม)

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท

คุณวุฒิการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา

67

(ปี)

อายุ

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาค่าตอบแทน

• ประธานกรรมการสรรหาและ

• กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

• ประธานกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รายชื่อ / ต�ำแหน่ง /

-

บริหาร

ครอบครัวระหว่างผู้

ความสัมพันธ์ทาง

-

บริษัท(%)

สัดส่วนถือหุ้นใน

2559 - 2560

2558 – 2562

2560 – 2562

2555 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

คลินก
ิ (เอเชีย) จ�ำกัด

กรรมการ / ที่ปรึกษา บริษัท เอสคูแลป

และแรงงานสภานิติบัญญติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการพาณิชย์อุตสาหกรรม

กรรมการอนุกรรมาธิการพาณิชย์ ใน

ภาคราชการประจ�ำกระทรวงพาณิชย์

กรรมการตรวจสอบและประเมินผล

โรคมะเร็ง

ขยายตลาดด้านการรักษา

ให้บริการท�ำแผนธุรกิจและ

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

อุปโภคในประเทศไทย

Corporation จ�ำกัด ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

หาแหล่งจัดซื้อสินค้าหรือ

บริการเกี่ยวกับอาหาร สินค้า

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

(Food Ingredients)และ

ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่

ประเภทธุรกิจ

ที่ปรึกษาส�ำนักงานผูแ
้ ทนประจ�ำ
ประเทศไทย Eastland Food

กลาง รุ่นที่ 12

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ผูพ
้ ิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทาง

สมุนไพร สภาผูแ
้ ทนราษฏร

พิจารณาศึกษาเรื่องผักและผลไม้และ

กรรมการในคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อ

แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาร์

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการ

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู ด
้ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
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ล�ำดับ

ปริญญาตรี

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

-ไม่ม-ี

ว.ป.อ.47 (ปรอ17)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตร วปอ.

บริษัทไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015

หลักสูตร Directors Accreditation

ประกาศนียบัตร

ลงกรณ์มหาวทิยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬา

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

(ชื่อ-สกุลเดิม)

และวางแผน (รักษาการ)

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

• ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยตลาด

กรุงเทพธนบุรี
ปริญญาโท

ความเสี่ยง

• ประธานกรรมการบริหาร

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปริญญาเอก

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

68

(ปี)

อายุ

• ประธานกรรมการบริหาร

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

• กรรมการบริษัท

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร (ต่อ)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รายชื่อ / ต�ำแหน่ง /

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

และพญ.สนาธร

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

จัญจิดา

• บิดาพ.ต.พญ.

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

• คู่สมรสนางเพ็ชรา

บริหาร

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้

28.93%

คู่สมรสถือหุน
้ อีก

28.93%

บริษัท(%)

สัดส่วนถือหุ้นใน

2545 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2556 – ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2534 - ปัจจุบัน

ผูพ
้ ิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทาง

2554 – 2559

ขนมปัง

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

(Food Ingredients) และ

ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่

หน่วยงานราชการ

ให้ค�ำปรึกษาด้านการบริหาร

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จ�ำกัด

กรรมการ / กรรมการผูจ
้ ัดการ
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด

LIABILITY COMPANY

SUPPLY VIETNAM LIMITED

Legal Representative R&B FOOD

INDONESIA

กรรมการ PT RBFOOD SUPPLY

INDONESIA

กิจการโรงแรม

ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ

ผลิต จ�ำหน่ายส่งออก พืช

ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

อุตสาหกรรม การขายส่ง

ขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง

แป้งประกอบอาหาร

จ�ำหน่ายเกล็ดขนมปังและ

กลิ่นรส

ประกอบอาหาร และวัตถุแต่ง

จ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง แป้ง

กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ด

จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

วางแผน (รักษาการ)

/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยตลาดและ

ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ

กลาง รุ่นที่ 9

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ที่ปรึกษา บจก.บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2555 – 2558

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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3.

ล�ำดับ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015

กรรมการบริษัทไทย

รุ่นที่ 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

Compensation Program (BNCP)

หลักสูตร Board Nomination and

ประกาศนียบัตร

บริษัทไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

หลักสูตร Directors Accreditation

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ปริญญาตรี

UNIVERSITY, WASHINGTON DC

ปริญญาโท

SCIENCE TEACHING AMERICAN

คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตร

68

(ปี)

อายุ

นางสาวเพ็ชรา อุณหโชค

(ชื่อ-สกุลเดิม)

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทน

• กรรมการสรรหาและพิจารณา

• กรรมการบริหาร

• กรรมการบริษัท

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ (ต่อ)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รายชื่อ / ต�ำแหน่ง /

ความสัมพันธ์ทาง

ญาณาณธรกุล

อานายธีรพัฒน์

กิตติรัตนเดช และ

• อานายสุรนาถ

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

และพญ.สนาธร

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

จัญจิดา

• มารดาพ.ต.พญ.

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

• คู่สมรสดร.สมชาย

บริหาร

ครอบครัวระหว่างผู้

28.93%

คู่สมรสถือหุน
้ อีก

28.93%

บริษัท(%)

สัดส่วนถือหุ้นใน

2545 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2534 - ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการผูจ
้ ัดการ บริษัท

กรรมการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จ�ำกัด

กรรมการ / กรรมการผูจ
้ ัดการ บริษัท ริ
เวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จ�ำกัด

กรรมการ บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด

กรรมการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด

จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

บริหาร

ตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ย

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า

กรรมการ / กรรมการบริหาร /

เจ. พี. เอส. โฮลดิ้ง จ�ำกัด

2528 - ปัจจุบัน

ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด

กรรมการ / กรรมการผูจ
้ ัดการ บริษัท

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2528 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประเภทธุรกิจ

กิจการโรงแรม

ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ

ผลิต จ�ำหน่ายส่งออก พืช

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

อุตสาหกรรม การขายส่ง

ขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง

โรงแรมและรีสอร์ท

ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

(Food Ingredients) และ

ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่

เข้าถือหุน
้ ในบริษัทอื่น

โรงแรมและรีสอร์ท

ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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7.

