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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิต
และจาหน่ายวัตถุที่ใช้เป็ นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลายกลุม่ ดังนี ้ (1) กลุม่ วัตถุแต่ง
กลิ่น (Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่นาไปเป็ นส่วนผสมในนา้ หอมและเครื่องสาอาง (2) กลุม่ แป้ง
และซอส (3) กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ บแห้ ง (4) กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารแช่ แ ข็ ง (5) กลุ่ ม บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก และ
(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซือ้ มาและจาหน่ายไปซึ่งเป็ นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว
เป็ นต้น รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก โดยซือ้ จากผูผ้ ลิตรายอื่น หรือนาเข้าจากต่างประเทศ มาจาหน่ายให้กบั ลูกค้าที่
นาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากธุรกิจ
ดังกล่าว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช
รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจาหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมตามคาสั่งซือ้
(Made to order) เป็ นหลัก และจาหน่ายให้กบั กลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมและกลุม่ ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาด
ใหญ่ ที่ส่ งั ผลิตในรู ปแบบ OEM (Original Equipment Manufacture) นอกจากนี ้ ยังผลิตและจาหน่ายสินค้าให้กับกลุ่ม
ลูกค้าธุรกิ จค้าปลีกขนาดใหญ่ แ ละกลุ่ม ลูกค้า ร้านค้า ปลีกทั่ว ไป ภายใต้ตราสินค้าของบริษั ท ได้แก่ “อังเคิลบาร์น ส์”
“เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊ อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” โดยในปี 2560 – 2562 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายตามคาสั่งซือ้ (Made to order) คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 85.78 ร้อยละ 85.89
และร้อยละ 87.74 ของรายได้จากการขาย รายได้จากการผลิตและจาหน่ายในรูปแบบ OEM คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 7.47
ร้อยละ 7.54 และร้อยละ 6.14 ของรายได้จากการขาย และรายได้จากการผลิตและจาหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 6.75 ร้อยละ 6.75 และร้อยละ 6.12 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ
การที่บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมวิจยั และพัฒนา ซึ่งมีบคุ ลากรที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
เป็ นเวลายาวนานด้านอาหาร การวิเคราะห์กลิ่นและรสชาติอาหารโดยเฉพาะ ทาให้บริษัท และบริษัทย่อยสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้ทกุ ประเภท ทาให้ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทและบริษัทย่อยมีความแตกต่างและหลากหลาย จึงสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้าได้
ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตวัตถุผสมอาหารตามที่กล่าวและผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก รวม 10
โรงงาน ที่ตงั้ โรงงานทัง้ 10 แห่ง มีดงั นี ้
ผู้ใช้
โรงงาน
ประเภทผลิตภัณฑ์
ประโยชน์
(1) กรุ งเทพมหานคร ตัง้ อยู่ที่เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึง
RBF
เกล็ดขนมปัง แซนวิช มินิบนั
ทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วัตถุแต่งกลิน่ รส
(2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 5 แห่ง ดังนี ้
(2.1) เลขที่ เลขที่ 130/160-161 หมู่ที่ 3 ตาบลวังจุฬา อาเภอวังน้อย
RBF
แป้งประกอบอาหาร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
(2.2) เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอบางปะอิ น จังหวัด
RBF
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
พระนครศรีอยุธยา 13160
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 2

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

โรงงาน
(2.3) เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอบางปะอิ น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160
(2.4) เลขที่ 136/1 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านหว้า อ าเภอบางปะอิ น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160
(2.5) เลขที่ 989 หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิ น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160
(2.6) เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านหว้า อาเภอบางปะอิ น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13160
(3) จังหวัดเชียงใหม่ ตัง้ อยู่ที่ เลขที่ 258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว
ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
(4) B2- 4A FACTORY, LOT B, LONG HAU INDUSTRIAL PARK,
LONG HAU COMMUNE,CAN GIUOC DISTRICT, LONG
AN, VIETNAM
(5) JL.JABABEKA IX-A SFB BLOK P-6B KAWASAN INDUSTRI
JABABEKA CIKARANG UTARA – BEKASI 17530,
INDONESIA

ผู้ใช้
ประโยชน์
BO

ประเภทผลิตภัณฑ์
สีผสมอาหาร

TFF

วัตถุแต่งกลิน่ รส

RBF

แป้งประกอบอาหาร
เครือ่ งปรุงรส ซอสและนา้ จิม้
วัตถุแต่งกลิน่ รส

TFF
PFC
RBVN

ผลิตภัณฑ์อบแห้ง และ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
เกล็ดขนมปัง

RBINT

เกล็ดขนมปัง

ปั จจุบนั บริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศไทย 3 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท อินโดนีเซีย 2 บริษัท และจีน 1 บริษัท
เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในประเทศดังกล่าวและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทได้เพิ่มขึน้ นอกจากนีบ้ ริษัทและบริษัทย่อยยัง
ได้สง่ ออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลางและ
เอเชียใต้ ทัง้ สหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา
เป็ นต้น
นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจาหน่ายส่วนผสมที่ใช้ในอุตสาหกรรมตามที่กล่าวแล้ว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนผ่านบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกแร็นซ์ จากัด (“TFF”) และโรงแรม ไอบิ ส สไตล์ เชี ยงใหม่ โดยลงทุนผ่านบริษั ท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จากัด (“PFC”)
โรงแรมทัง้ สองแห่งตามที่กล่าว บริหารงานโดยกลุม่ แอคคอร์ (ACCOR) ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่อง
คงเหลือ และมองเห็นโอกาสในการทากาไร จึงเข้าลงทุนประกอบธุรกิจโรงแรม
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักในการดาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ านวัตกรรมด้านกลิน่ รสชาติ รูปลักษณ์และเนือ้ สัมผัสของอาหารและเครือ่ งดื่มระดับโลก
พันธกิจ
RBF มุง่ มั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหารเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดด้านรสชาติ
ความสะอาดและปลอดภัยต่อลูกค้าและผูบ้ ริโภค พร้อมทัง้ ดาเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมที่ดีต่อคู่คา้ รวมถึงส่งเสริมพัฒนา
บุค ลากรของบริษั ท ให้มี ค วามรู ค้ วามเชี่ ย วชาญและพัฒ นาทัก ษะอย่างต่อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ง ให้ค วามสาคัญ ต่อ การรักษา
สิง่ แวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน

(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 3
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หลักในการดาเนินธุรกิจ
R: Responsibility
B: Benefit for Stakeholder
F: Flexibility

รับผิดชอบต่อคูค่ า้
ปฏิบตั ิงานเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายและคืนกาไรสูส่ งั คม
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลีย่ นไป

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ก่อนการจัดตัง้ บริษัท ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ (นามสกุลเดิม อุณหโชค)
ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เอ.โบค โรเบิรต์ ส แอนด์ คัมปะนี (โฮลดิง้ ) จากัด บริษัทต่างชาติ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุน้
กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท ก่อตัง้ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด (“TFF”) ในปี 2528 เพื่อประกอบ
ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยวัต ถุแ ต่ ง กลิ่ น และรส จ าหน่ า ยวัต ถุแ ต่ ง กลิ่ น ส าหรับ น ้า หอมและเครื่ อ งส าอาง สี ผ สมอาหาร และ
Food Additive บางชนิด ต่อมาในปี 2534 ดร.สมชายฯ และนางเพ็ชราฯ จัดตัง้ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด
(“บริษัท” หรือ “RBF”) เพื่อประกอบธุรกิ จผลิตและจาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปั ง
เครื่องปรุ งรส ซอสและนา้ จิ ม้ Food Additive และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในปี 2536 จัดตัง้ บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด
(“BO”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายสีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด จากนัน้ ในปี 2545 ดร.สมชายฯ
และนางเพ็ชราฯ ได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ จากัด (“PFC”) จากกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ เดิม ซึง่ ไม่มีความสัมพันธ์กบั
ผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้ง และผลิตภั ณฑ์อาหาร
แช่แข็ง จึงทาให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นผูผ้ ลิตส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients) ที่ครอบคลุมหลากหลายผลิตภัณฑ์
ได้แก่ วัตถุแต่งกลิน่ และรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปั ง เครือ่ งปรุงรส ซอสและนา้ จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง Food Additive รวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นสาหรับนา้ หอมและเครื่องสาอาง และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
โดยเป็ น การผลิ ต และจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ต ามค าสั่ง ซื อ้ ของลูก ค้า ( Made to order) เป็ น หลัก ซึ่ ง ท าให้ส ร้า งความ
หลากหลายและตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้าได้อ ย่างทั่วถึ ง อี ก ทั้ง ยัง มี ก ารผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ ในลักษณะ OEM
และผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสูตรมาตรฐาน เพื่อจาหน่ายให้กบั ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้า
“อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak”
ปั จจุบัน RBF มีบริษัทย่อยทัง้ หมด 7 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทในประเทศ 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ไทย
เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด (“TFF”) (2) บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด (“BO”) และ (3) บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จากัด
(“PFC”) และบริ ษั ท ย่ อ ยในต่ า งประเทศ 4 บริ ษั ท ได้แ ก่ (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”) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าใน
ประเทศดังกล่าว และทาให้สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เพิ่มขึน้
ด้วยประสบการณ์การดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมานานกว่า 33 ปี และความพร้อมของเครื่องจักร
และกระบวนการผลิ ต ที่ ไ ด้ร ับ มาตรฐานระดับ สากล กอปรกับ การที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ฝ่ ายวิ จัย และพัฒ นาที่
ประกอบด้ว ยบุค ลากรที่ มีป ระสบการณ์แ ละความเชี่ ยวชาญทางด้านอาหาร การวิ เ คราะห์ก ลิ่น และรสชาติ อ าหาร
โดยเฉพาะ จึงทาให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพจนเป็ นที่พงึ พอใจของลูกค้าทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้วา่ บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั การรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับ
สุขลักษณะและข้อกาหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อนั ตรายและจุด
วิ ก ฤตที่ ต ้อ งควบคุ ม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 4

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

(BRC) มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และ มาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) กลุม่ ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กล่าวมีทงั้ ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป และลูกค้าต่างประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา
และประเทศแถบตะวันออกกลาง
ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตที่พร้อมด้วยอุ ปกรณ์ เครื่องจักรที่ทนั สมัย และกระบวนการผลิตที่
ได้ร ับ มาตรฐานสากล ทั้ง หมด 10 แห่ ง ตั้ง อยู่ ที่ ซ อยลาดพร้า ว 101 จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร 1 แห่ ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในโครงการแฟคตอรี่แลนด์วงั น้อย 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 5 แห่ง และตัง้ อยู่ใน
อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ 1 แห่ง และอยู่ระหว่างการปรับปรุ งอาคารและติดตัง้ เครื่องจักรอีก 1 แห่ง ในนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค เพื่อผลิตและจาหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ และรส (Flavor) ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและมีรายได้ภายในไตรมาส
ที่ 1 ปี 2563 นอกจากนี ้ บริษัทย่อยในต่างประเทศมีโรงงานซึ่งอยู่ระหว่างการนาเข้าและติดตัง้ เครื่องจักร เพื่อผลิตและ
จาหน่ายเกล็ดขนมปั ง ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม ภายใต้ RBVN และอยู่ระหว่างดาเนินการขอใบอนุญาตที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ RBINM บริษัทคาดว่าจะ
สามารถมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายของประเทศเวียดนาม ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และประเทศอินโดนีเซีย
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
นอกจากธุรกิจดังกล่าวแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์
เชี ย งใหม่ ภายใต้ก ารลงทุน PFC และโรงแรมโนโวเทล ชุม พร บี ช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ภายใต้ก ารลงทุน ของ TFF
ทัง้ 2 โรงแรมบริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์ (ACCOR) ซึ่งเป็ นเครือโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศสที่มีเครือข่ายอยู่ท่ วั โลก
ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องคงเหลือและเห็นโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ จึงเข้าลงทุนประกอบ
ธุรกิจโรงแรม
ปั จจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,000.00 ล้านบาท ทุนเรียกชาระแล้ว 2,000.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
เท่ากับ 2,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท มีบริษัทย่อยทัง้ หมด 7 บริษัท ได้แก่ TFF BO PFC RBVN
RBINT RBINM และ RBCH
บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญดังนี ้
ปี 2528 :

เดือนพฤษภาคม จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด (“TFF”)
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 4.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 800,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 5 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรสสาหรับอาหาร จาหน่ายวัตถุ
แต่งกลิน่ สาหรับนา้ หอมและเครือ่ งสาอาง สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด โดยมีบริษัท
เจ.พี.เอส. โฮลดิง้ จากัด 1 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัทต่างชาติ ถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 49 มีสานักงานใหญ่ตงั้ อยู่ที่ 27/550 หมู่ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้ยา้ ยสานักงานใหญ่มาที่เลขที่ 3 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลอง

1

ในขณะนั้นถือหุน้ โดยดร.สมชายฯและนางเพ็ชราฯ ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 97.56 ปั จจุบันถือหุน้ โดยดร.สมชายฯ และบุตรสาว 2 คน
ในสัด ส่ว นรวมกัน ร้อ ยละ 100.00 โดยไม่ไ ด้ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใดๆ และได้มี การเปลี่ย นแปลงวัต ถุป ระสงค์ บ ริษั ท เพื่ อ ขจัด ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ เรียบร้อยแล้ว
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 5

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ปี 2534 :

ปี 2536 :

ปี 2541 :

ปี 2545 :

ปี 2546 :

ปี 2547 :
ปี 2548

จั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2546 บริษัทต่างชาติขายหุน้ ของ TFF
ทัง้ หมดให้แก่ดร.สมชายฯ ส่งผลให้ดร.สมชายฯและนางเพ็ชราฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100
เดือนพฤศจิกายน จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ซัพพลาย จากัด (“บริษัท ” หรือ
“RBF”) โดยดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น
เท่า กับ 1.00 ล้า นบาท แบ่ง เป็ น หุ้น สามัญ จานวน 10,000 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้หุ้นละ 100 บาท
เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จผลิต และจาหน่า ยวัตถุแต่งกลิ่น และรส แป้ง ประกอบอาหาร เกล็ด ขนมปั ง
เครื่องปรุ งรส ซอสและนา้ จิม้ และ Food Additive มีสานักงานใหญ่และโรงงานตัง้ อยูท่ ี่ 32/11 หมู่
7 ถนนสุขาภิบาล 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้
เปลี่ ย นที่ อ ยู่ เ ป็ น 3395 ซอยลาดพร้า ว 101 ถนนลาดพร้า ว แขวงคลองจั่ น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เดือนธันวาคม จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด (“BO”) โดยดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 10,000 หุน้
มูลค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 100 บาท เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิต และจ าหน่า ยสีผสมอาหาร และFood
Additiveบางชนิ ด ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า “เบสท์ โอเดอร์ ” มี ส านั ก งานใหญ่ ตั้ ง อยู่ ที่ 704/7
ถนนพัฒนาการ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร และโรงงานตัง้ อยู่ที่ 32/10 ซอย
สมาคมแพทย์ ถนนสุขาภิบาล 1 หมูท่ ี่ 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึง่ ต่อมาได้
ย้ายสานักงานใหญ่มาที่เลขที่ 3397 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร
เดือนกันยายน TFF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4.00 ล้านบาท เป็ น 29.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5 บาท และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ เข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท พรีเมี่ยม
ฟู้ ด ส์ จ ากั ด (“PFC”) จากกลุ่มผู้ถื อหุ้น เดิม ซึ่ง ไม่มี ค วามสัมพัน ธ์กับผู้ถือ หุ้น กรรมการ และ
ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท เพื่ อ ผลิ ต และจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์อ บแห้ง และผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารแช่ แ ข็ ง
โดยมีสานักงานใหญ่ และโรงงานผลิตตัง้ อยู่ที่ 258 หมู่ที่ 3 ถนนเชี ยงใหม่-พร้าว ตาบลแม่แฝก
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เดื อ นพฤศจิ ก ายน PFC เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 40.00 ล้า นบาท เป็ น 52.00 ล้า นบาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เดือนกันยายน RBF ลงทุนซือ้ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจากบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
เดือนมีนาคม RBF ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกาหนดการ
ผลิ ต (Good Manufacturing Practice: GMP) และได้ร ับ การรับ รองระบบมาตรฐานรับ รอง
วิ เ คราะห์อัน ตรายและจุ ด วิ ก ฤตที่ ต ้อ งควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points :
HACCP) ในการผลิตเกล็ดขนมปั งอบแห้ง ขนมปั งสด และขนมปั งลูกเต๋า จากบริษัท บูโร เวอริทสั
เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด (Bureau Veritas Certification)
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 6

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ปี 2550 :

ปี 2551 :

ปี 2552 :

ปี 2553

เดือนกรกฎาคม TFF เข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์
กอล์ฟ ซึง่ บริหารงานโดยกลุม่ แอคคอร์ (ACCOR) และเปิ ดดาเนินการในปี 2551
เดือนธันวาคม PFC ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกาหนดการ
ผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตผลิต ภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry และ
Spray dry จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด
เดือนธันวาคม PFC ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ ง
ควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้ง
แบบ Air dry และ Spray dry จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จากัด
เดือนกรกฎาคม RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็ น 20.00 ล้านบาท โดยการออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 190,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เดือนธันวาคม RBF โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และชิน้ ส่วน
อิเลคทรอนิกส์ เปิ ดดาเนินการเชิงพาณิชย์ ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภท
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด (URS)
เดื อ นกรกฎาคม โรงงานผลิตที่ โครงการมินิ แฟคตอรี่วังน้อ ย ภายใต้การดาเนิน งานของ RBF
ได้ร ับ การรับ รองระบบมาตรฐานรับ รองเกี่ ย วกับ สุข ลัก ษณะและข้อ ก าหนดการผลิ ต (Good
Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐานรับ รองวิ เ คราะห์อัน ตรายและจุด วิ ก ฤตที่ ต ้อ ง
ควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท
แป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุ งรส จากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด
(Bureau Veritas Certification)
เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การดาเนินงานของ RBF ได้รบั การรับรอง
ระบบมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปั ง
และเบเกอรี่ (มินิบันและแซนวิช) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด
(Bureau Veritas Certification)
เดือนกันยายน RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ล้านบาท เป็ น 35.00 ล้านบาท โดยการออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 150,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม และผูถ้ ือหุน้ รายใหม่ซงึ่ เป็ นบุคคลในครอบครัวรัตนภูมิภิญโญ เพื่อใช้เป็ น เงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ
เดือนกันยายน RBF เปลีย่ นชื่อบริษัทเป็ น บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด
PFC เข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์
(ACCOR) และเปิ ดดาเนินการในปี 2554
เดื อ นมิ ถุน ายน RBF เปิ ด โรงงานผลิต แป้ง ประกอบอาหาร ที่ โครงการแฟคตอรี่แ ลนด์วังน้อย
เลขที่ 130/160 - 161 หมูท่ ี่ 3 ตาบลวังจุฬา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดื อ นสิง หาคม โรงงานผลิต ที่ โครงการมิ นิ แ ฟคตอรี่วัง น้อ ย ภายใต้ก ารด าเนิ น งานของ RBF
ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 7

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ปี 2554 :

ปี 2556 :

แป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุ งรส จากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด
(Bureau Veritas Certification)
เดือนมิถุนายน โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การดาเนินงานของ RBF ได้รบั การรับรอง
ระบบมาตรฐานรับ รองเกี่ ย วกับ สุข ลัก ษณะและข้อ ก าหนดการผลิ ต (Good Manufacturing
Practice: GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard
Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปั ง และ
เบเกอรี่ (มินิบนั และแซนวิช) จากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด (Bureau
Veritas Certification)
เดื อ นสิ ง หาคม RBF ขยายตลาดไปยัง ประเทศเวี ย ดนาม โดยการจัด ตั้ง ส านัก งานตัว แทน
(Representative office) ที่เมืองโฮจิมินต์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็ นช่องทางสาหรับการส่งเสริม
และทาการตลาดสินค้าของบริษัทในประเทศไทย (ปั จจุบนั การดาเนินการปิ ดสานักงานตัวแทนที่
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากบริษัทได้มีการเปิ ดบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามแล้ว เมื่อปี 2556)
เดือนมกราคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การดาเนินงานของ RBF ได้รบั การรับรองระบบ
มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกาหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice:
GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต ้องควบคุม (Hazard Analysis &
Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุแต่งกลิ่นและรส (ชนิดนา้ )
จากสถาบัน Intertek ประเทศไทย
เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY
COMPANY (“RBVN”) ที่ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 21,000.00 ล้านเวียดนามดอง
หรือประมาณ 27.85 ล้านบาท เพื่อจาหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ และรส เกล็ดขนมปั ง แป้งประกอบอาหาร
เครื่องปรุ งรส ซอสและนา้ จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ Food
Additive ในประเทศเวียดนาม โดย RBF ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 มีสานักงานตัง้ อยูท่ ี่เมือง
โฮจิมินห์ และปั จจุบนั อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานและนาเข้าเครื่องจักร เพื่อผลิตและจาหน่าย
เกล็ดขนมปั ง ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม คาดว่าจะสามารถมีรายได้จากการผลิตและ
จาหน่าย ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
เดือนกรกฎาคม โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดาเนินงาน
ของ RBF ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ ยวกับสุขลักษณะและข้อกาหนดการผลิต
(Good Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ ต ้อ งควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติก จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด (URS)
เดือนกันยายน TFF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 29.00 ล้านบาท เป็ น 31.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 400,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5 บาท และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
เดื อ นตุ ล าคม RBF ขยายตลาดไปยัง ประเทศเมี ย นมาร์ โดยการจั ด ตั้ง ส านัก งานตัว แทน
(Representative office) ที่เมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมาร์ (ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการดาเนินการปิ ด
สานักงานตัวแทนที่ประเทศเมียนมาร์ เนื่องจากบริษัทสามารถทาการตลาดโดยตรงจากประเทศ

(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 8

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ปี 2557 :

ปี 2558
ปี 2559 :

ไทยได้โ ดยไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้ส านัก งานตัว แทน) เพื่ อ เป็ นช่ อ งทางส าหรับ การส่ ง เสริ ม และ
ทาการตลาดสินค้าของบริษัทในประเทศไทย
เดือนมิถนุ ายน PFC ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC)
ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze Dry และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จากบริษัท เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จากัด
เดื อ นสิ ง หาคม PFC ได้ ร ั บ การรั บ รองระบบมาตรฐานมาตรฐาน Food Safety System
Certification (FSSC) 22000 ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ บแห้ ง แบบ Air dry และ Spray dry
จากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด (Bureau Veritas Certification)
เดือนธันวาคม RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 35.00 ล้านบาท เป็ น 62.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวน 270,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
เพื่อใช้เป็ นเงิน ทุนหมุนเวียนในกิจการ
เดือนตุลาคม BO ขยายฐานการผลิตวัตถุแต่งสีอาหาร จากลาดพร้าว 101 ไปยังโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค เลขที่ 136 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้านหว้า อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดื อ นมี น าคม จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (“RBINT”)
ที่ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000.00 ล้านรู เปี ย หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 20,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000,000 รู เปี ย หรือประมาณ 2,301.80
บาท เพื่อจาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปั ง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุ งรส ซอสและ
นา้ จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง อาหารแช่แข็ง และ Food Additive ในประเทศอินโดนีเซีย
มีสานักงานตัง้ อยูท่ ี่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดย RBF ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ
PT NADASA MULYA PRATANA ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหาร
ของบริษัท ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40 และเริม่ มีรายได้เชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม ปี 2559
เดือนมีนาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินิแฟคตอรีว่ งั น้อย ภายใต้การดาเนินงานของ RBF ได้รบั การ
รับรองระบบมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ประเภทแป้งประกอบอาหาร และเครือ่ งปรุงรส จากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)
จากัด (Bureau Veritas Certification)
เดือนมีนาคม PFC ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ ง
ควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตเป็ ดทอดแช่แข็งและ
ไก่ทอดแช่แข็ง จากกรมปศุสตั ว์
เดือนพฤษภาคม โรงงานผลิตวัตถุแต่งกลิ่นอาหาร ภายใต้การดาเนินงานของ TFF เปิ ดดาเนินการ
เชิ ง พาณิ ช ย์ โรงงานตั้ง อยู่ที่ นิ ค มอุต สาหกรรมไฮเทค เลขที่ 136/1 หมู่ ที่ 5 ต าบลบ้า นหว้า
อ าเภอบางปะอิ น จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา และโรงงานผลิ ต ที่ ล าดพร้า ว 101 ภายใต้ก าร
ดาเนินงานของ RBF ได้รบั การรับรองระบบมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC)
22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปั ง เบเกอรี่ (มินิบนั และแซนวิช) จากบริษัท บูโร
เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด (Bureau Veritas Certification)
เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดาเนินงานของ BO ได้รบั การ
รับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกาหนดการผลิต (Good Manufacturing
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 9
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Practice : GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard
Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิ ต สี ผ สมอาหาร จากบริ ษั ท ยูไ นเต็ ด
รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด (URS)
เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดาเนินงานของ TFF ได้รบั การ
รับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกาหนดการผลิต (Good Manufacturing
Practice: GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard
Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิ ต วั ต ถุ แ ต่ ง กลิ่ น และรส จากบริ ษั ท
ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด (URS)
เดือนธันวาคม PFC ซือ้ อาคารโรงแรม ชื่อ อาคาร Ibis Chiang Mai จากบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก
การ์เด้นส์ จากัด2 เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เดือนพฤษภาคม RBF เปิ ดโรงงานผลิตแป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปั ง เครื่องปรุ งรส ซอสและ
นา้ จิ ม้ ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เลขที่ 989 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเลน อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ TFF ครัง้ ที่ 2/2560 BO ครัง้ ที่ 6/2560 และ PFC ครัง้ ที่ 2/2560 วันที่
28 พฤษภาคม 2560 มีมติให้ TFF BO และ PFC จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพื่อจัดโครงสร้าง
กลุม่ บริษัทสาหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ RBF ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 14 มิถนุ ายน 2560 มีมติสาคัญดังนี ้
o อนุมตั ิให้ RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 62.00 ล้านบาท เป็ น 320.00 ล้านบาท โดยการออก
หุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 2,580,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เพื่อจัดโครงสร้าง
กลุม่ บริษัทสาหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
o อนุมตั ิให้ RBF เข้าซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ สามัญของ TFF BO และ PFC โดยชาระค่าหุน้
ด้วยหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดโครงสร้างกลุม่ บริษัทสาหรับการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งผลให้ RBF มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน TFF BO
และ PFC เท่ากับร้อยละ 99.99 99.97 และ 99.99 ของทุนจดทะเบียน TFF BO และ PFC
ตามลาดับ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ TFF ครัง้ ที่ 3/2560 BO ครัง้ ที่ 7/2560 และ PFC ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่
28 มิถนุ ายน 2560 มีมติให้ TFF BO และ PFC เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท
สาหรับการเตรียมความพร้อมในการนา RBF เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียด
ดังนี ้
o TFF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 31.00 ล้านบาท เป็ น 183.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวน 30,400,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5 บาท โดย RBF ถือหุน้ ใน TFF สัดส่วน
ร้อยละ 99.99

2

บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้นส์ จากัด ปั จจุบนั ถือหุน้ โดยนางเพ็ชราฯและบุตรสาว 2 คน ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 100.00 และได้เลิกดาเนิน
ธุรกิจโรงแรมตัง้ แต่ตน้ ปี 2560 ทัง้ นี ้ ปั จจุบันบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้นส์ จากัด ได้จัดทาสัญญาไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัท
ปั จจุบนั ไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 10
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o BO เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็ น 36.50 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 355,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดย RBF ถือหุน้ ใน BO สัดส่วนร้อย
ละ 99.97
o PFC เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 52.00 ล้านบาท เป็ น 121.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวน 690,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท โดย RBF ถือหุน้ ใน PFC สัดส่วน
ร้อยละ 99.99
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น RBF ครั้ง ที่ 5/2560 วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560 มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ RBF
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 320.00 ล้านบาท เป็ น 638.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จานวน 3,180,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม เพื่อนาเงิน
ไปชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ PFC
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ PFC ครัง้ ที่ 4/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีมติให้ PFC เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 121.00 ล้านบาท เป็ น 439.00 ล้า นบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน
3,180,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม เพื่อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท RBF ครัง้ ที่ 2/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติสาคัญดังนี ้
o อนุมัติให้จัดตัง้ บริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) โดยมีทุน
จดทะเบียน 20,000.00 ล้านรู เปี ย หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 20,000
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1,000,000 รู เปี ย หรือประมาณ 2,301.80 บาท เพื่อเป็ นผูผ้ ลิตและ
จ าหน่ า ยเกล็ ด ขนมปั ง โดย RBF ถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว นร้อ ยละ 80 และ MR. HARIJADI
SOEDARJO ชาวอินโดนีเซีย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหาร
ของบริษัท ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20 สานักงานและโรงงานตัง้ อยู่ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย
o อนุมตั ิให้จดั ตัง้ บริษัท TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”) โดยมีทนุ
จดทะเบียน 3.00 ล้านหยวน หรือประมาณ 13.58 ล้านบาท เพื่อจาหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ และรส
เกล็ดขนมปั ง แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง ในประเทศจี น โดย RBF ถื อหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 มีสานักงานตัง้ อยูท่ ี่มลรัฐกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน
เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดาเนินงานของ RBF ได้รบั การ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร และเครือ่ งปรุ ง
รส จากสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดาเนินงานของ RBF ได้รบั การ
รับ รองระบบมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภทแป้ง
ประกอบอาหาร เครื่องปรุ งรส ซอสและนา้ จิม้ จากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)
จากัด (Bureau Veritas Certification)
เดือนกันยายน โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การดาเนินงานของ RBF ได้รบั การ
รับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกาหนดการผลิต (Good Manufacturing
Practice : GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุด วิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard
(1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 11
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Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร
เครื่องปรุ งรส ซอสและนา้ จิม้ จากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด (Bureau
Veritas Certification)
เดื อ นตุลาคม PFC ได้ร ับ การรับรองมาตรฐานผลิต ภัณฑ์ HALAL สาหรับ ผลิต ภัณ ฑ์น า้ หวาน
เข้มข้น (Syrup) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry Spray dry และ Freeze dry และผลิตภัณฑ์อาหาร
แช่แข็ง จากสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การดาเนินงานของ RBF ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุแต่งกลิน่ และรส เกล็ดขนมปั ง เบเกอรี่
(มิ นิ บั น และแซนวิ ช ) ซอสและน ้า จิ ้ม จากส านั ก งานคณะกรรมการกลางอิ ส ลามประจ า
กรุงเทพมหานคร
เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”)
โดยมีทุนจดทะเบียน 20,000.00 ล้านรู เปี ย หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท เพื่อเป็ นผูผ้ ลิตและ
จาหน่ายเกล็ดขนมปั ง โดย RBF ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 80 และ MR. HARIJADI SOEDARJO
ซึง่ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20
สานักงานและโรงงานตัง้ อยูท่ ี่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ RBF ประจาปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิเรื่องที่สาคัญ
ดังนี ้
o อนุมัติให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 สาหรับหุน้ สามัญจานวน
6,380,000 หุ้น เป็ น จ านวนรวมทั้ง สิ น้ 1,436.20 ล้า นบาท โดยได้ท าการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ดังกล่าวแล้วในวันที่ 10 เมษายน 2561
o อนุมตั ิให้ RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 638.00 ล้านบาท เป็ น 1,480.00 ล้านบาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 8,420,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุน้ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เดื อ นพฤษภาคม จดทะเบี ย นจัด ตั้ง บริ ษั ท TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI
(“RBCH”) โดยมีทนุ จดทะเบียน 3.00 ล้านหยวน หรือประมาณ 13.58 ล้านบาท เพื่อจาหน่ายวัตถุ
แต่งกลิน่ และรสเกล็ดขนมปั ง และแป้งประกอบอาหาร ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย RBF ถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 100 มีสานักงานตัง้ อยู่ที่กวางเจา ประเทศจีน ปั จจุบนั ได้ชาระทุนจดทะเบียน
เต็มจานวนแล้ว
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ RBF ครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมตั ิเรื่องที่สาคัญ
ดังนี ้
o อนุมตั ิการแปรสภาพจากบริษัทจากัดเป็ นบริษัทมหาชน
o อนุมัติ ก ารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ ตราไว้จ าก 100 บาท จากจ านวนหุ้น 14,800,000 หุ้น
เป็ น 1 บาท ทาให้มีจานวนหุน้ สามัญเป็ น 1,480,000,000 หุน้
o เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นอี กจ านวน 520.00 ล้า นบาท จากทุน จดทะเบี ย น 1,480.00 ล้า นบาท
เป็ นทุนจดทะเบียน 2,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 520,000,000
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หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพื่ อ เสนอขายต่อ ประชาชนเป็ น ครัง้ แรก (Initial Public
Offering)
o อนุมตั ิให้นาหุน้ สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ RBF ครัง้ ที่ 2/2561 (หลังการแปรสภาพ) วันที่ 12 พฤศจิ กายน 2561
มีมติอนุมตั ิเรือ่ งที่สาคัญ ดังนี ้
o รับ ทราบการซื อ้ ที่ ดิน และสิ่ง ปลูกสร้างจากบริษัท แดฟเน่ จ ากัด และบริษั ท พอร์ต แลนด์
เฟลเวอร์ แอนด์ แอร์โรแมติค จากัดเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปี 2562

ที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น RBF ประจ าปี 2562 วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2562 มี ม ติ ให้จ่ายเงิ น ปั น ผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 สาหรับหุน้ สามัญจานวน 1,480,000,000 หุน้ เป็ นจานวน
รวมทัง้ สิน้ 250.00 ล้านบาท โดยได้ทาการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชาระแล้วเป็ น 2,000 บาท โดยได้รบั เงินระดม
ทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเป็ นครัง้ แรก จานวน 1,665.14 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายใน
การเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนสาหรับการลงทุนก่อสร้างโรงงานต่างประเทศ ปรับปรุ ง
และซือ้ เครือ่ งจักร ลงทุนเปิ ดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองในต่างประเทศ ชาระเงินกูใ้ ห้กบั ผูถ้ ือหุน้
ใหญ่ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 หุน้ สามัญของบริษัทเริ่มซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ในกลุม่ อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครือ่ งดื่ม
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1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัท
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย (RBF)
ทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท
ผลิตและจาหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ และรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปั ง
เครือ่ งปรุงรส ซอสและนา้ จิม้ Food Additive และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
99.99%

100.00%

บจก. ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ (TFF)
ทุนจดทะเบียน 183.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ และรส
จาหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ สาหรับนา้ หอมและ
เครือ่ งสาอาง สีผสมอาหาร และFood Additive
บางชนิด และลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมโน
โวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

99.99%

99.97%

บจก. พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ (PFC)
ทุนจดทะเบียน 439.00 ล้านบาท
ธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้ง
และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และลงทุนใน
ธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
60.00%

บจก. เบสท์ โอเดอร์ (BO)
ทุนจดทะเบียน 36.50 ล้านบาท
ธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายสีผสมอาหาร
และFood Additiveบางชนิด

80.00%

R&B FOOD SUPPLY VIETNAM
PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA
PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA
LIMITED LIABILITY COMPANY (RBVN)/1
(RBINT)/2
(RBINM)/3
ทุนจดทะเบียน 21,000 ล้านเวียดนามดอง
ทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านรูเปี ย
ทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านรูเปี ย
หรือประมาณ 27.85 ล้านบาท
หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท
หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท
ธุรกิจ : (1) ผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง (2) จาหน่ายวัตถุ ธุรกิจ : จาหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ และรส เกล็ดขนม
ธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง
แต่งกลิน่ และรส เกล็ดขนมปั ง แป้งประกอบอาหาร เครือ่ งปรุง ปั ง แป้งประกอบอาหาร เครือ่ งปรุงรส ซอสและ
รส ซอสและนา้ จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์ นา้ จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็ง และ Food Additive
อาหารแช่แข็งและ Food Additive

100.00%

TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONGSI (RBCH)/4
ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านหยวน
หรือประมาณ 13.58 ล้านบาท
ธุรกิจ : จาหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ และรส เกล็ดขนมปั ง
แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง

หมายเหตุ : /1 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการนาเข้าและติดตัง้ เครือ่ งจักร เพื่อผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง ที่เมืองลองอาน คาดว่าจะสามารถมีรายได้จากการผลิตและจาหน่าย ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
/2 ผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่เหลือของ RBINT ร้อยละ 40 ได้แก่ PT NADASA MULYA PRATANA ซึง่ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท
/3 ผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่เหลือของ RBINM ร้อยละ 20 ได้แก่ MR. HARIJADI SOEDARJO ซึง่ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างดาเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง ที่เมืองจาการ์ตา้ คาดว่าจะสามารถมีรายได้จากการผลิตและจาหน่าย ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ทัง้ นี ้ MR. HARIJADI SOEDARJO เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 53.33 MRS. DEWI KUSUMAWATI SOEDARJO (น้องสาวของ MR. HARIJADI SOEDARJO) ถือหุน้ ใน PT
NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 40 และบุคคลอื่นอีก 1 ราย ถือหุน้ ใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียน PT NADASA MULYA PRATANA
/4 ปั จจุบนั บริษัทเริม่ มีรายได้จากการจาหน่ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562
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บริษัทย่อย
1) บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด (“TFF”)
วันที่จดทะเบียน
: 3 พฤษภาคม 2528
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว : 183,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 5 บาท)
ที่ตงั้ สานักงาน
: เลขที่ 3 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ที่ตงั้ โรงงาน
: เ ล ข ที่ 136/ 1 ห มู่ ที่ 5 ต า บ ล บ้ า น ห ว้ า อ า เ ภ อ บ า ง ป ะ อิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ที่ตงั้ โรงแรม
: เลขที่ 110 หมูท่ ี่ 4 ตาบลปากนา้ อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: ผลิตและจาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส จาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นสาหรับนา้ หอม
และเครื่องสาอาง สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด และลงทุนใน
ธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
กรรมการบริษัท
: 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
3) นางสาวดาวอรุณ อุณหโชค
4) พันตรี แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
5) แพทย์หญิง สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
: ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวดาวอรุ ณ อุณหโชค
และประทับตราสาคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
: TFF เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ RBF โดย RBF ถื อ หุ้ น จ านวน 36,599,976 หุ้ น
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน TFF และมีกรรมการร่วมกัน
กับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
2) บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด (“BO”)
วันที่จดทะเบียน
: 6 ธันวาคม 2536
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว : 36,500,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท)
ที่ตงั้ สานักงาน
: เลขที่ 3397 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลอง
จั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ที่ตงั้ โรงงาน
: เลขที1่ 36 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้านหว้า อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: ผลิตและจาหน่ายสีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด
กรรมการบริษัท
: 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
3) นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
: ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธี รพัฒน์ ญาณาธรกุล
และประทับตราสาคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
: BO เป็ นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถื อหุน้ จานวน 364,889 หุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน BO และมีกรรมการร่วมกันกับ RBF
ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
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3) บริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ จากัด (“PFC”)
วันที่จดทะเบียน
: 26 มิถนุ ายน 2538
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว : 439,000,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท)
ที่ตงั้ สานักงาน
: เลขที่ 258 หมูท่ ี่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่
ที่ตงั้ โรงงาน
: เลขที่ 258 หมูท่ ี่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่
ที่ตงั้ โรงแรม
: เลขที่ 7/9, 8/5 หมูท่ ี่ 1 ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้งและผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และลงทุน
ในธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
กรรมการบริษัท
: 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
3) นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช
4) พันตรี แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
: นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
: PFC เป็ นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน้ จานวน 1,209,990 หุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน PFC และมีกรรมการร่วมกันกับ
RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ นายสุรนาถ
กิตติรตั นเดช และ พันตรี แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
4) R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (“RBVN”)
วันที่จดทะเบียน
: 23 มีนาคม 2556
ทุนจดทะเบียน
: 21,000,000,000 เวียดนามดอง (หรือประมาณ 27.49 ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
: 15,680,380,000 เวียดนามดอง (หรือประมาณ 22.76 ล้านบาท)
ที่ตงั้ สานักงาน
: เลขที่ 309 บี-311 ชัน้ 6 อาคารแอนเน็กซ์ พาร์ครอยัลไซ่ง่อน ถนน งูเยน แวน
ทรอย เขตทานบินห์ เมืองโฮจิมินห์ซิตี ้ ประเทศเวียดนาม
ที่ตงั้ โรงงาน
: เวิรค์ ช็อป บี 2-4 เอ คลังสาเร็จรู ป ฝั่ ง บี นิคมอุตสาหกรรมลองหู อาเภอแคนจี
อูอ๊ค เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: (1) ผลิ ต และจ าหน่ า ยเกล็ ด ขนมปั ง (อยู่ ร ะหว่ า งการน าเข้า และติ ด ตั้ง
เครื่องจักร) (2) จาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปั ง แป้งประกอบ
อาหาร เครื่ อ งปรุ ง รส ซอสและน ้า จิ ้ม สี ผ สมอาหาร ผลิ ต ภัณ ฑ์อ บแห้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ Food Additive
ผู้ แ ท น ผู้ มี อ า น า จ ( Legal : 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
Representative)
2) Ms.Thai Son Anh (พนักงาน RBVN)
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
: RBVN เป็ นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียน RBVN
หมายเหตุ : - RBVN มีความประสงค์จะตัง้ โรงงานเพื่อผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการนาเข้าและติดตัง้
เครื่องจักร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิ ดดาเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
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- อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100
เวียดนามดอง เท่ากับ 0.1309 บาท (อัตราขาย)

5) PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (“RBINT”)
วันที่จดทะเบียน
: 6 มีนาคม 2559
ทุนจดทะเบียน
: 20,000,000,000 รูเปี ย (หรือประมาณ 45.72 ล้านบาท) (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1,000,000 รูเปี ย หรือประมาณ 2,285.80 บาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
: 8,108,010,000 รูเปี ย (หรือประมาณ 20.18 ล้านบาท)
ที่ตงั้ สานักงาน
: ห้อง 104 อาคารวิสมาเอเรีย ถนน ฮอส คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตัง จาการ์ตา
กลาง ประเทศอินโดนีเซีย 10310
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: จาหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ และรส เกล็ดขนมปั ง แป้งประกอบอาหาร เครือ่ งปรุงรส
ซอสและนา้ จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ
Food Additive
กรรมการบริษัท
: 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) Mr. Harijadi Soedarjo
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
: ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
: RBINT เป็ นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน้ จานวน 12,000 หุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน RBINT และมีกรรมการร่วมกันกับ RBF
ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
หมายเหตุ : - MR. HARIJADI SOEDARJO เป็ นกรรมการและผูถ้ ื อ หุน้ ใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อ ยละ
53.33 MRS. DEWI KUSUMAWATI SOEDARJO (น้อ งสาวของ MR. HARIJADI SOEDARJO) ถื อ หุ้น ใน PT
NADASA MULYA PRATANA สั ด ส่ ว นร้อ ยละ 40 และบุ ค คลอื่ น อี ก 1 ราย ถื อ หุ้น ใน PT NADASA MULYA
PRATANA สัดส่วนร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียน PT NADASA MULYA PRATANA
- อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1,000 รู เปี ย
เท่ากับ 2.2858 บาท (อัตราขาย)

6) PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”)
วันที่จดทะเบียน
: 1 มีนาคม 2561
ทุนจดทะเบียน
: 20,000,000,000 รูเปี ย (หรือประมาณ 45.72 ล้านบาท) (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1,000,000 รูเปี ย หรือประมาณ 2,285.80 บาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
: 16,066,082,783 รูเปี ย (หรือประมาณ 36.28 ล้านบาท)
ที่ตงั้ สานักงาน
: ห้อง 104 อาคารวิสมาเอเรีย ถนน ฮอส คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตัง จาการ์ตา
กลาง ประเทศอินโดนีเซีย 10310
ที่ตงั้ โรงงาน
: บล็อค พี-6บี อาคารโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมจาบาเบกา ซิการัง อาเภอเบกา
ซี จังหวัดจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: ผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง
กรรมการบริษัท
: 1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) Mr. Harijadi Soedarjo
3) พันตรี แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
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กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ความสัมพันธ์กบั บริษัท

4) แพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมิภิญโญ
5) นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
: ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท
: RBINM เป็ นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน้ จานวน 16,000 หุน้ คิดเป็ น
สัด ส่ว นร้อ ยละ 80 ของทุน จดทะเบีย น RBINM และมี ก รรมการร่วมกันกับ
RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ พันตรี แพทย์หญิ งจัณจิดา รัตนภูมิ
ภิญโญ แพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมิภิญโญ และนายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

หมายเหตุ : - ปั จจุบนั อยู่ระหว่างดาเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะติดตัง้ เครื่องจักรแล้วเสร็จและเปิ ดดาเนินการได้
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
- อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1,000 รู เปี ย
เท่ากับ 2.2858 บาท (อัตราขาย)

7) TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”)
วันที่จดทะเบียน
: 31 พฤษภาคม 2561
ทุนจดทะเบียน
: 3,000,000 หยวน (หรือประมาณ 13.12 ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
: 3,000,000 หยวน (หรือประมาณ 13.37 ล้านบาท)
ที่ตงั้ สานักงาน
: ห้อง 2202 เลขที่ 65 ถนนซงชาน 7 เขตลิวาน กวางโจว ประเทศจีน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: จาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปั ง แป้งประกอบอาหาร และอาหาร
แช่แข็ง
ผู้ แ ท น ผู้ มี อ า น า จ ( Legal : พันตรี แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
Representative)
ความสัมพันธ์กบั บริษัท
: RBCH เป็ นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียน RBCH และมีกรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
หมายเหตุ : - ปั จจุบนั บริษัทเริม่ มีรายได้จากการจาหน่ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562
- อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1 หยวน
เท่ากับ 4.3736 บาท (อัตราขาย)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายวัตถุที่ใช้เป็ นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลายกลุม่ ดังนี ้ (1) กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่
(Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่นาไปเป็ นส่วนผสมในนา้ หอมและเครื่องสาอาง (2) กลุม่ แป้งและซอส
(3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง (4) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (5) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และ (6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซือ้ มาและ
จ าหน่ า ยไปซึ่ ง เป็ น สิ น ค้า ประเภท Food Additive อาทิ สารกัน บูด สารกัน รา กรดมะนาว เป็ น ต้น รวมถึ ง นมผง และ
ปลอกไส้กรอก โดยซือ้ จากผูผ้ ลิตรายอื่น หรือนาเข้าจากต่างประเทศ มาจาหน่ายให้กบั ลูกค้าที่นาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทและบริษัท
ย่อยจะผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตามคาสั่งซือ้ (Made to order) เป็ นหลัก เพื่อสร้างความหลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี ้ ยังผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในลักษณะ OEM (Original Equipment
Manufacture) ภายใต้ต ราสิ น ค้า ของลูก ค้า และผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เ ป็ น สูต รมาตรฐาน ภายใต้ต ราสิ น ค้า “อัง เคิ ล บาร์น ส์”
“เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบ
อาหาร เกล็ดขนมปั ง วัตถุแต่งกลิน่ และรส สีผสมอาหาร นา้ หวานเข้มข้น และอาหารแช่แข็ง
ลูก ค้า ของบริษัท และบริษัท ย่อ ยจะมีทั้งผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ในอุต สาหกรรมอาหาร อาหาร
สาเร็จรูป เครือ่ งดื่ม ขนมขบเคีย้ ว อาหารสัตว์ เครือ่ งสาอาง ผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ในครัวเรือน อาทิ นา้ ยาซักผ้า สบู่ แชมพูสระ
ผม และน ้า ยาบ้ว นปาก เป็ นต้น รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ขนาดใหญ่ ห รื อ ร้า นค้า ปลี ก ทั่ว ไป โดยมี ลูก ค้า รายที่ ส าคั ญ
อาทิ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) บริ ษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) บริ ษั ท บิ๊ก ซี ซู เ ปอร์เ ซ็ น เตอร์ จ ากัด (มหาชน) บริ ษั ท เอก-ชัย ดิ ส ทริ บิ ว ชั่น ซิ ส เทม จ ากัด ซึ่ ง เป็ น เจ้า ของ
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ สามารถยกตัวอย่างลูกค้าตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่สาคัญได้ดงั นี ้ 1) ลูกค้ากลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ รสและสีผสมอาหาร
อาทิ บริษัทผลิตเครื่องดื่มชูกาลังชัน้ นาของประเทศ บริษัท ชบาบางกอก จากัด บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้ จากัด
(มหาชน) บริษัท ไทยนครพัฒนา จากัด บริษัท พี.แสงอุดมเทรดดิง้ จากัด บริษัท สยามไวน์เนอร์รี่ จากัด บริษัท ซีพีเมจิ จากัด
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จากัด (มหาชน) บริษัท วาไรตี ้ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด บริษัท โทฟุซงั จากัด เป็ นต้น 2)
ลูก ค้า กลุ่มแป้งและซอส อาทิ บริษั ท ฟู้ด แคปปิ ต อล จ ากัด (มหาชน) บริษั ท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ ๊ป จ ากัด (มหาชน)
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด บริษัท วูลเวิรธ์ ลิมิเต็ด จากัด บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จากัด
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จากัด เป็ นต้น 3) ลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง อาทิ บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จากัด
บริษัท มารุโคเมะ ประเทศไทย จากัด บริษัท นาเชา (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ว้อน ว้อน ฟูด้ ส์ กรุป๊ จากัด เป็ นต้น
นอกจากธุรกิจตามที่กล่าวแล้ว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และ
โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
เพื่อความชัดเจนในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของ RBF จึงได้สรุ ปประเภทธุรกิจและสัดส่วนที่บริษัทเข้าไป
ถือหุน้ เพื่อแสดงให้เห็นตามตาราง

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 19

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
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บริษัทย่อย
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก
แร็นซ์ จากัด (“TFF”)

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส จาหน่าย
วัตถุแต่งกลิ่นสาหรับนา้ หอมและเครื่องสาอาง สี
ผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด และ
ลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร
บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด (“BO”) ผลิ ต และจ าหน่ า ยสี ผ สมอาหาร และ Food
Additive บางชนิด
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จากัด
(“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-YOUXIAN-GONG-SI (“RBCH”)

ผลิ ต และจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ บแห้ ง และ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และลงทุนในธุรกิจอื่น
ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
(1) ผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง (อยู่ระหว่าง
การน าเข้า และติ ด ตั้ง เครื่ อ งจั ก ร คาดว่ า จะ
สามารถมี ร ายได้จ ากการผลิ ต และจ าหน่ า ย
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563) (2) จาหน่ายวัตถุ
แต่ ง กลิ่ น และรส เกล็ ด ขนมปั ง แป้ ง ประกอบ
อาหาร เครื่ อ งปรุ ง รส ซอสและน ้า จิ ้ม สี ผ สม
อาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่
แข็ง และ Food Additive
จาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้ง
ประกอบอาหาร เครื่องปรุ งรส ซอสและนา้ จิม้ สี
ผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหาร
แช่แข็ง และ Food Additive
ผลิ ต และจ าหน่ า ยเกล็ ด ขนมปั ง (อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะ
สามารถมี ร ายได้จ ากการผลิ ต และจ าหน่ า ย
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563)
จาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้ง
ประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง (ปั จจุบนั เริ่ม
มีการทาการตลาดและติดต่อลูกค้าแล้ว คาดว่า
จะมีรายได้จากการจาหน่ายภายในไตรมาสที่ 4
ปี 2562)

สัดส่วนทีบ่ ริษัทถือหุ้น
RBF ถื อ หุ้ น จ านวน 36,599,976
หุ้น คิด เป็ น สัด ส่ ว นร้อ ยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน TFF

RBF ถื อ หุ้น จ านวน 364,889 หุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ
ทุนจดทะเบียน BO
RBF ถือหุน้ จานวน 1,209,990 หุน้
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียน PFC
RBF ถื อ หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อ ยละ
100 ของทุนจดทะเบียน RBVN

RBF ถือหุน้ จานวน 12,000 หุน้ คิด
เป็ นสัดส่วนร้อ ยละ 60 ของทุนจด
ทะเบียน RBINT
RBF ถือหุน้ จานวน 16,000 หุน้ คิด
เป็ นสัดส่วนร้อ ยละ 80 ของทุนจด
ทะเบียน RBINM
RBF ถื อ หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อ ยละ
100 ของทุนจดทะเบียน RBCH

บริษัทและบริษัทย่อยมีทีมวิจยั และพัฒนาที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ด้านอาหาร การวิเคราะห์กลิ่นและรสชาติอาหารโดยเฉพาะเป็ นเวลายาวนาน ทาให้บริษัท และบริษัทย่อยสามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ในแบบเฉพาะที่ลกู ค้าต้องการได้ ทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีเอกลักษณ์ แตกต่างและหลากหลาย
จนเป็ นที่นิยมของลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
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ปั จ จุ บั น บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี โ รงงานผลิ ต วัต ถุ ผ สมอาหารตามที่ ก ล่ า วและผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์พ ลาสติ ก
รวม 10 โรงงาน ตัง้ อยู่ที่ซอยลาดพร้าว 101 จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 1 แห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตัง้ อยู่ในโครงการ
แฟคตอรี่แลนด์วงั น้อย 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 5 แห่ง และตัง้ อยู่ในอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง
โดยแต่ละโรงงานใช้เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย มีกระบวนการผลิ ตที่ได้มาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับ
สุขลักษณะและข้อกาหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice Practice : GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อนั ตราย
และจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium
(BRC) มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และ มาตรฐานระบบ
บริห ารงานคุณ ภาพ (ISO 9001) ท าให้ผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษั ท และบริษั ท ย่อ ยได้ร ับ ความไว้ว างใจจากลูก ค้า ทั้ง ในและ
ต่างประเทศ
ปั จจุบนั TFF ได้ปรับปรุ งอาคารและติดตัง้ เครื่องจักรอีก 1 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เพื่อผลิตและจาหน่าย
วัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavor) แล้วเสร็จ และ RBVN ก็อยู่ระหว่างการติดตัง้ เครื่องจักร เพื่อผลิตและจาหน่ายเกล็ ดขนมปั ง
ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม เช่นเดียวกัน RBINM ก็ อยู่ระหว่างดาเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ ยวข้อง เพื่อผลิตและ
จาหน่ายเกล็ดขนมปั ง ที่เมืองจาการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายของประเทศ
เวียดนามภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และประเทศอินโดนีเซียภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 นอกจากนี ้ RBCH ที่กวางเจา
ประเทศจีน ปั จจุบนั เริม่ มีการทาการตลาดและติดต่อลูกค้าแล้ว คาดว่าจะมีรายได้จากการจาหน่ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562
ปั จจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยรวม 7 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทย่อยในประเทศไทย 3 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท
อินโดนีเซีย 2 บริษัท และจีน 1 บริษัท บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว
กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ทัง้ สหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต อินเดีย ปากีสถาน
ออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น
นอกจากนี ้ บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ (1) โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
โดยลงทุนผ่านบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด (TFF) และ (2) โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนผ่าน
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จากัด (PFC) โรงแรมทัง้ สองแห่งตามที่กล่าว บริหารงานโดยกลุม่ แอคคอร์ (ACCOR) ทัง้ นี ้ เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องคงเหลือและเห็นโอกาสในการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
2.1 โครงสร้างรายได้
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้ดงั นี ้
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์
รายได้จากการขาย
1) วัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร
2) กลุม่ แป้งและซอส
3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
4) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
5) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก/1
6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย/2

ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
2,807.69 96.17% 2,632.52 95.74%
1,061.19 36.35% 995.54 36.21%
902.56 30.92% 948.69 34.50%
155.91
5.34% 156.69 5.70%
121.26
4.15% 101.13 3.68%
63.40
2.17%
44.48 1.61%
503.37 17.24% 385.99 14.04%
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ปี 2562
ล้านบาท %
2,776.38 96.34%
1,038.82 36.05%
1,025.71 35.59%
172.31 5.98%
98.81 3.43%
41.16 1.43%
399.57 13.86%
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ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์
ล้านบาท
%
ล้านบาท
% ล้านบาท %
รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม
107.75
3.69% 105.73 3.85% 88.28 3.06%
รายได้จากการดาเนินงาน รวม
2,915.44 99.86% 2,738.25 99.59% 2,864.66 99.40%
/3
รายได้อื่น
4.01
0.14%
11.34 0.41% 17.18 0.60%
รายได้รวม 2,919.45 100.00% 2,749.59 100.00% 2,881.84 100.00%
หมายเหตุ : /1 บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยผลิตตามคาสั่งของลูกค้าและผลิตในลักษณะ OEM เพื่อจาหน่าย
ให้กับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และจาหน่าย ให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป อีกทัง้
ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม โดยจาหน่ายเป็ นแพ็คขนาดตามความต้องการของลูกค้า
/2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย ได้แก่ นมผง ปลอกไส้กรอก และ Food Additive อาทิ กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด (Zodium
Benzoate) สารกันเชือ้ รา (Calcium Propionate) เป็ นต้น
/3 รายได้อื่น ประกอบด้วย กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้คา่ ขนส่งและบริการ รายได้ดอกเบีย้ รายได้คา่ คอมมิชชั่น และอื่นๆ ในปี
2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายยูนิฟอร์มให้พนักงาน รายได้จากการขายแม่พิมพ์ และอื่นๆ ซึง่ บันทึกอยูใ่ นรายได้จากการ
ขาย จานวน 0.17 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี ้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบรายได้จากการขายในปี 2560 -2561 และ ปี 2562 ได้ จึงนารายได้
จากการขายยูนิฟอร์มให้พนักงาน รายได้จากการขายแม่พิมพ์ และอื่นๆ มารวมกับรายได้อื่น โดยตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป บริษัทและบริษัท
ย่อยได้มีการจัดประเภทรายการรายได้จากการขายดังกล่าวไปอยูใ่ นประเภทรายได้อื่น

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายวัตถุที่ใช้เป็ นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients)
โดยมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท ประกอบด้วย วัตถุแต่งกลิน่ และรส (Flavour) แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปั ง เครือ่ งปรุงรส
ซอสและนา้ จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และซือ้ มาและจาหน่ายไปซึง่ สินค้าประเภท Food
Additive สินค้าดังกล่าวนาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครือ่ งดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
นอกจากนี ้ บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยยังผลิต และจาหน่า ยวัต ถุแ ต่งกลิ่น ที่ นาไปเป็ น ส่ว นผสมในนา้ หอมและเครื่องสาอาง
และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ตามรายได้จากการขาย ออกเป็ น 6 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ วัตถุแต่งกลิ่น
และสีผสมอาหาร 2) กลุ่มแป้งและซอส 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์
พลาสติก และ 6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมอีก 2 แห่ง
คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ เพื่อความเข้าใจจึงขออธิบายลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการได้ดงั นี ้
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2.2.1

รายได้จากการขาย

2.2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส่วนใหญ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ขนั้ กลาง และจาหน่ายให้ผูป้ ระกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง
สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 6 กลุม่ ดังนี ้
1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส และสีผสมอาหาร ประกอบด้วย วัตถุแต่งกลิ่นและรส วัตถุแต่งกลิ่นอื่นๆ และสีผสม
อาหาร ซึง่ ผลิตและจาหน่ายโดย RBF TFF และ BO ส่วน PFC จะเป็ นเพียงผูจ้ าหน่ายเท่านัน้ ผลการดาเนินงานใน
ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 สามารถแยกรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ และรส และสีผสม
อาหาร ที่บริษัทและบริษัทย่อยตามที่กล่าวจาหน่ายได้ ดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุแต่งกลิน่ และ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
สีผสมอาหาร แยกรายบริษัท
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
รวมรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและสี 1,061.19
995.54 1,038.82
ผสมอาหาร
1.1) วัตถุแต่งกลิน่ และรส เป็ นวัตถุที่แต่งกลิน่ และรสชาติของอาหารให้นา่ รับประทานยิ่งขึน้ ซึง่ กลุม่ บริษัทสามารถ
ผลิตกลิ่นได้หลากหลายกลิ่น อาทิ กลิ่นผลไม้ กลิ่นเนือ้ สัตว์ กลิ่นผักและสมุนไพรต่างๆ กลิ่นขนมหวาน และ
กลิ่นอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ขนมขบเคีย้ ว
ยา อาหารเสริม รวมถึงอาหารสัตว์ เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เยลลีก่ ลิน่ ต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า “Korokoro” ซึง่ จะเริม่ มีรายได้ในช่วงปลายไตรมาสที่
4 ปี 2562 วัต ถุแ ต่ง กลิ่ น และรสได้ร ับ การวิ จัย และพัฒ นาโดยบุค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้า นอาหาร
โดยเฉพาะทาให้สามารถผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรสต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด ซึ่ง
เป็ นสูตรเฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยบริษัทและบริษัทย่อยที่ผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรส ได้แก่ RBF
และ TFF เป็ นการผลิตตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้าและจาหน่ายให้กับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ และ
ส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี ้ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยยัง ผลิ ต วัต ถุแ ต่ ง กลิ่ น และรสที่ มี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ข นาดเล็ ก ที่ ใ ช้ใ น
อุตสาหกรรมครัวเรือน โรงแรม ร้านอาหาร เพื่อจาหน่ายให้กบั ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไป
ภายใต้ต ราสิ น ค้า “เบสท์ โอเดอร์” ส่ง ออกไปจ าหน่ า ยยัง ประเทศกัม พูช า เวี ย ดนาม และเมี ย นมาร์
สาหรับขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จาหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการจะเป็ นขนาดใหญ่ 5 – 25 กิโลกรัม ส่วนขนาดบรรจุ
ภัณฑ์ที่จาหน่ายให้กบั ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไปจะเป็ นขนาดเล็ก 30 – 60 มิลลิลติ ร
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วัตถุแต่งกลิ่นและรสเลียนธรรมชาติ ตราเบสท์ โอเดอร์

1.2) วัตถุแต่งกลิ่นอื่นๆ เป็ นวัตถุแต่งกลิ่นสาหรับนา้ หอม เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนต่างๆ
(Home care products) อาทิ นา้ ยาซักผ้า สบู่ แชมพูสระผม และนา้ ยาบ้วนปาก เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
TFF จะเป็ นผูน้ าเข้ามาจากต่างประเทศเป็ นหลัก และจาหน่ายให้กับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ
เพื่อนาไปใช้เป็ นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าตามที่กล่าวข้างต้นและจาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริโภค โดยมีขนาด
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ตงั้ แต่ 1 กิโลกรัม ไปจนถึง 25 กิโลกรัม

1.3) สีผสมอาหาร เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อแต่งสีของอาหารให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ อาทิ เพื่อให้มีสีที่
ดึงดูดใจผูบ้ ริโภค เพื่อแต่งสีอาหารที่ อาจเปลี่ยนแปลงไประหว่างกระบวนการแปรรู ปอาหาร และเพื่อแต่ง
สีอาหารที่สธี รรมชาติแปรเปลีย่ นตามฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศเพื่อมิให้ผบู้ ริโภคเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ
ของอาหาร โดยสีผสมอาหารจะเป็ นสีที่มีความปลอดภัยและสามารถรับประทานได้
ในการผลิตสีผสมอาหารจะผลิตโดย BO ส่วนการจาหน่ายสีผสมอาหารให้กับผูป้ ระกอบการใน
อุต สาหกรรมประเภทต่า งๆ จะแบ่ ง การจ าหน่ า ยตามประเภทอุต สาหกรรมดัง นี ้ RBF จ าหน่ า ยให้กับ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอุตสาหกรรมสัตว์ปีก BO จาหน่ายให้กับผูป้ ระกอบการใน
อุต สาหกรรมผลิต ขนม เบเกอรี่ และแปรรู ป อาหาร TFF จ าหน่า ยให้กับ ผู้ป ระกอบการในอุต สาหกรรม
เครือ่ งดื่ม อุตสาหกรรมผลิตขนม โดยสีผสมอาหารที่จาหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม จะเป็ นชนิดสี
ผงในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด 1 กิโลกรัม 20 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัม
นอกจากสีผสมอาหารของกลุ่มบริษัทจะจาหน่ายให้กับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้างต้นแล้ว
บริษั ท ยังจาหน่ายสีผสมอาหารให้กับธุ รกิ จค้าปลีก ขนาดใหญ่ และร้า นค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสิ นค้า
“เบสท์ โอเดอร์” และส่งออกไปจาหน่ายยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ โดยสีผสมอาหารจะ
จาหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไปทัง้ จาหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
มีทงั้ ชนิดสีผงและสีนา้ ซึง่ สีผสมอาหารชนิดผงมีจาหน่ายเป็ นซองขนาดบรรจุ 1 กรัม และ 2 กรัม และจาหน่าย
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 24

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

เป็ นกระป๋ องขนาดบรรจุ 500 กรัม และ 1 กิโลกรัม ส่วนสีผสมอาหารชนิดนา้ มีจาหน่ายในขวดขนาดบรรจุ 30
มิลลิลติ ร 60 มิลลิลติ ร และ 450 มิลลิลติ ร

สีผสมอาหาร ตราเบสท์ โอเดอร์

2) กลุ่ ม แป้ ง และซอส ประกอบด้ว ย เกล็ด ขนมปั ง เบเกอรี่ Premix product และซอสและน า้ จิ ม้ ซึ่ง ผลิต ภัณฑ์
ดังกล่าวผลิตและจาหน่ายโดย RBF BO PFC และจาหน่ายในต่างประเทศผ่าน RBVN และ RBINT ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยในต่างประเทศ ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
กลุม่ แป้งและซอส ดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้ งและซอส
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แยกรายบริษัท
RBF
786.22 818.40 843.44
TFF
0.37
1.41
1.19
/1
BO
40.35
42.30
43.72
/2
PFC
0.66
0.87
1.19
RBVN
67.64
55.96
70.39
RBINT
7.30
29.75
65.71
รวมรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้ งและซอส
902.56 948.69 1,025.71
หมายเหตุ : /1 BO ผลิตและจาหน่ายผงฟู (สูตรซิงเกิล้ แอคติง้ ) ซึ่งจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ประเภท Premix
product
/2 PFC ผลิ ต และจ าหน่ า ยน ้า หวานเข้ม ข้น (Syrup) และซอส ซึ่ง จัด อยู่ ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ก ลุ่ ม แป้ ง และซอส
ประเภทเบเกอรี่ และประเภทซอสและนา้ จิม้ ตามลาดับ
- TFF จาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าของ TFF

2.1) เกล็ดขนมปั ง ผลิตและจาหน่ายโดย RBF ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขนมปั งและทาให้มีลกั ษณะเป็ นเกล็ด
เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการประกอบอาหารประเภททอด โดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีความ
ทัน สมัย มี ก ารพัฒ นาและออกแบบให้สามารถผลิต เกล็ด ขนมปั งได้ห ลายรู ป แบบตามที่ลูก ค้าต้องการ
อาทิ เกล็ดขนมปั งแบบญี่ปนุ่ เกล็ดขนมปั งแบบอเมริกนั เกล็ดขนมปั งแบบแครกเกอร์ และเกล็ดขนมปั งแบบ
ลูกเต๋า เป็ นต้น วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเกล็ดขนมปั งจะใช้วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ และผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ออกแบบ
มาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้เกล็ดขนมปั งที่มีคณ
ุ ภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
การจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผลิตตามคาสั่งซือ้ จากผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
มีขนาดบรรจุตงั้ แต่ 10 กิโลกรัม ถึง 15 กิโลกรัม 2) ผลิตและจาหน่ายภายใต้ตราสินค้าบริษัทและบริษัทย่อย
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 25

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ได้แก่ อังเคิลบาร์นส์ และก๊อบจัง มีขนาดบรรจุตงั้ แต่ 200 กรัม ถึง 10 กิโลกรัม และ 3) รับจ้างผลิตภายใต้ตรา
สิ น ค้ า ของลู ก ค้า (OEM) ซึ่ ง ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการค้า ปลี ก รายใหญ่ มี ข นาดบรรจุ ตั้ง แต่ 200 กรัม
ถึง 10 กิโลกรัม นอกจากบริษัทจะจาหน่ายสินค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการต่างๆ ในประเทศแล้ว บริษั ทยังส่งออก
สินค้าไปจาหน่ายยังต่างประเทศ อาทิ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล อินเดีย อียิปต์ รัสเซีย
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เป็ นต้น

เกล็ดขนมปังแบบญีป่ นุ่

เกล็ดขนมปังแบบอเมริกนั

เกล็ดขนมปังแบบแครกเกอร์

เกล็ดขนมปังแบบลูกเต๋า

เกล็ดขนมปังตราอังเคิลบาร์นส์

เกล็ดขนมปังตราอังเคิลบาร์นส์

เกล็ดขนมปังตราก๊อบจัง

2.2) เบเกอรี่ ได้แก่ มินิบนั และแซนวิช ผลิตและจาหน่ายโดย RBF เป็ นการผลิตตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้าเป็ นหลัก
เพื่อจาหน่ายให้กับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารต่างๆ และส่งออกไปจาหน่ายยัง
ประเทศเวียดนาม จาหน่ายเป็ นแพ็ค แพ็คละ 1 กิโลกรัม นอกจากนี ้ ยังมีผลิตภัณฑ์นา้ หวานเข้มข้นกลิน่ ต่างๆ
(Syrup) ภายใต้ตราสินค้า “Haeyo” และ “Angelo” ซึ่งผลิตและจาหน่ายโดย PFC เพื่อจาหน่ายให้กบั ธุรกิจ
ค้า ปลีก ขนาดใหญ่ ร้า นค้า ปลีกทั่วไป และร้า นอาหารต่างๆ เป็ น การจาหน่ายเป็ นขวดขนาดบรรจุ 750
มิลลิลติ ร และ 1 ลิตร

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 26

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

Syrup กลิ่นต่างๆ ตรา Angelo และตรา Haeyo

แซนวิชและมินบิ นั

2.3) Premix product ผลิตและจาหน่ายโดย RBF เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร สาหรับชุบทอด
อาทิ แป้งทอดกรอบ แป้งชุบทอดปรุงสาเร็จรสกระเทียมพริกไทย รสเผ็ดร้อน แป้งเทมปุระญี่ปนุ่ แป้งคาราเกะ
เป็ นต้น และเครือ่ งปรุงรส เพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ในการผลิตและจาหน่ายจะมีทงั้ การผลิต
ตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตในลักษณะ OEM การผลิตตาม
สูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้า ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” เพื่อจาหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ แ ละ
ร้านค้าปลีกทั่วไป และ “super-find” เพื่อจาหน่ายให้กบั ร้านค้าปลีกทั่วไป ขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จาหน่าย
ให้กบั ผูป้ ระกอบการจะเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด 10 และ 25 กิโลกรัม ส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์ที่จาหน่ายให้กบั ธุรกิจค้า
ปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไป มีขนาดตัง้ แต่ 150 กรัม ไปจนถึง 1 กิโลกรัม สาหรับผลิตภัณฑ์กลุม่
Premix product ยัง รวมถึ ง การผลิต ผงฟู ซึ่ง ผลิต และจ าหน่ า ยโดย RBF (สูต รดับ เบิ ล้ แอคติ ง้ ) และ BO
(สูต รซิ ง เกิ ล้ แอคติ ง้ ) ซึ่ง บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยทั้ง สองจะผลิต ผงฟูต่า งสูต รกัน ตามใบอนุญ าตการผลิ ต
เพื่อจาหน่ายผงฟูให้กบั ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีกทั่วไป และร้านเบเกอรี่ต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า
ได้แก่ “เบสท์ โอเดอร์" มีขนาดบรรจุภัณฑ์ขนาดตัง้ แต่ 30 กรัม ไปจนถึง 17 กิ โลกรัม ผลิตภัณฑ์ Premix
product นอกจากจ าหน่ า ยภายในประเทศแล้ว บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยยั ง ส่ ง ออก Premix product
ไปยังต่างประเทศด้วย อาทิ ประเทศเวียดนาม อิ นโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล อินเดีย อียิปต์ รัสเซีย เยอรมัน
เนเธอร์แลนด์ เป็ นต้น

แป้งทอด

แป้งทอดกรอบรสชาติ

แป้งเทมปุระ

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 27

แป้งคาราเกะ

ผงฟู

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

2.4) ซอสและนา้ จิม้ เป็ นซอสปรุ งแต่งรสชาติอาหาร ซึ่งใช้เป็ นเครื่องปรุ งในการผลิตอาหารเพื่อให้ได้รสชาติตามที่
ต้องการ และสามารถใช้กบั อาหารที่ปรุงสาเร็จเพื่อเพิ่มรสชาติอาหาร อาทิ ซอสไก่บาร์บีคิว นา้ จิม้ หรือนา้ ซอส
รสชาติ ต่า งๆ เป็ น ต้น ผลิต โดย RBF และ PFC ขึน้ อยู่กับ ชนิ ด และกระบวนการผลิต ของซอสและนา้ จิ ม้
การผลิตจะผลิตตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้าที่เป็ นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหาร และส่งออกไป
จาหน่ายยังประเทศเวียดนาม โดยมีบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดตัง้ แต่ 30 กรัม ไปจนถึง 1 กิโลกรัม

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Spray dry และ
ผลิต ภัณ ฑ์อ บแห้ง แบบ Freeze dry ซึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ดัง กล่า วผลิต และจ าหน่า ยโดย PFC ปี 2560 ปี 2561 และ
ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจาหน่ายกลุม่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง แยกรายบริษัท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
RBF
0.40
0.49
0.09
TFF
0.09
0.32
0.03
PFC
155.43
155.88 172.19
รวมรายได้จากการจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
155.92
156.69 172.31
หมายเหตุ : RBF และ TFF จาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าของ RBF และ TFF

3.1) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยผ่านกรรมวิธีอบแห้งด้วยการการเป่ าลมร้อนและ
ไล่ความชืน้ ออกให้อยูร่ ะดับที่กาหนด ผลิตและจาหน่ายโดย PFC วัตถุดิบที่บริษัทนามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
อบแห้งแบบ Air dry เป็ นวัตถุดิบจาพวกเครือ่ งเทศ สมุนไพร และผักต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่บริษัทจัดซือ้ จากผูผ้ ลิต
ภายในประเทศ และมีการทาสัญญาซือ้ ขายผลผลิตและปั จจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น โดยบริษัทจะรับ
ซือ้ เฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานกาหนดเท่านัน้ ซึ่งการผลิตจะมีทงั้ ผลิตตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้าและ
ผลิตตามสูตรมาตรฐาน ในรูปแบบผง ชิน้ เล็กๆ หรือทัง้ ส่วน อาทิ พริกไทยป่ น ตะไคร้ผง ใบมะกรูด แครอท ขิง
อบแห้ง พริกไทย ยี่หร่าอบแห้ง เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry นี ้ PFC ผลิตและจาหน่ายให้กับ
ผู้ป ระกอบการในอุต สาหกรรมต่า งๆในประเทศ อาทิ อุต สาหกรรมอาหาร อาหารสาเร็จ รู ป เครื่อ งดื่ ม
ขนม อาหารสัต ว์ และส่ง ออกไปจ าหน่ายยังประเทศมาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย ญี่ ปุ่ น ไนจี เ รีย อัง กฤษ และ
สหรัฐอเมริกา โดยจาหน่ายในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม

ขิงอบแห้ง

พริกไทยอบแห้ง

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 28

ยีห่ ร่าอบแห้ง

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

3.2) ผลิ ต ภัณ ฑ์อ บแห้ง แบบ Spray dry คื อ การแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์โ ดยผ่ า นกรรมวิ ธี อ บแห้ง ด้ว ยการพ่น ฝอย
ด้วยการทาให้นา้ ในอาหารเหลวระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีลกั ษณะเป็ นผงและมีความชืน้
ต่า อาทิ ไข่ผง อัญชัญผง สตรอเบอร์รี่ผง นา้ ปลาผง และชาเขียวผง เป็ นต้น ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้ง
แบบ Spray dry บริษัทจะใช้เทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า Encapsulation technology ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีสาหรับ
การผลิตกลิ่นชนิดผง (Flavor powder) ที่สามารถเก็บกักกลิ่นเอาไว้และป้องกันปฏิกิริยาทางเคมีที่จะส่งผล
กระทบต่อกลิ่น กลุม่ ผลิตภัณฑ์นีผ้ ลิตและจาหน่ายโดย PFC สาหรับวัตถุดิบที่ใช้สว่ นใหญ่บริษัทจะซือ้ จาก
ภายในประเทศ และมีการทาสัญญาซือ้ ขายผลผลิตและปั จจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น โดยจะรับซือ้
เฉพาะผลผลิต ที่ ได้ต ามมาตรฐานก าหนดเท่านั้น ซึ่ง การผลิต จะเป็ น การผลิต ตามคาสั่งของลูก ค้าและ
จาหน่ายให้กับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสาเร็จรู ป
เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์ และส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย และปากีสถาน โดยจาหน่ายในบรรจุภณ
ั ฑ์
ขนาด 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม

หอมใหญ่ผง

เนือ้ สัตว์ผง

นา้ ปลาผง

สตรอเบอร์รผี่ ง

ชาเขียวผง

3.3) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze dry คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ดว้ ยการทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และทาให้ผลึก
ไอนา้ ระเหิดออกไปและลดความชืน้ ของอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็ นอาหารแห้งที่มีคณ
ุ ภาพสูง มีการคืนตัวที่
ดี สามารถรักษาคุณภาพและเนือ้ สัมผัสได้ดีกว่าการทาแห้งด้วยวิธีอื่น อาทิ พริกอบแห้ง บร๊อคโคลี่อบแห้ ง
แครอทอบแห้ง ไข่อบแห้ง เนือ้ ไก่อบแห้ง ผงชาเขียว เป็ นต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นีผ้ ลิตโดย PFC จะใช้วตั ถุดิบ
จาพวกผัก ผลไม้ เนือ้ สัตว์ ไข่ นม เป็ นต้น ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจัดซือ้ จากภายในประเทศ มีการทาสัญญาซือ้
ขายผลผลิตและปั จจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น และจะรับซือ้ เฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานกาหนด
เท่านัน้ ซึ่งการผลิตจะผลิตตามคาสั่งของลูกค้าและจาหน่ายให้ กับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่า งๆ
ในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสาเร็จรู ป เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์ และส่งออกไปยังประเทศ
ญี่ ปุ่ น และประเทศในทวี ป ยุโ รป ผลิ ต ภัณ ฑ์อ บแห้ง แบบ Freeze dry มี จ าหน่ า ยในบรรจุ ภัณ ฑ์ข นาด
10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บร๊อคโคลีอ่ บแห้ง

พริกอบแห้ง

ไข่อบแห้ง

แครอทอบแห้ง

เนือ้ ไก่อบแห้ง

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ผลิตและจาหน่ายโดย PFC ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีรายได้จากการ
จาหน่ายกลุม่ ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง แยกรายบริษัท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
RBF
0.02
0.03
PFC
121.26 101.11
98.65
RB(CH)
0.13
รวมรายได้จากการจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง
121.26 101.13
98.81
หมายเหตุ : RBF จาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าของ RBF

เป็ นผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่ผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว เรียกว่า Individual Quick Frozen
(IQF) ซึ่งใช้อากาศเป็ นตัวกลางให้เกิดการแข็งตัวของผลิตภัณฑ์ จึงทาให้อาหารมีคณ
ุ ภาพดี ไม่เ กาะกันเป็ นก้อน
กลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภทนี ผ้ ลิต โดย PFC ใช้วัต ถุดิ บ จ าพวกผัก ผลไม้ เนื อ้ สัต ว์ เป็ น ต้น ซึ่ง เป็ น การจัด ซื อ้ จาก
ภายในประเทศ และมีการทาสัญญาซือ้ ขายผลผลิตและปั จจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น โดยบริษัทจะรับซือ้
เฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานกาหนดเท่านัน้ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งด้วยกรรมวิธี IQF มีทงั้ ผลิตภัณฑ์อาหาร
แช่แข็ง พร้อมปรุง (Ready-to-Cook) อาทิ เนือ้ สัตว์แช่แข็ง ผัก ผลไม้ ที่ห่นั เป็ นชิน้ เล็ก เป็ นต้น และผลิตภัณฑ์อาหาร
แช่แข็งพร้อมรับประทาน (Ready-to-Eat) อาทิ ปอเปี๊ ยะทอด ถุงทอง กล้วยทอด ข้าวผัดกระเพราไก่ ข้าวแกงกะหรี่
ญี่ ปุ่น ต้มยากุ้ง ข้าวเหนียวมะม่วง เป็ นต้น ในการผลิต PFC จะผลิตตามคาสั่งของลูกค้าและจาหน่ายให้กับ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสาเร็จรูป และขนม และส่งออกไป
ยังประเทศญี่ ปนุ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรป และมีการผลิตแบบ OEM เพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศในทวีปยุโรปด้วย โดยจาหน่ายในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดตามความต้องการของลูกค้า
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ต้มยากุง้

ข้าวกระเพราไก่

ผักรวมแช่แข็ง

ปอเปี ๊ ยะทอด

ผลไม้รวมแช่แข็ง

5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตและจาหน่ายโดย RBF ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีรายได้จากการจาหน่าย
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจาหน่ายกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แยกรายบริษัท
RBF
63.40
44.46
41.16
PFC
0.02
รวมรายได้จากการจาหน่ายกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
63.40
44.48
41.16
หมายเหตุ : PFC จาหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าของ PFC

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะผลิตและจาหน่ายโดย RBF ซึ่งบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่จาหน่ายมีหลายชนิดขึน้ อยู่
กับวัตถุดิบที่นามาใช้ผลิตและปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกัน และพลาสติกแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะมีคณ
ุ สมบัติที่
แตกต่างกันและนาใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เป็ นการผลิตตามคาสั่งของลูกค้าและผลิตในลักษณะ OEM
เพื่ อ จ าหน่ า ยให้กับ ผู้ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมอาหาร เครื่ อ งดื่ ม รวมถึ ง ผู้ผ ลิ ต ชิ ้น ส่ว นอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์
และจาหน่ายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป อีกทัง้ ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยจาหน่ายเป็ นแพ็คขนาดตามความ
ต้องการของลูกค้า ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผลิตเองเป็ นส่วนน้อย เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย
ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่มีรูปแบบแตกต่างกันกับบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิตเพื่อจาหน่าย โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยสั่งซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่สามารถผลิตเองได้จากผูจ้ าหน่ายในประเทศ

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 31

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของบริษัทมี 4 ชนิด ได้แก่ PET (Polyethylene Teraphthalate) PP (Polypropylene)
PS (Polystyrene) และ PLA (Polylactic acid) ซึง่ แต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัติและการนาไปใช้งานโดยสรุปได้ดงั นี ้
คุณสมบัติ
การนาไปใช้งาน
PET - ทนต่อนา้ และนา้ มัน
- ถาดใส่อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ทนต่อความร้อนและความเย็น
- ถาดอาหาร
- ป้องกันความชืน้ ได้ดี
- ถาดขนม
- อัตราการหดตัวต่า
- แก้วนา้
- มีความใสและความคงตัวสูง
PP - ผิวแข็ง ทนทานต่อการขีดข่วน
- ถาดอาหารแช่แข็ง
- ทนต่อสารเคมี
- แก้วนา้
- มีความต้านทานการซึมผ่านของไอนา้ และก๊าซ
- ถ้วยใส่ไมโครเวฟ
- ทนต่ออุณหภูมิสงู ที่ใช้ในการฆ่าเชือ้ ได้
- ผสมสีได้ง่าย
PS - ขึน้ รูปได้ดี
- ถาดบรรจุผกั ผลไม้ อาหารแห้ง
- ทนต่อความร้อนและความเย็น
- แก้วนา้
- ไม่ทนต่อนา้ มัน
PLA - สั ง เคราะห์ จ ากกรดแลคติ ก ซึ่ ง ได้ จ ากข้า วโพด มั น - สามารถใช้ทดแทน PET
สาปะหลัง ข้าวสาลี อ้อย
- ถาดบรรจุผกั ผลไม้ เบเกอรี่
- มีความคงรูปและความแข็งแรงสูง
- แก้วนา้
- มีความใส
- ฝาปิ ด ฝาแก้ว
- เปราะมาก
- สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 32

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

6) กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ซื้ อ มาเพื่ อ จ าหน่ า ย ประกอบด้ว ย นมผง ปลอกไส้ก รอก และ Food Additive อื่ น ๆ อาทิ
กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด (Zodium Benzoate) สารกันเชือ้ รา (Calcium Propionate) และสารทาให้
เนื อ้ นุ่ม เป็ น ต้น โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซือ้ มาเพื่อ จาหน่าย ถื อ เป็ น ส่วนเติมเต็ มผลิตภัณ ฑ์ส่วนประกอบอาหาร
(Food Ingredients) ที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจาหน่าย เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครบวงจร ในการจาหน่ายจะจาหน่ายในนาม RBF TFF และ BO ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีรายได้จากการจาหน่ายกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย ดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอื้ มาเพื่อจาหน่าย
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แยกรายบริษัท
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
รวมรายได้ จ ากการจ าหน่ า ยกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ซื้ อ มาเพื่ อ
503.37
385.99 399.57
จาหน่าย
หมายเหตุ : PFC จาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอื ้ มาขายไป เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าของ PFC ที่ตอ้ งการซือ้
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนีใ้ นมูลค่าไม่มาก

6.1) นมผง เป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากนา้ นมที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชือ้ และทาให้เป็ นผง ซึ่งมีหลากหลายชนิด
สาหรับชนิดที่บริษัทจาหน่าย ได้แก่ นมผงเต็มมันเนย นมผงขาดมันเนย และเวย์โปรตีน โดย TFF เป็ นผูน้ า
เข้า นมผงชนิ ด ดัง กล่า วจากต่า งประเทศ ได้แ ก่ ประเทศออสเตรเลี ย นิ ว ซี แ ลนด์ และสาธ ารณรัฐ เชค
เพื่ อ จ าหน่า ยให้กับ ผู้ป ระกอบการในอุต สาหกรรมอาหาร เครื่อ งดื่ ม อาหารเสริม อาหารสัต ว์ เป็ น ต้น
นอกจากนี ้ RBF ยังนาเข้านมผงเพื่อทาการรีแพค (Repack) และจาหน่ายให้กบั ร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตรา
สินค้าของบริษัท ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” ในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด 1 กิโลกรัม