ล�ำดับ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

-ไม่ม-ี

(ชื่อ-สกุลเดิม)

กรรมการบริษัท

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015

สถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

บริษัทไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

Program (DAP) รุ่นที่ 141/2017

หลักสูตร Directors Accreditation

ประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัย

บัญฑิต (พบ.) จุฬาลงกรณ์

คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา

ปริญญาโท

บริษัทไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

หลักสูตร Directors Accreditation

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี

ปริญญาตรี

เกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตร

37

40

(ปี)

อายุ

นายธีรพัฒน์ อุณหโชค

(ชื่อ-สกุลเดิม)

ฝ่ายปฏิบัติการ

• ประธานเจ้าหน้าที่

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

• กรรมการบริหาร

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

• กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รายชื่อ / ต�ำแหน่ง /

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

• พี่สาวพญ.สนาธร

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

และนางเพ็ชรา

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

• บุตรดร.สมชาย

กิตติรัตนเดช

นายสุรนาถ

และน้องชาย

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

• หลานนางเพ็ชรา

บริหาร

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้

10.82%

-

บริษัท(%)

สัดส่วนถือหุ้นใน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

กรรมการ

บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จ�ำกัด

INDONESIA

กิจการโรงแรม

ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ

ผลิต จ�ำหน่ายส่งออก พืช

ขนมปัง

กลิ่นรส

ประกอบอาหาร และวัตถุแต่ง

จ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง แป้ง

โรงแรมและรีสอร์ท

ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

(Food Ingredients) และ

ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่

กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ด

GONG-SI (“RBCH”)

TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-

Legal representative

กรรมการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด

จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

กรรมการ

ขนมปัง

ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

อุตสาหกรรม การขายส่ง

ขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

(Food Ingredients) และ

ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ด
INDONESIA

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด

กรรมการ

จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

เจ้าหน้าที่ฝา่ ยปฏิบัติการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน

กรรมการ / กรรมการบริหาร /

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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9.

ล�ำดับ

(ต่อ)

วันที่ 29 สิงหาคม 2561

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

-ไม่ม-ี

(ชื่อ-สกุลเดิม)

กรรมการบริษัท

พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รายชื่อ / ต�ำแหน่ง /

31

(ปี)

อายุ

ความสัมพันธ์ทาง

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

ด้านศัลยกรรมตกแต่ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กรรมการบริษัทไทย

ที่ 144/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

Accreditation Program (DAP) รุ่น

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors
ภิญโญ

จัณจิดา รัตนภูมิ

• น้องสาว พ.ต.พญ.

และนางเพ็ชรา

มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิต (พบ.) ศิริราชพยาบาล

รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

• บุตรดร.สมชาย

บริหาร

ครอบครัวระหว่างผู้

คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์

ปริญญาตรี

คุณวุฒิการศึกษา

10.82%

บริษัท(%)

สัดส่วนถือหุ้นใน

แพทย์ผวิ หนัง โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

2557 – 2559

แพทย์ประจ�ำบ้าน โรงพยาบาล

แพทย์ โรงพยาบาลชลประทาน

2557 - 2558

รามาธิบดี

INDONESIA

ขนมปัง

โรงแรมและรีสอร์ท

ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

(Food Ingredients) และ

ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่

สถานรักษาพยาบาล

ส�ำอาง

จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เวช

คลินก
ิ เวชกรรม ผลิต น�ำเข้า

สถานรักษาพยาบาล

ร้านขายปลีกเครื่องส�ำอาง

ประเภทธุรกิจ

สถานรักษาพยาบาล

สถานรักษาพยาบาล

กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ด

แร็นซ์ จ�ำกัด

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก

กรรมการ

จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

กรรมการ

เพิร์ท จ�ำกัด

2559 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์

2552 - ปัจจุบัน

พยาบาลพระมงกุฏ

แพทย์ประจ�ำแผนกผิวหนัง โรง

2557 - ปัจจุบัน

บริษัท แฮร์ด็อกเตอร์ คลินก
ิ จ�ำกัด

กรรมการ

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2559 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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10.

ล�ำดับ

-ไม่ม-ี

(ชื่อ-สกุลเดิม)

กรรมการบริษัทไทย

78/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

Secretary Program (CSP) รุ่น

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company

กรรมการบริษัทไทย

22/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

Reporting Program (BRP) รุ่น

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board

บริษัทไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

Minutes Taking (EMT) รุ่น 38/2017

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Effective

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Program (CRP) รุ่น 17/2017 สมาคม

หลักสูตร Company Reporting

ประกาศนียบัตร

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา

ปริญญาตรี

• เลขานุการบริษัท

บัญชีและการเงิน

• กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต

คุณวุฒิการศึกษา

พัฒนบริหารศาสตร์

42

(ปี)

อายุ

• ผูช
้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ย

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

• กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รายชื่อ / ต�ำแหน่ง /

-

บริหาร

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้

-

บริษัท(%)

สัดส่วนถือหุ้นใน

2560 - 2562

2549 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ท์ จ�ำกัด

บริษัท ชิค แอนด์ คูล ดีเวลลอปเม้น

กรรมการ

ผูช
้ ่วยกรรมการผูจ
้ ัดการ

บริษัท พรีเมีย
่ มฟู้ดส์ จ�ำกัด

จ�ำกัด (มหาชน)

การเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ และด�ำเนิน

กิจการเกี่ยวกับ

กิจการโรงแรม

ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ

ผลิต จ�ำหน่ายส่งออก พืช

(Food Ingredients) และ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

บริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท

ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่

ประเภทธุรกิจ

หน้าที่ฝา่ ยการเงินและบัญชี / กรรมการ

กรรมการบริหาร / ผูช
้ ่วยประธานเจ้า

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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12.