6.2) ปลอกไส้กรอก เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาทิ โปรตีนข้าวสาลี โปรตีนข้าวโพด คอลลาเจน
เป็ นต้น โดย RBF นาเข้าปลอกไส้กรอกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเชค และสวีเดน
ซึ่งปลอกไส้กรอกมีห ลายชนิด อาทิ ปลอกเซลลูโลส และปลอกคอลลาเจน เป็ นต้น เพื่อจาหน่ายให้กับ
ผู้ป ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรู ปจากสัตว์ (Meat processing) อาทิ ไส้ก รอก แหนม หมูยอ
เป็ นต้น ซึง่ เริม่ มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ อินโดนีเซีย
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

6.3) Food Additive และอื่นๆ เป็ นสารเคมีที่ใช้ผสมอาหารเพื่อให้อาหารมีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ โดย Food
Additive ที่บริษัทจาหน่าย อาทิ 1) กรดมะนาว (Citric Acid) มีคณ
ุ สมบัติให้ความเปรีย้ วแก่อาหาร ป้องกัน
การเปลี่ยนสีของผักผลไม้ ควบคุมความเป็ นกรดด่าง ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสาอาง เกษตร
2) สารกันบูด (Zodium Benzoate) มีคณ
ุ สมบัติยบั ยัง้ หรือทาลายจุลนิ ทรียท์ ี่ทาให้อาหารเน่าเสียและไม่ทาให้
รสชาติ เ ปลี่ ย น ใช้ใ นอุต สาหกรรมอาหาร เครื่ อ งดื่ ม เบเกอรี่ 3) สารกัน เชื ้อ รา (Calcium Propionate)
มีคณ
ุ สมบัติยบั ยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ราและแบคทีเรียได้ดี ใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ และ 4) สารทาให้
เนือ้ นุ่ม มีคุณสมบัติทาให้เส้นใยในเนือ้ สัตว์คลายความเหนียวทาให้เนือ้ นุ่มขึน้ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
โดย TFF เป็ นผูน้ าเข้า Food Additive จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย และจาหน่ายให้กบั
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี ้ Food Additive ยังจาหน่ายโดย RBF ให้กับธุรกิจค้าปลีก
ขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ “เบสท์ โอเดอร์” โดยทาการรีแพค
(Repack) และจาหน่ายในบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด 500 กรัม และ 600 กรัม
นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการซือ้ ผลิตภัณฑ์วตั ถุแต่งกลิน่ อื่นๆ มาเพื่อจาหน่าย ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัท
ย่อยจะเริม่ ทาการผลิตและจาหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ อื่นๆ โดยคาดว่าจะมีรายได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

กรดมะนาว

สารกันบูด
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สารกันเชือ้ รา

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการสงเสริมการลงทุน
PFC ซึง่ เป็ นบริษัทย่อย ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จานวน 2 ฉบับ ซึง่ มี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี ้
1) เลขที่ 1781(2)/2553 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอบแห้ง และ
ผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
สิทธิประโยชน์
มาตรา 28 ให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ ที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
โดย PFC เริม่ ใช้สทิ ธิประโยชน์ในปี 2556 และคงเหลือสิทธิประโยชน์จานวน 2 ปี
วรรคสาม รายได้ที่ตอ้ งนามาคานวณกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตามวรรค
หนึ่ ง ให้ร วมถึ ง รายได้จ ากการจ าหน่ า ยผลพลอยได้ ได้แ ก่ เศษหรื อ ของเสี ย จาก
กระบวนการผลิต
วรรคสี่ ในกรณี ที่ประกอบกิ จการขาดทุนในระหว่างเวลาได้ รบั ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมจะได้รบั อนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่
เกิ ดขึน้ ในระหว่างนัน้ ไปหักออกจากกาไรสุทธิ ที่เกิดขึน้ ภายหลังระยะเวลาการได้รบั
ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิ น 5 ปี นับแต่วันพ้นกาหนดเวลานัน้
โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี หนึง่ หรือหลายปี ก็ได้
มาตรา 34 ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม ซึ่งได้รบั
ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลนัน้
มาตรา 35 (3) ให้ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อานวยความ
สะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
เงื่อนไข
จะต้องมีทนุ จดทะเบียนที่เรียกชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 52.00 ล้านบาท
บุค คลผู้มี สัญ ชาติ ไ ทยจะต้อ งถื อ หุ้น รวมกัน ทั้ง สิ น้ ไม่ น ้อ ยกว่า ร้อ ยละ 51.00 ของ
ทุนจดทะเบียน
จะต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่นอ้ ยกว่า 1.00 ล้านบาท
จะต้องดาเนินการให้ได้รบั ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO
14000 หรือ มาตรฐานสากลอื่ น ที่ เ ที ย บเท่า ภายใน 2 ปี นับ แต่วัน ที่ เ ปิ ด ด าเนิ นการ
หากไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิ แ ละ
ประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นเวลา 1 ปี
จะต้องตัง้ โรงงานในท้องที่จงั หวัดเชียงใหม่ โดยสถานที่ ตงั้ โรงงานต้องไม่อยู่ในเขตหวง
ห้ามตามประกาษผังเมืองของจังหวัด และต้องได้รบั อนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม
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หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ทัง้ นี ้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วนั เปิ ดดาเนินการ
จะย้ายโรงงานไปตัง้ ในท้องที่อื่นมิได้
2) เลขที่ 61-0079-1-00-1-0 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตพืชผักผลไม้อบแห้ง (Freeze
Dry) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
สิทธิประโยชน์
มาตรา 28 ให้ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิ จ การนั้น โดย PFC เริ่มใช้สิทธิ ประโยชน์ในเดือนกรกฎาคม 2562 และคงเหลือสิทธิ
ประโยชน์จานวน 5 ปี
วรรคสาม รายได้ที่ตอ้ งนามาคานวณกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตามวรรค
หนึ่ ง ให้ร วมถึ ง รายได้จ ากการจ าหน่ า ยผลพลอยได้ ได้แ ก่ เศษหรื อ ของเสี ย จาก
กระบวนการผลิต
วรรคสี่ ในกรณี ที่ประกอบกิ จการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบั ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมจะได้รบั อนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่
เกิ ดขึน้ ในระหว่างนัน้ ไปหักออกจากกาไรสุทธิ ที่เกิดขึน้ ภายหลังระยะเวลาการได้รบั
ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลมีกาหนดเวลาไม่เกิ น 5 ปี นับแต่วัน พ้นกาหนดเวลานัน้
โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี หนึง่ หรือหลายปี ก็ได้
มาตรา 34 ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม ซึ่งได้รบั
ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ตลอด
ระยะเวลาที่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลนัน้
เงื่อนไข
จะต้องมีทนุ จดทะเบียนที่เรียกชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่า 52.00 ล้านบาท
บุ ค คลผู้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยจะต้ อ งถื อ หุ้ น รวมกั น ทั้ ง สิ ้น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 51.00
ของทุนจดทะเบียน
จะต้องมีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่นอ้ ยกว่า 1.00 ล้านบาท
จะต้องดาเนินการให้ได้รบั ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO
14000 หรือ มาตรฐานสากลอื่ น ที่ เ ที ย บเท่า ภายใน 2 ปี นับ แต่วัน ที่ เ ปิ ด ด าเนิ นการ
หากไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิ แ ละ
ประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นเวลา 1 ปี
จะต้องตัง้ โรงงานในท้องที่จงั หวัดเชียงใหม่ โดยสถานที่ตงั้ โรงงานต้องไม่อยู่ในเขตหวง
ห้ามตามประกาศผังเมืองของจังหวัด และต้องได้รบั อนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ทัง้ นี ้ ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วนั เปิ ดดาเนินการ
จะย้ายโรงงานไปตัง้ ในท้องที่อื่นมิได้
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.2.1 กลยุทธ์การตลาด
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product)
บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยให้ความสาคัญ กับ คุณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ต่างๆที่ ผลิต ออกจ าหน่ายและ
ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร ดังนัน้ บริษัทและ
บริษัทย่อยจึงเน้นการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบทางด้านกายภาพ เคมี จุลนิ ทรีย ์ และประสาทสัมผัส เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด ไปใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพที่อยู่ระหว่างกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์สาเร็จรู ป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สาเร็จรู ปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
อาหาร ตรงตามความต้องการของลูกค้า และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ลกู ค้า
เพื่อให้ม่นั ใจว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ให้อยูใ่ นสภาพดี ฉลากมีความถูกต้องและครบถ้วน
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาและพัฒนาเครือ่ งจักรให้มีคณ
ุ ภาพและมีระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
เพื่อรองรับการผลิตในปริมาณมากและยังคงประสิทธิภาพในการผลิต ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั การ
รับรองมาตรฐานต่างๆในด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าจากสถาบันชัน้ นา ได้แก่ มาตรฐาน
รับ รองเกี่ ย วกั บ สุข ลัก ษณะและข้อ ก าหนดการผลิ ต ( Good Manufacturing Practice Practice : GMP)
มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points :
HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน Food Safety System Certification
(FSSC) 22000 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ HALAL และมาตรฐานระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ (ISO 9001)
อีกทัง้ ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายให้กับธุรกิ จค้าปลีกขนาดใหญ่ แ ละร้านค้าปลีก ทั่วไปนัน้ ได้มีการขอเลข อย.
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย และได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพ และความปลอดภั ย
ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีฝ่ายการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทาหน้าที่คิดค้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายและครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัท
ย่อยมีความแตกต่าง หลากหลาย และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลอกเลียนแบบสินค้าได้ยาก
อีกทัง้ บริษัทยังให้ความสาคัญในการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ทงั้ ในด้านกลิน่ และรสชาติใหม่ที่เป็ น
ที่ชื่นชอบของผูบ้ ริโภค พัฒนาและปรับปรุ งกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึน้ เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์
พร้อมทัง้ เพิ่มยอดการผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยยังคงรักษาไว้ซงึ่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทาให้สามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ดา้ นการกาหนดราคา (Price)
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการกาหนดราคาโดยบวกกาไรส่วนเพิ่มหรือกาไรขัน้ ต้นจากต้นทุน
การผลิตหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย แยกตามประเภทสินค้า โดยราคาที่จะเสนอขายจะต้องมี
กาไรขัน้ ต้นสูงกว่ากาไรขัน้ ต้นขัน้ ต่าที่บริษัทกาหนดไว้ ซึ่งฝ่ ายบริหารจะพิจารณาอนุ มตั ิราคาขายประกอบกับ
ปั จจัยอื่นๆ อาทิ การพิจารณามูลค่าเพิ่มที่เกิ ดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลักษณะและ
คุณ สมบัติ ของผลิตภัณ ฑ์มีความแตกต่างและมีเ อกลัก ษณ์เฉพาะตัว ซึ่ง เป็ นผลจากการวิจัยและพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ของบุคลากรของบริษัท ปริมาณการสั่งซือ้ ความเร่งด่วนในการจัดส่ง และเงื่อนไขการชาระเงิน เป็ น
ต้น ทัง้ นี ้ หากมีการต่อรองราคา ฝ่ ายขายจะดาเนินการตามนโยบายการให้สว่ นลดที่ระบุในอานาจอนุมตั ิ
กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
บริษัทได้แบ่งกลุม่ ลูกค้าของบริษัทเป็ นสามกลุม่ หลักๆได้แก่ 1.กลุม่ ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
และเครือ่ งดื่ม 2.กลุม่ ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเลีย้ ง 3.กลุม่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีก
ดังนัน้ บริษัทจึงมีกลยุทธ์ดา้ นช่องทางจัดจาหน่ายแตกต่างกันดังนี ้
1. กลุ่ม ผู้ป ระกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรมอาหารและเครื่ อ งดื่ ม

บริ ษั ท จะมี ฝ่ ายขายจะเป็ น ผู้ติ ด ต่ อ กับ
ผูป้ ระกอบการ เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า แล้วพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
และจาหน่ายสินค้าถึงลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ
2. กลุ่มผูป
้ ระกอบการร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเลีย้ ง (Food Service) บริษัทจะมีฝ่ายขายเป็ นผูต้ ิดต่อกับ
ผูป้ ระกอบการ เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า แล้วพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
โดยบริษัทยังขายสินค้าผ่านผูป้ ระกอบกิจการขายส่งขนาดใหญ่ในประเทศและผูน้ าเข้า/ผูก้ ระจายสินค้าใน
ต่างประเทศ
3. กลุ่มผูป
้ ระกอบการธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีก บริษัทจะมีฝ่ายขายและฝ่ ายการตลาดในการติดต่อผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีกในประเทศเพื่อนาสินค้าไปวางจาหน่ายในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า การจัดทาโปรโมชั่น
เพื่อกระตุน้ ยอดขาย
ปั จจุบนั บริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน เพื่อเป็ นผูน้ าเข้าผลิตภัณ ฑ์ของ
กลุ่มบริษัทจากประเทศไทยและจาหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศดังกล่าว เพื่อประโยชน์ดา้ นการขนส่งของ
บริษัทและอานวยความสะดวกกับลูกค้าที่ไม่ตอ้ งการเป็ นผูน้ าเข้าเอง
โครงสร้างรายได้จากการขายแยกตามช่องทางการจาหน่ายในปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 แสดง
ตามตารางดังนี ้
โครงสร้างรายได้จากการขาย
แยกตามช่องทางการจาหน่าย
ขายโดยตรง

ปี 2560/1
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
2,787.21 99.27% 2,609.57 99.13% 2,758.12 99.34%

ขายผ่านตัวแทนจาหน่าย
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 จานวน 0.17 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการ
จัดประเภทรายการรายได้จากการขายอื่นไปอยูใ่ นประเภทรายได้อื่น
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กลยุทธ์ดา้ นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่
รู จ้ กั ของลูกค้า ช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัท ได้แก่ การเข้าร่วมงานจัดแสดง
สินค้าในงานแสดงสินค้าสาหรับผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับอาหารทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็ นที่รูจ้ กั มากขึน้ สร้างโอกาสในการพบปะลูกค้ารายใหม่
และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม ซึ่งถือเป็ นการทาประชาสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มลูกค้า อีกทัง้ เป็ นการ
สารวจข้อมูลคูแ่ ข่ง ภาวะการตลาดและการแข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้มีศกั ยภาพในการแข่งขันมาก
ยิ่งขึน้ งานจัดแสดงสินค้าที่บริษัทเข้าร่วม อาทิ งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ANUGA
ประเทศเยอรมัน งาน SIAL ประเทศฝรั่งเศส งาน GULFOOD ที่ประเทศดูไบ งาน FOODEX ประเทศญี่ ปนุ่
งาน Food Ingrediant ASIA ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย งาน THAIFEX Food of Asia ประเทศไทย
เป็ นต้น
นอกจากการเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าตามที่กล่าวแล้ว เพื่อเป็ นการสร้างตราสินค้าของบริษัทให้
เป็ นที่รูจ้ ักมากขึน้ บริษัทและบริษัทย่อยยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ การแจกผลิ ตภัณฑ์ไปกับ
ผลิตภัณฑ์ค่เู คียง เช่น การแจกแป้งทอดกรอบในแผงขายส่งไก่สด การแจกผลิตภัณฑ์ให้กบั คณะคหกรรมใน
มหาวิทยาลัย เทคนิค และอาชีวะศึกษา เพื่อสนับสนุนเป็ นวัตถุดิบในการเรียนการสอน เป็ นต้น
2.2.2.2 ลักษณะลูกค้าและกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. ผู้ป ระกอบการในอุต สาหกรรมต่างๆ ทั้ง ในประเทศและต่า งประเทศที่ป ระกอบอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม ขนมขบเคีย้ ว และอาหารสัตว์ (อาทิ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) บริษัท เดอะ ไมเนอร์
ฟู้ด กรุ ๊ป จากัด (มหาชน) เป็ นต้น) สาหรับผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมในต่างประเทศที่เป็ นลูกค้าของบริษัทและ
บริษัทย่อยก็จะมีมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลางและ
เอเชียใต้ ทัง้ สหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และ
สหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ลูกค้าตามที่กล่าวจะนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยไปผลิตเป็ นสินค้าและ
จาหน่ายให้กบั ผูบ้ ริโภค ในการสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จะสั่งซือ้ ในลักษณะ Made to order
เป็ นหลัก ใน ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายให้กลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 87.60 ของรายได้จากการขายรวม
2. ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้ากลุม่ นี ้ จะสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ในลักษณะ OEM ภายใต้
ตราสินค้าของลูกค้าเอง อาทิ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด ซึง่ เป็ นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส เป็ นต้น รวมทัง้
สั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ตามสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์
โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ใน ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย
มีรายได้จากการขายให้กลุ่ม ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.25 ของรายได้จากการ
ขายรวม
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3. ร้านค้าปลีกทั่วไป อาทิ ร้านขายของชา ยี่ป๊ั ว ซาปั๊ ว เป็ นต้น จะซือ้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตรา
สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊ อปจัง” “Haeyo”
“Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายให้กลุม่ ลูกค้าร้านค้า
ปลีกทั่วไป คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.16 ของรายได้จากการขายรวม
โครงสร้างรายได้จากการขายแยกตามกลุม่ ลูกค้าในปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 แสดงตามตารางดังนี ้
ปี 2560/1
ปี 2561
ปี 2562
โครงสร้างรายได้จากการขาย
แยกตามกลุ่มลูกค้า
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
กลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
2,479.22 88.30% 2,234.47 84.88% 2,432.05 87.60%
กลุม่ ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
199.00 7.09% 217.41
8.26%
173.40 6.25%
กลุม่ ลูกค้าร้านค้าปลีกทั่วไป
129.47 4.61% 180.64
6.86%
170.93 6.16%
/1
รวมรายได้จากการขาย
2,807.69 100.00% 2,632.52 100.00% 2,776.38 100.00%
หมายเหตุ : /1 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายยูนิฟอร์มให้พนักงาน รายได้จาก
การขายแม่พิมพ์ และอื่นๆ จานวน 0.17 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภท
รายการรายได้จากการขายอื่นไปอยูใ่ นประเภทรายได้อื่น

ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัทย่อยตัง้ เป้าที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้มากขึน้ ปั จจุบนั มีบริษัทย่อยใน
ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน ปั จจุบนั RBVN อยู่ระหว่างการนาเข้าและติดตัง้ เครื่องจักร เพื่อผลิตและ
จาหน่ายเกล็ดขนมปั ง ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม คาดว่าจะมี รายได้จากการผลิตและจาหน่ายภายในไตร
มาสที่ 1 ปี 2563 และ RBINM ก็อยูร่ ะหว่างดาเนินการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปัง
ที่เมืองจาการ์ตา้ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าจะมีรายได้จากการผลิตและจาหน่ายภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
โครงสร้างรายได้จากการขายในประเทศและส่งออกในปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 แสดงตามตาราง
ดังนี ้
โครงสร้างรายได้จากการขาย
ในประเทศและส่งออก
ในประเทศ
ส่งออก
รวมรายได้จากการขาย

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
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%
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ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
ในไตรมาสที่สามของปี 2562 เศรษฐกิจโลกยังคงมีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่องจากครึง่ แรกของปี ตามการ
ชะลอตัว ของประเทศเศรษฐกจิ หลักซึ่งก้าวเข้าสู่การขยายตัวต่าสุดในรอบหลายไตรมาส โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ (ต่ า สุดในรอบ 12 ไตรมาส) และเศรษฐกิ จจี น (ต่ า สุดในรอบ 111 ไตรมาส) ประกอบกับทิศทางของ
มาตรการกี ดกันทางการค้าที่มีความไม่แน่นอนตลอดทัง้ ไตรมาส ส่งผลให้การส่งออกและเศรษฐกิ จของกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ กลุม่ ประเทศอาเซียน และประเทศกาลังพัฒนาที่สาคัญอื่น ๆ ยังคงมีทิศทางชะลอตัวลง
อย่างต่อเนื่อง ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแยกตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรปแบบไร้ขอ้ ตกลง อัตราเงิน
เฟ้อที่ยงั อยู่ใน ระดับต่ากว่าเป้าหมายของนโยบายการเงินทาให้ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจสาคัญๆผ่อน
คลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับธนาคารกลางของประเทศในเอเชียหลายประเทศที่ผอ่ น
คลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมเช่น ธนาคารกลางจีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย
ในปี 2563 เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกยังมีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวในเกณฑ์ต่า ในกรณีฐาน คาดว่า
ความรุนแรงของมาตรการกีดกันทางการค้าจะเริม่ ผ่อนคลายลง เมื่อรวมกับ การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ
ประเทศต่าง ๆ ในปี 2562 ซึง่ คาดว่าจะเอือ้ อานวยต่อการฟื ้ นตัวของประเทศสาคัญอื่น ๆ มากขึน้ โดยเฉพาะ
อินเดีย ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาเซียน และประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ ซึง่ บางส่วนได้รบั ประโยชน์จากการ
เบี่ยงเบนของทิศทางการค้า และการปรับตัวของการลงทุนระหว่างประเทศ คาดว่าเศรษฐกิจโลกและปริมาณ
การค้าโลกในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 3.3 และร้อยละ 2.8 ตามลาดับ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1 และ
ร้อยละ 1.5 ในปี 2562
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอลงจากร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อน และเป็ นอัตรา
การขยายตัวต่าสุดในรอบ 12 ไตรมาส มาจากการลดลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม การปรับตัวลดลงของดัชนี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายซือ้ ภาคอุตสาหกรรมที่อยูใ่ นระดับ 49.4 นอกจากนี ้ การลงทุนภาคเอกชนมีอตั ราขยายตัวต่าสุดในรอบ
12 ไตรมาส จากการชะลอตัวของการลงทุนที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับการปรับตัวดีขนึ ้ ของภาคการจ้างงาน การส่งออกลดลงมาที่รอ้ ยละ 1.8 และการนาเข้าลดลงมาที่รอ้ ย
ละ 1.4 อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานอยูท่ ี่รอ้ ยละ1.8 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า และต่ากว่าเป้าหมายนโยบายการเงิน ที่รอ้ ย
ละ 2.0 โดยล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงมาที่รอ้ ยละ 1.50 - 1.75 เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 ชะลอลงจากร้อยละ 2.4 และต่ าสุดในรอบ 4 ปี โดย
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะคงนโยบายการเงินไว้ในระดับเดิม หากแรงกดันของมาตรการกีดกันทางการ
ค้าาและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจไม่เพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
เศรษฐกิจยูโรโซน ขยายตัวในเกณฑ์ต่าที่รอ้ ยละ 1.2 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการปรับมาตรฐานไอเสียรถยนต์ ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนยัง
ขยายตัวต่อเนื่องตามการจ้างงานที่ปรับตัวดีขนึ ้ ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลีย่ อยูท่ ี่รอ้ ยละ 0.9 ลดลงจากร้อยละ 1.4
ในไตรมาสที่ 2 ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรปดาเนินมาตรการผ่อนคลายการเงิน เพิ่มเติม เศรษฐกิจยูโรโซนในปี
2563 คาดว่ า จะขยายตัว ร้อ ยละ 1.3 ปรับ ตัว ดี ขึ น้ จากร้อ ยละ 1.1 ในปี 2562 เป็ น ผลจากการปรับ ตัว ของ
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อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ การขยายตัวดีขนึ ้ ของการใช้จา่ ยภายในประเทศ อย่างไรก็ดี ยังมีความเสีย่ งจากการ
เจรจาทางการค้าระหว่าง สหรัฐฯ และ สหภาพยุโรป ที่จะส่งผลต่อ การปรับขึน้ อัตราภาษี นาเข้ายานยนต์และ
ชิ น้ ส่วน ความไม่แน่นอนของผลการเจรจาเพื่อออกจากสหภาพยุโรป ของสหราชอาณาจักร รวมถึง เหตุการณ์
ประท้วงในสเปน และเงื่อนไขทางการเมืองของอิตาลี
เศรษฐกิ จ ญี่ ปุ่ น ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.3 เร่งขึน้ จากร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนรวมขยายตัวร้อย
ละ 2.5 และร้อยละ 4.1 ตามลาดับ การส่งออกลดลงร้อยละ 1.2 ในขณะที่การนาเข้าขยายตัวร้อยละ 2.0 สาหรับ
อัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ที่รอ้ ยละ 0.3 ซึ่งต่า กว่าเป้าหมายนโยบายการเงินที่ระดับร้อยละ 2.0 ส่งผลให้ธนาคาร
กลางญี่ปนยั
ุ่ งคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายไว้ที่ระดับเดิม เศรษฐกิจญี่ปนุ่ ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.6
ชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.9 ในปี 2562 การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกมีแนวโน้มที่จะฟื ้ นตัวได้อย่างช้า ๆ
การจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 จะช่วยกระตุน้ การใช้จ่ายภายในประเทศและการ
ท่องเที่ยวได้
เศรษฐกิจจีน ขยายตัวร้อยละ 6.0 เท่ากับการขยายตัวในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็ นอัตราการขยายตัว
ต่าสุดในรอบ 28 ปี การส่งออกลดลงเป็ นไตรมาสที่สองที่รอ้ ยละ 0.4 การนาเข้าลดลงเป็ นไตรมาสที่สามที่รอ้ ยละ
6.5 จากปั ญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ยงั อยู่ในเกณฑ์สงู ส่งผลให้ธนาคารกลางจีนปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์
สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์งมาอยูท่ ี่รอ้ ยละ 10.5 การปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายเงินกูร้ ะยะ 1 ปี มาอยูท่ ี่
ร้อยละ 4.20 เศรษฐกิจจีน ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.9 ชะลอลงจากร้อยละ 6.1 ในปี 2562 ธนาคาร
กลางจีน จะยังดาเนินนโยบายการเงินและการคลังผ่อนคลาย เพื่อกระตุน้ การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ
เศรษฐกิจกลุ่มประเทศ NIEs ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการส่งออกและการ
ชะลอตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของประเทศเศรษฐกิจหลักและการ
ดาเนินมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยเศรษฐกิจฮ่องกง ลดลงร้อยละ 2.9 ขณะที่
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไต้หวัน ขยายตัวร้อยละ 2.0 ร้อยละ 0.1 และ ร้อยละ 2.9 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่
ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ยกเว้นฮ่องกง อัตราเงินเฟ้อเร่งขึน้ เป็ นร้อยละ 3.3 กลุ่มประเทศ NIEs ในปี
2563 คาดว่าจะปรับตัวดีขนึ ้ โดยเศรษฐกิจเกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และ ฮ่องกง มีแนวโน้มขยายตัว ร้อยละ 2.2
ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 2.3 และร้อยละ 1.5 ตามลาดับ สาหรับเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนใหญ่มลู ค่าการ
ส่งออกเริ่มปรับตัวดีขนึ ้ โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม ขยายตัวร้อยละ 5.0 ร้อยละ
4.4 ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 7.3 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อของเวียดนามและฟิ ลิปปิ นส์ปรับตัวลดลง ในขณะที่
อินโดนีเซียและมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึน้ ในปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวดีขึน้ จากการฟื ้ นตัวของภาคการผลิต การ
ส่งออก และการลงทุนภายในประเทศ โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ จะขยายตัวร้อยละ 5.2
ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 6.2 ตามลาดับ
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(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 2.3
ในไตรมาสก่อนหน้า (%YOY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2562
ขยายตัวจากไตรมาสที่สองของปี 2562 ร้อยละ 0.1 (%QoQ_SA) ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐและการ
ใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่ปริมาณการส่งออกลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ
1.5 ปรับตัวดีขึน้ และสาขาที่พกั แรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัว ร้อยละ 6.6 ตามการขยายตัวของจานวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.2 การผลิตสาขาการขนส่งขยายตัวร้อยละ 2.5 การผลิตสาขาการขาย
ส่ง การขายปลี ก สาขาก่ อ สร้า ง และสาขาไฟฟ้ า ก๊ า ซฯ ชะลอตัว ลงจากไตรมาสก่ อ นหน้า การผลิ ต สาขา
อุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 1.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการ
ลดลงของการส่งออก
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

เศรษฐกิจไทยรวม 9 เดือนแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.5 การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อย
ละ 4.5 และการใช้จ่ายของรัฐ บาลขยายตัวร้อยละ 2.1 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.6 การส่งออกมีมูลค่า
5,748 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 การผลิตสาขาเกษตรกรรม เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.6 การผลิตสาขาอุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 0.3 สาขาที่พกั แรมและบริการด้านอาหาร เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.0 การผลิตสาขาการขนส่ง เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 2.8
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ ยละ 0.6 อัตราการว่างงานอยูใ่ นระดับต่าที่รอ้ ยละ 1. การใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคขัน้ สุดท้ายของเอกชน ในไตรมาสที่ 3/2562 ขยายตัวร้อยละ 4.2 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ
4.6 ในไตรมาสที่ 2/2562 เมื่อปรับค่าเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล การใช้จ่ายฯ ขยายตัวร้อยละ 1.2 หมวดอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ขยายตัวร้อยละ 3.4 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในไตรมาสที่ 2/2562
โดยหมวดอาหารรวมขยายตัวร้อยละ 2.8 จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการบริโภคอาหาร
ประเภทแป้ง และธัญพืช เนือ้ สัตว์ นม เนย ไข่ ผลไม้ ชะลอตัวลง ส่วนการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8.0 ต่อเนื่อง จากการขยายตัวร้อยละ 5.6 ในไตรมาสก่อนหน้า หมวดภัตตาคารและโรงแรม ขยายตัว
ร้อยละ 5.6 เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ปั จจัยสนับสนุนส่วนหนึง่ มาจากการเพิ่มขึน้ ของ
จานวนนักท่องเที่ยว จากต่างประเทศ
สศช. คาดว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2562 จะขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยมลูคา่ การส่งออกสินค้าจะลดลงร้อย
ละ 2.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 2.7 ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลีย่ อยูท่ ี่รอ้ ยละ 0.8 และ บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.2 ของ GDP
แนวโน้ ม เศรษฐกิ จ ไทยปี 2563 คาดว่า จะขยายตัวร้อ ยละ 2.7 – 3.7 โดยมี แ รงสนับ สนุน สาคัญ
ประกอบด้วย (1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ ที่น่าพอใจของอปุสงคภ์ายในประเทศทั้ งในด้านการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือน การลงทนุภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ (2) การปรับตัวดีขึน้ ของการส่งออก ภายใต้แนวโน้มการ
ปรับตัวดีขึน้ ของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวของภาคการส่งออก ต่อมาตรการการกีดกันทางการค้า (3) การ
ดาเนินมาตรการการขับเคลื่อนเศรษฐกจิของภาครัฐ และ (4) การปรับตัวดีขนึ ้ ของภาคการทัง้ นี ้ คาดว่ามลูคา่ การ
ส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4.8
ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลีย่ อยูท่ ี่รอ้ ยละ 0.5 – 1.5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP
(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร
ผลิต ภัณ ฑ์ห ลัก ของบริษัทและบริษั ทย่อ ย เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ขนั้ กลางที่ ผู้ผลิตหรือ ผู้บริโภคน าไปใช้เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตหรือประกอบอาหาร การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเป็ นส่วนสาคัญผลักดันให้การผลิต
ผลิตภัณฑ์ขนั้ กลางสาหรับอาหารขยายตัวมากขึน้
ดัชนีการผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 108.9 หดตัวเล็กน้อย
จากปี 2561 ร้อยละ 1.1 (%YoY) จากกาลังซือ้ ในประเทศค่อนข้างทรงตัวจากความกังวลภาวะเศรษฐกิจของ
ผูบ้ ริโภค จากวัตถุดิบที่ลดลงด้วยผลกระทบจากภัยแล้ง ราคาไม่จงู ใจ และฐานที่คอ่ นข้างสูงในปี ก่อน อาทิ นา้ ตาล
ทราย แป้งมันสาปะหลัง สับปะรดกระป๋ อง ข้าวโพดหวาน กระป๋ อง และกะทิ อีกทัง้ ตลาดต่างประเทศชะลอตัวตาม
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ภาวะเศรษฐกิจโลก และค่าเงินบาทที่แข็งค่า แม้ดชั นีการผลิตปาล์มนา้ มัน ผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง บะหมี่กึ่ง
สาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สาเร็จรูป รวมทัง้ เครือ่ งดื่ม มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ด้านการจาหน่ายอาหาร ปี 2562 มีปริมาณ 255.9 ล้านตัน หดตัวเล็กน้อยจากปี 2561 ร้อยละ 0.5 (%
YoY) จากการจาหน่ายในกลุ่มนา้ มันราข้าว ผงชูรส อาหารสุกรสาเร็จรู ป และอาหารกุง้ สาเร็จรู ป ตามภาพรวม
เศรษฐกิจที่กาลังซือ้ ในประเทศค่อนข้างทรงตัว จากความกังวลภาวะเศรษฐกิจของผูบ้ ริโภค
สาหรับ ด้า นการส่งออก ปี 2562 มี มูลค่า 30,538.7 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ฯ หดตัว เล็กน้อยจาก ปี 2561
ร้อยละ 2.8 (%YoY) จากการส่งออกที่ลดลงในกลุม่ ผลิตภัณฑ์สาคัญ อาทิ ข้าว ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลัง มันเส้น
และแป้ง มัน สาปะหลัง กุ้ง สดแช่ เ ย็น แช่แ ข็ง ทูน่า กระป๋ อง สับ ปะรดกระป๋ อง ข้า วโพดหวานกระป๋ อง น า้ ตาล
ทรายขาว จากมูลค่าการนาเข้าของประเทศคู่คา้ สาคัญ อาทิ อาเซียน CLMV และ สหภาพยุโรป ด้วยปั จจัยลบ
อย่างเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว และค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาของผูส้ ง่ ออกไทยลดลง
ในด้านการนาเข้าปี 2562 มีมลู ค่า 14,089.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเล็กน้อยจาก ปี 2561 ร้อยละ
0.5 (%YoY) จากปริมาณการเมล็ดพืชนา้ มัน (ถั่วเหลือง) เพิ่มสูงขึน้ ตามความต้องการของอุตสาหกรรมนา้ มันถั่ว
เหลือง และ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ขยายตัวในปี 2562 และการนาเข้านม และ ผลิตภัณฑ์นม เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมนม และ อาหารอื่นๆ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การนาเข้า กาแฟ ชา เครื่องเทศ
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกาแฟ
ดัชนีการผลิต ปริมาณจาหน่าย มูลค่าส่งออกและนาเข้า อุตสาหกรรมอาหาร ปี 2562

ที่มา : ข้อมูลเพื่อจัดทาดัชนีอตุ สาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์
จากการจัดกลุ่มของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ข้อมูลปี 2562 เป็ นตัวเลขคาดการณ์)
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ปี 2562 คาดว่ า อุ ต สาหกรรมอาหารมี อัต ราการเติ บ โตอยู่ที่ ร ้อ ยละ 3.14 ตามการขยายตัว ของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศและการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ ทาให้ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึน้ ใน
กลุ่มสินค้าปศุสตั ว์แปรรู ป ประมงแปรรู ป ผักผลไม้แปรรู ป และนา้ มันพืช รวมถึงประเทศคู่คา้ หลักที่มีความต้องการสินค้า
อาหารของไทยเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรู ป ผลิตภัณฑ์มนั สาปะหลังแปรรู ป
ทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และปลาทูน่ากระป๋ อง ทัง้ นี ้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนให้อตุ สาหกรรมอาหาร
และเครือ่ งดื่มยังคงเติบโตได้ ได้แก่ (1) ความต้องการสินค้าปศุสตั ว์แปรรูปโดยเฉพาะสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและไก่แปรรู ป
จากประเทศคู่คา้ หลักที่ยงั คงอยู่ในเกณฑ์ดี (2) เทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพของผูค้ นในยุคปั จจุบนั โดยหันมาเลือกบริโภค
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึน้ (3) สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารของไทยที่ได้รบั ผลบวกจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน อาทิ สินค้ากลุ่มผลไม้สด ผลไม้แปรรู ป และอาหารแปรรู ป อาหารทะเลแปรรู ป อาหารทะเลปรุ งแต่ง
(4) สหรัฐอเมริกาได้ปรับระดับสถานะเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยมาอยู่ที่ระดับ Tier 2 ทาให้ภาพลักษณ์สินค้า
ประมงไทยปรับตัวดีขึน้ และ (5) นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ ที่มีส่วนช่วยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
อาหารและเครือ่ งดื่มของไทย
แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2563
คาดว่าดัชนีการผลิตและการส่งออกในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารปี 2563 ขยายตัวเล็กน้อยจากปี ก่อนร้อยละ
1.2 – 1.5 และ 2.7 – 3 ตามลาดับ จากปั จจัยบวก จากความต้องการบริโภคของต่างประเทศเพิ่มขึน้ ในตลาดหลักอย่างญี่ปนุ่
เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กครัง้ ที่ 32 และตลาดจีนที่เพิ่มคาสั่งซือ้ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง โดยจีนให้การรับรอง
โรงงานผลิตและแปรรู ปเนือ้ สัตว์สตั ว์ปีกของไทยมากขึน้ แม้จะมีปัจจัยลบอย่างวัตถุดิบทางการเกษตรที่ลดลงด้วยผลกระทบ
จากภัยแล้ง อาทิ นา้ ตาลทราย และแป้งมันสาปะหลัง กอปรกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ความไม่แน่นอนจากสงครามการค้า
สหรัฐฯ – จีน และค่าเงินบาทที่แข็งค่า แต่อย่างไรก็ตามเศรษฐกิ จโลกอาจจะฟื ้ นตัวช่วงปี หน้าแต่อาจเป็ นการฟื ้ นตัวแบบไม่
ชัดเจน
บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รบั ผลบวกจากปั จจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมอาหารด้านความต้องการ
สินค้าแปรรูปจากประเทศคูค่ า้ สินค้าผลไม้แปรรูปของไทยทีม่ ีโอกาสเข้าไปทดแทนสินค้าสหรัฐอเมริกาในตลาดจีน อีกทัง้ ยังมี
ปั จจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศจากแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศ
ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยยังคงต้องเผชิญกับปั จจัยลบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ค่าเงินบาทที่แข็งค่า การกดดันด้าน
ราคาจากประเทศคู่แข่งของสินค้าสาคัญ และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ อเมริกากับจีน รวมถึงประเด็น
Brexit ทีย่ งั มีความไม่แน่นอน
นอกจากนี ้ แนวโน้มการดูแลสุขภาพของผูบ้ ริโภคในปั จจุบนั ทาให้ผบู้ ริโภคเริ่มมีความสนใจในอาหารและเครือ่ งดื่ม
เพื่อสุขภาพ อาทิ อาหารคลีน เครือ่ งดื่มสมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นอาหารเสริมบารุงสมอง เครือ่ งดื่มผสมวิตามิน
เป็ นต้น รวมถึ ง อาหารส าเร็ จ รู ป แช่ แ ข็ ง อาหารพร้อ มทาน (Ready to eat) และอาหารพร้อ มปรุ ง (Ready to cook)
ซึ่ ง มี แ นวโน้ม ในการเติ บ โตในอนาคต บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยซึ่ ง เป็ น ผู้ผ ลิ ต และจ าหน่ า ยส่ว นประกอบอาหาร ( Food
ingredients) สามารถวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนกระทั่งผลิตและจาหน่ายส่วนประกอบอาหาร เพื่อนาไปผลิตอาหารและ
เครือ่ งดื่มตามความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ อีกทัง้ การผลิตและจาหน่ายของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นลักษณะการผลิตตาม
ค าสั่ง ซื อ้ (Made to order) เป็ น หลัก ดัง นั้น การปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ของผู้บ ริโภค
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จะไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อบริษัทและบริษัทย่อย อีกทัง้ ยังเป็ นโอกาสของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับ
กับแนวโน้มของตลาดที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ สาหรับอาหารเพื่อสุขภาพจาพวกอาหารออร์แกนิค
ทางบริษัทและบริษัทย่อยได้ทาการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนึ ้ มา เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดไว้แล้ว

(ที่มา : สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2562 และ แนวโน้ม ปี 2563 โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และส่วนเศรษฐกิจรายสาขา ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน)