ล�ำดับ

นางสาวมนพัทธ์ ชะโลธร

(ชื่อ-สกุลเดิม)

ผูจ
้ ัดการฝ่ายการเงิน

นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

รายชื่อ / ต�ำแหน่ง /

53

(ปี)

อายุ

และการเงิน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา

-

บริหาร

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัวระหว่างผู้

-

บริษัท(%)

สัดส่วนถือหุ้นใน

2555 - 2559

2559 – 2560

2560 – ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ จ�ำกัด

ผูจ
้ ัดการฝ่ายวิเคราะห์งบการเงิน

จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

ผูช
้ ่วยรองประธานฝ่ายบริหารการเงิน

จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย

ผูจ
้ ัดการฝ่ายการเงิน

ต�ำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

แตนเลส

เครื่องครัว และผลิตภัณฑ์ส

น�ำเข้าและจ�ำหน่ายอุปกรณ์

ให้บริการสินเชื่อ

ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

(Food Ingredients) และ

ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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xx @ / // ///(28.93%) //// #

xx xxx xxxx

xx xxx xxxx (<0.01%)

xx / // ///(0.36%)

xx / // (0.35%)

xx @ ///(8.01%)

xx @ ///(8.01%)

/ // /// (0.035%)

// /// ( 0,025 %)

//

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

นายรัตน์ ด่านกุล

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

นางบุษกร มาโนชกุล

นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร

xx @ ///(<0.01%)

xx @ ///(<0.01%)

xx @ //// #

xx @ // ///
(<0.01%) //// #

xx @

xx //// #

xx @ // ///
(<0.01%) //// #

3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ

2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อ�ำนาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี

xx @ / // ///(28.93%) //// #

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

xx ///(<0.01%)

xx @ // ///
(<0.01%)

xx //// #

## ////

xx @ ////

5.

xx

xx

xx

xx @ ////

6.

##

1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการอิสระ, xxxx = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น, //// = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นผู้ถือหุ้น, # = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นกรรมการ ## = ผู้มีอ�ำนาจลงนามที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)

x xxx xxxx (<0.01%)

หมายเหตุ :

xx //// #

3.

4.

2.

บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
ซัพพลาย
1.

บริษัทย่อย

บริษัท

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม

ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท

7.
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xx xxx xxxx (0.015%)

xx xxx xxxx (<0.01%)

xx / // ///(0.36%)

xx / // (0.35%)

xx @ ///(8.01%)

xx @ ///(8.01%)

/ // /// (0.035%)

// /// ( 0.025 %)

//

นายรัตน์ ด่านกุล

ผศ.ศุภสิน สุริยะ

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

นางบุษกร มาโนชกุล

นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร

///(29.69%)

///(29.69%)

9.

///(33.33%)

///(33.33%)

xx @ // ///
(33.33%)

3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ

2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อ�ำนาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี

xx @ / // ///(28.93%) //// #

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

xx @ // ///
(40.62%)

8.

xx ///(<0.01%)

10.

xx @ ////

11.

xx @ ///
(35.00%)

12.

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

////

13.

//// #

14

//// #

1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการอิสระ, xxxx = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น, //// = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นผู้ถือหุ้น, # = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นกรรมการ ## = ผู้มีอ�ำนาจลงนามที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)

xx @ / // ///(28.93%) //// #

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

หมายเหตุ :

x xxx xxxx

บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
ซัพพลาย

บริษัท

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มี
อ�ำนาจควบคุม
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ขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
ผลิต จ�ำหน่ายส่งออก พืช ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบกิจการโรงแรม
จ�ำหน่ายเกล็ดขนมปังและแป้งประกอบอาหาร
จ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และวัตถุแต่งกลิ่นรส
ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง
จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง

บจก. เบสท์ โอเดอร์ (BO)

บจก. พรีเมีย
่ มฟู้ดส์ (PFC)

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

PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (RBINT)

PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM)

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

เข้าถือหุน
้ ในบริษัทอื่น
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ด�ำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จ�ำหน่ายเครื่องส�ำอาง
คลินก
ิ เวชกรรม ผลิต น�ำเข้า จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชส�ำอาง
ให้บริการทรีทเม้นท์เส้นผม
ตัวแทน นายหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท นายหน้าจัดหาสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
จ�ำหน่ายและติดตั้งระบบเครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่
และอุปกรณ์

บจก.เจ. พี. เอส. โฮลดิ้ง

บจก.ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น

บจก.ดุลยภาพ 6

บจก.แฮร์ด็อกเตอร์ คลินก
ิ

บจก.แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิร์ท

บจก.แฮร์ด็อกเตอร์ พระราม2

บจก.สยาม โตเกียว เทรดดิ้ง

บจก.สกาย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆโรงแรมและรีสอร์ท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บจก. ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ (TFF)

บริษัทย่อย

รายชื่อบริษัท

รายชื่อบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

234

R&B

F O O D S U P P LY
xx @

นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

xx @
xx @

พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

นางสาวดาวอรุณ อุณหโชค

หมายเหตุ :

1)

xx @

xx

xx @

บจก. เบสท์ โอเดอร์
(BO)

XX = กรรมการ @ = กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ## = ผู้มีอ�ำนาจลงนามที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)

Mr. Harijadi Soedarjo

นางสาว Thai Son Anh

xx @

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

xx @

บจก. ไทย เฟลเวอร์
แอนด์ แฟรกแร็นซ์
(TFF)

ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

รายชื่อกรรมการ

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย

xx

xx @

xx

xx

บจก. พรีเมี่ยมฟู้ดส์
(PFC)