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 47

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

2.2.4 ภาวะการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุแต่งกลิ่นรส แป้งประกอบ
อาหาร เกล็ดขนมปั ง สีผสมอาหาร เครื่องปรุ งรส และ Food Additive จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 พบว่ า โรงงานผลิ ต ที่ ใ กล้เ คี ย งกับ ผลิต ภัณ ฑ์ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมากที่ สุด
มีโรงงานผลิตเครือ่ งปรุงกลิน่ รส หรือสีของอาหาร มีจานวน 510 โรงงาน โรงงานผลิตขนมปั งหรือขนมเค้ก มีจานวน
507 โรงงาน และโรงงานถนอมเนือ้ สัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้งหรือทาให้เยือกแข็ง และโรงงาน
ถนอมผักหรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน จานวน 403 โรงงาน ซึง่ ผูบ้ ริหารของ
บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยประเมิ น ว่าบริษั ท และบริษัท ย่อ ยเป็ น ผู้ผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ที่ ห ลากหลายและครบวงจรเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูผ้ ลิตรายอื่นๆในอุตสาหกรรม กล่าวคือ ผูผ้ ลิตรายอื่นจะเน้นผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภท
หนึ่ง สาหรับรายได้จากผลิตภัณฑ์วตั ถุแต่งกลิ่นและรส ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สดั ส่วนรายได้สงู ที่สดุ ในงวด 12 เดือน
ปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 37.42 ของรายได้จากการขาย ในงวด 12 เดือน ปี 2562 สามารถยกตัวอย่างรายชื่อคูแ่ ข่ง
อาทิ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เฟลเวอร์ส แอนด์ เฟรแกรนซ์ (ประเทศไทย) จากัด บริษัท วี.เมน ฟิ ลส์ (ประเทศไทย)
จากัด บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จากัด บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส จากัด และบริษัท ไมท์ตี ้ อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด เป็ นต้น และรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุม่ แป้งและซอส ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สดั ส่วนรายได้สงู รองลงมา
ในงวด 12 เดื อ น ปี 2562 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 36.94 ของรายได้จ ากการขายในงวด 12 เดื อ น ปี 2562 สามารถ
ยกตัวอย่างรายชื่อคูแ่ ข่ง อาทิ บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด และ บริษัท กริฟฟิ ทท์ ฟู้ดส์ จากัด เป็ น
ต้น (ที่มา : ข้อมูลจากฝ่ ายการตลาดของบริษัท)
2.2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์และการผลิต
2.2.5.1 การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทและบริษัทย่อยจัดหาวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุดิบที่เป็ นสารเคมีและไม่ใช่สารเคมี สินค้าสาเร็จรูป
เพื่อจาหน่าย และบรรจุภณ
ั ฑ์ จากผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบหลายรายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้กาหนด
นโยบายในการจัดซือ้ วัตถุดิบโดยพิจารณาคัดเลื อกผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบจากทะเบียนรายชื่อผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบที่ผา่ น
การประเมินคุณสมบัติ (Approved Vendor List) และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้เป็ นไปตามที่กาหนดก่อน
การสั่งซือ้ บริษัทและบริษัทย่อยจะมีการประเมินผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบแต่ละรายทางด้านคุณภาพของวัตถุดิบและการ
ส่งมอบเป็ นประจาทุกปี รวมถึงมีการเข้าตรวจสถานประกอบการของผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบตามความเหมาะสม
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความบกพร่องที่อาจเป็ นเหตุในเกิดความไม่ปลอดภัยของอาหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทเป็ นผลิตภัณฑ์ขนั้ กลางที่สาคัญในอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดื่ม ขนม
อาหารสัตว์ และอื่นๆ โดยเป็ นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งมีปริมาณการสั่งผลิตเข้ามา
เป็ น จ านวนมากในแต่ละวัน จึ ง ต้อ งมี การวางแผนการผลิตและการจัดซือ้ วัตถุดิบให้มีค วามสอดค ล้องและมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและตลาดได้อย่างเพียงพอ
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วัตถุดิบของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
1. วัตถุดิบที่ไม่ใช่สารเคมี
วัตถุดิบที่ไม่ใช่สารเคมี อาทิ แป้งสาลี นา้ ตาล เกลือ สินค้าเกษตรต่างๆ โดยในปี 2562 บริษัทและ
บริษัทย่อยจัดซือ้ วัตถุดิบที่ไม่ใช่สารเคมีประมาณร้อยละ 45.53 ของมูลค่าสั่งซือ้ วัตถุดิบทัง้ หมด เป็ นการสั่งซือ้ จาก
ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบในประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70.67 ของมูลค่าการสั่งซือ้ วัตถุดิบที่ไม่ใช่สารเคมี
และนาเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29.33 ของมูลค่าการสั่งซือ้ วัตถุดิบที่ไม่ใช่สารเคมี
โดยฝ่ ายวางแผนการผลิตจะวางแผนการกาหนดปริมาณวัตถุดิบคงคลัง ซึ่งขึน้ อยู่กบั ชนิดของวัตถุดิบและปริมาณ
การสั่งผลิตผลิตภัณฑ์จากลูกค้า นอกจากนี ้ วัตถุดิบบางส่วนที่เป็ นสินค้าเกษตร บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดซือ้ จาก
เกษตรกรท้องถิ่นโดยการทาสัญญาซือ้ ขายผลผลิตและปั จจัยการผลิตเกษตรกรท้องถิ่ น ซึ่งเป็ นการทาสัญญา
ส่งเสริมโดยตรงกับเกษตรกรในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียงที่มีพืน้ ที่ปลูกเป็ นของตนเอง และเป็ นการทาสัญญา
ปลูกรายครัง้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความรู พ้ ืน้ ฐานแก่เกษตรกรในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพตามที่ตอ้ งการ และจะรับซือ้ ผลผลิตที่ได้คุณภาพตามที่กาหนดเท่านัน้ ซึ่ง เกษตรกรจะนาผลผลิตที่ได้
คุณภาพ มาจาหน่ายให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในราคาประกัน ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสดั ส่วนการซือ้
วัตถุดิบจากเกษตรกรที่มีสญ
ั ญาตามที่กล่าวต่อมูลค่าสั่งซือ้ วัตถุดิบที่ไม่ใช่สารเคมีประมาณร้อยละ 4.27
2. วัตถุดิบที่เป็ นสารเคมี
วัตถุดิบที่เป็ นสารเคมีที่ใช้ในสายการผลิต อาทิ วัตถุแต่งกลิ่น สีผสมอาหารต่างๆ รวมทัง้ เม็ด
พลาสติก เป็ นต้น ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยสั่งซือ้ วัตถุดิบที่เป็ นสารเคมีประมาณร้อยละ 16.31 ของมูลค่า
สั่งซือ้ วัตถุดิบทัง้ หมด แบ่งเป็ นการสั่งซือ้ จากผูจ้ าหน่ายในประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 66.86 ของมูลค่าการ
สั่งซือ้ วัตถุดิบที่เป็ นสารเคมี และนาเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 33.14 ของมูลค่าการสั่งซือ้ วัตถุดิบ
ที่เป็ นสารเคมี โดยฝ่ ายวางแผนการผลิตจะวางแผนการกาหนดปริมาณวัตถุดิบคงคลัง ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของสารเคมี
และปริมาณการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์จากลูกค้า ทัง้ นี ้ วัตถุดิบที่เป็ นสารเคมีจะต้องเป็ นสารเคมีชนิดที่กฎหมายและ
กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้ใช้ในโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ก่อให้เกิดอันตราย สาหรับวัตถุดิบที่เป็ น
สารเคมีที่นามาใช้ในการผลิตในผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ตามข้อกาหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทและบริษัทย่อยได้กาหนดไว้
3. บรรจุภณ
ั ฑ์
ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จะจาหน่ายในบรรจุภัณฑ์หลายรู ปแบบ
อาทิ แบบถุงกระสอบขนาดใหญ่ แบบถุงพลาสติกหลายขนาด แบบขวดแก้วหลายขนาด แบบกระป๋ องอลูมิเนียม
หลายขนาด บริษัทและบริษัทย่อยจะสั่งซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์จากผูจ้ าหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
97.71 ของมูลค่าการสั่งซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์ทงั้ หมด และนาเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.29 ของมูลค่า
การสั่งซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์ทงั้ หมด เป็ นการจัดซือ้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ฝ่ายวางแผนการผลิตกาหนดปริมาณ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์และปริมาณการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์จากลูกค้า ประเภทและขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของ
กลุม่ บริษัท ซึง่ จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามข้อกาหนดคุณลักษณะของวัตถุดบิ ที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพของ
บริษัทและบริษัทย่อยได้กาหนดไว้
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4. สินค้าเพื่อจาหน่าย
นอกจากผลิตภัณฑ์ตา่ งๆที่จดั ซือ้ วัตถุดิบเพื่อนามาผลิตตามที่กล่าวแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมี
การจัดซือ้ สินค้าสาเร็จรู ปเพื่อจาหน่ายในลักษณะซือ้ มาเพื่อจาหน่าย ได้แก่ นมผง ปลอกไส้กรอก และ Food
Additive บางชนิด เป็ นการสั่งซือ้ สินค้าสาเร็จรู ปจากผูจ้ าหน่ายสินค้าในประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ
12.51 ของมูลค่าสั่งซือ้ สินค้าสาเร็จรู ปเพื่อจาหน่ายทัง้ หมด และนาเข้าสินค้า จากต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 87.49 ของมูลค่าสั่งซือ้ สินค้าสาเร็จรู ปเพื่อจาหน่าย ในการจัดซือ้ แต่ละครัง้ บริษัทและบริษัทย่อย
จะจัดซือ้ สินค้าเมื่อมีปริมาณขัน้ ต่ากว่าระดับที่กาหนด (Minimum Stock) หรือเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยได้รบั การ
สั่งซือ้ จากลูกค้า ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับประเภทของสินค้าสาเร็จรู ป สาหรับสินค้าสาเร็จรู ปที่มีการจัดซือ้ เพื่อจาหน่า ย
ดังกล่าว ก็ ยังจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามข้อกาหนดคุณลักษณะของสินค้าสาเร็จรู ปที่ฝ่ายควบคุม
คุณภาพของบริษัทและบริษัทย่อยกาหนดไว้ดว้ ย
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2.2.5.2 การผลิต
บริษัทและบริษัทย่อยจะผลิตผลิตภัณฑ์ตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้า (Made to order) เป็ นหลัก รองมาเป็ น
การผลิต ในลัก ษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) และบางส่ว นที่ ผลิต เพื่ อ สต๊ อ กผลิต ภัณ ฑ์ไ ว้
เพื่อจาหน่ายให้ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป โดยฝ่ ายวางแผนการผลิตจะวางแผนการผลิต
ซึ่ง ครอบคลุมตั้งแต่ก ารรับ คาสั่ง ซือ้ จากฝ่ ายขาย การตรวจสอบความสามารถในการผลิต การขอใช้วัตถุดิบ
การแจกจ่ายแผนการผลิต ติดตามแผนการผลิต และการปรับปรุงแผนการผลิต ทัง้ นี ้ เพื่อให้การผลิตเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการผลิต โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายในเวลาที่ตกลงไว้กบั
ลูกค้า ซึง่ ขัน้ ตอนการวางแผนการผลิตมีดงั นี ้
ฝ่ ายวางแผนการผลิตได้รบั คาสั่งซือ้ จากฝ่ ายขายหรือแผนการผลิตสินค้าคงคลัง
ฝ่ ายวางแผนการผลิตพิจารณาข้อมูลประกอบการวางแผนการผลิต ได้แก่ สูตรการ
ผลิต สต๊อกวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ ความสามารถของเครือ่ งจักร และสาธารณูปโภค
ฝ่ ายวางแผนการผลิตบันทึกเข้าแผนการผลิตประจาเดือน และแจ้งกาหนดส่งสินค้าให้
ฝ่ ายขายและฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง
ฝ่ ายวางแผนการผลิตออกใบสั่งผลิตตามแผนการผลิตประจาวันให้แผนกผลิตเพื่อทา
การชั่งสูตร
ฝ่ ายวางแผนการผลิตส่งแผนการผลิตประจาวันให้ฝ่ายผลิต ฝ่ ายคลังสินค้า และฝ่ าย
ควบคุมคุณภาพ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนการปฏิบตั ิงาน
ฝ่ ายวางแผนสรุปผลผลิตเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ เพื่อหาจานวนและสาเหตุการ
ผลิตไม่ได้ตามแผน เพื่อแก้ปัญหาต่อไป
นาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาบรรจุตตามความต้องการของลูกค้าและบรรจุตามข้อมูล
แผนการกาหนดสต๊อกคงคลังผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปประจาปี
เมื่อถึงวันกาหนดส่งสินค้า ฝ่ ายวางแผนการผลิตแจ้งชื่อลูกค้า CODE ผลิตภัณฑ์
จานวน หมายเลข batch ส่งให้ฝ่ายคลังสินค้าจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งสินค้าต่อไป
ประจาปี
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1) กาลังการผลิตและอัตราการใช้กาลังการผลิต
ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตทัง้ หมด 10 โรงงาน ดังนี ้
เนื้อที่ดนิ
พืน้ ทีใ่ ช้สอย
(ตารางวา) (ตารางเมตร)
1. เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้ า ว 101 (วั ด บึ ง 22-0-48 ไร่
27,724
ทองหลาง) ถนนลาดพร้ า ว แขวงคลองจั่ น
เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
2. เลขที่ 130/60-61 หมู่ที่ 3 ตาบลวังจุฬา อาเภอ 1-3-8.8 ไร่
2,301
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
3. เลขที่ 134 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านหว้า อาเภอบาง 4-0-46 ไร่
10,058
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
4. เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านหว้า อาเภอบาง 1-0-38 ไร่
1,473
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
5. เลขที่ 136/1 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้า นหว้า อ าเภอ 3-0-62 ไร่
544
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
6. เลขที่ 989 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเลน อาเภอบาง 9-0-44 ไร่
13,695
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
7. เลขที่ 135 หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านหว้า อาเภอบางปะ 2-2-95 ไร่
3,388
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
8. เลขที่ 258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตาบล 44-3-26 ไร่
19,090
แม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
9. B2- 4A FACTORY, LOT B, LONG HAU
INDUSTRIAL PARK, LONG HAU
1-3-68 ไร่
2,232.74
COMMUNE,CAN GIUOC DISTRICT, LONG
AN, VIETNAM
10. JL. JABABEKA IX- A SFB BLOK P- 6 B
KAWASAN
INDUSTRI
JABABEKA 0-2-58.5
1,034
CIKARANG UTARA – BEKASI 1 7 5 3 0 ,
INDONESIA
สถานทีต่ ั้งโรงงาน

ผู้ใช้
ประเภทผลิตภัณฑ์
ประโยชน์
RBF
เกล็ดขนมปั ง แซนวิช มินิบนั
วัตถุแต่งกลิน่ รส
RBF

แป้งประกอบอาหาร

RBF

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

BO

สีผสมอาหาร

TFF

วัตถุแต่งกลิน่ รส

RBF

แ ป้ ง ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร
เครือ่ งปรุงรส ซอสและนา้ จิม้
วัตถุแต่งกลิน่ รส

TFF
PFC

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ บ แ ห้ ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

RBVN

เกล็ดขนมปัง

RBINT

เกล็ดขนมปัง

บริษัทและบริษัทย่อยเน้นการผลิตตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้า (Made to Order) เป็ นหลัก ซึ่งมีความหลากหลายตาม
ความต้องการของลูกค้า โดยฝ่ ายผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยจะทาการผลิตเมื่อมีคาสั่งซือ้ จากลูกค้า โดยฝ่ ายวางแผนการ
ผลิตจะวางแผนการผลิต ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การรับคาสั่งซือ้ จากฝ่ ายขาย การตรวจสอบความสามารถในการผลิต การขอใช้
วัตถุดิบ การแจกจ่ายแผนการผลิต ติดตามแผนการผลิต และการปรับปรุ งแผนการผลิต เพื่อให้การผลิตเป็ นไปอย่างมี
ประสิท ธิ ภาพและบรรลุเ ป้า หมายการผลิต โดยบริษั ท ให้ค วามสาคัญ กับ การบริห ารจัดการและการวางแผนการผลิต
เพื่อให้การผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิ ภาพ กล่าวคือ สามารถผลิตผลิ ตภัณฑ์ได้คุณภาพและตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า พร้อมทัง้ ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลา
อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณกาลังการผลิตและอัตราการใช้กาลังการผลิต โดยมีสมมติฐานการ
คานวณแตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส กลุ่มแป้งและซอ ส และกลุ่มบรรจุภัณฑ์
พลาสติก คานวณจากจานวนตัน/กิโลกรัมที่ผลิตได้เทียบกับจานวนตัน/กิโลกรัมสูงสุดที่สามารถผลิตได้ตอ่ ปี กลุม่ ผลิตภัณฑ์
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 52

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

อบแห้ง คานวณจากจานวนชั่วโมงเตาอบที่อบได้เทียบกับจานวนชั่วโมงเตาอบที่สามารถอบได้สงู สุดต่อปี และผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็ง คานวณจากจานวนชั่วโมงการใช้งานพืน้ ที่การผลิตเทียบกับจานวนชั่วโมงสูงสุดที่สามารถใช้งานพืน้ ที่การผลิต
ได้ตอ่ วัน เป็ นต้น
โดยในปี 2561 และ ปี 2562 บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยสามารถประมาณการอัต ราการใช้ก าลัง การผลิต สาหรับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละกลุม่ ได้ดงั นี ้
ประมาณอัตราการใช้กาลังการ ประมาณอัตราการใช้กาลังการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ผลิต ปี 2561
ผลิต ปี 2562
1) วัตถุแต่งกลิน่ รสและสีผสมอาหาร
77.16%
72.08%
2) กลุม่ แป้งและซอส
83.67%
83.67%
3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
62.44%
62.31%
4) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
78.66%
72.97%
5) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
52.86%
58.68%

บริษัทและบริษัทย่อยมีสดั ส่วนรายได้จากการผลิตและจาหน่ายตามลักษณะการสั่งซือ้ ของลูกค้า รายละเอียดดังตาราง
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงสร้างรายได้ตามลักษณะ
่
้
การสังซือของลูกค้า
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ตามคาสั่งซือ้ (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%
/1
รวมรายได้จากการขาย 2,807.69 100.00% 2,632.52 100.00% 2,776.38 100.00%
หมายเหตุ : /1 ในปี 2560 – 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายยูนิฟอร์มให้
พนักงาน รายได้จากการขายแม่พิมพ์ และอื่นๆ จานวน 0.17 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นไป บริษัทและบริษัท
ย่อยได้มีการจัดประเภทรายการรายได้จากการขายอื่นไปอยูใ่ นประเภทรายได้อื่น

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 53

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

2) ขัน้ ตอนการผลิต
ขัน้ ตอนการผลิตวัตถุแต่งกลิน่ และรส ส่วนผสมอาหารอื่นๆ และ Food Additive
รับวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ เข้า
คลังสินค้า

ตรวจสอบคุณภาพใน
ขัน้ ตอนการรับวัตถุดิบ

เบิกและจัดเตรียมวัตถุดิบ สารเคมี และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ เข้าสูก่ ระบวนการผลิต
ผสมวัตถุดิบและส่วนผสม ด้วยเครือ่ ง
ผสม
อบขนมปั งให้สกุ ด้วยไฟฟ้าหรือเตาแก๊ส
(สาหรับการผลิตขนมปั งและเกล็ดขนม
ปั ง)

ตรวจสอบคุณภาพใน
สายการผลิตตัง้ แต่การ
จัดเตรียมวัตถุดิบ

ตัดแต่งขนมปัง
(สาหรับการผลิตขนมปั งและเกล็ดขนม
ปั ง)
เข้าเครือ่ งปั่ นเกล็ดขนมปัง
(สาหรับการผลิตเกล็ดขนมปัง)
และนาไปอบด้วยเครือ่ ง Fluidized bed
(สาหรับการผลิตเกล็ดขนมปังแบบแห้ง)

บรรจุใส่บรรจุภณ
ั ฑ์
ผ่านเครือ่ งตรวจจับโลหะ
ส่งผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปไปยังคลังสินค้า
เพื่อเก็บเข้าคลังสินค้าหรือจัดส่งต่อไป

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 54

ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ฉลาก และบรรจุภณ
ั ฑ์

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขั้ น ตอนที่ 1 การรับ วัต ถุดิ บ สารเคมี และบรรจุภัณ ฑ์ เข้า คลัง วัต ถุดิ บ บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยจะทาการ
ตรวจสอบวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ได้รบั ว่าถูกต้องตามใบสั่งซือ้ หรือไม่ และตรวจสอบคุณภาพตาม
ข้อกาหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ ก่อนจัดเก็บเข้าคลังวัตถุดิบ ในพืน้ ที่ที่จดั เตรียมไว้
ตามประเภทของปั จจัยการผลิต เพื่อรอทาการเบิกจ่ายต่อไป
ขั้ น ตอนที่ 2 หลัง จากที่ ฝ่ายผลิตได้ร ับ แผนการผลิตประจ าวัน และใบสั่งผลิตจากฝ่ ายวางแผนการผลิต
เรียบร้อยแล้ว จึงเริม่ ทาการผลิต โดยเริม่ จากเบิกและจัดเตรียมวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ ในส่วนที่เป็ น
วัตถุดิบนัน้ ก็จะจัดเตรียมตามนา้ หนักและสัดส่วนตามสูตรซึ่งระบุอยู่ในใบสั่งผลิต จากนัน้ ก็นามาผสมด้วย
เครื่องผสม สาหรับการผลิตเกล็ดขนมปั งนัน้ จะมีขนั้ ตอนเพิ่มเติม ได้แก่ การอบและตัดแต่งขนมปั ง จากนัน้ ทา
การเข้า เครื่อ งปั่ นเกล็ด ขนมปั ง เพื่ อ ให้ได้เ กล็ด ขนมปั ง แบบสด และน าไปอบด้ว ยเครื่อ ง Fluidized bed
เพื่อให้ได้เกล็ดขนมปั งแบบแห้ง ทัง้ นี ้ กระบวนการผลิตจะแบ่งเป็ นสายการผลิตตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ได้จัดทามีค่มู ือการปฏิบตั ิงานในขัน้ ตอนการจัดเตรียมและผสมให้พนักงานปฏิบตั ิตาม และในกระบวนการ
ผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพทัง้ ในสายการผลิตและในห้องปฏิบตั ิการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ตอ้ งการแล้วจะทาการบรรจุใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ตามชนิดของผลิตภัณฑ์และ
ตามแบบและขนาดที่ลกู ค้าต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้วทุกถุง -ซอง จะต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะก่อน
เมื่อผ่านแล้วฝ่ ายควบคุมคุณภาพจึงจะตรวจสอบคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์ คุณภาพและความถูกต้องของการ
พิมพ์ฉลาก พร้อมทัง้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปให้อยูใ่ นสภาพที่ดี จากนัน้ ฝ่ ายผลิตก็จะทาการส่งผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูปไปให้ฝ่ายคลังสินค้า เพื่อดาเนินการจัดเก็บหรือจัดส่งให้ลกู ค้าต่อไป
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขัน้ ตอนการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้ง
รับวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ เข้า
คลังสินค้า

ตรวจสอบคุณภาพใน
ขัน้ ตอนการรับวัตถุดิบ

เบิกและจัดเตรียมวัตถุดิบ สารเคมี และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ เข้าสูก่ ระบวนการผลิต
ล้าง ตัดแต่ง และคัดขนาด
ต้ม ลวก นึง่ หรือ ผสม
ตามสูตรการผลิต
เข้าเครือ่ งอบแบบเตาชุดหรือสายพาน
(สาหรับ Air dry)
เข้าเครือ่ งพ่นฝอย
(สาหรับ Spray dry)
เข้าเครือ่ งอบ Freeze dryer
(สาหรับ Freeze dry)

ตรวจสอบคุณภาพใน
สายการผลิตตัง้ แต่การ
จัดเตรียมวัตถุดิบ

บด ร่อน หรือผสม ตามแบบผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการ

ผ่านเครือ่ งตรวจจับโลหะ
บรรจุใส่บรรจุภณ
ั ฑ์
ส่งผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปไปยังคลังสินค้า
เพื่อเก็บเข้าคลังสินค้าหรือจัดส่งต่อไป

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 56

ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ฉลาก และบรรจุภณ
ั ฑ์

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขั้ น ตอนที่ 1 การรับ วัต ถุดิ บ สารเคมี และบรรจุภัณ ฑ์ เข้า คลัง วัต ถุดิ บ บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยจะทาการ
ตรวจสอบวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ได้รบั ว่าถูกต้องตามใบสั่งซือ้ หรือไม่ และตรวจสอบคุณภาพตาม
ข้อกาหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ ก่อนจัดเก็บเข้าคลังวัตถุดิบ ในพืน้ ที่ที่จดั เตรียมไว้
ตามประเภทของปั จจัยการผลิต อาทิ วัตถุดิบประเภทผัก จัดเก็บในห้องเย็นที่อุณหภูมิหอ้ งไม่เกิน 5 องศา
เซลเซียส วัตถุดิบที่มีสภาพเป็ นแช่เยือกแข็ง จัดเก็บในห้องเย็นที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งไม่เกินติดลบ 20 องศาเซลเซียส
การจัดเก็บเครื่องเทศและส่วนผสมต่างๆ จัดเก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ และการจัดเก็บสารเคมีและบรรจุภณ
ั ฑ์
จัดเก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ
ขั้ น ตอนที่ 2 หลัง จากที่ ฝ่ายผลิตได้ร ับ แผนการผลิตประจ าวัน และใบสั่งผลิตจากฝ่ ายวางแผนการผลิต
เรียบร้อยแล้ว จึงเริม่ ทาการผลิต โดยเริม่ จากเบิกและจัดเตรียมวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ ในส่วนที่เป็ น
วัตถุดิบนัน้ ก็จะนามาล้าง ตัดแต่งเอาส่วนที่ไม่ตอ้ งการออก รวมถึงคัดขนาดให้ได้ตามที่ตอ้ งการ วัตถุดิบบาง
ชนิดอาจมีการต้ม ลวก นึ่ง หรือผสมตามสูตร ซึ่งมีค่มู ือการปฏิบตั ิงานในขัน้ ตอนการจัดเตรียมและผสมให้
พนัก งานปฏิ บัติ ต าม จากนั้น น าวัต ถุดิ บ ที่ เ ตรีย มไว้เ ข้า เครื่อ งอบแบบเตาชุด หรือ แบบสายพาน สาหรับ
ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry เครื่องพ่นฝอย สาหรับผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Spray dry หรือเครื่องอบแบบ
Freeze dryer สาหรับผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze dry เมื่อได้ผลิตภัณฑ์อบแห้งแล้ว อาจทาการบด ร่อน
หรือ ผสม อีกครัง้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า จากนัน้ จึงจะนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ทงั้ หมดผ่าน
เครื่องตรวจจับโลหะก่อนนาไปบรรจุ ทัง้ นี ้ ในกระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพตัง้ แต่การจัดเตรียม
วัต ถุดิ บจนถึงการบรรจุเข้าบรรจุภัณ ฑ์ทั้งในสายการผลิตและในห้อ งปฏิบัติก าร เ พื่ อ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ตอ้ งการแล้วก็จะทาการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานออกเสียก่อน
แล้วจึงทาการบรรจุใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ตามชนิดของผลิตภัณฑ์และตามแบบและขนาดที่ตอ้ งการ โดยฝ่ ายควบคุม
คุณ ภาพจะตรวจสอบคุณ ภาพของบรรจุภัณ ฑ์ คุณ ภาพและความถูก ต้อ งของการพิ ม พ์ฉลาก พร้อ มทั้ง
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาเร็จรู ปให้อยู่ในสภาพที่ดี จากนัน้ ฝ่ ายผลิตจะทาการส่งผลิตภัณฑ์สาเร็จรู ปให้ฝ่าย
คลังสินค้า เพื่อดาเนินการจัดเก็บหรือจัดส่งให้ลกู ค้าต่อไป

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 57

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขัน้ ตอนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
รับวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ เข้า
คลังสินค้า

ตรวจสอบคุณภาพใน
ขัน้ ตอนการรับวัตถุดิบ

เบิกและจัดเตรียมวัตถุดิบ สารเคมี และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ เข้าสูก่ ระบวนการผลิต
ล้าง และตัดแต่ง สับ หรือบด
ชั่งนา้ หนักวัตถุดิบที่ตดั แต่งแล้วตามสูตร
การผลิต

ตรวจสอบคุณภาพใน
สายการผลิตตัง้ แต่การ
จัดเตรียมวัตถุดิบ

ผสมในหม้อผสม และ/หรือ ทอด ผัด ปรุง
เข้าเครือ่ งแช่เยือกแข็ง

บรรจุใส่บรรจุภณ
ั ฑ์
ผ่านเครือ่ งตรวจจับโลหะ
ส่งผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปไปยังคลังสินค้า
เพื่อเก็บเข้าคลังสินค้าหรือจัดส่งต่อไป

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 58

ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ฉลาก และบรรจุภณ
ั ฑ์

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขั้ น ตอนที่ 1 การรับ วัต ถุดิ บ สารเคมี และบรรจุภัณ ฑ์ เข้า คลัง วัต ถุดิ บ บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยจะทาการ
ตรวจสอบวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ได้รบั ว่าถูกต้องตามใบสั่งซือ้ หรือไม่ และตรวจสอบคุณภาพตาม
ข้อกาหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ ก่อนจัดเก็บเข้าคลังวัตถุดิบ ในพืน้ ที่ที่จดั เตรียมไว้
ตามประเภทของปั จจัยการผลิต อาทิ วัตถุดิบประเภทผัก จัดเก็บในห้องเย็นที่อุณหภูมิหอ้ งไม่เกิน 5 องศา
เซลเซียส วัตถุดิบที่มีสภาพเป็ นแช่เยือกแข็ง จัดเก็บในห้องเย็นที่อณ
ุ หภูมิหอ้ งไม่เกินติดลบ 20 องศาเซลเซียส
การจัดเก็บเครื่องเทศและส่วนผสมต่างๆ จัดเก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ และการจัดเก็บสารเคมีและบรรจุภณ
ั ฑ์
จัดเก็บในอุณหภูมิหอ้ งปกติ
ขั้ น ตอนที่ 2 หลัง จากที่ ฝ่ายผลิตได้ร ับ แผนการผลิตประจ าวัน และใบสั่งผลิตจากฝ่ ายวางแผนการผลิต
เรียบร้อยแล้ว จึงเริม่ ทาการผลิต โดยเริม่ จากเบิกและจัดเตรียมวัตถุดิบ สารเคมี และบรรจุภณ
ั ฑ์ ในส่วนที่เป็ น
วัตถุดิบนัน้ ก็จะนามาล้างและตัดแต่งเอาส่วนที่ไม่ตอ้ งการออก สับ หรือบด ถัดมาก็จะนาวัตถุดิบที่ตดั แต่งแล้ว
มาจัดเตรียมตามนา้ หนักและสัดส่วนตามสูตรซึ่งระบุอยู่ในใบสั่งผลิต จากนัน้ ก็นาส่วนผสมทัง้ หมดไปผสมใน
หม้อผสม และ/หรือ ทอด ผัด ปรุง แล้วแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการผลิต ซึง่ ต้องตรวจสอบอุณหภูมิวตั ถุดิบ
ก่อนนาไปผสมและ/หรือ ทอด ผัด ปรุง จึงจะนาผลิตภัณฑ์เข้าเครือ่ งแช่เยือกแข็ง ที่มีทงั้ เครือ่ ง Spiral Freezer
และ Fluidized bed Freezer ซึง่ ใช้ระบบเทคโนโลยี Individual Quick Frozen (IQF) เวลาในการแช่เยือกแข็ง
จะขึน้ อยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการผลิต โดยควบคุมอุณหภูมิใจกลางผลิตภัณฑ์ให้ต่ากว่าติดลบ 20
องศาเซลเซียส ซึ่งจะขึน้ อยู่กบั ชนิดของผลิตภัณฑ์ และจะมีการตรวจสอบอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์อีกครัง้ หลัง
แช่เยือกแข็ง ทัง้ นี ้ ในกระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพตัง้ แต่การจัดเตรียมวัตถุดิบจนถึงการบรรจุ
เข้า บรรจุภัณฑ์ทั้งในสายการผลิตและในห้อ งปฏิ บัติการ เพื่ อ ให้ได้ผลิตภัณ ฑ์ที่ มีคุณ ภาพและมาตรฐาน
เดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ตอ้ งการแล้วก็จะทาการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานออกเสียก่อน
แล้วจึงทาการบรรจุใส่บรรจุภณ
ั ฑ์ตามชนิดของผลิตภัณฑ์และตามแบบและขนาดที่ตอ้ งการ ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ
แล้วทุกถุง-ซอง ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะก่อน โดยฝ่ ายควบคุมคุณภาพจะตรวจสอบคุ ณภาพของบรรจุ
ภัณฑ์ คุณภาพและความถูกต้องของการพิมพ์ฉลาก พร้อมทัง้ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปให้อยูใ่ นสภาพที่ดี
จากนัน้ ฝ่ ายผลิตจะทาการส่งผลิตภัณฑ์สาเร็จรู ปให้ฝ่ายคลังสินค้า เพื่อดาเนินการจัดเก็บหรือจัดส่งให้ลกู ค้า
ต่อไป ทัง้ นี ้ ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แช่แข็ ง จะต้องตรวจสอบคุณภาพและอุณหภูมิของตูค้ อนเทน
เนอร์ที่อณ
ุ หภูมิต่ากว่าติดลบ 18 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 59

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขัน้ ตอนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
รับวัตถุดิบหรือเม็ดพลาสติกเข้าคลังสินค้า

ตรวจสอบคุณภาพใน
ขัน้ ตอนการรับวัตถุดิบ

เบิกและจัดเตรียมเม็ดพลาสติก
เข้าเครือ่ งอัดรีด (Extruder) เพื่อขึน้ รูป
เป็ นแผ่นพลาสติก
นาแผ่นพลาสติกเข้าเครือ่ ง
Thermoforming หรือ
เครือ่ ง Vacuum Forming

ตรวจสอบคุณภาพใน
สายการผลิตตัง้ แต่การ
จัดเตรียมวัตถุดิบ

นาผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกจากแม่พมิ พ์
และตัดขอบให้เรียบร้อย
พิมพ์ลายลงบนผลิตภัณฑ์ตามแบบที่
ลูกค้าต้องการ

บรรจุ
ส่งผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปไปยังคลังสินค้า
เพื่อเก็บเข้าคลังสินค้าหรือจัดส่งต่อไป
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ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ฉลาก และบรรจุภณ
ั ฑ์