##

##

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

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

xx

xx @

PT RBFOOD
SUPPLY
INDONESIA
(RBINT)

xx

xx

xx

xx

xx @

PT RBFOOD
MANUFAKTUR
INDONESIA
(RBINM)

##

TAI-MEI-WEI-SHIPING-YOU-XIANGONG-SI (RBCH)

ประวัติ Mr.Nguyen Ngoc Thanh (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศเวียดนาม)
Education : 			

- Master degree of Business Administration, University of Economics

				

- Bachelor degree of Economics (Major in Finance, Monetary and Credit), University

Work Experiences : 		

- 2002 - Present

Professional Licenses :

- Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA)

Certificates : 			

- IFRS program issued by ICAEW

					 Ho Chi Minh City

					 of Economics Ho Chi Minh City
							
				
				

Deputy General Director

A&C Auditing and Consulting Co.,LTD

- Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
- Certificate for practicing service on tax procedure

ประวัติ Mr.Saur Sitanggang (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย)
Education : 			
Work Experiences : 		

- Bachelor degree STIE YAI Jakarta, Indonesia
- 2017 – Present

Partner at Registered Public Accountants

				

- 2016 – 2017

Director at registered public Accountants

				

- 2004 – 2008

Professional Licenses :

- Public accountant AP.1393 (License No.719.KM.1/2017)

							
							
				

- 1995 – 2004

Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan
Hadibroto&Rekan

Manager at PT Cetta Solusi Bisnis, tax consultants
Hans Tuanakotta&Mustofa, Member of Deloitte

					 Consultant Tax License (License No. Kep-2835/IP.B/PJ/2015)
Certificates : 			
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- Certified Public Accountant, No.C001903

- Taxation Certified, No.Kep-001/USKP.01/I/2014)

เขต
คลังสินค้า
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เนื้อที่ดิน
58-0-78.50 ไร่

0-0-84.0 ไร่

1-1-00 ไร่

0-3-29.5 ไร่

ส่วนที่ 2 : โฉนดที่ดินเลขที่ 14287 และ 14288
ิ ิญโญ
ผูถ
้ ือกรรมสิทธิ์ : นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
่ มฟู้ดส์ (PFC)
ผูเ้ ช่าทรัพย์สิน : บจก.พรีเมีย

ส่วนที่ 3 : โฉนดที่ดินเลขที่ 9319, 9320 และ
14282-14284
ิ ิญโญ
ผูถ
้ ือกรรมสิทธิ์ : ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ผูเ้ ช่าทรัพย์สิน : บจก.พรีเมีย
่ มฟู้ดส์ (PFC)

ส่วนที่ 4 : โฉนดที่ดินเลขที่ 46458
ผูถ
้ ือกรรมสิทธิ์ : ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
่ มฟู้ดส์ (PFC)
ผูเ้ ช่าทรัพย์สิน : บจก.พรีเมีย

4. ประเมินค่าเช่าอาคารส�ำนักงาน
ตั้งอยู่ที่ซอยโพธิแ
์ ก้ว 3 แยกจากถนนโพธิแ
์ ก้ว แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) พื้นที่ 214 ตร.ม.
ผูถ
้ ือกรรมสิทธิ์ : พญ.สนาธร รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
ผูเ้ ช่าทรัพย์สิน : บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)

0-0-84.0 ไร่

ส่วนที่ 1 : โฉนดที่ดินเลขที่ 14286
ผูถ
้ ือกรรมสิทธิ์ : ดร.สมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
่ มฟู้ดส์ (PFC)
ผูเ้ ช่าทรัพย์สิน : บจก.พรีเมีย

เนื้อที่ดิน

3. ประเมินค่าเช่าที่ดิน
ตั้งอยู่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นที่ต้ัง
โรงแรม IBIS Style เชียงใหม่

โฉนดเลขที่ 3125, 6221, 6721, 6586, 53715,
53716, 6126, 7065, 8687, 18481, 38394, 38395
ผูถ
้ ือกรรมสิทธิ์ : นางเพ็ชรา รัตนภูมภ
ิ ิญโญ
ผูเ้ ช่าทรัพย์สิน : บจก.ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก
แร็นซ์ (TFF)

ตั้งอยู่ที่ถ.สายปากน้�ำ-หาดทรายรี ต.ปากน้�ำ อ.เมือง จ.ชุมพร (ชุมพร)
ปัจจุบันเป็นที่ต้ังโรงแรม ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ โรงแรม Novotel
ชุมพร

2. ประเมินค่าเช่าที่ดิน

ทรัพย์สินที่ประเมิน

6 พ.ย.2560

19 พ.ย.2559

9 ก.ค. 2562

วันที่ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จ�ำกัด / นางกาญจนา ชนะ
กานนท์

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้
คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด / นาย
วรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จ�ำกัด/ นายกิตติคุณ ศิริไชย
ยากุล

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน /
ชื่อผู้ประเมินหลัก

เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ

เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ

เพื่อวัตถุประสงค์
สาธารณะ

วัตถุประสงค์การ
ประเมิน

วิธค
ี ิดจากรายได้
(Income
Approach)

วิธรี ายได้ (Profit
Rent Method)

วิธค
ี ิดจากราย
ได้(Income
Approach)

วิธีการประเมิน

78.00

3,300.00
3,300.00
2,700.00
2,700.00

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

2,723.40

ราคาประเมิน
ก�ำหนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บาท/ตร.ม./ปี

ราคาประเมิน

ก�ำหนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บาท/ตร.ว./ปี

ราคาประเมิน

ก�ำหนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บาท/ตร.ว./ปี

ราคาประเมิน
ราคาประเมิน

ราคาประเมิน

0.58

ล้านบาท/ปี

0.89

1.35

0.27

0.27

ล้านบาท/ปี

1.815

ล้านบาท/ปี

เอกสารแนบ 5 รายงานความรับผิดชอบของ
		  คณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปีและรายงานประจ�ำปี 2562 โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้นโยบาย

การบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวได้ใช้ดุลยพินิจและประมาณการอย่าง
สมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจ
สอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผูส
้ อบบัญชีแล้วว่า มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้เปิดเผยค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูถ
้ ือหุน
้ และนักลงทุนทั่วไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการพัฒนา และส่งเสริม

องค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ท�ำหน้าที่สอบทานคุณภาพและก�ำกับดูแลงบการเงิน ข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และรายการระหว่างกันรวมทั้งสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและตรวจ

สอบภายในให้มป
ี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยรวมมี

ประสิทธิภาพน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป รวมทั้งถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

....................................................................
(นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)
ประธานกรรมการบริษัท
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.....................................................................
(นายสมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ)
ประธานกรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษท
ั อาร์ แอนด์ บี ฟูด
้ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบ
ั การแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ที่มค
ี วามรูค
้ วามสามารถ ความเชีย
่ วชาญ และประสบการณ์ มีคณ
ุ สมบัติครบ
ถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายรัตน์ ด่านกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางเบญจวรรณ รัตน
ประยูร และผศ.ศุภสิน สุริยะ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัทอย่างรอบคอบด้วยความรูค
้ วามสามารถ เป็นความเป็นอิสระโดยไม่มข
ี อ
้ จ�ำกัดในการได้รบ
ั ข้อมูล ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูบ
้ ริหาร ผูต
้ รวจสอบภายใน และผูส
้ อบบัญชีของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มก
ี ารจัดประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้
1.

สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลบริษัท
1.1

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2562 ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ารายการทางการ

เงิน รายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญ ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูก
ต้องและมีความน่าเชื่อถือ
1.2

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ซักถามประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงินโดยฝ่าย
จัดการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวม
ถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อให้คณะ

กรรมการตรวจสอบมั่นใจว่างบการเงินของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ รวมถึงรายการ
ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันจัดท� ำขึ้นอย่างถูกต้องและเพียงพอ
ตามมาตรฐาน การตีความ แนวปฏิบัติและหลักการที่กล่าวข้างต้น
1.3

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกันเป็นเฉพาะระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูส
้ อบบัญชี ตามแนวทางที่กำ� หนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

2.

การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของวิชาชีพ

อื่นๆ ผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส

เอบีเอเอส จ�ำกัด ได้ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดง
ความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดท�ำรายงานทางการเงิน และการปรับปรุง
ด้านการควบคุมภายในของบริษัท
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3.

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการท�ำรายการระหว่างกัน

รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่าในรอบปี 2562 การ
ตกลงท�ำรายการระหว่างกันของบริษัท มีลักษณะเป็นธุรกรรมการค้าปกติ และมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส่และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
4.

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบท� ำหน้าที่ ในการก�ำกับดูแลการด� ำเนินงานของบริษัทตามหลักการ และ

แนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้ด�ำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และได้ให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในด� ำเนินการ

ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสม่�ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
5.

พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจ�ำปีตลอดจนการก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบ

ประจ�ำปี 2562 ตลอดจนก�ำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึง การก�ำกับดูแล

การบริหารความเสีย
่ ง และการควบคุมภายในบริษท
ั คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำ� แนะน�ำในเรื่องต่างๆ
แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง
6.

สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบกาควบคุมภายใน

ของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน

และได้ก�ำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามความก้าวหน้าเรื่องที่มอบหมาย เพื่อให้ม่ันใจว่า
ฝ่ายจัดการได้แก้ไขและ/หรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด ในประเด็นส�ำคัญที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน
7.

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานและก�ำกับให้มก
ี ารปฏิบต
ั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อ

ก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
8.

สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรตาม

แนว COSO-ERM จากคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระ
ทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญ
ต่างๆ ไว้ภายใต้หัวข้อปัจจัยเสี่ยงในรายงานประจ�ำปี 2562
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9.

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ

ของบริษัทโดยได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้รายงาน

เรื่องส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่�ำเสมอ โดยพิจารณาจากรายงานที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในรอบปี 2562
9.2

เพื่ อให้ ม่ั น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบด� ำ เนิ น การไปด้ ว ยดี แ ละมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการก�ำกับดูแลของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัด
ให้มก
ี ารประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบส�ำหรับปี 2562 โดยใช้แนวทางของแบบ
ประเมิน ซึ่งจัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินเป็นที่พอใจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ มี

ระบบการควบคุมภายในโดยรวมอย่างเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการทีอ
่ าจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระส�ำคัญ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้มค
ี ุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจของบริษัทที่ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายรัตน์ ด่านกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารความเสีย
่ งทั่วทั้งองค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การด�ำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมุ่ง
ไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผูบ
้ ริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวนทั้งหมด 7 คน ซึ่งเป็นผูท
้ รงคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งได้ปฏิบต
ั ิหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย
่ ง และขอบเขต

อ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รบ
ั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย
่ งมีการประชุมจ�ำนวน
1 ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่องส�ำคัญดังนี้
1.

รับทราบความเสีย
่ งระดับองค์กรที่สำ� คัญส�ำหรับปี 2562 และพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความ

2.

การติดตามการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

3.
4.

เสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
อย่างสม่�ำเสมอ

ทบทวนความเสี่ยง และพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

จากการด�ำเนินการข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทได้ก�ำหนดความเสี่ยงที่

ครอบคลุมการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัท และได้ก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทด�ำเนินไปด้วยความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

.............................................................
นายสมชาย รัตนภูมภ
ิ ิญโญ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการสรรหา
		  และพิ จารณาค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการก�ำกับดูแลงานด้านสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดนีจ
้ ะประกอบด้วยกรรมการบริษท
ั และ/หรือผูบ
้ ริหารของบริษท
ั อย่างน้อยจ�ำนวน 3
ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการ

อิสระ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง โดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
1.