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ขั้ น ตอนที่ 1 การรับวัตถุดิบหรือเม็ดพลาสติกเข้าคลังวัตถุดิบ บริษัทและบริษัทย่อยจะทาการตรวจสอบ
วัตถุดิบ ที่ได้รบั ว่าถูกต้องตามใบสั่งซือ้ หรือไม่ และตรวจสอบคุณภาพตามข้อกาหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบ
ก่อนจัดเก็บเข้าคลังวัตถุดิบ ในพืน้ ที่ที่จดั เตรียมไว้ตามประเภทของปั จจัยการผลิต
ขั้ น ตอนที่ 2 หลัง จากที่ ฝ่ายผลิตได้ร ับ แผนการผลิตประจ าวัน และใบสั่งผลิตจากฝ่ ายวางแผนการผลิต
เรียบร้อยแล้ว จึงเริม่ ทาการผลิต โดยเริม่ จากเบิกและจัดเตรียมเม็ดพลาสติกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการ
ผลิต จากนัน้ ก็ จะนาเม็ดพลาสติกที่เตรียมไว้เข้าเครื่อ งอัดรีด (Extruder) ด้วยการใช้ความร้อน แรงเฉื อน
และความดัน เพื่อให้พลาสติกหลอมและขึน้ รู ปเป็ นแผ่นพลาสติกที่มีขนาดความหนาตามที่ตอ้ งการ เมื่อได้
แผ่นพลาสติกแล้วก็จะนาแผ่นพลาสติกเข้าเครื่อง Thermoforming หรือเครื่อง Vacuum forming ตามชนิด
ของผลิต ภัณ ฑ์ที่ ต ้องการผลิต ซึ่ง เครื่อ ง Thermoforming หรือ เครื่อง Vacuum forming นี จ้ ะใช้ความร้อน
เพื่อให้แผ่นพลาสติกอ่อนตัว และใช้แรงบังคับให้แนบตามแม่พิมพ์ แล้วทาให้เย็นลงเพื่อให้พลาสติกคงรูปตาม
แม่พิ ม พ์ ด้ว ยเครื่อ ง Thermoforming ซึ่ง จะใช้ผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ที่ มี ค วามลึก หรือ แก้ว ส่ว นเครื่อ ง Vacuum
forming จะใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีตืน้ หรือถาด/ฝา หลังจากนัน้ ก็จะผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกจากแม่พิมพ์และนาไป
ตัดแต่งขอบ ในกรณีที่ลกู ค้าต้องการให้พิมพ์ลายหรือโลโก้ขา้ งผลิตภัณฑ์ก็จะนาไปพิมพ์ลายก่อนแล้วจึงนาไป
บรรจุในถุง ทัง้ นี ้ ในกระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและตรวจสอบคุณภาพใน
ห้องปฏิบตั ิการในทุกขัน้ ตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ตอ้ งการแล้ว ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพก็จะทาการตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงคุณภาพและความถูกต้องของการพิมพ์ฉลาก ทัง้ ก่อนและหลังการบรรจุใส่ถงุ
จากนัน้ ฝ่ ายผลิตจะทาการส่งผลิตภัณฑ์ให้ฝ่ายคลังสินค้า เพื่อไปจัดเก็บหรือจัดส่งให้ลกู ค้าต่อไป
การควบคุมคุณภาพ
การที่ บ ริ ษั ท และบริษั ท ย่ อ ยเป็ น ผู้ผ ลิ ต และจ าหน่า ยส่ว นประกอบอาหาร และ Food Additive
จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะต้องมีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้ความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เริ่มตัง้ แต่วตั ถุดิบที่อยู่ระหว่าง
รอการใช้ สินค้าที่อยูร่ ะหว่างการผลิต และสินค้าสาเร็จรูป
วัตถุดิบที่เป็ นสารเคมีและไม่ใช่สารเคมี บรรจุภณ
ั ฑ์ และอื่นๆ ที่นาเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตใน
โรงงานจะต้อ งผ่านการตรวจสอบคุณ ภาพ โดยฝ่ ายควบคุมคุณ ภาพจะตรวจสอบคุณ ลักษณะทางด้าน
กายภาพและประสาทสัมผัส และนาไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบทางเคมี และจุลิน ทรีย ์
ตามข้อกาหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัทที่ได้กาหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
นาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดไปใช้ในกระบวนการผลิต และเป็ นการรักษาคุณภาพของ
วัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน ในกรณีที่เป็ นวัตถุดิบใหม่ ฝ่ ายประกันคุณภาพก็จะต้องทาการประเมินความเสีย่ งของ
วัตถุดิบทางด้านชีววิทยา เคมี กายภาพ สารก่อภูมิแพ้ และสารปลอมปน เป็ นการประเมินด้านความเสีย่ งและ
ความรุ น แรงที่ มี ผลต่อ ความปลอดภัย ของอาหาร และด าเนิ น การควบคุม ความเสี่ย งของวัต ถุดิ บ ต่อ ไป
ในส่ว นของวัต ถุดิ บ ที่ เ ป็ น สารเคมี ที่ ใ ช้ใ นสายการผลิ ต จะมี ก ารควบคุม การใช้ ตั้ง แต่ ช นิ ด ของสารเคมี
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ลักษณะการใช้ การเบิกจ่าย และการจัดเตรียม ให้มีความเหมาะสมถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายปนเปื ้อนลงสู่
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ อาจมีผลต่อความไม่ปลอดภัยของผูบ้ ริโภคได้
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารตรวจสอบคุณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ อ ยู่ร ะหว่ า งกระบวนการผลิ ต และ
ผลิตภัณฑ์สาเร็จรู ป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามมาตรฐานที่กาหนด และตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า ฝ่ ายควบคุมคุณภาพจะทาการตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิต ตัง้ แต่การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้
ในการผลิต การตรวจสอบสภาพของวัตถุดิบ การสุม่ ตัวอย่างเพื่อทาการตรวจสอบทางกายภาพ อาทิ สี ขนาด
อุณหภูมิ ความชื น้ สิ่งปลอมปน บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพของบรรจุภัณ ฑ์ จากนัน้ ก็ จะทาการตรวจสอบ
คุณ ภาพในห้อ งปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ ตรวจสอบทางกายภาพ เคมี จุ ลิ น ทรี ย ์ และประสาทสัม ผัส อา ทิ สี แ ละ
การกระจายตัว ของสี ความหนื ด เนื อ้ สัม ผัส รสชาติ ความชื น้ ความเป็ น กรด-ด่า ง และการตรวจสอบ
เชือ้ จุลนิ ทรีย ์
นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการควบคุมฉลากผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
ระบบคุณภาพและความปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกาหนดของประเทศปลายทาง รวมถึง
การตรวจสอบความถูกต้องของส่วนประกอบและสารก่อภูมิแพ้ที่แสดงบนฉลาก
มาตรฐานระบบคุณภาพและผลิตภัณฑ์
บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒ นาคุณ ภาพของผลิต ภัณฑ์อย่างต่อ เนื่ อ ง
เพื่อให้ลกู ค้ามีความไว้วางใจในระบบการจัดการ ระบบการผลิต และระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ซึง่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รบั การรับรองมาตรฐานระดับสากลดังนี ้
มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกาหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice Practice
: GMP) เป็ นมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศที่รบั รองเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และการควบคุมที่ดีใน
การผลิตอาหารเพื่อให้ผลิตได้อย่างปลอดภัย ที่เน้นการป้องกันและขจัดความเสีย่ งที่อาจทาให้อาหารเป็ น
พิษ เป็ นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ซึง่ ผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปั ง เกล็ดขนมปั ง
อบแห้ง ขนมปั งสด ขนมปั งลูกเต๋า เบเกอรี่ (มินิบนั และแซนวิช) แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุ งรส ซอส
ได้ร ับ การรับ รองจากบริ ษั ท บู โ ร เวอริ ทั ส เซอทิ ฟิ เคชั่ น (ประเทศไทย) จ ากั ด (Bureau Veritas
Certification) ภายใต้การรับรองของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry และ Spray dry
ได้ร ับ การรับ รองจากบริษัท บริษั ท เอสจี เ อส (ประเทศไทย) จ ากัด ภายใต้ก ารรับ รองของสานักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็ นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุแต่งกลิ่นรส (ชนิดนา้ ) ได้รบั การรับรองจากหน่วยงาน Intertek ประเทศ
ไทย ภายใต้การรับรองของ Intertek Group ประเทศอังกฤษ และสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) และผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุแต่งกลิ่นรส สีผสมอาหาร และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ได้รบั การรับรองจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด (URS) ภายใต้การ
รับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ประเทศอังกฤษ
มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control
Points : HACCP) เป็ นระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุมในการผลิต อาหาร ซึ่ง
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จัดเป็ นมาตรฐานในการส่งออกผลิตภัณฑ์ท่วั โลก เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อาหาร โดยเน้นควบคุมดูแลตัง้ แต่การคัดเลือกวัตถุดิ บ การผลิต และการขนส่ง จึงสามารถป้องกัน
อันตราย รวมทัง้ สารปนเปื ้อนในอาหารได้ อาทิ อันตรายทางชี วภาพ อันตรายทางเคมี อันตรายทาง
กายภาพ และอันตรายจากการจัดเก็บไม่ถกู ต้อง เป็ นต้น ซึง่ ผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปั ง เบเกอรี่ (มินิ
บันและแซนวิช) แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุ งรส ซอส ได้รบั การรับรองจากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิ
ฟิ เคชั่น (ประเทศไทย) จากัด (Bureau Veritas Certification) ภายใต้การรับรองของสานักงานมาตรฐาน
สิน ค้า เกษตรและอาหารแห่ง ชาติ (มกอช.) ซึ่ง เป็ น หน่ว ยงานภายใต้ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry และ Spray dry ได้รบั การรับรองจากบริษัทบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย)
จากัด ภายใต้การรับรองของสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งเป็ น
หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุแต่งกลิ่นรส (ชนิดนา้ ) ได้รบั การ
รับรองจากหน่วยงาน Intertek ประเทศไทย ภายใต้การรับรองของ Intertek Group ประเทศอังกฤษ และ
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และผลิตภัณฑ์ของบริษัทประเภทวัตถุแต่ง
กลิ่นรส สีผสมอาหาร และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ได้รบั การรับรองจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิส
เท็ ม ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (URS) ภายใต้การรับ รองของ United Kingdom Accreditation Service
(UKAS) ประเทศอังกฤษ
มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) เป็ นมาตรฐานที่กาหนดขึน้ โดยสมาคมผูป้ ระกอบธุรกิจค้า
ปลีกแห่งสหราชอาณาจักร โดยมุ่งเน้นมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่สอดคล้องตามที่
กฎหมายกาหนดของสถานประกอบการ ประกอบด้วย ระบบ HACCP ระบบ GMP มาตรฐานการควบคุม
สภาพแวดล้มของสถานประกอบการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบุคลากร ซึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทเกล็ดขนมปั ง เบเกอรี่ (มินิบนั และแซนวิช) แป้งประกอบ เครื่องปรุงรส ซอส ได้รบั การรับรองจาก
บริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด (Bureau Veritas Certification) ภายใต้การรับรอง
ของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ประเทศอั ง กฤษ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท
ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze dry และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ได้รบั การรับรองจากบริษัท เอสจีเอส
(ประเทศไทย) จ ากั ด ภายใต้ ก ารรั บ รองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
ประเทศอังกฤษ
มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัย
สาหรับการผลิตอาหาร โดยรวมมาตรฐานระบบจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร ISO 22000 หรือ
Food Safety Management System และมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS) 220
ไว้ดว้ ยกัน ผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปั ง เบเกอรี่ (มินิบนั และแซนวิช) เครื่องปรุ งรส ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
แบบ Air dry และ Spray dry ได้รบั การรับรองจากบริษัท บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จากัด
(Bureau Veritas Certification) ภายใต้ ก ารรั บ รองของ United Kingdom Accreditation Service
(UKAS) ประเทศอังกฤษ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL เป็ นการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ว่าได้ดาเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามศาสนาอิสลาม ซึ่งทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรอง
HALAL สามารถจาหน่ายให้กับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมและผูบ้ ริ โภคที่เป็ นชาวมุสลิมในแต่ละ
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ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ทัง้ นี ้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบั การรับรอง HALAL
ได้แก่ วัตถุแต่งกลิ่นรส เกล็ดขนมปั ง เบเกอรี่ แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุ งรส ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ
Air dry Spray dry และ Freeze dry และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) เป็ นระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพที่ทาให้
เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รบั การควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก ได้รบั การรับรองจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด (URS)
ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ประเทศอังกฤษ
การบริหารสินค้าคงคลัง
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะสต๊อกสินค้าคงเหลือไว้เป็ นจานวนมาก เนื่องจากบริษัทและ
บริษัทย่อย จะผลิตสินค้าเมื่อมีคาสั่งซือ้ อย่างไรก็ตาม มีสินค้าบางรายการที่สามารถบริหารสินค้าคงเหลือได้
ล่ ว งหน้า ได้แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ส าหรับ วางจ าหน่ า ยในธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ขนาดใหญ่ แ ละร้า นค้า ปลี ก ทั่ ว ไป
อาทิ เกล็ดขนมปั ง วัตถุแต่งกลิ่นและรส สีผสมอาหาร เป็ นต้น ซึ่งในปี 2560 -2562 มียอดขายคิดเป็ นร้อยละ
11.70 – 15.12 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด
ในการเบิกใช้วตั ถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์ และสินค้าสาเร็จรู ปของบริษัทและบริษัทย่อย จะใช้ระบบ First In
First Out (FIFO) โดยฝ่ ายคลังสินค้าและฝ่ ายบัญชีจะรับทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือ
ผ่านระบบ SAP ซึ่งเป็ นระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิ ภาพและมีความแม่นยา ทาให้สามารถบริหารจัดการ
สินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการตรวจนับสินค้าคงเหลือ บริษัทได้กาหนดแนวทางไว้อย่าง
ชัดเจน ด้วยการตรวจนับสินค้าคงเหลือทุก 3 เดือน ในจานวน 100% ของจานวนสินค้าคงเหลือทั้ง หมด
โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากรายงานสินค้าคงเหลือจากระบบ SAP และฝ่ ายคลังสินค้าต้องจัดทารายงานผลต่าง
จากการตรวจนับเพื่อชีแ้ จงเหตุผล กรณีมีผลต่างจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือจริงกับรายงานสินค้าคงเหลือ
จากระบบ และทาการปรับปรุงตัวเลขสินค้าคงเหลือต่อไป นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยยังกาหนดแนวทาง
ในการจัดการกับสินค้าเสื่อมชารุ ดเสียหาย เพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้าและการบริหารสินค้าคงเหลืออย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
2.2.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากการให้ความสาคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค บริษัท
และบริษัทย่อยยังตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็ นอย่างดี โดยมีมาตรการในการกาจัดขยะและของ
เสีย เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และสร้างสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
ในส่วนของโรงงานผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย การกาจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก็จะทาการรวบรวมและ
ว่าจ้างบุคคลจากภายนอกซึ่งเป็ นผูร้ บั เหมาที่ได้รบั ใบอนุญาตในการทิง้ ขยะและได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ
สิง่ แวดล้อมในการกาจัดเท่านัน้
ในส่วนที่เป็ นนา้ เสียจากกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ การล้างภาชนะ และห้องนา้ ก็จะให้
น ้า เสี ย ผ่ า นตะแกรงดัก เศษขยะ ไหลลงท่ อ น ้า เสี ย มารวมกัน ที่ บ่ อ บ าบัด น ้า เสี ย และผ่ า นกระบวนการบ าบัด น ้า เสีย
สาหรับโรงงานผลิตที่ลาดพร้าวและที่เชียงใหม่ ที่ผา่ นมาก็ได้มีการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญระบบบาบัดนา้ เสี ย เพื่อให้คาปรึกษาใน
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การควบคุมดูแลระบบบาบัดนา้ เสีย ตลอดจนตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนา้ เสีย โดยมีหอ้ งปฏิบตั ิการที่ได้มาตรฐานและได้รบั
การรับรองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบาบัดนา้ เสีย สาหรับโรงงานผลิตที่ตงั้ อยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทคและโครงการมินิแฟคตอรี่ จะอยูภ่ ายใต้การควบคุมผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของทางนิคมอุตสาหกรรม
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีขอ้ พิพาทหรือถูกฟ้องร้องดาเนินคดีเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมใน
การดาเนินธุรกิจ และไม่เคยได้รบั การตักเตือนหรือถูกปรับในเรื่องดั งกล่าว ซึ่งเป็ นผลจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยให้
ความสาคัญในเรือ่ งนีแ้ ละได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
2.2.7 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี 2.3 การลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม
นอกจากธุรกิจผลิตและจาหน่ายส่วนผสมที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทย่อยของบริษัทยัง
ได้มีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร
บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ที่จงั หวัดชุมพร ทัง้ 2 โรงแรมตามที่กล่าวจะเป็ นการลงทุนโดย PFC และ TFF ตามลาดับ ในส่วนที่
เกี่ยวกับการบริหารงานโรงแรมทัง้ 2 แห่ง บริหารงานโดยกลุม่ แอคคอร์ (ACCOR) ซึง่ เป็ นเครือโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศสทีม่ ี
โรงแรมในเครือกว่า 3,700 โรงแรมในกว่า 92 ประเทศทั่วโลก ภายใต้แบรนด์โรงแรม 32 แบรนด์ ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย
อี ก ทั้ง ยัง มี boutique hotel ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มในขณะนี ้ เหตุที่ เ ข้า ไปลงทุนในธุ ร กิ จ โรงแรมก็ เนื่ อ งจากช่ วงเวลาที่ ผ่านมาการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยประสบความสาเร็จมากมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ ้นเรื่อยๆ กอปรกับ PFC
และ TFF ทัง้ สองมีสภาพคล่องคงเหลือและเห็นโอกาสในการลงทุนตามเหตุผลที่กล่าวไว้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรม
โดยสรุปแต่ละแห่ง ดังนี ้
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1) โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เป็ นหนึง่ ในแบรนด์โรงแรมของเครือแอคคอร์ (ACCOR) เปิ ดดาเนินการเมือ่
ปี 2554 ภายใต้การดาเนินงานของ PFC โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 7/9, 8/5 หมูท่ ี่ 1 ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 บนพืน้ ที่กว่า 2 ไร่ ซึ่งถื อเป็ นโรงแรมราคาประหยัดและมีความ
ทันสมัย ตัง้ อยู่บริเวณแยกภูคา ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานที่
ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ อาทิ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ และถนนนิมมานเหมินต์ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 อาคาร
สูง 6 ชั้น 7 ชั้น และ 8 ชั้น มี ห ้อ งพักทั้งหมด 208 ห้อ ง ห้อ งอาหารจ านวน 3 ห้อ ง ห้อ งจัด เลีย้ งจานวน 4 ห้อง
และยังมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ที่จอดรถ สระว่ายนา้ บริการอินเตอร์เนต และบริการฟรี wi-fi ภายใน
ห้องพักและรอบบริเวณโรงแรม จึงเหมาะสาหรับการติดต่อธุรกิจและการท่องเที่ยวพักผ่อน สาหรับอัตราการเข้าพัก
(Occupancy rate) ในปี 2560 –2562 เท่ากับร้อยละ 74.76 ร้อยละ 65.68 และร้อยละ 54.54 ตามลาดับ
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2) โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ เป็ นหนึง่ ในแบรนด์โรงแรมของเครือแอคคอร์ (ACCOR)
เปิ ดดาเนินการเมื่อปี 2551 ภายใต้การดาเนินงานของ TFF โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
ตกแต่งสไตล์รว่ มสมัย ตัง้ อยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 หาดภราดรภาพ ตาบลปากนา้ อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86160
บนพืน้ ที่กว่า 130 ไร่ บนหาดภราดรภาพ ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร และอยู่ใกล้กบั สถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โรงแรมโนโวเทล ชุมพร
บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ประกอบด้วยห้องพัก 86 ห้อง ห้องอาหารจานวน 2 ห้อง ห้องจัดเลีย้ งจานวน 5 ห้อง
และยังมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ที่จอดรถ สระว่ายนา้ กลางแจ้ง 2 สระ สนามกอล์ฟขนาด 9 หลุม
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ บริการสปาครบวงจร สโมสรสาหรับเด็ก กิจกรรมดานา้ และบริการนาเที่ยวทางเรือ โรงแรมแห่งนีจ้ งึ
เหมาะสาหรับการติดต่อธุรกิจ การท่องเที่ยวและพักผ่อนกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนฝูง สาหรับอัตราการเข้าพัก
(Occupancy rate) ในปี 2560 – 2562 เท่ากับร้อยละ 36.58 ร้อยละ 43.76 และร้อยละ 41.10 ตามลาดับ
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ผูล้ งทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยง รวมทัง้ รายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนีอ้ ย่างรอบคอบ
ก่อนการตัดสินใจลงทุน ปั จจัยความเสีย่ งที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนีเ้ ป็ นปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและมูลค่าหุน้ ของ
บริษัทได้ ซึ่งปั จจัยความเสีย่ งที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้ อาจไม่เป็ นปั จจัยความเสี่ยงทัง้ หมดที่มีอยู่ เพราะอาจมีปัจจัยความ
เสีย่ งอื่นๆ ที่บริษัทยังไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจัยความเสีย่ งบางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อบริษัทในขณะนี ้ แต่ในอนาคตอาจกลายเป็ นปั จจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อรายได้ ผลกาไร
ของบริษัทก็ได้ ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพราะปั จจัย
ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ไม่จากัดเฉพาะแต่เพียงปั จจัยความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี ้
เท่านัน้
นอกจากนี ้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของ
บริษัทที่ปรากฏอยูใ่ นเอกสารฉบับนี ้ อาทิ “มีแผนการ” ”ประสงค์” ”ต้องการ” ”คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณ” “อาจจะ”
หรือคาหรือข้อความอื่นใดในทานองเดียวกัน เป็ นคาหรือข้อความที่บง่ ชีถ้ ึงสิง่ ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ มีความไม่แน่นอน
และผลที่เกิดขึน้ อาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรฝ่ ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการรักษาความลับของสูตรการผลิต
การที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและส่วนผสมอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็ นต้น ซึ่งลูกค้ามีการนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้
แตกต่างกัน ทัง้ เป็ นวัตถุดิบตัง้ ต้นในการผลิต เป็ นส่วนผสมในการผลิต หรือนาไปใช้ในการแปรรูปและผลิตสินค้า บริษัทจึงมี
ฝ่ ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เพื่อทาหน้าที่คิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม
ความต้องการของลูกค้า ทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความแตกต่าง ยากที่จะหาวัตถุอื่นมาทดแทนเพื่อสร้างกลิน่ และรสชาติ
ที่เหมือนกันได้ ซึง่ เมื่อผูบ้ ริโภคติดใจในกลิน่ และรสชาติของอาหารแล้ว ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ มกั จะไม่เปลีย่ นไปบริโภคอาหารที่
มีส่วนผสมเปลี่ยนไป จึงเป็ นเหตุผลให้ลูกค้าซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการยังคงเชื่ อมั่นและซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อ ใช้เป็ น
ส่วนผสมผลิต อาหารของตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รบั ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทีมวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ซึง่ มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ รูส้ ตู รการผลิต รวมทัง้ เป็ นผูค้ วบคุมสูตรการผลิตของบริษัท ซึง่ หากมีการรั่วไหลของ
สูตรการผลิต อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทได้
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการรักษาความลับของ
สูตรการผลิตดังกล่าว จึงมีการจูงใจให้ผูท้ ี่เป็ นฝ่ ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางานกับบริษัท โดยให้ความสาคัญด้าน
สวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลให้อตั ราการลาออกของทีมวิจยั และพัฒนา
ของบริษัทอยูใ่ นระดับต่า นอกจากนี ้ บริษัทมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลของสูตรการผลิตที่สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผูว้ ิจยั และพัฒนาสูตรการผลิตจะสามารถเข้าถึงเฉพาะสูตรที่ตนเองคิดค้นเท่านัน้ นอกจากนี ้
บริษัทยังกาหนดให้มีการจัดทาสัญญากับบุคลากรฝ่ ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อ เป็ นการป้องกันการเปิ ดเผยหรือ
เผยแพร่สตู รการผลิตให้กบั บุคคลอื่น ซึ่งมีผลทัง้ ในขณะที่ยงั เป็ นบุคลากรของบริษัท และมีผลต่อเนื่องไปอีกเป็ นระยะเวลา
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5 ปี หลังจากสิน้ สุดสัญญาจ้างงาน ซึ่งสูตรการผลิตทัง้ หมดเป็ นลิขสิทธิ์ของบริษัท จึงทาให้บริษัทสามารถใช้สตู รการผลิต
ดังกล่าว ถึงแม้พนักงานผูค้ ิดค้นจะพ้นสภาพการเป็ นบุคลากรของบริษัทแล้วก็ตาม บริษัทก็ยงั มั่นใจว่าจะไม่ได้รบั ผลกระทบ
จากความเสีย่ งดังกล่าว
2) ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพทีต่ ้องการ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็ น วัตถุดิบทีไ่ ม่ใช่สารเคมี อาทิ แป้งสาลี พืช ผัก ผลไม้
นา้ ตาล เกลือ และวัตถุดิบที่เป็ นสารเคมี อาทิ สีผสมอาหาร วัตถุแต่งกลิ่น วัตถุดิบที่ไม่ใช่สารเคมีที่ใช้ผลิตสินค้าของบริษัท
นั้น เป็ น สิน ค้า ในภาคเกษตรกรรม ซึ่ง อาจมี ป ริม าณและคุณ ภาพเปลี่ย นแปลงตามปั จ จัยที่ อ ยู่น อกเหนื อ การควบคุ ม
อาทิ สภาพอากาศที่ไม่เอือ้ อานวยต่อการเพาะปลูก ภัยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพืช ปั จจัยดังกล่าวอาจทา
ให้ปริมาณวัตถุดิบเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่ลดลง หรือคุณภาพของวัตถุดิบอาจไม่ไปตามที่บริษัทต้องการได้ บริษัทมีการ
บริหารความเสี่ยงด้วยการบริหารวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ โดยฝ่ ายวางแผนการผลิตจะ
วางแผนกาหนดปริมาณวัตถุดิบคงคลัง ซึ่งขึน้ อยู่กบั ชนิดของวัตถุดิบและปริมาณการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์จากลูกค้า รวมทัง้
การสรรหาผูข้ ายวัตถุดิบสารอง ในขณะที่วตั ถุดิบที่เป็ นสินค้าเกษตรบางส่วน บริษัทจะจัดซือ้ จากเกษตรกรท้องถิ่น มีการทา
สัญญาซือ้ ขายผลผลิตและปั จจัยการผลิตเกษตรท้องถิ่น ซึง่ เป็ นการทาสัญญากับเกษตรกรในท้องถิ่นที่มีพืน้ ที่ปลูกเป็ นของ
ตนเองเป็ นรายครัง้ นอกจากนี ้ บริษัทยังจัดให้มีการฝึ กอบรมให้ความรูพ้ นื ้ ฐานแก่เกษตรกรในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ และเกษตรกรจะนาผลผลิตมาจาหน่ายให้แก่บริษัทในราคาประกันตามที่ตกลงกัน ไว้
โดยบริษัทจะรับซือ้ เฉพาะวัตถุดิบที่ได้คณ
ุ ภาพตามกาหนดเท่านัน้
ในส่วนของวัตถุดิบที่เป็ นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตสินค้า ต้องเป็ นสารเคมีชนิดที่กฎหมายและกระทรวงสาธารณสุข
อนุญาตให้ใช้ในโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร และต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามข้อกาหนดคุณลักษณะของบริษั ท
หากคุณภาพของวัตถุดิบไม่เป็ นไปตามที่บริษัทต้องการอาจทาให้บริษัทมีวตั ถุดบิ ไม่เพียงพอสาหรับผลิตสินค้าส่งมอบลูกค้า
เพื่ อ เลื อ กใช้วัต ถุดิ บ ที่ ส ามารถน ามาทดแทน หรื อ ผสมวัต ถุดิ บ ใหม่ ใ ห้ไ ด้วัต ถุดิ บ ที่ มี คุณ ภาพตามที่ บ ริ ษั ท ต้อ งการ
และไม่สง่ ผลกระทบต่อรู ปลักษณ์ รสชาติ และคุณภาพของสินค้าที่บริษัทจาหน่าย และเพื่อทาให้ความเสี่ยงในการจัดหา
วัต ถุดิ บ ให้ต รงกับ ปริม าณและคุณ ภาพที่ ต ้อ งการลดน้อ ยลง บริษั ท จึ ง ได้จัด ตั้ง ที ม วิ จัย และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ (R&D)
ที่สามารถคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย รวมถึงทาการค้นคว้าวิจยั อย่างต่อเนื่อง จากที่กล่าวมาข้างต้น
บริษัทจึงมั่นใจว่าจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งในการจัดหาวัตถุดิบให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพที่ตอ้ งการอย่างมี
นัยสาคัญ
3) ความเสี่ยงจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าจากประเทศผู้นาเข้า
บริษัทดาเนินธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายวัตถุที่ใช้เป็ นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร อุต สาหกรรมเครื่องดื่ ม อุต สาหกรรมยา และอุต สาหกรรมอาหารสัต ว์ เป็ น ต้น ให้กับลูกค้าทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าต่างประเทศของบริษัท อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป เป็ นกลุ่มประเทศที่มีมาตรฐานสูงทัง้ ด้าน
สาธารณสุข คุณภาพความปลอดภัย กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงอาจได้รบั ความเสี่ยงจากการถูกกีดกันทางการค้า
จากมาตรการและอุ ป สรรคทางการค้า ที่ มิ ใ ช่ ภ าษี (Non-Tariff Measures : NTMs) ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ สุข อนามัย และ
ความปลอดภัย ของสิ น ค้า ของประเทศผู้น าเข้า ดัง กล่า ว อาทิ กฎเกณฑ์เ กี่ ย วกับ Allergens (สารก่ อ ให้เ กิ ด ภูมิ แ พ้) ,
Contaminant (สารปนเปื ้อน) และ Labeling Standard (มาตรฐานฉลากสินค้า) เป็ นต้น

(3) ปั จจัยความเสี่ยง หน้าที่ 69

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

จากปั จจัยเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการศึกษาข้อมูลและติดตามการบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรการทาง
การค้าของประเทศต่างๆ ทัง้ จากข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงานราชการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่ได้รบั จากผูป้ ระกอบการซึง่
เป็ นคู่คา้ ของบริษัทในต่างประเทศ โดยกาหนดให้มีผรู้ บั ผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อทาหน้าที่
รวบรวมข้อมูลและแจ้งต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ
ปั จจุบนั บริษัทได้รบั การรับรองคุณภาพจาก GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point), BRC Global Standard (The British Retail Consortium), ISO 9001 (Quality Management
System), FSSC 22000 (Food Safety System Certification), HALAL Certificate และสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (Food and Drug Administration Thailand) ซึ่งเป็ นการรับรองถึงคุณภาพความปลอดภัยและมาตรฐานการผลิต
สินค้าในระดับสากล นอกจากนี ้ บริษัทยังได้กระจายความเสีย่ งด้วยการขยายฐานลูกค้าในหลายประเทศ บริษัทจึงมั่นใจว่า
จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
4) ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงทรัพย์สินของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกันในการประกอบธุรกิจ
ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยใช้ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้างในการดาเนินธุรกิจ ทัง้ ในส่วนธุรกิจผลิตและจาหน่ายวัตถุที่
ใช้เป็ นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) และธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง โดยบริษัทและบริษัทย่อยเช่าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
จากบุคคลเกี่ยวโยงและบุคคลภายนอก (รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ และส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ หัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน) ดังนัน้ บริษัทจึงอาจได้รบั
ความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งหากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่
ต่ออายุสญ
ั ญา บริษัทอาจได้รบั ผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงการมีตน้ ทุนในการโยกย้าย
วัสดุอปุ กรณ์และสินค้า และค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มเติมในพืน้ ที่ใหม่ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท
ได้
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับประเด็นดังกล่าว โดยสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ของ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นสัญญาเช่าระยะยาว 20 ปี ซึง่ สัญญาเช่าที่ดินและสิง่ ปลูกสร้างระยะยาวทัง้ หมด ผูใ้ ห้เช่าให้คามั่น
ว่าจะให้เช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี และให้สทิ ธิบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นรายแรกที่มีสิทธิ ซือ้ ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง
ได้ก่อนผูส้ นใจรายอื่น ซึ่งบริษัทมีความตัง้ ใจในการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจนครบอายุสญ
ั ญาเพื่อสร้างความมั่นคงในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยมีแผนปรับปรุ งสิ่งปลูกสร้างที่เช่าให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนีบ้ ริษัทและบริษัทย่อยยัง
เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกรายผ่านการจ่ายชาระค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างด้วยดีมาโดยต่อเนื่อง จากความต่อเนื่องในการเช่ากับผูใ้ ห้เช่าและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริษัทจึงมั่นใจว่าจะได้รบั
ผลกระทบจากความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าที่ดิน และสิง่ ปลูกสร้างน้อย
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยมี ก ารจาหน่ายผลิต ภัณ ฑ์ไปยัง ต่างประเทศหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศรัส เซีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย ญี่ปนุ่ จีน ออสเตรเลีย อังกฤษ
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เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา อีกทัง้ วัตถุดิบในการผลิตของบริษัทบางส่วนมีการสั่งซือ้ จากต่างประเทศหลากหลายประเทศ
อาทิ ประเทศศรีลงั กา ตุรกี สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา การที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการส่งออกสินค้าและการชาระค่า
วัตถุดิบในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ สกุลเงินยูโร และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง เป็ นส่วนใหญ่ บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั ความ
เสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น กล่าวคือ ในด้านการส่งออกหากเงินบาทแข็งค่าขึน้ ก็จะส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง
เมื่อแปลงเป็ นสกุลเงินบาท ในด้านการนาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หากเงินบาทอ่อนค่าลง ย่อมส่งผลต่อต้นทุนวัตถุดิบที่
สูงขึน้ เช่นกัน บริษัทและบริษัทย่อยจึงอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผล
การดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้
ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยมีบญ
ั ชีสาหรับซือ้ -ขายสินค้าด้วยเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน (Natural
Hedge) โดยในปี 2562 บริษัทมีรายการเงินตราต่างประเทศรับรวม มากกว่าเงินตราต่างประเทศจ่ายรวม ซึ่งส่วนต่างข้างต้น
ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญกับการดาเนิ นงานของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ ตาม บริษั ทและบริษั ทย่อย
กาหนดให้มีผตู้ ิดตามความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดอันเนื่องมาจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโลก
และเหตุการณ์ตา่ งๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และหาทางป้องกันความเสีย่ ง และลดปั ญหาความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน อีกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยได้กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
การทาสัญญาซือ้ ขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าธุรกรรมที่ยงั ไม่ได้ทา
การป้องกันความเสีย่ ง กรณีที่ไม่สามารถจัดการ Natural Hedge ได้ตามนโยบายที่กาหนดไว้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงมั่นใจ
ว่าจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ
3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารของบริษัท
ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี ที่ผา่ นมา การเติบโตของผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นผลมาจากความ
เชี่ ย วชาญและ ประสบการณ์เ ฉพาะทางด้า นอุต สาหกรรมอาหารของผู้บ ริห ารหลัก ของบริษั ท ซึ่ง ได้แ ก่ ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ รวมไปถึงผูบ้ ริหารหลักยังมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกบั ลูกค้าและคู่คา้
ของบริษัทและบริษัทย่อยมาโดยตลอด ปั จจุบนั กลุม่ ผูบ้ ริหารดังกล่าวเป็ นผูม้ ีสว่ นสาคัญในการกาหนดนโยบายและแผนการ
ดาเนินงานของบริษัท อาจทาให้มีความเสีย่ งจากการพึง่ พิงความสามารถในการบริหารจัดการของผูบ้ ริหารตามที่กล่าว
อย่า งไรก็ ต าม บริษั ท ได้เ ล็ง เห็ น ถึ ง ความเสี่ย งจากการพึ่ง พิ ง ผู้บ ริห ารของบริษั ท จึ ง ได้มี ก ารจัด ท าแผนและ
กระบวนการสรรหาผูส้ ืบทอดตาแหน่งที่สาคัญ (Succession Plan) เพื่อกาหนดแนวทางการสรรหาผูส้ ืบทอดตาแหน่ง
โดยกาหนดตาแหน่งที่สาคัญภายในบริษัทที่จะทาให้บริษัทสามารถดาเนินและขยายธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืน พร้อมทัง้ กาหนด
คุณลักษณะและความสามารถที่จาเป็ นของตาแหน่งสาคัญนัน้ เช่น ผูจ้ ดั การทั่วไปประจาสาขาต่างประเทศ ผูจ้ ดั การโรงงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย และผูจ้ ดั การฝ่ ายคุณภาพ เป็ นต้น นอกจากนี ้ ปั จจุบนั บริษัทมี
โครงสร้า งการบริ ห ารจั ด การในรู ป แบบคณะกรรมการบริ ห าร (Executive Committee) ประกอบด้ว ยผู้บ ริ ห ารที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรง ซึ่งเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารและแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งสาคัญของ
บริษั ท อาทิ การบริห ารจัดการเพื่อ ด าเนิ นธุ ร กิ จของบริษั ท ท าให้มี ผู้บ ริห ารมือ อาชี พ ที่มี ประสบการณ์เ ชี่ ยวชาญด้าน
อุตสาหกรรมเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารกิจการมากขึน้ นอกจากนี ้ ยังมีการกระจายอานาจการบริหารจากคณะกรรมการ
บริษัท ไปยังคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหารระดับ สูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และผูจ้ ัดการฝ่ ายต่า งๆ
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ตามโครงสร้างองค์กร รวมถึงยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานในทุกหน่วยงาน เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
แสดงความคิดเห็นและเสนอแผนงานที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ กระจายอานาจให้ผบู้ ริหารระดับกลาง
มีสว่ นร่วมในการบริหารและการตัดสินใจต่างๆ มากขึน้ ดังนัน้ บริษัทจึงมั่นใจว่าจะได้รบั ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว
น้อย
2) ความเสี่ยงจากบริษัทมีคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) มาจากกลุ่มครอบครัวเดียวกัน และ
มีผู้ถอื หุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 50.00
บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการบริ ห าร (Executive Committee) ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ครอบครัว เดี ย วกั น 5 ท่ า นจากคณะ
กรรมการบริหารทัง้ หมด 6 ท่าน เนื่องมาจากบริษัทจัดตัง้ และบริหารโดยครอบครัวรัตนภูมิภิญโญมามากกว่า 30 ปี รวมถึง
ปั จจุบนั กลุม่ ครอบครัวรัตนภูมิภิญโญเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออก
และเรียกชาระแล้ว ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี ้ กลุม่ ครอบครัวรัตนภูมิภิญโญจะมีสดั ส่วนการถื อหุน้
ลดลงเหลือร้อยละ 74.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว จากโครงสร้างการบริหาร และสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวทา
ให้ครอบครัวรัตนภูมิภิญโญสามารถกาหนดนโยบายในการบริหารงาน รวมถึงควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทที่ตอ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งในที่ประชุม ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกาหนดให้ตอ้ งได้รบั
คะแนนเสียงอนุมตั ิไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยจึงอาจมีความเสี่ยงจากโครงสร้างการ
บริหารจัดการของบริษัทอาจไม่เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้
ถือหุน้ ได้
อย่างไรก็ ตาม ด้วยการกาหนดโครงสร้างองค์กร โครงสร้างกรรมการ ผูบ้ ริหาร และคู่มืออานาจอนุมตั ิที่ชัดเจน
รวมถึงการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีผ่านกลไกในการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอานาจของกรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามทุกคน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่หลัก Fiduciary Duty
ที่เป็ นไปตามกลไกข้างต้น รวมถึงการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 3 ท่าน เพื่อเข้าทาหน้าที่อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบการ
ทางานและการบริหารงานของบริษัทแทนผูถ้ ือหุน้ รายย่อย กอปรกับการที่บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอ ล จากัด
เพื่อเข้าทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหารและขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนัน้ บริษัทจึงมั่นใจว่าผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูม้ ีสว่ นได้เสียกับบริษัทจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่าง
เท่าเทียมและเป็ นธรรม

(3) ปั จจัยความเสี่ยง หน้าที่ 72

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ เท่ากับ 1,622.61 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้
ในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
1. บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
มูลค่าสุทธิ ณ
ประเภททรัพย์สนิ
ลักษณะทรัพย์สิน
กรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
(ล้านบาท)
1. ที่ดิน
ที่ดินโฉนดเลขที่ 64587 ตัง้ อยู่ แขวงคลองจั่น
RBF
ไม่มี
120.14
ที่จอดรถ
เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ ที่ 0-2-1 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 48319, 48320, 50096, 50727
RBF
ไม่มี
อาคารสานักงาน / โรงงาน /
ตัง้ อยู่ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.
คลังสินค้า / ที่ดินเปล่า
พระนครศรีอยุธยา เนือ้ ที่ 13-0-11 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 6360,6361, 6362, 6537,
RBF
ที่ ดิ นโฉนด เ ลข ที่ 6361 6362 11358
อาคารโรงงาน
6538, 11357, 11358, 11359 ต.วังจุฬา อ.วัง
11359 เนื ้ อ ที่ 3-2-21.7 ไร่ ติ ด ภาระ
น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เนือ้ ที่ 15-0-91.50 ไร่
จานองเป็ นหลักประกันวงเงินกูย้ ืมระยะ
ยาว กับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
เท่ากับ 27.90 ล้านบาท)
ที่ดินโฉนดเลขที่ 56563 ตัง้ อยู่ ต.บ้านเลน อ.บาง
RBF
ที่ดินโฉนดเลขที่ 56563 เนือ้ ที่ 9-0-44 ไร่
อาคารโรงงาน / คลังสินค้า
ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนือ้ ที่ 9-0-44 ไร่
ติ ด ภาระจ านองเป็ น หลัก ประกันวงเงิ น
กูย้ ืมระยะยาวกับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
แห่งหนึง่ เท่ากับ 45 ล้านบาท
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สนิ

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ที่ดินโฉนดเลขที่ 5400, 5401 ตัง้ อยู่ ต.บ้านโพ อ.
RBF
พระราชวัง จ.พระนครศรีอยุธยา เนือ้ ที่ 9-3-85 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 58373 ต. วังทองหลาง อ. บาง
สัญญาเช่าระยะยาว
กะปิ จ. กรุงเทพมหานคร เนือ้ ที่ 2-0-26 ไร่
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)
ที่ดินโฉนดเลขที่ 6876 และ 155452 ต. วัง
สัญญาเช่าระยะยาว
ทองหลาง อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ ที่ (รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
10-2-84 ไร่
5.3.1)
ที่ดินโฉนดเลขที่ 62093 ต. วังทองหลาง อ. บาง
สัญญาเช่าระยะยาว
กะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ ที่ 0-1-62 ไร่
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)
ที่ดินโฉนดเลขที่ 64609, 64610, 64611, 64612,
สัญญาเช่าระยะยาว
64613, 64614, 64616, 69340, 69341, 69342, (รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
69343, 69346, 78905 และ 254047 ตาบล
5.3.1)
คลองจั่น อาเภอ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนือ้
ที่ 6-1-44 ไร่

ภาระผูกพัน
ไม่มี

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
(ล้านบาท)
คลังสินค้า

ไม่มี

-

อาคารโรงงาน / คลังสินค้า

ไม่มี

-

คลังสินค้า

ไม่มี

-

ห้องรับรองลูกค้า

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 254047 แยกมา
จากโฉนดที่ดินเลขที่ 878 ตาบลวัง
ทองหลาง อาเภอบางกะปิ ซึง่ ตกอยูใ่ น
ภาระจายอมบางส่วนเรือ่ งทางเดิน ทาง
รถยนต์ ทางระบายนา้ ประปา ไฟฟ้า
โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทุกชนิด
ของที่ดินข้างเคียง

-

อาคารโรงงาน / คลังสินค้า /
สานักงาน
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สนิ

2. อาคาร

3. ส่วนปรับปรุงอาคาร
4. เครือ่ งจักร และ
อุปกรณ์
5. เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้
และอุปกรณ์
สานักงาน โรงงาน
6. ยานพาหนะ

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ที่ดินโฉนดเลขที่ 64584 ต. คลองจั่น อ. บางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ ที่ 1-2-29 ไร่

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)
RBF
สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)
สัญญาเช่าระยะยาว
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)
RBF

n.a.

อาคารสานักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า
อาคารโรงงานพร้อมสานักงาน ชัน้ 2 ตัง้ อยูบ่ น
ที่ดินโฉนดเลขที่ 64615 ต. วังทองหลาง
อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
อาคารสานักงาน 2 ชัน้ พร้อมอาคารโรงงาน
ตัง้ อยูบ่ นที่ดินโฉนดเลขที่ 62093 ต.คลองจั่น อ.
บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร
ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็ นสานักงาน โรงงาน
คลังสินค้า
เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
(ล้านบาท)
ที่จอดรถสาหรับพนักงาน

ไม่มี
ไม่มี

290.92
-

ใช้ในการดาเนินงาน
สานักงาน และโรงงาน

ไม่มี

-

สานักงาน และโรงงาน

ไม่มี

149.13

RBF

ไม่มี

157.19

อาคารสานักงาน / โรงงาน/
คลังสินค้า
ใช้ในการดาเนินงาน

เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน

RBF

ไม่มี

29.78

ใช้ในการดาเนินงาน

ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการดาเนินธุรกิจ

RBF

ไม่มี

14.88

ใช้ในการดาเนินงาน

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 75

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สนิ

ลักษณะทรัพย์สิน

7. งานระหว่างก่อสร้าง/1 สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ และก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

RBF

ไม่มี

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
(ล้านบาท)
60.55
ใช้ในการดาเนินงาน
รวม
822.59

หมายเหตุ : /1งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อขยายกาลังการผลิตสินค้ากลุม่ แป้งและซอส ตัง้ อยู่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเกล็ดขนมปั ง และ
เครือ่ งผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกระหว่างรอติดตัง้
n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึง่ บริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

2. บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)
ประเภททรัพย์สนิ
1. ที่ดิน

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ที่ดินโฉนดเลขที่ 48520, 48525 ตัง้ อยู่ ต.บ้าน
หว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนือ้ ที่ 22-95 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 10375,11053, 27821, 27829,
27830, 6222, 6748, 7237 ตัง้ อยู่ ต.ปากนา้ อ.
เมืองชุมพร จ.ชุมพร เนือ้ ที่ 79-0-11.5 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 3125, 6221, 6721, 6586,
53715, 53716, 6126, 7065, 8687, 18481,
38394, 38395 ต.ปากนา้ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
เนือ้ ที่ 58-0-78.50 ไร่

TFF

ไม่มี

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค.2562
(ล้านบาท)
50.09

TFF

สัญญาเช่าระยะยาว
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 76

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
อาคารโรงงาน

สนามกอล์ฟ โรงแรมโนโวเทล
ชุมพร
ไม่มี

-

ที่ตงั้ โรงแรม Novotel ชุมพร

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สนิ
2. อาคาร

3. ส่วนปรับปรุงอาคาร
4. เครือ่ งจักร และ
อุปกรณ์
5. เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้
และอุปกรณ์
สานักงาน โรงงาน
โรงแรม
6. ยานพาหนะ
7. งานระหว่างก่อสร้าง

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

อาคารสานักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า / อาคาร
โรงแรม
อาคารร้านอาหาร 2 ชัน้ ต.ปากนา้ อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร

TFF

ไม่มี

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค.2562
(ล้านบาท)
91.58

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)
TFF

ไม่มี

-

ร้านอาหารในโรงแรม Novotel
ชุมพร

ไม่มี

8.75

TFF

ไม่มี

10.82

อาคารสานักงาน / โรงงาน /
คลังสินค้า / อาคารโรงแรม
ใช้ในการดาเนินงาน

เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน

TFF

ไม่มี

18.07

ใช้ในการดาเนินงาน

ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการดาเนินธุรกิจ

TFF

ไม่มี

2.19

ใช้ในการดาเนินงาน

จัดทารายงานรายวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม(EIA)

TFF

ไม่มี

0.60

ใช้ในการดาเนินงาน

ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็ นสานักงาน โรงงาน
และโรงแรม
เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน

รวม
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182.09

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
ใช้ในการดาเนินงาน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

3. บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จากัด (PFC)
ประเภททรัพย์สนิ
1. ที่ดิน

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
45.45

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ที่ดินโฉนดเลขที่ 24507 , 24508, 24509,
25748, 25749, 25750, 26313, 26714,26715,
27566, 27678, 41222 , 43964,70412 ตัง้ อยู่
ต.สันทราย อ.แม่แฝก จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 44-326.4 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 48518, 48519, 48522,
48524, 48526 , 48529, 48535 ตัง้ อยู่ ต.บ้าน
หว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนือ้ ที่ 40-80.9 ไร่

PFC

ไม่มี

PFC

ไม่มี

ทีด่ ินโฉนดเลขที่ 14282, 14283, 14284,
9319, 9320ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 1-1-0 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 14287, 14288 ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 0-0-84 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 46458 ต.ช้างเผือก อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 0-3-29.5 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 14286 ต.ช้างเผือก อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 0-0-84 ไร่

สัญญาเช่าระยะยาว
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)

ที่ดินโฉนดเลขที่ 46458 เนือ้ ที่ 0-3-29.5
ไร่ ติดภาระจานองเป็ นหลักประกันวงเงิน
กู้ ยื ม ระยะยาวของ PFC กั บ เจ้ า หนี ้
สถาบัน การเงิ น แห่ ง หนึ่ง เท่ า กับ 90.20
ล้า นบาท (รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม 2.2.8
ข้อมูลสาคัญอื่น หัวข้อสัญญาเงินกู)้

-

ที่ตงั้ โรงแรม Ibis Syle เชียงใหม่

สัญญาเช่าระยะยาว
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)

ไม่มี

-

ที่ตงั้ โรงแรม Ibis Syle เชียงใหม่

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 78

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
อาคารสานักงาน / โรงงาน /
คลังสินค้า / แปลงเกษตรทดลอง

อาคารโรงงาน / คลังสินค้า

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สนิ
2. อาคาร

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

อาคารสานักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า / อาคาร
โรงแรม
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 2 คูหา เลขที่ 7/167/17 ต.ช้างเผือก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

PFC

ไม่มี

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
348.99

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)
สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)
สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)
สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)
PFC

n.a.

-

n.a.

-

n.a.

-

n.a.

-

ไม่มี

33.39

PFC

ไม่มี

82.37

เก็บเครือ่ งมืออุปกรณ์สาหรับ
แผนกครัว และแผนกช่างของ
โรงแรม Ibis เชียงใหม่
แผนกบัญชี แผนกบุคคล และ
ห้องอาหารพนักงาน ของโรงแรม
Ibis เชียงใหม่
เก็บเครือ่ งมืออุปกรณ์นกั ดนตรี
และอุปกรณ์รา้ นอาหาร ของ
โรงแรม Ibis เชียงใหม่
เก็บเครือ่ งมืออุปกรณ์แผนก
แม่บา้ น และแผนกครัว ของ
โรงแรม Ibis เชียงใหม่
อาคารสานักงาน / โรงงาน /
คลังสินค้า / อาคารโรงแรม
ใช้ในการดาเนินงาน

PFC

ไม่มี

4.21

ใช้ในการดาเนินงาน

อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 2 คูหา เลขที่ 52/2
– 52/5 ต.ช้างเผือก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 1 คูหา เลขที่ 7/14
ต.ช้างเผือก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ เลขที่ 7/15 ต.ช้างเผือก
จังหวัดเชียงใหม่
3. ส่วนปรับปรุงอาคาร
4. เครือ่ งจักร และ
อุปกรณ์
5. เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้
และอุปกรณ์

ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็ นสานักงาน โรงงาน
และโรงแรม
เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 79

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
ใช้ในการดาเนินงาน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)

ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการดาเนินธุรกิจ

PFC

ไม่มี

0.58

ใช้ในการดาเนินงาน

7. งานระหว่างก่อสร้าง/3 สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ และก่อสร้าง

PFC

ไม่มี

0.24
515.23

ใช้ในการดาเนินงาน

ประเภททรัพย์สนิ
สานักงาน โรงงาน
โรงแรม
6. ยานพาหนะ

ลักษณะทรัพย์สิน

รวม

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ

หมายเหตุ : /3งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อขยายกาลังการผลิตสินค้ากลุม่ อบแห้ง ตัง้ อยูต่ าบลสันทราย อาเภอแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่
n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึง่ บริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

4. บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด (BO)
ประเภททรัพย์สนิ
1. อาคาร

2. ส่วนปรับปรุงอาคาร

ลักษณะทรัพย์สิน
อาคารสานักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า
อาคารโรงงานพร้อมสานักงาน ชัน้ 1 ตัง้ อยูบ่ น
โฉนดที่ดินเลขที่ 64615 ต. วังทองหลาง อ. บาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร
ห้องพักพนักงาน เลขที่ 45/1 ต.บ้านโพ จ.
พระนครศรีอยุธยา
ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็ นสานักงาน และโรงงาน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

BO
สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)
สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)
BO

ไม่มี
ไม่มี

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
24.81
-

n.a.

-

โรงงาน สานักงาน คลังสินค้า
และอาคารซ่อมบารุง

ไม่มี

2.51

อาคารสานักงาน / โรงงาน/
คลังสินค้า

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 80

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
ใช้ในการดาเนินงาน
โรงงาน สานักงาน คลังสินค้า
และอาคารซ่อมบารุง

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

3. เครือ่ งจักร และ
อุปกรณ์
4. เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้
และอุปกรณ์
สานักงาน โรงงาน
5. ยานพาหนะ

เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน

BO

ไม่มี

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
2.06

เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน

BO

ไม่มี

0.54

ใช้ในการดาเนินงาน

ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการดาเนินธุรกิจ

BO

ไม่มี

0.01

ใช้ในการดาเนินงาน

6. งานระหว่างก่อสร้าง

สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ และก่อสร้าง

BO

ไม่มี

0.75

ใช้ในการดาเนินงาน

ประเภททรัพย์สนิ

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

รวม

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
ใช้ในการดาเนินงาน

30.68

หมายเหตุ : n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึง่ บริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

5. R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (RBVN)
ประเภททรัพย์สนิ
1. อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน
เลขที่ 309บี-311 ชัน้ 6 อาคารแอนเน็กซ์ พาร์
ครอยัลไซ่ง่อน ถนน งูเยน แวน ทรอย เขตทานบินห์
เมืองโฮจิมินห์ซติ ี ้ ประเทศเวียดนาม
เวิรค์ ช็อป บี2-4เอ คลังสาเร็จรูป ฝั่ง บี นิคม
อุตสาหกรรมลองหู อาเภอแคนจีออู ๊ค จังหวัดลอง

RBVN
สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)
สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม

ไม่มี
n.a.