นายรัตน์ ด่านกุล		

กรรมการอิสระเป็นประธาน

3.

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

กรรมการอิสระเป็นกรรมการ

2.
4.
5.

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ		

นายศุภสิน สุริยะ		
นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช		

กรรมการเป็นกรรมการ

กรรมการอิสระเป็นกรรมการ
กรรมการเป็นกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มก
ี ารจัดประชุม 1 ครั้ง เพื่อด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ

ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งผลของการประชุมสรุปได้ดังนี้
1.

พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโบนัสประจ� ำปี 2561 และการปรับขึ้น
เงินเดือนส�ำหรับปี 2562 โดยพิจารณาถึงการด�ำเนินงานประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยรวม ผลการปฏิบัติงาน

ในด้านที่ส�ำคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งทบทวนความเหมาะสม

ของผลตอบแทน โดยการเปรียบเทียบกับต�ำแหน่งที่เท่ากันของบริษัทอื่นที่เทียบเคียงกัน เช่น ขนาดของ

กิจการ ซึ่งอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอดสินทรัพย์รวม ที่ประชุมมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในปัจจุบน
ั มีความเหมาะสมแล้ว ส่วนโบนัสประจ�ำปี 2561 และการปรับขึ้นเงินเดือนของ
2.

ปี 2562 เห็นควรน�ำมติเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษท
ั และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษท
ั
แต่งตั้งขึน
้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีความเห็นว่าค่าตอบแทน

ของกรรมการบริษัท ที่จ่ายเป็นรายเดือนและค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่จ่ายเป็นรายครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นโบนัสมีความเหมาะ
สมแล้ว ซึ่งพิจารณาจากขนาดธุรกิจและผลประกอบการ โดยเห็นควรคงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
3.

ปี 2562 เท่ากับปี 2561 จึงมีมติให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ โดย
ยึดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้

กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 คือ นางเบญจวรรณ รัตน
ประยูร นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ และนายสุรนาถ กิตติรัตนเดช กลับเข้ารับต�ำแหน่งเป็นกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีการมาร่วมประชุมอย่างสม่�ำเสมอ และให้ค�ำแนะน�ำที่

สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ นางเบญจวรรณ รัตนประยูร นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
และนายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมในขณะที่มก
ี ารพิจารณาการเสนอชื่อตนเองให้กลับเข้า
รับต�ำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2019
ANNUAL REPORT

245

						

(นายรัตน์ ด่านกุล)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1.

องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.1 คณะกรรมการและผูบ
้ ริหารก�ำหนดแนวทาง และมีการ
ปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำวัน และการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก



1.2 มีข้อก�ำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผบ
ู้ ริหารและ
พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยา
บรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct)
ส�ำหรับผูบ
้ ริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อก�ำหนดห้ามผูบ
้ ริหารและพนักงานปฏิบัติตน
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน
อันท�ำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก�ำหนด
ข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อก�ำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้
บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่
ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อก�ำหนดและบทลงโทษเป็นประจ�ำทุก
ปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ

บริษัทมีการจัดท�ำคู่มอ
ื การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (code of conduct) ซึ่ง
ก�ำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้
ชัดเจน และได้ประกาศใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของบริษัทแล้ว



1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code
of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจ
สอบภายในหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
(compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ
้ ริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจาก
ภายนอกองค์กร

บริษัทได้ว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ
จากภายนอกเป็นผูต
้ รวจสอบภายใน
โดยด�ำเนินการตรวจสอบทุกไตรมาส
เพื่อตรวจสอบ ประเมิน และให้ความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดและนโยบายต่างๆ ของ
บริษัท และรายงานผลต่อผูบ
้ ริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด



1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ท�ำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้
ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ท�ำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับ
การฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระท�ำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายใน
เวลาอันควร

2

ใช่

บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท
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ไม่ใช่

2.

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด�ำเนินการด้าน
การควบคุมภายใน

ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

2.1 มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่าย
บริหาร โดยได้สงวนสิทธิอ
์ �ำนาจเฉพาะของคณะกรรมการ
บริษัทไว้อย่างชัดเจน



2.2 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มก
ี ารก�ำหนดเป้าหมาย
การด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานของผูบ
้ ริหารและพนักงาน



2.3 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้บริษัทก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ
้ ริหารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส�ำคัญของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ผูส
้ อบบัญชี ผูต
้ รวจสอบภายใน และ
ผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน



2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม
้ ค
ี วามรู้เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือ
สามารถขอค�ำแนะน�ำจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้



2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มี
ความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มค
ี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท ไม่มค
ี วามสัมพันธ์อ่ ืนใด อันอาจมีอิทธิพล
ต่อ
การใช้ดุลยพินจ
ิ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ในจ�ำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ



2.6 คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติ
เรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
สร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม



3.

ไม่ใช่

ฝ่ายบริหารได้จัดให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน การก�ำหนดอ�ำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก�ำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

3.1 ผูบ
้ ริหารระดับสูงก�ำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะ
สมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มก
ี ารควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงาน
ที่ส�ำคัญ ซึ่งท�ำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มี
งานตรวจสอบภายในที่ข้น
ึ ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และ
มีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น



3.2 ผูบ
้ ริหารระดับสูงก�ำหนดสายการรายงานในบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ ความรับ
ผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล



3.3 มีการก�ำหนด มอบหมาย และจ�ำกัดอ�ำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้
บริหารระดับสูง ผูบ
้ ริหาร และพนักงาน
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4.

องค์กรแสดงถึงความมุง่ มั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มค
ี วามรู้ความสามารถ
ค�ำถาม

4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธก
ี ารปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และ
รักษาบุคลากรที่มค
ี วามรู้และความสามารถที่เหมาะสม
และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธก
ี ารปฏิบัติน้น
ั
อย่างสม่�ำเสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

บริษัทมีการก�ำหนดนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานส�ำหรับ
กระบวนการสรรหาและฝึกอบรม
พนักงานโดยอ้างอิงคุณสมบัติของ
ต�ำแหน่งงานตาม Job Description
และ มีการจัดท�ำแผนการฝึกอบรม
ประจ�ำปี โดยมีท้ังการฝึกอบรมภายใน
และฝึกอบรมภายนอก ทั้งนี้ บริษัท
ยังให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานของพนักงาน และการเสริม
สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการ
ท�ำงานที่ดีอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการ
สอบทานนโยบายและวิธป
ี ฏิบัติในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างสม่�ำเสมอ



4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรง
จูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มผ
ี ลการปฏิบัติงานดี และการ
จัดการต่อบุคลากรที่มผ
ี ลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การ
สื่อสารกระบวนการเหล่านีใ้ ห้ผบ
ู้ ริหารและพนักงานทราบ



4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส�ำหรับ
การขาดบุคลากรที่มค
ี วามรู้และความสามารถที่เหมาะสมอ
ย่างทันเวลา



4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ
้ ริหารและ
พนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring)
และการฝึกอบรม



4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผูส
้ ืบทอดต�ำแหน่ง
(succession plan) ที่สำ� คัญ



5.

ไม่ใช่

องค์กรก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

5.1 คณะกรรมการบริษัทและผูบ
้ ริหารมีกระบวนการและการ
สื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
ควบคุมภายใน และจัดให้มก
ี ารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ
ปฏิบัติ ในกรณีที่จ�ำเป็น



5.2 คณะกรรมการบริษัทและผูบ
้ ริหารก�ำหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะ
สม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท



5.3 คณะกรรมการบริษท
ั และผูบ
้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการ
ให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความ
ส�ำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบต
ั ิตามการควบคุมภายในด้วย
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ไม่ใช่

ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

5.4 คณะกรรมการบริษัทและผูบ
้ ริหารได้พิจารณาไม่ให้มี
การสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรแต่ละคน

ไม่ใช่



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6.

องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย
ทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่า
รายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดง
ถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมล
ู ค่าเหมาะ
สม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง



6.2 บริษัทก�ำหนดสาระส�ำคัญของรายการทางการเงิน โดย
พิจารณาถึงปัจจัยที่สำ� คัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน
ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ



6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการ
ด�ำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง



6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมต
ั ิ
และสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผบ
ู้ ริหารและ
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมขององค์กร



7.

ไม่ใช่

องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และ
หน้าที่งานต่าง ๆ

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน
ของการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห์
ความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ โอกาส
เกิด และก�ำหนดแผนจัดการความเสี่ยง
ในแต่ละรูปแบบ และมีการติดตาม
อย่างสม่�ำเสมอโดยจัดท�ำเป็นรายงาน
การบริหารความเสี่ยงน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา



7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่ใช่
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ค�ำถาม
7.3 ผูบ
้ ริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

บริษัทก�ำหนดให้ผบ
ู้ ริหารในทุกส่วน
งานมีส่วนร่วมในการระบุ ประเมินและ
บริหารความเสี่ยง โดยมีการติดตาม
การด�ำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง



7.4 บริษัทได้ประเมินความส�ำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณา
ทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น



7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความ
เสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance)
การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)



8.

องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุม
การทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดท�ำรายงานทางการเงิน
เท็จ การท�ำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้
บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management
override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
รายงานที่ส�ำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูก
ต้อง เป็นต้น



8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ
โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก�ำหนดแล้ว
รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ
หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มล
ี ักษณะส่ง
เสริมให้พนักงานกระท�ำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ังเป้าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนท�ำให้เกิดแรง
จูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น



8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ
้ ริหาร
เกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัท
ด�ำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต



8.4 บริษัทได้ส่ อ
ื สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติ ที่ก�ำหนดไว้



9.

ไม่ใช่

ไม่ใช่

องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
ค�ำถาม

9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่
อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
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รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่



ไม่ใช่

ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำธุรกิจ ที่อาจ
มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน
้ ำ� องค์กร ที่อาจมีผลก
ระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้ก�ำหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว



ไม่ใช่

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง
และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความ
ซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการด�ำเนินงาน รวม
ถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ



10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำ� หนดเป็นลายลักษณ์
อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธป
ี ฏิบต
ั ิงานเกีย
่ วกับธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจน
ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และล�ำดับชัน
ั ิของ
้ การอนุมต
ผูบ
้ ริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถ
ป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการก�ำหนดขนาดวงเงินและ
อ�ำนาจอนุมต
ั ิของผูบ
้ ริหารแต่ละระดับ ขัน
ั ิ
้ ตอนในการอนุมต
โครงการลงทุน ขัน
ี ารคัดเลือกผูข
้ าย
้ ตอนการจัดซื้อและวิธก
การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขัน
้ ตอนการ
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น
โดยได้จัดให้มก
ี ระบวนการส�ำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย
่ วกับผูถ
้ ือหุน
้ รายใหญ่
กรรมการ ผูบ
้ ริหาร และผูท
้ ี่เกีย
่ วข้องกับบุคคลดัง
กล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกีย
่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการท�ำรายการระหว่างกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบน
ั เสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมต
ั ิธรุ กรรมหรือท�ำสัญญากับผูท
้ ี่
เกีย
่ วข้องในลักษณะที่มผ
ี ลผูกพันบริษัทในระยะยาว
ไปแล้ว เช่น การท�ำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กย
ู้ ม
ื
การค้�ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มน
่ั ใจแล้วว่า มี
การปฏิบต
ั ิเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอด
ระยะเวลาที่มผ
ี ลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการช�ำระ
คืนหนีต
้ ามก�ำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะ
สมของสัญญา เป็นต้น
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ค�ำถาม