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
5.06
-

n.a.

-

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 81

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
ใช้ในการดาเนินงาน
สานักงานขาย

สานักงานขาย และโรงงาน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สนิ

ลักษณะทรัพย์สิน
อาน ประเทศเวียดนาม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน

2. เครือ่ งจักร และ
อุปกรณ์
3. งานระหว่างก่อสร้าง/4 สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ และก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)

หัวข้อ 5.3.1)
RBVN

ไม่มี

0.12

ใช้ในการดาเนินงาน

RBVN

ไม่มี

27.10
32.28

ใช้ในการดาเนินงาน

รวม

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ

/4

หมายเหตุ : งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อขยายกาลังการผลิตสินค้ากลุม่ แป้งและซอส
n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึง่ บริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

6. PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (RBINT)
ประเภททรัพย์สนิ

ลักษณะทรัพย์สิน

1. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร
ห้อง 101 บี อาคารวิสมาเอเรีย ถนน ฮอส
คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตัง จาการ์ตา
กลาง ประเทศอินโดนีเซีย
2. เครือ่ งจักร และอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
3. เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และ
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน
อุปกรณ์สานักงาน โรงงาน
4. ยานพาหนะ
ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการดาเนินธุรกิจ

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

RBINT
สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)
RBINT
RBINT

ไม่มี
n.a.

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
-

ไม่มี
ไม่มี

0.06
0.14

ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน

RBINT

ไม่มี

0.03

ใช้ในการดาเนินงาน

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 82

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
ใช้ในการดาเนินงาน
สานักงานขาย

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ประเภททรัพย์สนิ

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน
รวม

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
0.23

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ

หมายเหตุ : n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึง่ บริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

7. PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM)
ประเภททรัพย์สนิ
1. อาคาร

2. เครือ่ งจักร และอุปกรณ์
3. เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และ
อุปกรณ์สานักงาน โรงงาน
4. งานระหว่างก่อสร้าง/5

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บล็อค พี-6บี อาคารโรงงาน นิคม
อุตสาหกรรมจาบาเบกา ซิการัง
อาเภอเบกาซี จังหวัดจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

n.a.

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
-

RBINM
RBINM

ไม่มี
ไม่มี

0.76
0.20

ใช้ในการดาเนินงาน
ใช้ในการดาเนินงาน

สินทรัพย์ระหว่างติดตัง้ และก่อสร้าง

RBINM

ไม่มี

39.15
40.11

ใช้ในการดาเนินงาน

ลักษณะทรัพย์สิน

รวม
/5

หมายเหตุ : งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อขยายกาลังการผลิตสินค้ากลุม่ แป้งและซอส
n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึง่ บริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

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

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

1.อาคาร

ห้อง 2202 เลขที่ 65 ซอยโจซินเป่ ย ถนน
ดาจิน เขตลิวาน กวางโจว ประเทศจีน

n.a.

2. เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และ
อุปกรณ์สานักงาน โรงงาน

เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม
หัวข้อ 5.3.1)
RBCH

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562
(ล้านบาท)
-

ไม่มี

0.25

ประเภททรัพย์สนิ

รวม
หมายเหตุ : n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึง่ บริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้
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0.25

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ
สานักงานขาย

ใช้ในการดาเนินงาน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ใช้ประกอบธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สนิ ไม่มีตวั ตนสุทธิ เท่ากับ 11.31 ล้านบาท คือ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ต้นทุนการติดตัง้ และสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ โปรแกรมทางบัญชีและ
โปรแกรมสาหรับการดาเนินงานทุก ส่วนงานของบริษั ทและบริษั ทย่อย (ราคาทุนเท่ากับ 66.36 ล้านบาท และค่าตัด
จาหน่ายสะสมเท่ากับ 55.05 ล้านบาท)
4.3 สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
4.3.1 สัญญาเช่าสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสญ
ั ญาเช่าสินทรัพย์ มีรายละเอียด ดังนี ้
สัญญาเช่าในประเทศ
1. สัญญาเช่าที่ดิน
1. ผู้ให้เช่า
ิ โญ
: ดร.สมชาย รัตนภูมิภญ
(กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ ร้อยละ 39.09 ของทุนจดทะเบียนบริษัท)
ผู้เช่า
: บจก.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)
ทรัพย์สินที่เช่า
: สัญญาฉบับที่ 1 : ที่ดินโฉนดเลขที่ 14282, 14283, 14284, 9319, 9320 ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 1-1-0 ไร่
สัญญาฉบับที่ 2 : ที่ดินโฉนดเลขที่ 14287, 14288 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 0-0-84 ไร่
สัญญาฉบับที่ 3 : ที่ดินโฉนดเลขที่ 46458 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เนือ้ ที่ 0-3-29.5 ไร่
วัตถุประสงค์ในการเช่า
: ใช้เป็ นทีต่ งั้ โรงแรม IBIS Style เชียงใหม่
ระยะเวลาเช่า
: 20 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581
อัตราค่าเช่า
: สัญญาฉบับที่ 1 : ค่าเช่า 1.35 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายเดือน ชาระเท่ากันทุกเดือน
สัญญาฉบับที่ 2 : ค่าเช่า 0.27 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายเดือน ชาระเท่ากันทุกเดือน
สัญญาฉบับที่ 3 : ค่าเช่า 0.89 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายเดือน ชาระเท่ากันทุกเดือน
โดยกาหนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ในปี ที่ 2 และให้ปรับเพิ่มร้อยละ 10 ทุกๆ 3
ปี ตัง้ แต่ปีที่ 2 เป็ นต้นไป ทัง้ นี ้ ค่าเช่าดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท
ซิ ม ส์ พร็ อ พเพอร์ตี ้ คอนซัล แทนท์ จ ากัด ผู้ป ระเมิ น ราคาที่ ไ ด้ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมี นายวรศักดิ์ โชติแฉล้มสกุลชัย เลขที่ผูป้ ระเมิน วฒ.035 เป็ นผู้
ประเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
เงือ่ นไขอื่นๆ
: - ผูใ้ ห้เช่าให้คามั่นว่าก่อนสัญญาเช่าจะสิน้ สุดลง หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าที่ดินที่เ ช่า
ต่อไปอีก ผูใ้ ห้เช่าก็ยินดีที่จะให้เช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 50 ปี โดยให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 85

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้า โดยค่าเช่าดังกล่าวต้องได้รบั การประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบพร้อมราคา
ข้อกาหนด หรือเงื่อนไข เพื่อให้ผเู้ ช่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ซือ้ ที่ดินที่เช่ าได้ก่อนผูส้ นใจรายอื่น
กรณีที่ผเู้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผใู้ ห้เช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เจรจาต่อรองราคา และ
เงื่ อนไขในการชาระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ขอ้ ยุติ หรือผูเ้ ช่าไม่แจ้งความ
ประสงค์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาบอกกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธินาที่ดิ นไปขายให้
บุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ ตามในกรณี ที่ผูใ้ ห้เช่าจะขายที่ดินให้บุคคลอื่นในราคา และ
เงื่อนไขการชาระราคาที่ดีกว่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์จะซือ้ ไปยังผูใ้ ห้เช่าภายในกาหนดระยะเวลาที่ก ล่าว
ข้างต้น
- เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า หรือครบกาหนดการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าคราวใดคราวหนึง่
แล้วแต่กรณี คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าให้สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือส่วนควบและอุปกรณ์ของ
สิง่ ปลูกสร้างข้างต้น ในสภาพ ณ วันที่สนิ ้ สุดสัญญาตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูใ้ ห้เช่า
หมายเหตุ :

เดิม PFC มีสญ
ั ญาเช่ากับผูใ้ ห้เช่าฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 แต่ได้ทาสัญญาเช่าฉบับใหม่ เพื่อให้สะดวกในการชาระ
ตามงวดชาระที่ตรงกันกับสัญญาเช่าฉบับอื่น รวมทัง้ ได้ตกลงให้ขยายระยะเวลาการเช่าจาก 10 ปี เป็ น 20 ปี ทัง้ นี ้ ค่าเช่าตาม
ตาราง อ้างอิงค่าเช่าตามสัญญาฉบับเดิม ซึง่ อ้างอิงค่าเช่าตามราคาประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ซึ่งกาหนดอัตราค่าเช่าเป็ นระยะเวลา 20 ปี ตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2579 โดยกาหนดปรับเพิ่มค่าเช่า
ร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

2. ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

เงือ่ นไขอื่นๆ

ิ โญ
: นางเพ็ชรา รัตนภูมิภญ
(กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.09 ของทุนจดทะเบียนบริษัท)
: บจก.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)
: ที่ดินโฉนดเลขที่ 14286 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนือ้ ที่ 0-0-84 ไร่
: ใช้เป็ นทีต่ งั้ โรงแรม IBIS Style เชียงใหม่
: 20 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581
: 0.27 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายเดือน ชาระเท่ากันทุกเดือน กาหนดปรับเพิม่ ค่าเช่า
ร้อยละ 10 ในปี ที่ 2 และให้ปรับเพิ่มร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ตัง้ แต่ปีที่ 2 เป็ นต้นไป ทัง้ นี ้ ค่า
เช่าดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี ้ คอนซัลแทนท์
จากัด ผูป้ ระเมินราคาที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ มี นายวรศักดิ์ โชติ
แฉล้มสกุลชัย เลขที่ผปู้ ระเมิน วฒ.035 เป็ นผูป้ ระเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
: - ผูใ้ ห้เช่าให้คามั่นว่าก่อนสัญญาเช่าจะสิน้ สุดลง หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าที่ดินที่เ ช่า
ต่อไปอีก ผูใ้ ห้เช่าก็ยินดีที่จะให้เช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 50 ปี โดยให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้า โดยค่าเช่าดังกล่าวต้องได้รบั การประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบพร้อมราคา
ข้อกาหนด หรือเงื่อนไข เพื่อให้ผเู้ ช่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ซือ้ ที่ดินที่เช่ าได้ก่อนผูส้ นใจรายอื่น
กรณีที่ผเู้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผใู้ ห้เช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เจรจาต่อรองราคา และ
เงื่ อนไขในการชาระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ขอ้ ยุติ หรือผูเ้ ช่าไม่แจ้งความ
ประสงค์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาบอกกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธินาที่ดิ นไปขายให้
บุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ ตามในกรณี ที่ผูใ้ ห้เช่าจะขายที่ดินให้บุคคลอื่นในราคา และ
เงื่อนไขการชาระราคาที่ดีกว่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์จะซือ้ ไปยังผูใ้ ห้เช่าภายในกาหนดระยะเวลาที่ก ล่าว
ข้างต้น
- เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า หรือครบกาหนดการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าคราวใดคราวหนึง่
แล้วแต่กรณี คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าให้สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือส่วนควบและอุปกรณ์ของ
สิง่ ปลูกสร้างข้างต้น ในสภาพ ณ วันที่สนิ ้ สุดสัญญาตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูใ้ ห้เช่า
หมายเหตุ :

เดิม PFC มีสญ
ั ญาเช่ากับผูใ้ ห้เช่าฉบับลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 แต่ได้ทาสัญญาเช่าฉบับใหม่ เพื่อให้สะดวกในการชาระ
ตามงวดชาระที่ตรงกันกับสัญญาเช่าฉบับอื่น รวมทัง้ ได้ตกลงให้ขยายระยะเวลาการเช่าจาก 10 ปี เป็ น 20 ปี ทัง้ นี ้ ค่าเช่าตาม
ตาราง อ้างอิงค่าเช่าตามสัญญาฉบับเดิม ซึ่งอ้างอิงค่าเช่าตามราคาประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ซึ่งกาหนดอัตราค่าเช่าเป็ นระยะเวลา 20 ปี ตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2579 โดยกาหนดปรับเพิ่มค่าเช่า
ร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

3. ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

เงือ่ นไขอื่นๆ

ิ โญ
: นางเพ็ชรา รัตนภูมิภญ
: บจก.ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ (TFF)
: ที่ดินโฉนดเลขที่ 3125, 6221, 6721, 6586, 53715, 53716, 6126, 7065, 8687, 18481,
38394, 38395 ต.ปากนา้ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เนือ้ ที่ 58-0-78.50 ไร่
: ใช้เป็ นทีต่ งั้ โรงแรม Novotel ชุมพร
: 20 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581
: 1.82 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายเดือน ชาระเท่ากันทุกเดือน กาหนดปรับเพิ่มค่าเช่า
ร้อ ยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี ทั้ง นี ้ ค่า เช่ าดัง กล่าว อ้า งอิ ง จากราคาประเมิน ค่าเช่าโดยบริษัท
เดอะแวลู-เอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ผูป้ ระเมินราคาที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท์ เลขที่ผปู้ ระเมิน วฒ.334 เป็ นผูป้ ระเมิน
ราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
: - ผูใ้ ห้เช่าให้คามั่นว่าก่อนสัญญาเช่าจะสิน้ สุดลง หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าที่ดินที่เ ช่า
ต่อไปอีก ผูใ้ ห้เช่าก็ยินดีที่จะให้เช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 50 ปี โดยให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้
เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้า โดยค่าเช่าดังกล่าวต้องได้รบั การประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
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- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบพร้อมราคา
ข้อกาหนด หรือเงื่อนไข เพื่อให้ผเู้ ช่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ซือ้ ที่ดินที่เช่ าได้ก่อนผูส้ นใจรายอื่น
กรณีที่ผเู้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผใู้ ห้เช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เจรจาต่อรองราคา และ
เงื่ อนไขในการชาระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ขอ้ ยุติ หรือผูเ้ ช่าไม่แจ้งความ
ประสงค์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาบอกกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธินาที่ดิ นไปขายให้
บุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ ตามในกรณี ที่ผูใ้ ห้เช่าจะขายที่ดินให้บุคคลอื่นในราคา และ
เงื่อนไขการชาระราคาที่ดีกว่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์จะซือ้ ไปยังผูใ้ ห้เช่าภายในกาหนดระยะเวลาที่ก ล่าว
ข้างต้น
- เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า หรือครบกาหนดการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าคราวใดคราวหนึง่
แล้วแต่กรณี คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าให้สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือส่วนควบและอุปกรณ์ของ
สิง่ ปลูกสร้างข้างต้น ในสภาพ ณ วันที่สนิ ้ สุดสัญญาตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูใ้ ห้เช่า
4. ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

เงือ่ นไขอื่นๆ

ิ โญ
: นางเพ็ชรา รัตนภูมิภญ
: บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
: ที่ดินโฉนดเลขที่ 64609, 64610, 64611, 64612, 64613, 64614, 64616, 69340, 69341,
69342, 69343, 69346, 78905 และ 254047 ต าบล คลองจั่ น อ าเภอ บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร เนือ้ ที่ 6-1-44 ไร่
: ใช้เป็ นทีต่ งั้ อาคารโรงงาน คลังสินค้า และสานักงาน
: 20 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581
: 2.39 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายเดือน ชาระเท่ากันทุกเดือน กาหนดปรับเพิ่มค่าเช่า
ร้อ ยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี ทั้ง นี ้ ค่า เช่ าดัง กล่าว อ้า งอิ ง จากราคาประเมิน ค่าเช่าโดยบริษัท
เดอะแวลู-เอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ผูป้ ระเมินราคาที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท์ เลขที่ผปู้ ระเมิน วฒ.334 เป็ นผูป้ ระเมิน
ราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
: - ผูใ้ ห้เช่าให้คามั่นว่าก่อนสัญญาเช่าจะสิน้ สุดลง หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าที่ดินที่เ ช่า
ต่อไปอีก ผูใ้ ห้เช่าก็ยินดีที่จะให้เช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 50 ปี โดยให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้
เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้า โดยค่าเช่าดังกล่าวต้องได้รบั การประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบพร้อมราคา
ข้อกาหนด หรือเงื่อนไข เพื่อให้ผเู้ ช่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ซือ้ ที่ดินที่เช่ าได้ก่อนผูส้ นใจรายอื่น
กรณีที่ผเู้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผใู้ ห้เช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เจรจาต่อรองราคา และ
เงื่ อนไขในการชาระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ขอ้ ยุติ หรือผูเ้ ช่าไม่แจ้งความ
ประสงค์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาบอกกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธินาที่ดิ นไปขายให้
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บุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ ตามในกรณี ที่ผูใ้ ห้เช่าจะขายที่ดินให้บุคคลอื่นในราคา และ
เงื่อนไขการชาระราคาที่ดีกว่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์จะซือ้ ไปยังผูใ้ ห้เช่าภายในกาหนดระยะเวลาที่ก ล่าว
ข้างต้น
- เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า หรือครบกาหนดการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าคราวใดคราวหนึง่
แล้วแต่กรณี คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าให้สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือส่วนควบและอุปกรณ์ของ
สิง่ ปลูกสร้างข้างต้น ในสภาพ ณ วันที่สนิ ้ สุดสัญญาตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูใ้ ห้เช่า
5. ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สนิ

ิ โญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภญ
ิ โญ
: ดร.สมชาย รัตนภูมิภญ
: บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
: ที่ดินโฉนดเลขที่ 58373 ต. วังทองหลาง อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร
เนือ้ ที่ 2-0-26 ไร่
วัตถุประสงค์ในการเช่า : ใช้เป็ นทีต่ งั้ อาคารโรงงาน คลังสินค้า
ระยะเวลาเช่า
: 20 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581
อัตราค่าเช่า
: 0.78 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายเดือน ชาระเท่ากันทุกเดือน กาหนดปรับเพิ่มค่าเช่า
ร้อ ยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี ทั้ง นี ้ ค่า เช่ า ดัง กล่า ว อ้า งอิ ง จากราคาประเมิน ค่า เช่ าโดยบริษัท
เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ผูป้ ระเมินราคาที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท์ เลขที่ผปู้ ระเมิน วฒ.334 เป็ นผูป้ ระเมิน
ราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
เงือ่ นไขอื่นๆ
: - ผูใ้ ห้เช่าให้คามั่นว่าก่อนสัญญาเช่าจะสิน้ สุดลง หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าที่ดินที่เช่า
ต่อไปอีก ผูใ้ ห้เช่าก็ยินดีที่จะให้เช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 50 ปี โดยให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้
เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้า โดยค่าเช่าดังกล่าวต้องได้รบั การประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบพร้อมราคา
ข้อกาหนด หรือเงื่ อนไข เพื่อให้ผูเ้ ช่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ซือ้ ที่ดินที่เช่ าได้ก่อนผูส้ นใจรายอื่น
กรณีที่ผเู้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผใู้ ห้เช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เจรจาต่อรองราคา และ
เงื่ อนไขในการชาระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ขอ้ ยุติ หรือผูเ้ ช่าไม่แจ้งความ
ประสงค์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาบอกกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธินาที่ดิ นไปขายให้
บุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ ตามในกรณี ที่ผูใ้ ห้เช่าจะขายที่ดินให้บุคคลอื่ นในราคา และ
เงื่อนไขการชาระราคาที่ดีกว่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์จะซือ้ ไปยังผูใ้ ห้เช่าภายในกาหนดระยะเวลาที่กล่าว
ข้างต้น
- เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า หรือครบกาหนดการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าคราวใดคราวหนึ่ง
แล้วแต่กรณี คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าให้สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือส่วนควบและอุปกรณ์ของ

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 89

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

สิง่ ปลูกสร้างข้างต้น ในสภาพ ณ วันที่สนิ ้ สุดสัญญาตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูใ้ ห้เช่า
6. ผู้ให้เช่า

ิ โญ
: พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภญ
(กรรมการบริษัท กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้
ร้อยละ 10.82 ของทุนจดทะเบียนบริษัท และเป็ นบุตรนายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนาง
เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ)
ผู้เช่า
: บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
ทรัพย์สินที่เช่า
: ที่ดินโฉนดเลขที่ 6876 และ 155452 ต. วังทองหลาง อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ ที่
10-2-84 ไร่
วัตถุประสงค์ในการเช่า : ใช้เป็ นทีต่ งั้ อาคารคลังสินค้า
ระยะเวลาเช่า
: 20 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581
อัตราค่าเช่า
: 4.02 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายเดือน ชาระเท่ากันทุกเดือนกาหนดปรับเพิ่มค่าเช่า
ร้อ ยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี ทั้ง นี ้ ค่า เช่ า ดัง กล่า ว อ้า งอิ ง จากราคาประเมิน ค่า เช่ าโดยบริษัท
เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ผูป้ ระเมินราคาที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท์ เลขที่ผปู้ ระเมิน วฒ.334 เป็ นผูป้ ระเมิน
ราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
เงือ่ นไขอื่นๆ
: - ผูใ้ ห้เช่าให้คามั่นว่าก่อนสัญญาเช่าจะสิน้ สุดลง หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าที่ดินที่เช่า
ต่อไปอีก ผูใ้ ห้เช่าก็ยินดีที่จะให้เช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 50 ปี โดยให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้
เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้า โดยค่าเช่าดังกล่าวต้องได้รบั การประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบพร้อมราคา
ข้อกาหนด หรือเงื่ อนไข เพื่อให้ผูเ้ ช่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ซือ้ ที่ดินที่เช่ าได้ก่อนผูส้ นใจรายอื่น
กรณีที่ผเู้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผใู้ ห้เช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เจรจาต่อรองราคา และ
เงื่ อนไขในการชาระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ขอ้ ยุติ หรือผูเ้ ช่าไม่แจ้งความ
ประสงค์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาบอกกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธินาที่ดินไปขายให้
บุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ ตามในกรณี ที่ผูใ้ ห้เช่าจะขายที่ดินให้บุคคลอื่ นในราคา และ
เงื่อนไขการชาระราคาที่ดีกว่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์จะซือ้ ไปยังผูใ้ ห้เช่าภายในกาหนดระยะเวลาที่กล่าว
ข้างต้น
- เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า หรือครบกาหนดการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าคราวใดคราวหนึ่ง
แล้วแต่กรณี คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าให้สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือส่วนควบและอุปกรณ์ของ
สิง่ ปลูกสร้างข้างต้น ในสภาพ ณ วันที่สนิ ้ สุดสัญญาตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูใ้ ห้เช่า

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 90

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

7. ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สนิ
วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

เงือ่ นไขอื่นๆ

8. ผู้ให้เช่า

:

ผู้เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภญ
ิ โญ และ พญ.สนาธร รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
ที่ดินโฉนดเลขที่ 62093 ต. วังทองหลาง อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ ที่ 0-1-62 ไร่
ใช้เป็ นทีต่ งั้ ห้องรับรองลูกค้า
20 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581
: 0.15 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายเดือน ชาระเท่ากันทุกเดือน กาหนดปรับเพิ่มค่าเช่า
ร้อ ยละ 10 ทุก ๆ 3 ปี ทั้ง นี ้ ค่า เช่ า ดัง กล่า ว อ้า งอิ ง จากราคาประเมิน ค่า เช่ าโดยบริษัท
เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ผูป้ ระเมินราคาที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท์ เลขที่ผปู้ ระเมิน วฒ.334 เป็ นผูป้ ระเมิน
ราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
- ผูใ้ ห้เช่าให้คามั่นว่าก่อนสัญญาเช่าจะสิน้ สุดลง หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าที่ดินที่เช่า
ต่อไปอีก ผูใ้ ห้เช่าก็ยินดีที่จะให้เช่าต่อไปอีก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวมระยะเวลาเช่า
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 50 ปี โดยให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้
เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้า โดยค่าเช่าดังกล่าวต้องได้รบั การประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายที่ดินที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบพร้อมราคา
ข้อกาหนด หรือเงื่ อนไข เพื่อให้ผูเ้ ช่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ซือ้ ที่ดินที่เช่ าได้ก่อนผูส้ นใจรายอื่น
กรณีที่ผเู้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผใู้ ห้เช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เจรจาต่อรองราคา และ
เงื่ อนไขในการชาระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ขอ้ ยุติ หรือผูเ้ ช่าไม่แจ้งความ
ประสงค์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาบอกกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธินาที่ดิ นไปขายให้
บุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ ตามในกรณี ที่ผูใ้ ห้เช่าจะขายที่ดินให้บุคคลอื่ นในราคา และ
เงื่อนไขการชาระราคาที่ดีกว่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดย
ผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์จะซือ้ ไปยังผูใ้ ห้เช่าภายในกาหนดระยะเวลาที่กล่าว
ข้างต้น
- เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า หรือครบกาหนดการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าคราวใดคราวหนึ่ง
แล้วแต่กรณี คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าให้สิ่งปลูกสร้าง และ/หรือส่วนควบและอุปกรณ์ของ
สิง่ ปลูกสร้างข้างต้น ในสภาพ ณ วันที่สนิ ้ สุดสัญญาตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูใ้ ห้เช่า
:
:
:
:

นางสาวอัจนา เกตุสิงห์
(ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท)
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
ที่ดินโฉนดเลขที่ 64584 ต. คลองจั่น อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร เนือ้ ที่ 1-2-29 ไร่
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 91

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ใน
การเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

:

เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถสาหรับพนักงาน

:
:
:

3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
20,000 บาทต่อเดือน
- หากผูเ้ ช่าต้องการต่อสัญญาเช่า ให้แจ้งผูใ้ ห้เช่าทราบก่อนสัญญาสิน้ สุด
- หากผูใ้ ห้เช่าตกลงจะขายที่ดินที่เช่าก่อนครบกาหนดการเช่าตามสัญญานี ้ ผูใ้ ห้เช่าจะต้อง
แจ้งให้ผเู้ ช่าทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิพิจารณาก่อน

2. สัญญาเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
1. ผู้ให้เช่า
ิ โญ
: นางเพ็ชรา รัตนภูมิภญ
ผู้เช่า
: บจก.ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ (TFF)
ทรัพย์สินที่เช่า
: อาคารร้านอาหาร 2 ชัน้ ตัง้ อยูบ่ นโฉนดที่ดินเลขที่ 6586 ต.ปากนา้ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
พืน้ ที่ 625 ตร.ม.
วัตถุประสงค์ในการเช่า : ใช้เป็ นทีต่ งั้ ร้านอาหารของโรงแรม Novotel
ระยะเวลาเช่า
: 3 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2564 (ต่อทุก 3 ปี )
อัตราค่าเช่า
: 0.72 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายเดือน ชาระเท่ากันทุกเดือน ทัง้ นี ้ ค่าเช่าดังกล่าว
อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ผู้
ประเมินราคาที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท์
เลขที่ ผู้ป ระเมิ น วฒ.334 เป็ นผู้ป ระเมิ น ราคา โดยได้เ ข้า ประเมิ น ราคาเมื่ อ วัน ที่ 6
พฤศจิกายน 2560
เงือ่ นไขอื่นๆ
:
- หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าสิ่งปลูกสร้างที่เช่าต่อไปอีก ผูใ้ ห้เช่าก็ยินดีที่จะให้เช่า
ต่อไปอีกเป็ นคราวๆ โดยให้ระยะเวลาการต่อสัญญาเช่าแต่ละคราวเป็ นไปตาม
ความประสงค์ของผูเ้ ช่า
- ให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กับผูใ้ ห้เช่าเป็ นหนังสือ
ล่วงหน้า โดยค่าเช่าดังกล่าวต้องได้รบั การประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบ
พร้อมราคา ข้อกาหนด หรือเงื่อนไข เพื่อให้ผเู้ ช่าเป็ นผูม้ ีสทิ ธิซือ้ สิง่ ปลูกสร้างที่เช่า
ได้ก่อนผูส้ นใจรายอื่น กรณีที่ผเู้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผใู้ ห้เช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ ช่ามี
สิทธิเจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขในการชาระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้
ข้อยุติ หรือผูเ้ ช่าไม่แจ้งความประสงค์ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รบั คาบอก
กล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธินาสิง่ ปลูกสร้างที่เช่าไปขายให้บคุ คลอื่นได้ อย่างไรก็ตามใน
กรณี ที่ผูใ้ ห้เช่าจะขายสิ่งปลูกสร้างที่เช่าให้บุคคลอื่นในราคา และเงื่ อนไขการ
ชาระราคาที่ดีกว่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดยผูเ้ ช่า
จะต้องแจ้งความประสงค์จะซือ้ ไปยังผูใ้ ห้เช่าภายในกาหนดระยะเวลาที่กล่าว
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-

-

2. ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

เงือ่ นไขอื่นๆ

ข้างต้น
ค่าเช่ารวมถึงพืน้ ที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามที่ผเู้ ช่า และ
บริวาร ตลอดจนลูกค้าใช้อยู่ เช่น ลานจอดรถ พืน้ ที่ขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม เป็ น
ต้น และให้รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ
ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูป โภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่
เกิดขึน้ จริง

ิ โญ
: พญ.สนาธร รัตนภูมิภญ
: บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
: อาคารโรงงานพร้อมสานักงาน ชัน้ 2 ตัง้ อยูบ่ นที่ดินโฉนดเลขที่ 64615 ต. วังทองหลาง
อ. บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 214 ตร.ม.
: 3 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2564 (ต่อทุก 3 ปี )
: 0.58 ล้า นบาทต่อปี โดยช าระค่าเช่ าเป็ น รายปี ทั้ง นี ้ ค่า เช่ าดังกล่าว อ้า งอิ ง จากราคา
ประเมินค่าเช่าโดยบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ผูป้ ระเมินราคาที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท์ เลขที่ผปู้ ระเมิน
วฒ.334 เป็ นผูป้ ระเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
: - หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าสิ่งปลูกสร้างที่เช่าต่อไปอีก ผูใ้ ห้เช่ายินดีที่จะให้เช่าต่อไปอีก
เป็ นคราวๆ โดยให้ระยะเวลาการต่อสัญญาเช่าแต่ละคราวเป็ นไปตามความประสงค์
ของผูเ้ ช่า ทัง้ นี ้ ระยะเวลารวมการต่ออายุเช่าทัง้ หมดจะมีระยะเวลาอย่างน้อยเท่ากับ
ระยะเวลาตามสัญญาเช่าที่ดิน ที่สงิ่ ปลูกสร้างที่เช่าตัง้ อยู่
- ให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้า
โดยค่าเช่าในปี ที่ 4- ปี ที่ 20 ให้เป็ นไปตามราคาประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ที่ได้ประเมินไว้ก่อนหน้านี ้ หลังจากนัน้ ต้องได้รบั การ
ประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบพร้อม
ราคา ข้อกาหนด หรือเงื่ อนไข เพื่อให้ผูเ้ ช่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ซือ้ สิ่งปลูกสร้างที่เช่าได้ก่อน
ผูส้ นใจรายอื่น กรณี ที่ผูเ้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้ ห้เช่าเสนอสูงเกิ นไป ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เจรจา
ต่อรองราคา และเงื่อนไขในการชาระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ขอ้ ยุติ หรือผูเ้ ช่า
ไม่แจ้งความประสงค์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาบอกกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธินาสิง่
ปลูกสร้างที่เช่าไปขายให้บุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผใู้ ห้เช่าจะขายสิ่งปลูก
สร้างที่เช่าให้บคุ คลอื่นในราคา และเงื่อนไขการชาระราคาที่ดีกว่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอ
ไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดยผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์จะซือ้ ไปยังผูใ้ ห้เช่า
ภายในกาหนดระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น
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- ค่าเช่ารวมถึงพืน้ ที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามที่ผูเ้ ช่าและบริวาร
ตลอดจนลูกค้าใช้อยู่ เช่น ลานจอดรถ พืน้ ที่ขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม เป็ นต้น และให้
รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ
- ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้
จริง
3. ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

เงือ่ นไขอื่นๆ

ิ โญ
: พญ.สนาธร รัตนภูมิภญ
: บจก.เบสท์ โอเดอร์ (BO)
: อาคารโรงงานพร้อมสานักงาน ชัน้ 1 ตัง้ อยูบ่ นโฉนดที่ดินเลขที่ 64615 ต. วังทองหลาง อ.
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 151 ตร.ม.
: ใช้เป็ นทีต่ งั้ อาคารสานักงาน อาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า และอาคารซ่อมบารุง
: 3 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2564 (ต่อทุก 3 ปี )
: 0.18 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายปี ทัง้ นี ้ ค่าเช่าดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินค่า
เช่าโดยบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ผูป้ ระเมินราคาที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท์ เลขที่ผปู้ ระเมิน วฒ.334
เป็ นผูป้ ระเมินราคา โดยได้เข้าประเมินราคาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
: - หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าสิ่งปลูกสร้างที่เช่าต่อไปอีก ผูใ้ ห้เช่าก็ยินดีที่จะให้เช่าต่อไปอีก
เป็ นคราวๆ โดยให้ระยะเวลาการต่อสัญญาเช่าแต่ละคราวเป็ นไปตามความประสงค์
ของผูเ้ ช่า ทัง้ นี ้ ระยะเวลารวมการต่ออายุเช่าทัง้ หมดจะมีระยะเวลาอย่างน้อยเท่ากับ
ระยะเวลาที่สญ
ั ญาเช่าที่ดินที่สงิ่ ปลูกสร้างที่เช่าตัง้ อยู่
- ให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้า
โดยค่าเช่าในปี ที่ 4- ปี ที่ 20 ให้เป็ นไปตามราคาประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.ที่ได้ประเมินไว้ก่อนหน้านี ้ หลังจากนัน้ ต้องได้รบั การ
ประเมินจากผูป้ ระเมินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายสิ่งปลูกสร้างที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบพร้อม
ราคา ข้อกาหนด หรือเงื่ อนไข เพื่อให้ผูเ้ ช่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ซือ้ สิ่งปลูกสร้างที่เช่าได้ก่อน
ผูส้ นใจรายอื่น กรณี ที่ผูเ้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผูใ้ ห้เช่าเสนอสูงเกิ นไป ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เจรจา
ต่อรองราคา และเงื่อนไขในการชาระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ขอ้ ยุติ หรือผูเ้ ช่า
ไม่แจ้งความประสงค์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาบอกกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสิทธินาสิง่
ปลูกสร้างที่เช่าไปขายให้บุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผใู้ ห้เช่าจะขายสิ่งปลูก
สร้างที่เช่าให้บคุ คลอื่นในราคา และเงื่อนไขการชาระราคาที่ดีกว่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องเสนอ
ไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดยผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์จะซือ้ ไปยังผูใ้ ห้เช่า
ภายในกาหนดระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 94

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

- ค่าเช่ารวมถึงพืน้ ที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามที่ผูเ้ ช่าและบริวาร
ตลอดจนลูกค้าใช้อยู่ เช่น ลานจอดรถ พืน้ ที่ขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม เป็ นต้น และให้
รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ
- ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้
จริง
4. ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สนิ

ิ โญ และ พญ.สนาธร รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ
: พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภญ
: บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (RBF)
: อาคารสานักงาน 2 ชัน้ พร้อมอาคารโรงงาน ตัง้ อยูบ่ นที่ดินโฉนดเลขที่ 62093 ต.คลองจั่น
อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1,977 ตร.ม.
วัตถุประสงค์ในการเช่า : ใช้เป็ นทีต่ งั้ อาคารสานักงาน และโรงงาน
ระยะเวลาเช่า
20 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581
อัตราค่าเช่า
: 2.61 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายปี
ทัง้ นี ้ ค่าเช่าดังกล่าว อ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยบริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด ผูป้ ระเมินราคาที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ซึ่งมีนางกาญจนา ชนะกานนท์ เลขที่ผปู้ ระเมิน วฒ.334 เป็ นผูป้ ระเมินราคา โดยได้เข้า
ประเมินราคาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
เงือ่ นไขอื่นๆ
- ผูใ้ ห้เช่าให้คามั่นว่าก่อนสัญญาเช่าจะสิน้ สุดลง หากผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าสิง่ ปลูกสร้าง
ที่ เ ช่ า ต่ อ ไปอี ก ผู้ใ ห้เ ช่ า ก็ ยิ น ดี ที่ จ ะให้เ ช่ า ต่ อ ไปอี ก 3 คราว คราวละ 10 ปี รวม
ระยะเวลาเช่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 50 ปี โดยให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญา
การเช่าให้กบั ผูใ้ ห้เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้า โดยค่าเช่าดังกล่าวต้องได้รบั การประเมิน
จากผูป้ ระเมินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายสิง่ ปลูกสร้างที่เช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบพร้อม
ราคา ข้อกาหนด หรือเงื่อนไข เพื่อให้ผเู้ ช่าเป็ นผูม้ ีสิทธิ ซือ้ สิ่งปลูกสร้างที่เช่าได้ก่อน
ผูส้ นใจรายอื่น กรณีที่ผเู้ ช่าเห็นว่าราคาที่ผใู้ ห้เช่าเสนอสูงเกินไป ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เจรจา
ต่อรองราคา และเงื่อนไขในการชาระราคา หากการเจรจาต่อรองไม่ได้ขอ้ ยุติ หรือผู้
เช่าไม่แจ้งความประสงค์ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาบอกกล่าว ผูใ้ ห้เช่ามีสทิ ธิ
นาสิ่งปลูกสร้างที่เช่าไปขายให้บคุ คลอื่นได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผใู้ ห้เช่าจะขายสิง่
ปลูก สร้า งที่ เ ช่า ให้บุคคลอื่น ในราคา และเงื่ อ นไขการช าระราคาที่ ดีก ว่า ผู้ใ ห้เช่า
จะต้องเสนอไปยังผูเ้ ช่าอีกครัง้ เพื่อพิจารณา โดยผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งความประสงค์จะซือ้
ไปยังผูใ้ ห้เช่าภายในกาหนดระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น
- ค่าเช่ารวมถึงพืน้ ที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามที่ผเู้ ช่าและบริวาร
ตลอดจนลูกค้าใช้อยู่ เช่น ลานจอดรถ พืน้ ที่ขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม เป็ นต้น และให้
รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 95

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

-

5. ผู้ให้เช่า

:

ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

:
:
:
:
:

6. ผู้ให้เช่า

:

ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

:
:

ที่ตั้งทรัพย์สิน
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

:
:
:

ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้
จริง
นางณัฐชยา พานิชพรสกุล
(ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท)
บจก.เบสท์ โอเดอร์ (BO)
ห้องพักสาหรับพนักงาน
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 45/1 ต.บ้านโพ จ.พระนครศรีอยุธยา
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ต่อทุก 3 ปี )
1,500 บาทต่อเดือน
- ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้
จริง
- หากผูใ้ ห้เช่าตกลงจะขายทรัพย์สินที่ให้เช่า ก่อนครบกาหนดการเช่าตามสัญญานี ้ ให้
เช่าจะต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผเู้ ช่ามีโอกาสตกลงซือ้ ได้ก่อนหากเห็นว่า
ราคาสมควร

นางอนงค์ ปั ญญาปฏิภาณ
(ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท)
บจก.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 2 คูหา เพื่อใช้เก็บเครื่องมือเครื่องใช้อปุ กรณ์ต่างๆของแผนก
แม่บา้ น แผนกครัว และแผนกช่างของโรงแรม IBIS เชียงใหม่
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 7/16 - 7/17 ต.ช้างเผือก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564
23,000 บาทต่อเดือน
- ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้
จริง
- ในกรณีเลิกสัญญากันไม่ว่าจะด้วยเหตุครบกาหนดเวลาการเช่า หรือบอกเลิกสัญญา
หรือระงับลงด้วยเหตุหนึง่ เหตุใดก็ตาม ผูเ้ ช่าต้องย้ายบุคคลและทรัพย์สนิ ออกจากทรัพย์
ที่เช่า และส่งคืนทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผูใ้ ห้เช่า หากผูเ้ ช่าไม่สามารถคืนทรัพย์ที่เช่าให้ได้
ภายในทันที ผูเ้ ช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายนับจากวันที่เลิกสัญญาถึงวันส่งคืนทรัพย์ที่
เช่าด้วยอัตราวันละ 1,000 บาท

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 96

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

7. ผู้ให้เช่า

:

ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

:

ที่ตั้งทรัพย์สิน
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

8. ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่
เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

:
:
:

นางสาวศันสนีย ์ ปั ญญาปฏิภาณ
(ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท)
บจก. พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 2 คูหา เพื่อใช้เป็ นสานักงานของแผนกบัญชี และแผนก HR และ
ห้องอาหารพนักงานของโรงแรม IBIS เชียงใหม่
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 52/2 – 52/5 ต.ช้างเผือก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
26,000 บาทต่อเดือน
- ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้ จริง
- ผู้เ ช่ า ตกลงวางเงิ น ประกัน ไว้ให้แ ก่ผู้ให้เช่าในวัน ทาสัญ ญานี เ้ ป็ นเงิ น 24,000 บาท เงิ น
ประกันดังกล่าวเป็ นเงินประกันความรับผิดตามสัญญาของผูเ้ ช่า ซึ่งผูใ้ ห้เช่าจะคืนให้แก่ผู้
เช่าในวันที่ผเู้ ช่าได้ยา้ ยบริวารและทรัพย์สนิ ออกจากสถานที่เช่าเรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีเลิกสัญญากันไม่ว่าจะด้วยเหตุครบกาหนดเวลาการเช่า หรือบอกเลิกสัญญา หรือ
ระงับลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม ผูเ้ ช่าต้องย้ายบุคคลและทรัพย์สินออกจากทรัพย์ที่เช่า
และส่งคืนทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่า หากผูเ้ ช่าไม่สามารถคืนทรัพย์ที่เช่าให้ได้ภายในทันที ผู้
เช่ายินยอมชดใช้คา่ เสียหายนับจากวันที่เลิกสัญญาถึงวันส่งคืนทรัพย์ที่เช่าด้วยอัตราวันละ
2,000 บาท

: นายธีระ ปั ญญาปฏิภาณ
(ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท)
: บจก.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)
อาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ จานวน 1 คูหา เพื่อใช้เก็บเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆของนักดนตรี
และอุปกรณ์ของร้านอาหาร Mellow ship ซึง่ เป็ นร้านอาหารของโรงแรม IBIS เชียงใหม่
: ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 7/14 ต.ช้างเผือก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
: 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
: 13,000 บาทต่อเดือน
: - ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้ จริง
- ผู้เ ช่ า ตกลงวางเงิ น ประกัน ไว้ให้แ ก่ผู้ให้เช่าในวัน ทาสัญ ญานี เ้ ป็ นเงิ น 12,000 บาท เงิ น
ประกันดังกล่าวเป็ นเงินประกันความรับผิดตามสัญญาของผูเ้ ช่า ซึ่งผูใ้ ห้เช่าจะคืนให้แก่ผู้
เช่าในวันที่ผเู้ ช่าได้ยา้ ยบริวารและทรัพย์สนิ ออกจากสถานที่เช่าเรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีเลิกสัญญากันไม่ว่าจะด้วยเหตุครบกาหนดเวลาการเช่า หรือบอกเลิกสัญญา หรือ
ระงับลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม ผูเ้ ช่าต้องย้ายบุคคลและทรัพย์สินออกจากทรัพย์ที่เช่า
และส่งคืนทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่า หากผูเ้ ช่าไม่สามารถคืนทรัพย์ที่เช่าให้ได้ภายในทันที ผู้
เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายนับจากวันที่เลิกสัญญาถึงวันส่งคืนทรัพย์ที่เช่าด้วยอัตราวันละ
1,000 บาท