รายละเอียดเพิม
่ เติม

ใช่

10.3 บริษัทก�ำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลาย
อย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการ
ควบคุมแบบป้องกันและติดตาม



10.4 บริษัทก�ำหนดให้มก
ี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร
เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน
แผนก หรือกระบวนการ



10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน
ต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่ง
กันและกัน กล่าวคือ
10.5.1 หน้าที่อนุมต
ั ิ
10.5.2 หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และ
10.5.3 หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน



ไม่ใช่

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

11.1 บริษัทควรก�ำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ทั่วไปของระบบสารสนเทศ



11.2 บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบเทคโนโลยีให้มค
ี วามเหมาะสม



11.3 บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม



11.4 บริษัทควรก�ำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การ
พัฒนา และการบ�ำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มค
ี วามเหมาะสม



ไม่ใช่

12. องค์กรจัดให้มก
ี ิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่
ก�ำหนดไว้น้น
ั สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การท�ำธุรกรรมของ
ผูถ
้ ือหุน
้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ
้ ริหาร หรือผูท
้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมต
ั ิที่ก�ำหนด
เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เกณฑ์ของส�ำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหา
โอกาสหรือน�ำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว



12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมต
ั ิธุรกรรมกระท�ำ
โดยผูท
้ ี่ไม่มส
ี ่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
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ไม่ใช่

ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมต
ั ิธุรกรรมค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ และพิจารณาโดยถือ
เสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (at arms’
length basis)



12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งก�ำหนดแนวทางให้บุคคลที่
บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ
้ ริหาร ในบริษัทย่อย
หรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มเี งินลงทุนในบริษัท
ย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้



12.5 บริษัทก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการน�ำนโยบาย
และกระบวนการ ไปปฏิบัติโดยผูบ
้ ริหารและพนักงาน



12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน�ำไป
ใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มค
ี วามสามารถ รวมถึง
การครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติ
งาน



12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มค
ี วาม
เหมาะสมอยู่เสมอ



ไม่ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

13.1 บริษัทก�ำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�ำเนินงาน ทั้ง
ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มค
ี ุณภาพและ
เกี่ยวข้องต่องาน



13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึง
ปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล



13.3 บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำ� คัญ
อย่างเพียงพอส�ำหรับ ใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่าง
ข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้
พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ



13.4 บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัด
ประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่
จ�ำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วง
หน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่�ำตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
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ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

13.5 บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการ
มีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
แต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความ
เห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความ
เห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อม
เหตุผล เป็นต้น



13.6 บริษัทมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารส�ำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็น
หมวดหมู่
13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผูส
้ อบบัญชีหรือผูต
้ รวจสอบ
ภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัท
ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว



ไม่ใช่

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ� ำเป็นต่อการ
สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่วางไว้
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนการควบคุมภายใน



14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำ� คัญถึงคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม่�ำเสมอ และ ท�ำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบ
ทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การก�ำหนดบุคคลที่
เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่
ได้รับจากผูบ
้ ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจาก
ผูส
้ อบบัญชี ผูต
้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะ
กรรมการและผูบ
้ ริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ
้ ริหาร
นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น



14.3 บริษัทจัดให้มช
ี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ
เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย
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บริษัทได้จัดท�ำนโยบายต่อต้านการ
ทุจริต ว่าด้วยเรื่องรับแจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการับแจ้ง
เบาะแส มาตรการคุ้มครอง และรักษา
ความลับ รวมทั้งได้ส่ อ
ื สารให้พนักงาน
ทุกระดับทราบถึงช่องทางต่างๆ ทั้ง
ทางกายภาพและอิเล็คทรอนิคส์ที่
พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลที่เป็น
ความลับเกี่ยวกับการทุจริตทั้งภายใน
และภายนอกบริษัทได้ และได้รับความ
คุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม



ไม่ใช่

15. องค์กรได้ส่ อ
ื สารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม
้ ส
ี ่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น
จัดให้มเี จ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน เป็นต้น



15.2 บริษัทจัดให้มช
ี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ
เพื่อให้ผม
ู้ ส
ี ่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower
hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย



ไม่ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มน
ั่ ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังด�ำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

16.1 บริษัทจัดให้มก
ี ระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม
ธุรกิจและข้อก�ำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เช่น ก�ำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และ
รายงานผูบ
้ ังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ เป็นต้น



16.2 บริษัทจัดให้มก
ี ารตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือ
การประเมินอิสระโดยผูต
้ รวจสอบภายใน



16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของบริษัท



16.4 ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
โดยผูท
้ ี่มค
ี วามรู้และความสามารถ



16.5 บริษัทก�ำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ให้ข้น
ึ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผต
ู้ รวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice
of Internal Auditing, IIA)
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีร่ บ
ั ผิดชอบ ซึง่ รวมถึงผูบ
้ ริหารระดับ
สูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ค�ำถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายใน และด�ำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หาก
ผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้อย่างมีนย
ั ส�ำคัญ



17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามี
เหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝา่ ฝืน
กฎหมาย หรือมีการกระท�ำที่ผด
ิ ปกติอ่ ืน ซึ่งอาจ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท
อย่างมีนย
ั ส�ำคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ พร้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มด�ำเนิน
การจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา
อันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�ำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะ
กรรมการตรวจสอบ
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