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 97

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

9. ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน
อัตราค่าเช่า
ระยะเวลาเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

3. สัญญาเช่าต่างประเทศ
ประเทศ
ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน

: นายธีระ ปั ญญาปฏิภาณ
(ไม่ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัท)
: บจก.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)
: อาคารพาณิ ชย์ 3 ชั้น เพื่อใช้เป็ นสานักงาน จานวน 1 คูหา เพื่อใช้ เก็ บเครื่องมือเครื่องใช้
อุปกรณ์ตา่ งๆของแผนกแม่บา้ น แผนกครัว และแผนกช่างของโรงแรม IBIS เชียงใหม่
: ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 7/15 ต.ช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่
: 12,000 บาทต่อเดือน
: 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564
: - ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้ จริง
- ในกรณีเลิกสัญญากันไม่ว่าจะด้วยเหตุครบกาหนดเวลาการเช่า หรือบอกเลิกสัญญา หรือ
ระงับลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม ผูเ้ ช่าต้องย้ายบุคคลและทรัพย์สินออกจากทรัพย์ที่เช่า
และส่งคืนทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่า หากผูเ้ ช่าไม่สามารถคืนทรัพย์ที่เช่าให้ได้ภายในทันที ผู้
เช่ายินยอมชดใช้คา่ เสียหายนับจากวันที่เลิกสัญญาถึงวันส่งคื นทรัพย์ที่เช่าด้วยอัตราวันละ
1,000 บาท

:
:
:
:

ประเทศเวียดนาม
Garden Plaza Company Limited (Parkroyal Saigon)
บจก.อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย เวียดนาม (RBVN)
เลขที่ 309บี-311 ชัน้ 6 อาคารแอนเน็กซ์ พาร์ครอยัลไซ่ง่อน ถนน งูเยน แวน ทรอย เขตทาน
บินห์ เมืองโฮจิมินห์ซิตี ้ ประเทศเวียดนาม พืน้ ที่ 79 ตร.ม.
วัตถุประสงค์ในการ : ใช้เป็ นที่ตงั้ สานักงานขาย
เช่า
ระยะเวลาเช่า
: 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
อัตราค่าเช่า
: 30,533,500 เวียดนามดองต่อเดือน หรือประมาณ 39,968.35 บาทต่อเดือน/1
เงือ่ นไขอื่นๆ
: - ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) และการใช้บริการ
อื่นๆของอาคาร
- เงินมัดจาล่วงหน้า 3 เดือน สาหรับซ่อมแซม หรือชดเชยความเสียหายกรณีเกิดจากผูเ้ ช่า
- ให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้าก่อน
สิน้ สุดระยะเวลาการเช่าในแต่ละคราวเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน

หมายเหตุ : /1 อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100 เวียดนามดอง เท่ากับ
0.1309 บาท (อัตราขาย)

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 98

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ประเทศ
ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:
:
:

ประเทศเวียดนาม
Long Hau Corporation (LHC)
บจก.อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย เวียดนาม (RBVN)
เวิรค์ ช็อป บี2-4เอ คลังสาเร็จรู ป ฝั่ ง บี นิคมอุตสาหกรรมลองหู อาเภอแคนจีออู ๊ค จังหวั ดลอง
อาน ประเทศเวียดนาม พืน้ ที่ 2,232.74 ตร.ม.
วัตถุประสงค์ในการ : ใช้เป็ นที่ตงั้ สานักงานขาย และอาคารโรงงาน
เช่า
ระยะเวลาเช่า
: 5 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2566
อัตราค่าเช่า
: 254,382,944 เวียดนามดองต่อเดือน หรือประมาณ 332,987.27 บาทต่อเดือน/1
เงือ่ นไขอื่นๆ
: - ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้ จริง
- เงินมัดจาล่วงหน้า 6 เดือน สาหรับซ่อมแซม หรือชดเชยความเสียหายกรณีเกิดจากผูเ้ ช่า
- ให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้าก่อน
สิน้ สุดระยะเวลาการเช่าในแต่ละคราวเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
- ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบาบัดนาเสียที่เกิดขึน้ ภายในโรงงาน
หมายเหตุ : /1 อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100 เวียดนามดอง เท่ากับ
0.1309 บาท (อัตราขาย)

ประเทศ
ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:
:
:

ประเทศอินโดนีเซีย
MR.ELINA HERAWATI
PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM)
บล็อ ค พี - 6บี อาคารโรงงาน นิ ค มอุต สาหกรรมจาบาเบกา ซิ ก ารัง อ าเภอเบกาซี จัง หวัด
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย พืน้ ที่ 1,000 ตร.ม.
วัตถุประสงค์ในการ : ใช้เป็ นที่ตงั้ สานักงานขาย คลังสินค้า และโรงงานผลิต
เช่า
ระยะเวลาเช่า
: 6 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 20 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567
อัตราค่าเช่า
: ปี ที่ 1 – ปี ที่ 2 ค่าเช่า 530,000,000 รูเปี ยต่อปี หรือประมาณ 1,211,474.00 บาทต่อปี /2
ปี ที่ 3 – ปี ที่ 4 ค่าเช่า 567,100,000 รูเปี ยต่อปี หรือประมาณ 1,296.277.18 บาทต่อปี /2
ปี ที่ 5 – ปี ที่ 6 ค่าเช่าเจรจากันระหว่างผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าอีกครัง้
เงือ่ นไขอื่นๆ
: - ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้ จริง
- ค่าปรับในการยกเลิกสัญญาเช่าของทัง้ 2 ฝ่ าย เท่ากับ 100,000,000 รู เปี ย หรือประมาณ
228,580.00 บาทต่อปี กรณียกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี ที่ 3 - ปี ที่ 4
- ในภายหลังหากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายสิง่ ปลูกสร้างที่เช่า ผูเ้ ช่าเป็ นผูม้ ีสทิ ธิซือ้ สิง่ ปลูกสร้าง
ที่เช่าได้ก่อน โดยราคาซือ้ ขายจะได้ตกลงกันระหว่างผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
หมายเหตุ : /2 อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย: 1,000 รู เปี ย เท่ากับ
2.2858 บาท (อัตราขาย)

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 99

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ประเทศ
ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:
:
:

ประเทศอินโดนีเซีย
PT. ARIA DEWATA PERKASA
PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (“RBINT”)
ห้อง 101 บี อาคารวิสมาเอเรีย ถนน ฮอส คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตัง จาการ์ตากลาง ประเทศ
อินโดนีเซีย 10310 พืน้ ที่ 63 ตร.ม.
วัตถุประสงค์ในการ : ใช้เป็ นที่ตงั้ สานักงานขาย
เช่า
ระยะเวลาเช่า
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
อัตราค่าเช่า
: 4,410,000 รูเปี ยต่อเดือน หรือประมาณ 10,080.38 บาทต่อเดือน/2
เงือ่ นไขอื่นๆ
: - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) รวมอยูใ่ นค่าเช่า
- ค่าบริการ 5,040,000 รู เปี ยต่อเดือน หรือประมาณ 11,520.43 บาทต่อเดือน โดยชาระ
ล่วงหน้าครัง้ ละ 3 เดือน
- เงินมัดจาล่วงหน้า 3 เดือน สาหรับซ่อมแซม หรือชดเชยความเสียหายกรณีเกิดจากผูเ้ ช่า
- ให้ผเู้ ช่าแจ้งความจานงการขอต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าให้กบั ผูใ้ ห้เช่าเป็ นหนังสือล่วงหน้าก่อน
สิน้ สุดระยะเวลาการเช่าในแต่ละคราวเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
หมายเหตุ : /2 อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย: 1,000 รู เปี ย เท่ากับ
2.2858 บาท (อัตราขาย)

ประเทศ
ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ที่ตั้งทรัพย์สิน

:
:
:
:

ประเทศจีน
WANG SHAN SHAN
TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (RBCH)
ห้อง 2202 เลขที่ 65 ซอยโจซินเป่ ย ถนนดาจิน เขตลิวาน กวางโจว ประเทศจีน
พืน้ ที่ 53.68 ตร.ม.
วัตถุประสงค์ในการ : ใช้เป็ นที่ตงั้ สานักงานขาย
เช่า
ระยะเวลาเช่า
: 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
อัตราค่าเช่า
: 5,000 หยวนต่อเดือน หรือประมาณ 21,868.00 บาทต่อเดือน/3
เงือ่ นไขอื่นๆ
: - ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) และการใช้บริการ
อื่นๆของอาคาร
- เงิ น มัดจาล่วงหน้า 9,600 หยวน หรือ ประมาณ 41,986.56 บาท สาหรับ ซ่อ มแซม หรือ
ชดเชยความเสียหายกรณีเกิดจากผูเ้ ช่า
- ในกรณีเลิกสัญญากันไม่ว่าจะด้วยเหตุครบกาหนดเวลาการเช่า หรือบอกเลิกสัญญา หรือ
ระงับลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ตาม ผูเ้ ช่าต้องย้ายบุคคลและทรัพย์สินออกจากทรัพย์ที่เช่า
และส่งคืนทรัพย์ที่เช่าให้แก่ผใู้ ห้เช่า
หมายเหตุ : /3 อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย: 1 หยวน เท่ากับ 4.3736
บาท (อัตราขาย)

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 100

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

4.3.2 สัญญากรมธรรม์
1.กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks)
คู่สัญญา
: บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขทีก่ รมธรรม์
: 18-004-9104-MP-000026-8
ประเภทกรมธรรม์ : ประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิด (All Risks)
วันที่ทาสัญญา
: 15 พฤษภาคม 2562
สถานทีต่ ั้ง
: ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ มีสถานที่ตงั้ ดังนี ้
ทรัพย์สินที่เอา
สานักงานใหญ่ : เลขที่ 3395 3397 3389 3401 3411/1-3 3383 32/10 ซ.ลาดพร้าว
ประกันภัย
101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 9 77/1-2 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 1 3 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
สาขา 2 และ : เลขที่ 134 134/1 247 โฉนดที่ดินเลขที่ 48319 ม. 1 ต.บ้านหว้า อ.
สาขา 4
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โฉนดที่ดินเลขที่ 5400 ต.บ้านโพ อ.พระราชวัง จ.พระนครศรีอยุธยา
สาขา 3
: เลขที่ 129/46-48 130/160 130/160-61 ม.3 ถนนพหลโยธิน
ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
สาขา 5
: เลขที่ 989 โฉนดที่ดินเลขที่ 56563 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.
บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)
สถานที่ตงั้ ที่ 1 : เลขที่ 3388/11 ชัน้ 4 อาคารสิรนิ รัตน์ ถ.พระราม 4 คลองตัน
คลองเตย กรุงเทพฯ
สถานที่ตงั้ ที่ 2 : เลขที่ 135 136/1 ม.5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ตงั้ ที่ 3 : เลขที่ 77/1-2 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 3401 3411 3411/1-3 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 9 อาคารโกดัง ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 3395 3397 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 1 3 แยก 17 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด (BO)
สถานที่ตงั้ ที่ 1 : เลขที่ 136 ม.5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ตงั้ ที่ 2 : เลขที่ 32/10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 101

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ระยะเวลา
ประกันภัย
ทุนประกันภัย

: เลขที่ 77/1 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
: เลขที่ 4976 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
: เลขที่ 3395 3397 3401 3411/1-3 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึง
ทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
: 2,352,600,000,000 บาท แบ่งเป็ น
RBF
หน่วย (บาท)
RBF
สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วน 735,000,000
ต่ อ เติ ม ตกแต่ ง อาคาร เครื่ อ งตกแต่ ง
ติ ด ตั้ ง ตรึ ง ตรา เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้
สานักงาน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา 75,800,000
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
เครือ่ งใช้สานักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวมถึ ง อุป กรณ์ส่ว นควบและทรัพ ย์สิน
อื่นๆ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์สว่ นควบรวม

505,000,000

สต็อกสินค้า สินค้าระหว่างผลิต สินค้า 581,000,000
สาเร็จรูป

ผู้เอาประกัน

ผู้รับผลประโยชน์

TFF
37,000,000

BO
33,300,000

33,000,000

7,800,000

20,000,000

4,200000

300,000,000 20,000,000

รวม 1,897,300,000 390,000,000 65,300,000
: บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (RBF)
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด (BO)
: บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (RBF)
ยกเว้น
RBF สาขา 3 เลขที่ 129/47-48 โฉนดเลขที่ 6361,11358,11359 ต.วัง จุ ฬ า อ.วัง น้อ ย
พระนครศรีอยุธยา (สาขา 3) ผูร้ บั ผลประโยชน์ คือ เจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
RBF สาขา 5 เลขที่ 989 (ฉ.56563) ม.1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านเลน อ.

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 102

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา (สาขา 5) ผูร้ บั ผลประโยชน์ คือ เจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
2.กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
คู่สัญญา
: บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขทีก่ รมธรรม์
: 19-004-9106-MP-000032-3
ประเภทกรมธรรม์ : ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
วันที่ทาสัญญา
: 15 พฤษภาคม 2562
สถานทีต่ ั้ง
: ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ มีสถานที่ตงั้ ดังนี ้
ทรัพย์สินที่เอา
สานักงานใหญ่ : เลขที่ 3395 3397 3389 3401 3411/1-3 3383 32/10 ซ.ลาดพร้าว
ประกันภัย
101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 9 77/ 1-2 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 1 3 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
สาขา 2 และ : เลขที่ 134 134/1 247 โฉนดที่ดินเลขที่ 48319 ม. 1 ต.บ้านหว้า อ.
สาขา 4
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โฉนดที่ดินเลขที่ 5400 ต.บ้านโพ อ.พระราชวัง จ.พระนครศรีอยุธยา
สาขา 3
: เลขที่ 129/46-48 130/160 130/160-61 ม.3 ถนนพหลโยธิน
ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
สาขา 5
: เลขที่ 989 โฉนดที่ดินเลขที่ 56563 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต.
บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)
สถานที่ตงั้ ที่ 1 : เลขที่ 3388/11 ชัน้ 4 อาคารสิรนิ รัตน์ ถ.พระราม 4 คลองตัน
คลองเตย กรุงเทพฯ
สถานที่ตงั้ ที่ 2 : เลขที่ 135 136/1 ม.5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ตงั้ ที่ 3 : เลขที่ 77/1-2 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 3401 3411 3411/1-3 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 9 อาคารโกดัง ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบาง
กะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 3395 3397 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
: เลขที่ 1 3 แยก 17 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด (BO)
สถานที่ตงั้ ที่ 1 : เลขที่ 136 ม.5 ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 103

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

สถานที่ตงั้ ที่ 2

ระยะเวลา
ประกันภัย
ทุนประกันภัย

ผู้เอาประกัน
ผู้รับผลประโยชน์

: เลขที่ 32/10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
: เลขที่ 77/1 ซ.โพธิ์แก้ว3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
: เลขที่ 4976 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
: เลขที่ 3395 3397 3401 3411/1-3 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึง
ทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
:
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
680,000,000 บาท
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด
175,000,000 บาท
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด
30,000,000 บาท
รวม 885,000,000 บาท
: บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (RBF)
: บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (RBF)

3.กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ
คู่สัญญา
: บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขทีก่ รมธรรม์
: 19-004-INL-000001
ประเภทกรมธรรม์ : ประกันภัยสินค้าขนส่งภายในประเทศ (ยกเว้น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
วันที่ทาสัญญา
: 24 มีนาคม 2561
ทรัพย์สินที่เอา
: เกล็ดขนมปั ง แป้งทอดกรอบ แป้งข้าวโพด กลิ่นปรุ งรส Cellulose Casing ผงฟู สีผสมอาหาร
ประกันภัย
และอื่นๆ ที่ใช้ยานพาหนะของบริษัทในการขนส่ง
ระยะเวลา
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 24 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563
ประกันภัย
ทุนประกันภัย
: 100,000,000 บาท
ผู้เอาประกัน
: บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (RBF)
ผู้รับผลประโยชน์
: บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (RBF)
4.กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
คู่สัญญา
: บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขทีก่ รมธรรม์
: 19-004-9104-MP-000017
ประเภทกรมธรรม์ : ประกันภัยความเสีย่ งต่อทรัพย์สนิ (All Risks)
วันที่ทาสัญญา
: 12 เมษายน 2562

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 104

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

สถานที่เอา
ประกันภัย
ระยะเวลา
ประกันภัย
ทุนประกันภัย

ผู้เอาประกัน
ผู้รับผลประโยชน์

: โรงแรม ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ โรงแรม Novotel ชุมพร ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นที่ดินโฉนดเลขที่ 3125
6586 6721 เลขที่ 110 ม.4 ต.ปากนา้ อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563
: 339,500,000 บาท ประกอบด้วย
- ส่วนของโรงแรม 292,000,000 บาท
- ส่วนของกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ 42,500,000 บาท
- ส่วนของ Boiler 5,000,000 บาท
: บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)
: บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)

5.กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
คู่สัญญา
: บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขทีก่ รมธรรม์
: 19-004-9106-MP-000016
ประเภทกรมธรรม์ : ประกันธุรกิจหยุดชะงัก
วันที่ทาสัญญา
: 12 เมษายน 2562
สถานที่เอา
: โรงแรม ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ โรงแรม Novotel ชุมพร ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นที่ดินโฉนดเลขที่ 3125
ประกันภัย
6586 6721 เลขที่ 110 ม.4 ต.ปากนา้ อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ระยะเวลา
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563
ประกันภัย
ทุนประกันภัย
: - 110,900,000 บาท
ผู้เอาประกัน
: บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)
ผู้รับผลประโยชน์
: บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)
6.กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คู่สัญญา
: บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขทีก่ รมธรรม์
: 19-004-4201-MP-000074
ประเภทกรมธรรม์ : ประกันภัยความเสีย่ งต่อบุคคลภายนอก
วันที่ทาสัญญา
: 12 เมษายน 2562
สถานที่เอา
: โรงแรม ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ โรงแรม Novotel ชุมพร ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นที่ดินโฉนดเลขที่ 3125
ประกันภัย
6586 6721 เลขที่ 110 ม.4 ต.ปากนา้ อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ระยะเวลา
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563
ประกันภัย
ทุนประกันภัย
: - ไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ผู้เอาประกัน
: บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)
ผู้รับผลประโยชน์
: บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 105

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

7.กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
คู่สัญญา
: บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขทีก่ รมธรรม์
: 19-004-4302-MP-000073
ประเภทกรมธรรม์ : ประกันภัยหม้อกาเนิดไอนา้ และถังอัดความดัน
วันที่ทาสัญญา
: 12 เมษายน 2562
สถานที่เอา
: โรงแรม ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ โรงแรม Novotel ชุมพร ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นที่ดินโฉนดเลขที่ 3125
ประกันภัย
6586 6721 เลขที่ 110 ม.4 ต.ปากนา้ อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ระยะเวลา
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563
ประกันภัย
ทุนประกันภัย
: - 5,000,000 บาท
ผู้เอาประกัน
: บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)
ผู้รับผลประโยชน์
: บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จากัด (TFF)
8.กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks)
คู่สัญญา
: บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขทีก่ รมธรรม์
: 16-004-9104-MP-000024-7
ประเภทกรมธรรม์ : ประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิด (All Risks)
วันที่ทาสัญญา
: 5 สิงหาคม 2562
สถานทีต่ ้งั
: ตัว อาคาร (ไม่ ร วมรากฐาน) รวมส่ว นต่อ เติ ม ตกแต่ ง อาคาร เครื่ อ งตกแต่ ง ติ ด ตั้ง ตรึง ตรา
ทรัพย์สินที่เอา
เครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆที่ใช้ในกิจการ สต๊อกสินค้า สินค้าระหว่างผลิต สินค้า
ประกันภัย
สาเร็จรู ป วัตถุดิบที่ใช้ในกิจการ และที่อยู่ภายใต้การดูแลของผูเ้ อาประกันภัยในฐานะผูร้ กั ษา
ทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สานักงานต่างๆ ซึง่ มีสถานที่ตงั้ ดังนี ้
สถานที่ตงั้ ที่ 1 : เลขที่ 258 ม. 3, 258 ม. 4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝก
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สถานที่ตงั้ ที่ 2 : เลขที่ 3401 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น
บางกะปิ กรุงเทพฯ
ระยะเวลา
: 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกันภัย
ทุนประกันภัย
: 531,300,000 บาท แบ่งเป็ น
สถานที่ตงั้ ที่ 1
- 210,000,000 บาท สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม ตกแต่งอาคาร เครื่อง
ตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
- 15,300,000 บาท เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สานักงานต่างๆ
- 250,000,000 บาท เครือ่ งจักรและอุปกรณ์สว่ นควบรวมต่างๆที่ใช้ในกิจการ
- 50,000,000 บาท สต็อกสินค้า สินค้าระหว่ างผลิต สินค้าสาเร็จรู ป วัตถุดิบที่ใช้ในกิจการ
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ผู้เอาประกัน
ผู้รับผลประโยชน์

และที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของผูเ้ อาประกันภัยในฐานะผูร้ กั ษาทรัพย์
สถานที่ตงั้ ที่ 2
- 6,000,000 บาท สต็อกสินค้าสาเร็จรูป คลังสินค้า 3401 กรุงเทพ
: บริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ จากัด (PFC)
: บริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ จากัด (PFC)

9.กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด (All Risks)
คู่สัญญา
: บริษัทอลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์
: 19-004-9104-MP-000002
ประเภทกรมธรรม์ : ประกันภัยความเสีย่ งทุกชนิด (All Risks)
วันที่ทาสัญญา
: 25 มกราคม 2562
ส ถ า น ที่ ตั้ ง : โรงแรม ไอบิสสไตล์ เชียงใหม่ - สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมถึงส่วนต่อเติม ตกแต่งอาคาร
ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ อ า
ป้อมยาม อาคารส่วนย่อยต่างๆ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อุปกรณ์สว่ นควบ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ
ประกันภัย
ทรัพย์สนิ อื่นที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของผูเ้ อาประกันภัย และบุคคลภายนอก
ร ะ ย ะ เ ว ล า : 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2563
ประกันภัย
ทุนประกันภัย
: 359,626,696.63 บาท แบ่งเป็ น
- 317,331,240.13 บาท สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม ตกแต่งอาคา
- 22,154,560.09 บาท เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
- 12,588,330.11 บาท เฟอร์นิเจอร์ สิง่ ตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา
- 2,117,856.10 บาท คอมพิวเตอร์
- 2,675,486.92 บาท ยานพาหนะ
- 2,759,223.28 บาท อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
- 93,000 บาท รถโฟคลิฟท์
ผู้เอาประกัน
: บริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ จากัด (PFC)
ผู้รับผลประโยชน์
: เจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
10.กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
คู่สัญญา
: บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์
: 14-004-4302-MP-000033-6
ประเภทกรมธรรม์ : ประกันภัยหม้อกาเนิดไอนา้ และถังอัดความดัน
วันที่ทาสัญญา
: 5 สิงหาคม 2562
ส ถ า น ที่ ตั้ ง : เลขที่ 258 หมู่ที่ 3, 285 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่ -พร้าว ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัด
ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ อ า
เชียงใหม่
ประกันภัย
(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 107

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ร ะ ย ะ เ ว ล า : 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
ประกันภัย
ทุนประกันภัย
: 10,276,000 บาท แบ่งเป็ น
- 1.หม้อกาเนิดไอนา้ และถังอัดความดันพร้อมอุปกรณ์สว่ นควบ 8,276,000 บาท
- 2.ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ การบาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต หรื อ ความเสี ย หายต่ อ ทรัพ ย์สิ น ของ
บุคคลภายนอกต่อกการเรียกค่าเสียหายแต่ละครัง้ และตลอดระยะเวลาเอาประกัน
2,000,000 บาท
ผู้เอาประกัน
: บริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ จากัด (PFC)
ผู้รับผลประโยชน์
: บริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ จากัด (PFC)
11.กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สิน
คู่สัญญา
: บริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย (มหาชน)
เลขที่กรมธรรม์
: 18-004-4299-MP-000113
ประเภทกรมธรรม์ : ประกันความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมก๊าซปิ โตเลียมเหลว
วันที่ทาสัญญา
: 16 พฤศจิกายน 2561
ส ถ า น ที่ ตั้ ง : เลขที่ 258 หมู่ที่ 3, 285 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่ -พร้าว ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัด
ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ อ า
เชียงใหม่
ประกันภัย
ร ะ ย ะ เ ว ล า : 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ประกันภัย
ทุนประกันภัย
: 1,500,000 บาทต่อครัง้ แบ่งเป็ น
1.กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน
2.ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดเชยตามความเสียหายที่แท้จริงไม่เกิน 200,00 ต่อคน
3. ข้อ 1 และข้อ 2 ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน
4.ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย ชดใช้ตามที่เกิดขึน้ จริงแต่ไม่เกิน
วงเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภท 3 ส่วนที่เกี่ยวกับประกอบ
กิจการควบคุมก๊าซปิ โตรเลียมเหลว
ทัง้ นี ้ ความสูญเสีย หรือความเสียหายตามข้อตกลงคุม้ ครองไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อครัง้
ผู้เอาประกัน
: บริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ จากัด (PFC)
ผู้รับผลประโยชน์
: บริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ จากัด (PFC)
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4.4 เครื่องหมายการค้า
บริษัท และบริษัทย่อยมีเครื่องหมายการค้าหลักสาหรับการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Brand Logo) ที่จด
ทะเบียนเครือ่ งหมายการค้ากับกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ ดังนี ้
ภาพเครื่องหมาย
ลาดับที่
กรรมสิทธิ์
ประเภทสินค้า
เลขทะเบียน
วันที่สนิ้ สุด
การค้า
1.
RBF
แป้ ง ใช้ท าอาหาร ขนมปั ง กรอบ ค195994
29 มิ.ย.2566
ขนมปั งไส้ต่างๆ แป้งข้าวโพด แป้ง
ทอดกรอบ แป้งซาลาเปา นา้ ซอส
ซอสปรุ งรสเข้มข้น นา้ สลัด มายอง
เนส เครื่องเทศ พริกไทย พริกแห้ง
ป่ น น ้า พริ ก สารปรุ ง แต่ ง รสหรื อ
กลิน่ ยกเว้นหัวนา้ หอมระเหย
2.
BO
หัวนา้ เชือ้ ผสมอาหาร ยกเว้นหัว
ค138853 5 กรกฎาคม 2563
นา้ หอมระเหย

3.

หัวนา้ เชือ้ ใช้ปรุงแต่งรส/กลิน่
อาหารและเครือ่ งดืม่ ยกเว้นหัว
นา้ มันหอมระเหย

ค243132

17 กันยายน 2565

4.

สีผสมอาหารและเครือ่ งดื่ม

ค180544

17 กันยายน 2565

5.

ผงฟู สูตรดับเบิล้ แอคติง้

ค205450

1 กันยายน 2566
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ลาดับที่

ภาพเครื่องหมาย
การค้า

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินค้า

เลขทะเบียน

วันที่สนิ้ สุด

นอกเหนือจากเครื่องหมายการค้าหลักของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้นาเสนอข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการใช้สิทธิบตั ร
และอนุสิทธิบตั รเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ได้แก่ แก้วนา้ จานวน 2 สิทธิบตั ร และชุดชามพลาสติกที่วางซ้อนกันได้จานวน 1
สิทธิบตั ร ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นกรรมสิทธิ์ของดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ โดยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ได้
ทาหนังสือยินยอมอนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิ บัตรและอนุสิทธิ บัตรดังกล่าว โดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทัง้ นี ้ เมื่อเดือน
เมษายน 2562 ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ได้ดาเนินการยื่นขอโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวให้บริษัทต่อกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างดาเนินการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562
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4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดาเนินงานของบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน กาไรที่ คาดว่าจะได้รบั ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และสถานะทางการเงินของ
บริษัทก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการอนุมตั ิการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รบั จากการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามขอบเขตอานาจการอนุมตั ิที่กาหนด นอกจากนี ้ ในการกากับดูแลการ
ด าเนิ น งานของบริษั ท ย่อ ยและบริษั ท ร่ว มนั้น บริษั ท จะต้อ งส่ง ตัว แทนของบริษั ท ซึ่ง มี คุณ สมบัติ ประสบการณ์ และ
ปราศจากผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็ นกรรม
การในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดาเนินการของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็ นหน่วยงานหนึง่ ของบริษัท บริษัทจึงกาหนดให้ตวั แทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็ นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซงึ่ กาหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อด้อยค่าเงิน
ลงทุน เท่ากับ 756.02 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 18.58 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
บริษัทย่อย
1. บจก. ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก
แร็นซ์ (TFF)
2. บจก. เบสท์ โอเดอร์ (BO)
3. บจก. พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ (PFC)
4. R&B FOOD SUPPLY VIETNAM
LIMITED LIABILITY COMPANY
(RBVN)
5. PT RBFOOD SUPPLY
INDONESIA (RBINT)
6. PT RBFOOD MANUFAKTUR
INDONESIA (RBINM)
7. GUANG-ZHOU-TAI-MEI-WEISHI-PING-YOU-XIAN-GONGSI (RBCH)
รวมมูลค่าเงินลงทุน

สัดส่วน
การลงทุน
(%)

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อด้อยค่าเงิน
ลงทุน
(ล้านบาท)

183.00 ล้านบาท

99.99%

187.97

36.50 ล้านบาท
36.50 ล้านบาท
439.00 ล้านบาท
439.00 ล้านบาท
21,000 ล้านเวียดนามดอง
15,680 ล้านเวียดนามดอง
(หรือประมาณ 27.49 ล้านบาท) (หรือประมาณ 22.76 ล้านบาท)

99.97%
99.99%
100.00%

36.58
444.17
22.76

20,000 ล้านรูเปี ย
8,108 ล้านรูเปี ย
(หรือประมาณ 45.72 ล้านบาท) (หรือประมาณ 20.18 ล้านบาท)
20,000 ล้านรูเปี ย
16,066 ล้านรูเปี ย
(หรือประมาณ 45.72 ล้านบาท) (หรือประมาณ 36.28 ล้านบาท)
3.00 ล้านหยวน
3.00 ล้านหยวน
(หรือประมาณ 13.37 ล้านบาท) (หรือประมาณ 13.37 ล้านบาท)

60.00%

14.89

80.00%

36.28

100.00%

13.37

ทุนจดทะเบียน
183.00 ล้านบาท

ทุนชาระแล้ว

/1

756.02

หมายเหตุ : /1RBCH เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 ชาระทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านหยวน หรือประมาณ 13.37 ล้าน

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ หน้าที่ 111

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมี
นัยสาคัญ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

(5)ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้าที่ 112

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อภาษาไทย
: บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ
: R&B Food Supply Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107561000374
ชื่อย่อหลักทรัพย์
: RBF
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
: บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายวัตถุที่ใช้เป็ นส่วนผสม
ในอาหาร (Food Ingredients) หลายกลุ่ ม ดั ง นี ้ (1) กลุ่ ม วั ต ถุ แ ต่ ง กลิ่ น
(Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่นาไปเป็ นส่วนผสมใน
นา้ หอมและเครื่องสาอาง (2) กลุ่มแป้งและซอส (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
(4) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (5) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และ (6) กลุม่
ผลิตภัณฑ์ซือ้ มาและจาหน่ายไปซึ่งเป็ นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ
สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็ นต้น รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก
นอกจากธุรกิ จดังกล่าว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิ จ โรงแรม 2 แห่ง คือ
โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์
กอล์ฟ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
: 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ที่ตงั้ โรงงาน
:
โรงงำน
ที่ตั้ง
3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
โรงงานที่ 1
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โรงงานที่ 2 130/160 - 161 หมูท่ ี่ 3 ตาบลวังจุฬา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โรงงานที่ 3 134 หมูท่ ี่ 1 ตาบลบ้านหว้า อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โรงงานที่ 4 136 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้านหว้า อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โรงงานที่ 5 136/1 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้านหว้า อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โรงงานที่ 6 989 หมูท่ ี่ 1 ตาบลบ้านเลน อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
โรงงานที่ 7 135 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบ้านหว้า อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
258 หมู่ที่ 3 ถนนเชี ย งใหม่- พร้าว ต าบลแม่แ ฝก อ าเภอสัน ทราย จัง หวัดเชี ยงใหม่
โรงงานที่ 8
50290
โรงงานที่ 9
โรงงานที่ 10

B2- 4A FACTORY, LOT B, LONG HAU INDUSTRIAL PARK, LONG HAU
COMMUNE,CAN GIUOC DISTRICT, LONG AN, VIETNAM
JL.JABABEKA IX-A SFB BLOK P-6B KAWASAN INDUSTRI JABABEKA CIKARANG
UTARA – BEKASI 17530, INDONESIA

(6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น หน้าที่ 113

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์ (URL)
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ตอ่ หุน้

:
:
:
:
:
:

(66) 02 – 946 6813 – 7
(66) 02 – 183 5710
https://www.rbsupply.co.th/
2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)
2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)
1 บาท (หนึง่ บาท) 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)

6.2 ข้อมูลทั่วไปบริษัทย่อย
1) บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด (TFF)
ชื่อภาษาอังกฤษ
: Thai Flavour and Fragrance Co.,Ltd.
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส จาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นสาหรับนา้ หอม
และเครื่องสาอาง สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด และลงทุนใน
ธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
ทุนจดทะเบียน
: 183.00 ล้านบาท (ร้อยแปดสิบสามล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ตอ่ หุน้
: 5 บาท
2) บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด (PFC)
ชื่อภาษาอังกฤษ
: Premium Foods Co., Ltd.
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้งและผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และลงทุน
ในธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
ทุนจดทะเบียน
: 439.00 ล้านบาท (สีร่ อ้ ยสามสิบเก้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ตอ่ หุน้
: 100 บาท
3) บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัด (BO)
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ทุนจดทะเบียน
:
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ตอ่ หุน้
:

Best Odour Co., Ltd.
ผลิตและจาหน่ายสีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด
36.50 ล้านบาท (สามสิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
100 บาท

4) R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company (RBVN)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : (1) ผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง (อยูร่ ะหว่างการนาเข้าและติดตัง้ เครือ่ งจักร)
(2) จาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปั ง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุง
รส ซอสและนา้ จิม้ สีผสมอาหาร ผลิ ตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
และ Food Additive
ทุนจดทะเบียน
: 21,000,000,000 เวียดนามดอง (หรือประมาณ 27.49 ล้านบาท)
หมายเหตุ : - RBVN มีความประสงค์จะตัง้ โรงงานเพื่อผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการนาเข้า
และติดตัง้ เครื่องจักร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิ ดดาเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
(6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น หน้าที่ 114

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100

เวียดนามดอง เท่ากับ 0.1309 บาท (อัตราขาย)

5) PT RB Food Supply Indonesia (RBINT)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปั ง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุ งรส
ซอสและนา้ จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ
Food Additive
ทุนจดทะเบียน
: 20,000,000,000 รูเปี ย (หรือประมาณ 45.72 ล้านบาท)
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ตอ่ หุน้
: 1,000,000 รูเปี ย (หรือประมาณ 2,285.80 บาท)
หมายเหตุ : - อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย: 1,000 รูเปี ย เท่ากับ 2.2858 บาท (อัตราขาย)

6) PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง
ทุนจดทะเบียน
: 20,000,000,000 รูเปี ย (หรือประมาณ 45.72 ล้านบาท)
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ตอ่ หุน้
: 1,000,000 รูเปี ย (หรือประมาณ 2,285.80 บาท)
หมายเหตุ : ปั จจุบันอยู่ร ะหว่างด าเนิ น การขอใบอนุญ าตที่ เ กี่ ย วข้อ ง คาดว่าจะติด ตัง้ เครื่อ งจักรแล้วเสร็จและเปิ ด
ดาเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563

- อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย: 1,000 รูเปี ย เท่ากับ 2.2858 บาท (อัตราขาย)

7) GUANG-ZHOU-TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (RBCH)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จาหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปั ง แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่
แข็ง
ทุนจดทะเบียน
: 3,000,000 หยวน (หรือประมาณ 13.12 ล้านบาท)
หมายเหตุ : - ปั จจุบนั ปั จจุบนั บริษัทเริม่ มีรายได้จากการจาหน่ายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562
- อ้างอิงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ประจาวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย: 1 หยวน เท่ากับ 4.3736 บาท (อัตราขาย)

(6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น หน้าที่ 115

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
6.3.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์หนุ้ สามัญ

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 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

6.3.2 ผูส้ อบบัญชี

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
ชัน้ 15 อาคาร บางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาธรใต้
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 02 – 344 1000
โทรสาร (66) 02 – 286 5050

6.3.3 ผูต้ รวจสอบภายใน

บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด
เลขที่ 35 ซอยวชิรธรรมสาธิต 36 ถนนสุขมุ วิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ (66) 02 – 746 4861 - 3
โทรสาร (66) 02 – 746 4569

6.3.4 ที่ปรึกษาการเงิน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 10
ห้อง 1011-1012 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 02 – 264 5678
โทรสาร (66) 02 – 264 5679

6.3.5 ที่ปรึกษากฎหมาย

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

(6) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น หน้าที่ 116

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
6.4 ข้อมูลสัญญำดำเนินงำนอื่นๆ

รายละเอียดสาคัญของสัญญา - สัญญาไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกัน
คูส่ ญ
ั ญา
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาที่ 1 : บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จากัด
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาที่ 2 : นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาที่ 3 : นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาที่ 4 : นางสาวจัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาที่ 5 : นางสาวสนาธร รัตนภูมิภิญโญ
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาที่ 6 : นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช
ผูใ้ ห้สญ
ั ญาที่ 7 : นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
วัตถุประสงค์ของสัญญา
เพื่อทาสัญญาการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัทและบริษัทย่อย
ระยะเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับใช้ จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนีจ้ นกว่า บริษัทจะได้รบั อนุญาตจาก
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ แรกต่อประชาชน
หลังจากนัน้ ถ้าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา บริษัทจะต้องดาเนินการขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัท อีกทัง้ จะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ คาสั่ง หรือประกาศ
ของสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จึงจะดาเนินการได้
เงื่อนไขสาคัญอื่น
- ผู้ใ ห้สัญ ญาจะไม่ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรมหรือ รี สอร์ท ซึ่ง มี สภาพเป็ น อย่า งเดี ยวกัน หรือ
คล้ายกันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็ นการแข่งขันกันไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรือ
ทางอ้อม
- ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะไม่เข้าไปร่วมทุนไม่วา่ ด้วยวิธีการใดๆ หรือถือหุน้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมใน
บริษัทอื่นหรือบุคคลอื่น หรือตัง้ ตัวแทนหรือมอบหมายให้บคุ คลใดประกอบธุรกิจโรงแรมหรือ
รีสอร์ทอันมีสภาพเป็ นอย่างเดียวหรือคล้ายกันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะไม่เป็ นที่ปรึกษาและ/หรือผูใ้ ห้คาแนะนาแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท ซึง่ มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ผูใ้ ห้สญ
ั ญาจะไม่ไปดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่ ในลักษณะที่เป็ นการประกอบธุรกิจแข่งขัน
กันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ การให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาแก่บคุ คลหนึง่
บุคคลใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

สัญญำเงินกู้
ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญำเงินกู้ระยะยำวกับสถำบันกำรเงินในประเทศ ดังนี้
วงเงินรวม
ประเภทวงเงิน
วันสิน้ สุดสัญญำ
อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี
(ล้ำนบำท)
สถำบันกำรเงินแห่งที่ 1
RBF
1. เงินกูย้ ืมระยะยาว
45.00
19 มิถนุ ายน 2564
MLR
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ซือ้ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
ปิ ดบัญชีเงินกู้
สร้า ง (ปั จจุ บั น คื อ โรงงานผลิ ต แป้ ง
วันที่ 2 ธันวาคม 2562
ประกอบอาหาร เกล็ดขนมปั ง เครื่องปรุ ง
รส ซอสและน ้า จิ ้ม ที่ นิ ค มอุต สาหกรรม
ไฮเทค เลขที่ 989 หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเลน
อ า เ ภ อ บ า ง ป ะ อิ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา)
สถำบันกำรเงินแห่งที่ 2
RBF
1. เงินกูย้ ืมระยะยาว
28.00
7 สิงหาคม 2566
MLR-1.50%
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ซือ้ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
ปิ ดบัญชีเงินกู้
สร้าง (ปั จจุบนั คือ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน
ประ เ ภทแ ป้ ง ประ ก อ บอ า หา ร แ ละ
2562
เครื่องปรุ งรส ตัง้ อยู่เลขที่ 130/60 - 61 หมู่
ที่ 3 ตาบลวังจุฬา อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)
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ภำระหนี้ ณ
31 ธ.ค. 2562

หลักประกัน

-

- จ านองโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 56563 อ.บางปะอิ น จ.
พระนครศรีอยุธยา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์
RBF
- คา้ ประกันบุคคลในนามนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
เต็มวงเงิน

-

-

-

-

จานองโฉนดที่ดินเลขที่ 6361 6362 11358 และ
11359 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ RBF
ด ารงอัต ราส่ว นหนี ส้ ิ น รวมต่ อ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น
(D/E Ratio) ทุก ขณะไม่เ กิ น 2.5 เท่า และไม่ต่ า
กว่า 0 เท่า
ด ารงอัต ราส่ว นความสามารถในการช าระหนี ้

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ประเภทวงเงิน

วงเงินรวม
(ล้ำนบำท)

วันสิน้ สุดสัญญำ

อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี

ภำระหนี้ ณ
31 ธ.ค. 2562

หลักประกัน
(DSCR) ทุกขณะไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่า

PFC
2. เงินกูย้ ืมระยะยาว
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ซือ้ โรงแรมไอบิส สไตล์
เชียงใหม่

3. เงินกูร้ ะยะยาว
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ซื ้ อ เครื่ อ ง Food
Vacuum Freeze Dryer

75.00

28 ธันวาคม 2567

MLR-1.50%

45.84

15.20

4 มิถนุ ายน 2565

4.00%

8.25
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-

จ านองโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 46458 ต.ช้า งเผื อ ก อ.
เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กรรมสิทธิ์ ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
- จ านองสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง (โรงแรมไอบิ ส สไตล์
เชียงใหม่) เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กรรมสิทธิ์ PFC
- ด ารงอัต ราส่ว นหนี ส้ ิ น รวมต่ อ ส่ว นของผู้ถื อ หุ้น
(D/E Ratio) ทุก ขณะไม่เ กิ น 1.0 เท่า และไม่ต่ า
กว่า 0 เท่า
- ด ารงอัต ราส่ว นความสามารถในการช าระหนี ้
(DSCR) ทุกขณะไม่นอ้ ยกว่า 1.25 เท่า
- คา้ ประกันบุคคลในนามนายสุรนาถ กิตติรตั นเดช
เต็มวงเงิน
จดทะเบียนจานองเพิ่มหลักทรัพย์ลาดับสอง
- จ านองโฉนดที่ ดิ น เลขที่ 46458 ต.ช้า งเผื อ ก อ.
เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กรรมสิทธิ์ ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
- จานองสิ่งสร้าง (โรงแรมไอบิส สไตล์ เชี ยงใหม่ )

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

ประเภทวงเงิน

วงเงินรวม
(ล้ำนบำท)

วันสิน้ สุดสัญญำ

อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี

ภำระหนี้ ณ
31 ธ.ค. 2562

หลักประกัน

-

ณ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญำเงินกู้ยมื จำกบุคคลที่เกี่ยวโยง ดังนี้
จำนวนเงิน
คู่สัญญำ
วันที่ทำสัญญำ
วันสิน้ สุดสัญญำ
(ล้ำนบำท)
1. TFF (“ผู้ก”ู้ )
50.00
14 ธันวาคม 2561 13 ธันวาคม 2566
ดร.สมชำย รัตนภูมิภญ
ิ โญ (“ผู้ให้ก”ู้ )
วั ต ถุ ป ระ สงค์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการจั ด
โครงสร้างกลุม่
2. RBF (“ผู้ก”ู้ )
508.00
10 เมษายน 2561
9 เมษายน 2566
ดร.สมชำย รัตนภูมิภญ
ิ โญ (“ผู้ให้ก”ู้ )
ปิ ดบัญชีเงินกู้
วั ต ถุ ป ระ สงค์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการจั ด
วันที่ 31 ตุลาคม
โครงสร้างกลุม่
2562
3. PFC (“ผู้ก”ู้ )
70.00
13 มิถนุ ายน 2560 25 สิงหาคม 2566
บริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด
ปิ ดบัญชีเงินกู้
(“ผู้ให้กู้”)
วันที่ 25 พฤศจิกายน
วั ต ถุ ป ระ สงค์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการจั ด
2562
โครงสร้างกลุม่

เลขที่ 8/5 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.
เชียงใหม่ กรรมสิทธิ์ PFC
คา้ ประกันบุคคลในนามนายสุรนาถ กิตติรตั นเดช
เต็มวงเงิน

1.97%

ภำระหนี้ ณ
31 ธ.ค.62
50.00

1.97%

-

- ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เป็ น
รายเดือนตามที่ตกลงกัน

1.95%

-

- ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เป็ น
รายเดือนตามที่ตกลงกัน

อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี
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เงือ่ นไขกำรชำระเงินคืนเงินกู้
- ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เป็ น
รายเดือนตามที่ตกลงกัน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

4. PFC (“ผู้ก”ู้ )
บริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด
(“ผู้ให้กู้”)
วั ต ถุ ป ระ สงค์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการจั ด
โครงสร้างกลุม่

45.60

1 กันยายน 2558
ปิ ดบัญชีเงินกู้
วันที่ 25 พฤศจิกายน
2562

31 สิงหาคม 2563

1.95%
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-

- ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เป็ น
รายเดือนตามที่ตกลงกัน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

(7) ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 122

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท ฯ มี ทุน จดทะเบี ย นจ านวน 2,000,000,000 บาท แบ่ ง เป็ น หุ้น สามัญ จ านวน
2,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท และทุนชาระแล้วจานวน 2,000,000,000 บาทและไม่มีการออกหุน้
ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุน้ สามัญ
7.2 ผู้ถอื หุ้น
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุน้ ของกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ลาดับ

ชื่อผู้ถอื หุน้

จานวนหุ้น
(หุน้ )

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางเพ็ชรา
รัตนภูมิภิญโญ
ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
พญ.สนาธร
รัตนภูมิภิญโญ
San-Ei Gen F.I.I. Inc.
กองทุนเปิ ด บัวหลวงหุน้ ระยะยาว
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED A/C CLIEN
บริษัท ไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
นายสุรนาถ
กิตติรตั นเดช
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

578,531,000
578,530,900
160,159,000
160,159,000
15,000,000
9,226,500
9,000,000
8,425,000
7,156,100
7,141,100

28.93
28.93
8.01
8.01
0.75
0.46
0.45
0.42
0.36
0.36

หมายเหตุ : บุคคลลาดับที่ 1 เป็ นคูส่ มรสกับบุคคลลาดับที่ 2
บุคคลลาดับที่ 3 และบุคคลลาดับที่ 4 เป็ นบุตรของบุคคลลาดับที่ 1 และบุคคลลาดับที่ 2
บุคคลลาดับที่ 9 เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลลาดับที่ 1

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิที่เหลือหลังจาก
หักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงิน เฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคานึงถึงความจาเป็ นและ
เหมาะสมของปั จจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี ้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมตั ิ ให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสม
และไม่กระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท และจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวถั ดไป
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บริษัทย่อยไม่ได้กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่แน่นอน ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กบั ผลประกอบการของแต่ละบริษัทใน
แต่ละปี อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี ของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อย เว้นแต่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท
ย่อยมีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลได้เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนัน้ ได้ แล้วให้
คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวถัดไป
การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกาไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงิน เฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ กับ
กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัท ย่อยจะคานึงถึงความจาเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอื่นๆ
ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
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8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
0

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (EVP)

1

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ(รักษาการ)

2

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

6

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
นางบุษกร มาโนชกุล

3

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบตั กิ าร
นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

5

7

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร

หมายเหตุ : ตาแหน่งที่ 0-7 ผูบ้ ริหารตามนิยามสานักงาน ก.ล.ต.
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ผูจ้ ดั การฝ่ าย Credit Control
คุณวาสนา อุณหโชค

4
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8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 9 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นางเบญจวรรณ
รัตนประยูร
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
2.
ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริษัท
3.
นางเพ็ชรา
รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริษัท
4.
พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริษัท
5.
พญ.สนาธร
รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริษัท
6.
นายสุรนาถ
กิตติรตั นเดช
กรรมการบริษัท
7.
นายธีรพัฒน์
ญาณาธรกุล
กรรมการบริษัท
8.
นายรัตน์
ด่านกุล
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
9.
ผศ.ศุภสิน
สุรยิ ะ
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : -

-

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตัง้ 1.ดร.สมชาย รัตนภูมิ-ภิญโญ
2. พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ 3.พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ 4.นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช 5.นายธี รพัฒน์ญาณาธรกุล เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตัง้ 1.นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
2.นายรัตน์ ด่านกุล 3.ผศ.ศุภสิน สุรยิ ะ เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 2

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อแทนบริษัท คือ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญ โญ
ลงลายมือชื่อร่วมกับพ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ หรือพญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ รวมเป็ นสองคนและประทับตรา
สาคัญของบริษัท เว้นแต่ในกรณีการกระทานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมกับ
สานักงานที่ดิน กรมที่ดิน ให้ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ พ.ต.พญ.จัณจิ ดา รัตนภูมิภิญ โญ
พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมการสองคนในสีค่ นนีล้ งลายมือร่วมกันและประทับตราสาคัญบริษัท
ข้อจากัดอานาจของกรรมการ : -ไม่มีโดยมีนายสุรชัย ปรัชญาโณทัย ทาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. จัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วย
กฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา
เป็ นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่นอ้ ยไปกว่าระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับบริษัท
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และควรต้องเป็ นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการ
พิจารณาลงมติใ นเรื่องหรือรายการที่มีนัย สาคัญ รายการที่มีนัยสาคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจาหน่า ย
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสาคัญต่อบริษัท รายการซือ้ หรือขายทรัพย์สินที่สาคัญ การขยาย
โครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมตั ิการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การกาหนดระดับอานาจดาเนินการ และ
การกาหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสีย่ งของกิจการบริษัท เป็ นต้น
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่ งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่ าเชื่อถื อได้ รวมทัง้ ดูแลให้มีระบบ
จัดเก็บเอกสารที่ทาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
6. จัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็ นจริงครบถ้วนและถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รอง
โดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศกาหนด
และพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
8. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิ จ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแล
( Monitoring and Supervision) การบริ ห ารและการจั ด การของฝ่ ายบริ ห ารให้เ ป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุน
กับผูป้ ระกอบการรายอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ ายบริหาร
10. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริษัทได้
11. พิ จ ารณาเสนอการจ่ ายเงิ น ปั น ผลประจาปี ให้แ ก่ผู้ถือ หุน้ เพื่ ออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจาปี และ
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนัน้
และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวถัดไป
12. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการบริษัทที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่
12.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้กาหนดไว้สาหรับกรรมการที่ได้รบั มติเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ
12.2 ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็ นไปตามแผนและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
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13.

14.

15.

12.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการ
ระหว่างกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่มีนยั สาคัญแก่บริษัทให้ถกู ต้องครบถ้วน
12.4 หากเป็ นกรณีที่บริษัทย่อยทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทา
รายการสาคัญอื่นใดนัน้ คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รบั มติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อย มีหน้าที่กากับดูแลให้
บริษัทย่อยปฏิบตั ิตามกลไกกากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจาหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สนิ รวมทัง้ รายการที่สาคัญตามบริษัทกาหนด ทัง้ นี ้ ให้พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริษัทย่อย
ทานองเดียวกับการทารายการในหลักเกณฑ์ลกั ษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รบั มติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แล้วแต่กรณี
พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็ นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่ อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกาหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการ
กากับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกากับดูแลบริษัท
ย่อยตามที่กาหนดในประกาศ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ฉบับ
ตามที่ได้มีการแก้ไข รวมถึงที่จะมีการแก้ไขภายหน้า
พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เป็ นต้น รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และ /หรือค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตัง้
ทัง้ นี ้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้
คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตั ิ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้สว่ นเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริษัทหรือบริษัทย่อย
(ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิ
ไว้แล้ว
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริษั ท มอบหมายให้ป ระธานเจ้าหน้า ที่บ ริห าร หรือ บุค คลอื่ น ปฏิ บัติ ก ารแทน
คณะกรรมการบริษั ท ในเรื่อ งใด การมอบหมายดัง กล่า วต้อ งจัด ท าเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษร หรื อ บัน ทึ ก เป็ น มติ
คณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูร้ บั
มอบหมายที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อสมควร
ทัง้ นี ้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้บคุ คลดังกล่าว สามารถพิจารณา
และอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ที่จะทาขึน้ กับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย(ถ้ามี) เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการธุรกิจปกติ และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็ นตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
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16.

17.

18.

19.

วิธีการตามที่กาหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญ ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่ นได้สว่ นเสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็ นส่วนได้ส่วนได้เสียที่เกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการกิ จกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงคูส่ มรสหรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร ใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทัง้ ที่ได้จากการกระทาตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็ น
นัยสาคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ ื่นไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมและไม่วา่
จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลั กษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลีย่ งการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท บริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
แต่งตัง้ เลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษั ท
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ใน ปี 2560 – ปี 2562
รายชื่อคณะกรรมการ

หน่วย : จานวนครั้ง
ปี 2562

ปี 2560

ปี 2561

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

1.
2.
3.
4.

นางเบญจวรรณ
ดร.สมชาย
นางเพ็ชรา
พ.ต.พญ.จัณจิดา

รัตนประยูร
รัตนภูมิภิญโญ
รัตนภูมิภิญโญ
รัตนภูมิภิญโญ

1/3
3/3
3/3

7/7
7/7
7/7
5/7

6/6
6/6
6/6
6/6

5.
6.
7.
8.
9.

พญ.สนาธร
นายสุรนาถ
นายธีรพัฒน์
นายรัตน์
ผศ.ศุภสิน

รัตนภูมิภิญโญ

3/3

4/7

6/6

กิตติรตั นเดช
ญาณาธรกุล
ด่านกุล
สุรยิ ะ

3/3
3/3
1/3
1/3

7/7
7/7
7/7
7/7

6/6
6/6
6/6
4/6

ทีม่ า : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ :
-

ข้อมูลแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการเข้าร่วมประชุมต่อจานวนครัง้ การประชุม
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติแต่งตัง้ 1.ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2. พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ 3.พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ 4.นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช 5.นายธี รพัฒน์
ญาณาธรกุล เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท
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-

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตัง้ 1.นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
2.นายรัตน์ ด่านกุล 3.ผศ.ศุภสิน สุรยิ ะ เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)
รายชื่อคณะผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายตลาดและวางแผน (รักษาการ)
2. นางเพ็ชรา
รัตนภูมิภิญโญ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.
นายสุรนาถ/1
กิตติรตั นเดช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.
นายธีรพัฒน์
ญาณาธรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
5.
นายสุรชัย
ปรัชญาโณทัย
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.
นางบุษกร/2
มาโนชกุล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
7
นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
หมายเหตุ: - รายละเอียดประวัติผบู้ ริหารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- รายละเอียดผูบ้ ริหารบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 2
- บริษัทอยูร่ ะหว่างการสรรหาบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติเหมาะสม สาหรับการเข้ารับตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายตลาดและ
วางแผน โดยหากสรรหาได้แล้ว จะดาเนินการนาประวัติของบุคคลดังกล่าวเข้าระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัทต่อไป
- /1 ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินคือ นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริก า และปริญญาตรี
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช าไฟฟ้ า ก าลั ง สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
โดยมีประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา ดังนี ้
ปี 2560 - ปั จจุบนั

ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ปี 2545 – ปั จจุบนั

ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ จากัด
/2
- ผู้ที่ ได้รับ มอบหมายให้รับผิ ดชอบในการควบคุมดูแลการท าบัญชี คื อ นางบุษ กร มาโนชกุล จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาเกษมบัณฑิต และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหงโดยมีประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา ดังนี ้
ปี 2533 - ปั จจุบนั

ดารงตาแหน่งสมุหบ์ ญ
ั ชี
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
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ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริหารงานประจาวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรือ่ งที่สาคัญของบริษัท กาหนดภารกิจวัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุม
การบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็ นผูม้ ีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิ รรมสัญญา เอกสารคาสั่ง หนังสือ
แจ้งใดๆ ตามที่กาหนดไว้ในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
4. มีอานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้ายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และผลตอบแทน
ที่เหมาะสม และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
คูม่ ืออานาจดาเนินการ
5. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพื่อ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการ
บริษัท
7. อนุมตั ิและแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
8. ดาเนินการใดๆตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรือผูร้ บั มอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท
ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ขอ้ บังคับบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
8.3 เลขานุการบริษัท
ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 มีมติแต่งตัง้ ให้นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัท (รายละเอียด
ประวัติเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่วยงานที่กากับบริษัท ตลอดจน
เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
2. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
2.1 ทะเบียนกรรมการ
2.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาและรายงานประจาปี ของบริษัท
2.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รายงาน
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4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

จัดทาระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี ้ รวมทัง้ ดูแลให้มีการ
เก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถกู ต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ ในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 5 ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบอื่นใด ที่สามารถเรียกดูได้ โดยไม่มีการเปลีย่ นแปลงข้อความ
4.1 การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
4.2 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่
ต้องเปิ ดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
4.3 ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผทู้ าคาเสนอซือ้ หุน้ ของบริษัทจากผูถ้ ือหุน้ เป็ นการทั่วไป
4.4 การให้ขอ้ มูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทาขึน้ เพื่อเผยแพร่ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ หรือประชาชน
ทั่วไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และไม่
กระทาการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระทา
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
7.1 การตัดสินใจได้กระทาไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษัทเป็ นสาคัญ
7.2 การตัดสินใจได้กระทาบนพืน้ ฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
7.3 การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีสว่ นได้เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรือ่ งที่ตดั สินใจนัน้
ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท รวมถึงหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบตั ิ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง และ
สม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการบริษัท
ด าเนิ น การจัด เตรีย มเอกสารและข้อ มูลที่ เป็ น ประโยชน์ต่อ การปฏิ บัติ หน้า ที่ ของกรรมการใหม่ แนะนา
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการใหม่
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท
สนับสนุนให้มีการสรรหาหลักสูตรอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และพัฒนากรรมการให้มีทกั ษะ
และประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2562 เมื่ อ วัน ที่ 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 ก าหนดค่ า ตอบแทนให้แ ก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประจาปี 2562 ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
เบีย้ ประชุม
ค่าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครั้ง)

ตาแหน่ง
1. คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

กรรมการที่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหาร จะได้รบั
25,000 ค่าตอบแทนนอกจากเบีย้ ประชุม เท่ากับ 20,000
20,000 บาทต่อคนต่อเดือน
25,000
20,000

25,000
20,000
25,000
20,000
-

หมายเหตุ : บริษัทกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ จากการเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม
อาหาร และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริษัทแล้ว

โบนัสกรรมการ
- กาหนดเงินโบนัสกรรมการบริษัท เท่ากับ 200,000 บาทต่อคนต่อปี
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ในงวดปี 2561 - ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2561
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นางเบญจวรรณ
2. ดร.สมชาย
3. นางเพ็ชรา
4. พ.ต.พญ.จัณจิดา
5. พญ.สนาธร
6. นายสุรนาถ
7. นายธีรพัฒน์
8. นายรัตน์
9. ผศ.ศุภสิน

รัตนประยูร
รัตนภูมิภิญโญ
รัตนภูมิภิญโญ
รัตนภูมิภิญโญ
รัตนภูมิภิญโญ
กิตติรตั นเดช
ญาณาธรกุล
ด่านกุล
สุรยิ ะ

ค่าเบีย้
ประชุม
รายครัง้
160,000
195,000/1
195,000/1
120,000/1
80,000
165,000/1
150,000/1
130,000
130,000

ค่า
ตอบแทน
รายเดือน
240,000/2
/2
240,000 240,000/2/2
240,000
240,000/2

ค่า
ตอบแทน
รายปี
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

ปี 2562
รวม
600,000
395,000
395,000
560,000
520,000
365,000
350,000
570,000
570,000

ค่าเบีย้
ประชุม
รายครัง้
150,000
125,000/1
125,000/1
125,000/1
120,000
125,000/1
120,000
120,000
80,000

ค่า
ตอบแทน
รายเดือน
240,000/2
/2
240,000 240,000/2/2
240,000
240,000/2

ค่า
ตอบแทน
รายปี
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

หมายเหตุ : - ในอดีต บริษัทไม่เคยกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่เดือนมกราคม 2561
- ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 5/2560 เมื่ อ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2560 มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง 1.ดร.สมชาย รัต นภู มิ ภิ ญ โญ
2. พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ 3.พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ 4.นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช 5.นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท
- ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตัง้ 1.นางเบญจวรรณ รัตนประยูร 2.นายรัตน์
ด่านกุล 3.ผศ.ศุภสิน สุรยิ ะ เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
/1 เบีย้ ประชุมกรรมการบริษัทปี 2561 รวมค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริษัทย่อยแล้ว ทัง้ นี ้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
ของบริษัทย่อยมีมติอนุมตั ิงดจ่ายค่าเบีย้ ประชุมกรรมการโดยให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
/2 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจะไม่ได้คา่ ตอบแทนรายเดือน

ข. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
ปี 2560
ปี 2561
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
จานวน
จานวน
ล้านบาท
ล้านบาท
(คน)
(คน)
เงินเดือน+ผลตอบแทนอื่น/1
4
20.31
4
30.91

ปี 2562
จานวน
ล้านบาท
(คน)
4
30.68

ทีม่ า : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ : - /1 ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ โบนัส เงินสมทบนาส่งประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
และสวัสดิการอื่นๆ
- บริษัทได้มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2561 โดยปั จจุบนั บริษัทมอบหมายให้กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ทิสโก้มาสเตอร์รว่ มทุน เป็ นผูบ้ ริหารกองทุนฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนตามอายุการทางานของพนักงานโดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่เดือนสิงหาคม
2561 เป็ นต้นไป
- บริษัทกาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 1.เปรียบเทียบบริษัทที่อยู่
ในอุตสาหกรรมอาหาร และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.ผลกาไรของในแต่ละปี 3.ศักยภาพ และ
ประสบการณ์ทางานของผูบ้ ริหารแต่ละราย 4.ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ 5.หน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารแต่
ราย โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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รวม
590,000
325,000
325,000
565,000
560,000
325,000
320,000
560,000
520,000

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว สาหรับค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารที่เหลือ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิโดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท

8.5 จานวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี จ านวนพนัก งานแบ่ ง ตามฝ่ ายงาน ณ 31 ธั น วาคม 2560 ณ 31 ธั น วาคม 2561 และ
ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
จานวนคน (คน)
ประเภท/ฝ่ าย/แผนก
ณ 31 ธ.ค.60 ณ 31 ธ.ค.61 ณ 31 ธ.ค.62
จานวน (คน) จานวน (คน) จานวน (คน)
65
1. ฝ่ ายบัญชี
49
53
15
2. ฝ่ ายควบคุมวงเงินและเร่งรัดหนีส้ นิ
15
17
32
3. ฝ่ ายบุคคล
24
26
14
4. ฝ่ ายธุรการ
19
9
15
5. ฝ่ ายจัดซือ้
8
8
87
6. ฝ่ ายขาย
62
65
10
7. ฝ่ ายการตลาด
6
4
8
8. ฝ่ ายไอที
6
8
136
9. ฝ่ ายผลิต
176
219
17
23
16
10. ฝ่ ายวางแผนผลิต
48
36
47
11. ฝ่ ายคลังสินค้า
44
28
45
12. ฝ่ ายขนส่ง
11
10
10
13. ฝ่ าย Security
56
37
40
14. ฝ่ ายวิศวกร&ซ่อมบารุง
51
39
51
15. ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
44
47
66
16. ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
4
1
3
17. ฝ่ ายโรงงาน
642
รวมพนักงานรายเดือน
588
687
814
พนักงานรายวัน
508
555
1,456
รวมทั้งหมด
1,096
1,242
หมายเหตุ : ข้อมูลบริษัท
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

8.6 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทมีคา่ ตอบแทนบุคลากรทัง้ หมด ดังนี ้
ค่าตอบแทนบุคลากร
ปี 2560
ปี 2561
(หน่วย : บาท)
เงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสมทบ
296.95
368.19
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ

ปี 2562
394.01

หมายเหตุ: บริษัทได้มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2561 โดยปั จจุบนั บริษัทมอบหมายให้กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ทิสโก้มาสเตอร์รว่ มทุน เป็ นผูบ้ ริหารกองทุนฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนตามอายุการทางานของพนักงานโดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็ นต้นไป

8.7

ค่าตอบแทนอืน่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 มีมติจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จานวนไม่เกิน 130,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ที่เสนอขาย IPO โดยแบ่งเป็ นการจัดสรรให้แก่ผมู้ ี
อุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยจานวนไม่เกิน 78,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 15 ของจานวนหุน้ ที่เสนอขาย
IPO และจัดสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจานวนไม่เกิน 52,000,000 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่เสนอขาย IPO ทัง้ นี ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทจะทาการจัดสรรหุน้ ให้แก่
บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้แก่บคุ คลใดก็ได้
อนึง่ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในครัง้ นี ้ บริษัทได้
มีการจัดสรรสิทธิในการจองซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่ตอ่ ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) จานวนไม่เกิน 19,050,000 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 3.68 ของจานวนหุน้ ที่เสนอขาย IPO ของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท ซึง่ ได้แก่
กรรมการ และผูบ้ ริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้
แรก (IPO) ในคราวนี ้ โดยมีรายละเอียดของกรรมการ และผูบ้ ริหารที่ได้รบั จัดสรร ดังนี ้

จานวนหุ้นที่
ได้รับจัดสรร % ของ
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง / บริษัท
สูงสุดไม่เกิน หุ้น IPO
(หุน้ )
1
นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
450,000 0.10%
2
นายรัตน์ ด่านกุล
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3,000,000 0.58%
3. ผศ.ศุภสิน สุรยิ ะ
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
50,000 0.01%
4. นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7,000,000 1.35%
5. นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ
7,000,000 1.35%
6
นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
1,000,000 0.19%
7
นางบุษกร มาโนชกุล
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
500,000 0.10%
รวม 19,050,000
3.68%
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8.8 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญใน 3 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี8.9 นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานภายในบริษัทและ
บริ ษั ท ย่ อ ย โดยได้ก าหนดแผนการพัฒ นาบุค ลากร ไม่ ว่ า จะเป็ น การฝึ ก อบรมทั้ง ภายในและภายนอก การสัม มนา
การประชุมทางวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน ฯลฯ ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม เพื่อเพิ่มพูนความรูค้ วามเข้าใจ และ
ทักษะในการทางาน ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ความก้าวหน้าของพนักงานเอง
และต่อบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทได้จดั ให้มีการประเมินผล ศึกษา และวางแผนการพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้เป็ นไป
อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการในรู ปแบบต่างๆ ให้กบั บุคลากรเพื่อเป็ น
การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงา
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดให้นโยบายการกากับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
กฎระเบียบ และข้อปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินธุรกิจบริษัท รวมถึงการให้ความสาคัญในการนาไปปฏิบตั ิต่อผูถ้ ื อหุน้
ทุกภาคส่วนอย่างเป็ นธรรมเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทาหน้าที่ดแู ลระบบการตรวจสอบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ผบู้ ริหารพนักงาน
ปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่งใส และเป็ นธรรม เพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่าบริษัทเจริญเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
ทัง้ นี ้ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีที่กาหนดขึน้ ยึดหลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 ซึง่ จัดทาโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ครอบคลุมหลักการสาคัญ 8 หลักการ
โดยคณะกรรมการจะทบทวนและปรับ ปรุ ง ทุก ปี เ พื่ อ ให้เ หมาะสมกับ สภาพการณ์ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ของธุ ร กิ จ บริษั ท
รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ทัง้ นี ้ สามารถ
สรุปหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยสังเขป ดังนี ้
หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
ซึ่ง ครอบคลุมถึง 1.การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 2.การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย 3.การติดตาม ประเมินผล และ
ดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
- กากับดูแลกิจการให้นาไปสูผ่ ล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี1้ .สามารถแข่งขันได้ และมีผล
ประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 2.ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย 3.เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ
สิง่ แวดล้อม 4.สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
- ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์
สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้
ถือหุน้
- เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจนตลอดจนติดตามดูแลให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
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หลักปฏิบัติ 2 คณะกรรมการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
- กาหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็ น
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคลอ้งกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ กิ จการ ลูกค้าผูม้ ีส่วนได้เสีย และสั งคม
โดยรวม
- กากับดูแลให้ม่นั ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจาปี
ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
หลักปฏิบัติ 3 คณะกรรมการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
- รับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรือ่ งขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการ
ที่เป็ นอิสระ ที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
- เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ ั นใจว่า องค์ประกอบและการดาเนินงานของ
คณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- กากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
- ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตาม
เป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
- กากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- กากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่
บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ
รายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปด้วย
- กากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รบั การ
เสริมสร้างทักษะและความรูส้ าหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
- ดูแลให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ น และ
มีเลขานุการบริษัทที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 4 คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- ดาเนินการให้ม่ นั ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงให้มีความรู ้
ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
- เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดาเนินงานของกิจการ
- กากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
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หลักปฏิบัติ 5 คณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- ให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ ที่
เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
- ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ใน
แผนด าเนิ น การ (operational plan) เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจได้ว่ า ทุก ฝ่ ายขององค์ก รได้ด าเนิ น การสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
- ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล โดยคานึงถึง
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้อย่างยั่งยืน
- จัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความ
ต้อ งการของกิ จการ รวมทั้ง ดูแ ลให้มี การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ มโอกาสทางธุ ร กิ จและ
พัฒนาการดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ
หลักปฏิบัติ 6 คณะกรรมการดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- กากับดูแลให้ม่นั ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
- ติ ด ตามดูแ ลและจั ด การความขัด แย้ง ของผลประโยชน์ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ได้ร ะหว่ า งบริ ษั ท กับ ฝ่ ายจัด การ
คณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมู ลและโอกาสของ
บริษัท และการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- กากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านคอร์รปั ชันที่ชดั เจนและสื่อสารในทุกระดับ
ขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริง
- ดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรือ่ งร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
หลักปฏิบัติ 7 คณะกรรมการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
- มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
- มีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การคานึงถึงสิทธิ
ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
- จัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้
ถือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
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หลักปฏิบัติ 8 คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุน้
- ดูแลให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญของบริษัท
- ดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือ
หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
- ดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท มี 4 คณะ ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) คณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งได้ระบุไว้ในโครงสร้าง
องค์กร หัวข้อที่ 8 เรื่องโครงสร้างการจัดการ ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2561 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ)
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมตั ิกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี ้
1.

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายรัตน์
ด่านกุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางเบญจวรรณ
รัตนประยูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. ผศ.ศุภสิน
สุรยิ ะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : - ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตัง้
1. นายรัตน์ ด่านกุล 2. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร 3. ผศ.ศุภสิน สุริยะ เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ ผศ.ศุภสิน สุริยะ
จบการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติรบั ทราบการลาออกของเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบท่า นเดิ ม คื อ นางสาวอรวรรณ อยู่ดี และมีมติ แ ต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านใหม่ คือ นายพีระศักดิ์ อุณหโชค

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ม่ นั ใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและ
ประจาปี
2. สอบทานให้บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
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3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ น
และเป็ นสิ่งสาคัญ พร้อมทัง้ นาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ น
เสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ หรือข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรือ รายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่ าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
9.3 ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร(Charter)
9.8 รายการอื่น ที่ เห็น ว่าผู้ถือ หุน้ และผูล้ งทุน ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ แ ละความรับ ผิด ชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็ น
ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คาปรึกษาในกรณีจาเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อ มทัง้
ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
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14. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรือ่ งต่างๆ ได้ ทัง้ นี ้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ ดาเนิน การปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมก ารตรวจสอบ
เห็นสมควรซึง่ ประเภทรายการหรือการกระทาที่ตอ้ งรายงานมีหวั ข้อดังต่อไปนี ้
14.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
14.2 การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
14.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตล าดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
14.4 สิง่ ที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินผลการดาเนินงาน
15. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ของปี ที่ได้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถดั ไป) และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้น
จากตาแหน่งเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนีห้ รือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็ นหนังสือ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อม
สาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่งต้องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่
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2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 6 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางเพ็ชรา
รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริหาร
3. นายสุรนาถ
กิตติรตั นเดช
กรรมการบริหาร
4. นายธีรพัฒน์
ญาณาธรกุล
กรรมการบริหาร
5. นายสุรชัย
ปรัชญาโณทัย
กรรมการบริหาร
6. นางสาวดาวอรุณ อุณหโชค
กรรมการบริหาร
หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้แนวนโยบาย แต่งตัง้ กาหนดอานาจ หน้าที่ กากับ ดูแล ประสานงาน และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะทางานพิเศษ
หรือคณะบริหารงานพร้อมทัง้ พิจารณาและอนุมตั ิขอ้ เสนอต่างๆ ซึง่ เสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะทางานพิเศษ
2. อนุมตั ิขอ้ เสนอซึง่ เสนอโดยคณะทางานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ดาเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
3. ศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับโครงการใหม่ๆ และมีอานาจพิจารณาอนุมตั ิเข้าร่วมประมูลต่างๆ ตลอดจนเข้าดาเนินงาน
โครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทานิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จ
4. ศึกษาความเป็ นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิให้บริษัทเข้าลงทุน หรือเข้า
ร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบคุ คล คณะบุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการเข้าลงทุน
ในลักษณะอื่นๆ เช่น การเข้าซือ้ หุน้ แลกเปลี่ยนหุน้ กับนิติบุคคลอื่นได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงการทานิติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเรือ่ งดังกล่าวจนเสร็จการ โดยให้เป็ นไปตามตารางอานาจอนุมตั ิที่บงั คับใช้อยูใ่ นขณะนัน้ ๆ
5. กาหนด พิจารณา อนุมัติ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดาเนินธุรกิ จของบริษัท หรือการ
ดาเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
6. ให้คาแนะนา คาปรึกษา และกาหนดแนวนโยบายและอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะทางานพิเศษ
7. มีอานาจอนุมตั ิ แต่งตัง้ ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินยั กาหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการโบนัส บาเหน็จ และผลตอบแทน
อื่นๆ รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายและสิง่ อานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัท ซึง่ มีตาแหน่งตัง้ แต่ผอู้ านวยการฝ่ าย
ขึน้ ไป หรือคณะทางานพิเศษต่างๆ เพื่อดาเนินงานเฉพาะเรื่อง ยกเว้นตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. มีอานาจแต่งตัง้ บุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ให้ดาเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรือ
อาจมอบอานาจเพื่อให้บคุ คลหรือคณะบุคคลดังกล่าวมีอานาจดาเนิน การตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมี
อานาจเปลีย่ นแปลง แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอานาจนัน้ ๆ ได้
10. มีอานาจแต่งตัง้ ประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม
และมีอานาจกาหนดค่าตอบแทน ค่าเบีย้ เลีย้ ง สวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่
ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
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11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอานาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กาหนด
ระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
12. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร
แต่งตัง้ ผูร้ กั ษาการ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่แทนเป็ นคราวๆ ไป โดยผูร้ กั ษาการมีอานาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
13. พิจารณาอนุมตั ิให้อานาจต่างๆ ในการดาเนินกิจการบริหารงานแก่ผบู้ ริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับ

สรุ ปตารางอานาจอนุมัตทิ ่วั ไป
ตาแหน่ง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
บริษัท
1. การจัดทางบประมาณการปฎิบตั กิ าร
อนุมตั ิโดย
ประจาปี
คณะกรรมการบริษัท
2. การปรับปรุงแผนปฎิบตั ิการประจาปี
อนุมตั ิโดย
คณะกรรมการบริษัท
3. การจัดทางบประมาณค่าใช้จ่ายทรัพย์สนิ
อนุมตั ิโดย
ถาวรของบริษัท / โครงการ รวมทีด่ ินและ
คณะกรรมการบริษัท
สิง่ ปลูกสร้างประจาปี
4. การอนุมตั เิ พิ่มเติมค่าใช้จ่ายทรัพย์สนิ
วงเงินเกิน
วงเงินไม่เกิน
ถาวรของบริษัท / โครงการ รวมทีด่ ินและ 100,000,000 บาท ขึน้ ไป
100,000,000 บาท
สิง่ ปลูกสร้างระหว่างปี (ต่อรายการ)
5. การอนุมตั งิ บประมาณค่าใช้จา่ ย
อนุมตั ิโดย
ดาเนินการประจาปี
คณะกรรมการบริษัท
6. การอนุมตั เิ พิ่ม / ลดงบประมาณค่าใช้จา่ ย เกิน 20% ของค่าใช้จา่ ย ไม่เกิน 20% ของค่าใช้จา่ ย
ดาเนินการระหว่างปี
ดาเนินการประจาปี
ดาเนินการประจาปี
หมายเหตุ :

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
-

วงเงินไม่เกิน
50,000,000 บาท
ไม่เกิน 10% ของค่าใช้จา่ ย
ดาเนินการประจาปี

- อานาจอนุมตั ิดงั กล่าวเป็ นการพิจารณาต่อครัง้
- ตารางอานาจอนุมตั ิขา้ งต้นได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
- กรณี บ ริษั ท จะเข้า ทารายการกับ บุค คลที่ เกี่ ยวโยงกัน อานาจอนุมัติ จะต้องพิจารณาเกณฑ์การท า ”รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ”
ตามมาตรา 89/12 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรือ่ ง รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ควบคูด่ ว้ ย
- กรณีบริษัทจะเข้าทารายการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อานาจอนุมตั ิจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทา ”รายการ
ได้มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง การได้มาจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคูด่ ว้ ย
- ผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนเองมีสว่ นได้สว่ นเสีย
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วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเป็ นไปตามข้อบังคับบริษัท ซึง่ กาหนดว่ากรรมการบริษัทอาจ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้ รวมทัง้ พิจารณาจาก
ประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบุคคลนัน้ ๆ ด้วย ทัง้ นี ้ กาหนดมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ อนึ่งกรรมการบริหารที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง คณะกรรมการ
บริษัทสามารถแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปได้อีก
กรรมการบริหารจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
3.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1
นางเบญจวรรณ
รัตนประยูร
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2
นางเพ็ชรา
รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3.
นายรัตน์
ด่านกุล
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4.
ผศ.ศุภสิน
สุรยิ ะ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5.
นายสุรนาถ
กิตติรตั นเดช
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1. กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดาเนินธุรกิจของ
องค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรูค้ วามชานาญแต่ละด้านที่ตอ้ งการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณา
จากกรรมการเดิมให้ดารงตาแหน่งต่อ หรือเปิ ดรับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้ หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือ
พิจารณาจากบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็ นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กาหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนัน้ มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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5. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบุคคลดังกล่าวมี ความ
ยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รบั การแต่งตัง้ จากผูถ้ ือหุน้
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
พิจารณาแต่งตัง้
7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
8. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดย
ทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็ นธรรม
และเป็ นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และค่าเบีย้
ประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบตั ิที่อตุ สาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความ
รับผิดชอบ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทต้องการ
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และ
น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ อนุ มัติ ค่ า ตอบแทนของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร โดยส่ ว นของกรรมการ
ให้คณะกรรมการบริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึด
หลักให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้เกิดการส ร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพได้อย่างแท้จริง
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี นับ ตั้ง แต่ วัน ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การ
เสนอชื่อและแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
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4.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายสุรนาถ
กิตติรตั นเดช
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายธีรพัฒน์
ญาณาธรกุล
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นางเบญจวรรณ
รัตนประยูร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5. นายสุรชัย
ปรัชญาโณทัย
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. นางบุษกร
มาโนชกุล
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
7. นายพีระศักดิ์
อุณหโชค
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ ที่ 1/2561 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
มีมติรบั ทราบการลาออกของเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านเดิม คือนางสาวอรวรรณ อยูด่ ี
และมีมติแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ คือ นายพีระศักดิ์ อุณหโชค

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่ งองค์กร
2. กากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ แนวทางการ
กาหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
4. รายงานผลการบริหารความเสีย่ งองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สาคัญ ซึง่ อาจมี
ผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สดุ
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 1ครัง้ /ปี
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ
แต่งตัง้ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รบั การเสนอชื่อและแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งใหม่
อีกได้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
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กรรมการบริหารความเสีย่ ง คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
9.3 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท จะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรือ่ ง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 และต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ กรรมการ
และผูบ้ ริหาร ต้องไม่มีประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ยอ้ นหลังก่อนวันยี่นคาขออนุญาตฯ รวมทัง้ ไม่มี
ประวัติถกู พิพากษาถึงที่สดุ ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ
หรือ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทัง้ ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยูร่ ะหว่างตัดสิน โดยบริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์วา่ ด้วยองค์ประกอบและการสรรหา
คณะกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี ้
9.3.1 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดที่มี อยูใ่ นประเทศไทย และกรรมการทุกคนต้องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนดไว้
2. โครงสร้างคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมการอิสระตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุน้ ที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.39/2559”) หรือที่จะมีการแก้ไขภายหน้า
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนีต้ อ้ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ.39/2559 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขภายหน้า อีกทัง้ มีขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึง่ หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
5. บริษัทมีนโยบายกาหนดให้ประธานกรรมการบริษัท จะต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และไม่เป็ นคูส่ มรส หรือบุตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. กรรมการบริษัทไม่จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทก็ได้
7. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
7.1 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
7.2 ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการบริษัทก็
ได้ ในกรณี เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการบริษัท จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแบบ Non-Cumulative เท่านัน้ )
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7.3

บุคคลผูซ้ ึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทเท่า
จานวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตั้งใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
ให้ผเู้ ป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
8. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการบริษัทแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคนดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทัง้ นี ้ บุคคลซึง่
เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ น
แทน
9.3.2 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็ นกรรมการอิสระจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่ 1 คน ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี/การเงิน และมี
ความรูต้ อ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของรายงานทางการเงิน
3. กรรมการตรวจสอบต้องมีทกั ษะความชานาญทีเ่ หมาะสมตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทและมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการของบริษัท
2. มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เทียบกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้
2.1 ถื อหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2.2 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้า ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท
2.3 ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้
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2.4

2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ ง
ผ่อนชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้าน
บาทขึน้ ไป แล้ว แต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้ง นี ้ การค านวณภาระหนีด้ ังกล่าวให้เป็ น ไปตามวิธีการ
คานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทารายการที่เกี่ยวโยง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่
เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อ านาจควบคุม ของบริษั ท และไม่เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ านาจควบคุม หรือ หุ้น ส่ว นของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อ ย หรือ ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็ น กรรมการที่ มีส่วนร่วมบริห ารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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2.10 กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้ งต้น อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจใน
การดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
นอกจากคุณสมบัติกรรมการอิสระตามระบุข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติม ดังนี้
2.11 ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2.12 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท
2.13 ไม่เ ป็ น กรรมการของบริษัทใหญ่ บริษั ท ย่อ ย หรือ บริษั ท ย่อ ยลาดับเดี ยวกัน เ ฉพาะที่ เป็ นบริษัท
จดทะเบียน
2.14 มี ห น้า ที่ ใ นลัก ษณะเดี ย วกับ ที่ ก าหนดไว้ใ นประกาศตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยว่า ด้ว ย
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.15 มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
9.3.3 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหารงาน หรือพนักงานในระดับบริหาร รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นประธานกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
3. ประธานกรรมการบริหาร ต้องไม่เป็ น ประธานกรรมการบริษัท
4. ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการของบริษัท และมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
9.3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย
กรรมการบริษัทและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัท อย่างน้อยจานวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็ นกรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 นับตัง้ แต่วนั ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พน้ ตาแหน่งตามวาระ อาจ
ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
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9.3.5

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษัท อย่างน้อยจานวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้อง
เป็ นกรรมการอิสระ และให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติแต่งตัง้ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
2. เป็ นผูม้ ีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้ค รอบคลุม ทั้ง องค์ก ร รวมทั้ง ก ากับ ดูแ ลให้มี ร ะบบหรือ กระบวนการบริห ารจัด การความเสี่ย ง เพื่ อ ลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
3. กาหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยอาจเป็ น
หัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเห็นสมควร ซึง่ บุคคลดังกล่าวต้อง
สนับสนุนและคอยช่วยเหลือการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการ
ประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มาจากการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือก
จากบุคคลที่มีชื่อเป็ นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะทาการคัดเลือกเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตัง้ เป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.3.6

9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดกลไกในการกากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท
โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริหารงานที่ รวมถึงกาหนดกลไกการกากับดูแลผ่าน
การเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ ยังมี
การติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบ
ธุรกิจของบริษัทย่อยเป็ นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
9.5 การกากับดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) มีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร และผูร้ บั ทราบข้อมูลภายใน
ของผลการดาเนินงาน ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตัง้ แต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เ ปิ ดเผยสู่สาธารณะชน
เรียบร้อยแล้ว และห้ามนาข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิ ดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็ นการสร้างราคาให้กบั หลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซือ้
ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน และ 1 วันหลังจากที่งบการเงินออกเผยแพร่
ต่อสาธารณะชน
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บริษัทยังมีนโยบายการกากับ ดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับชัน้
และลูกจ้างของบริษัท ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ หรือ
ข้อมูลที่ยงั มิได้มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน หรือมีไว้เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช่ขอ้ มูลที่มีไว้ใช้
ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลจากงบการเงินที่ยงั ไม่ได้นาส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ การจ่ายเงินปั นผล การควบรวมกิจการ การได้มาซึง่
สัญญาทางการค้าที่สาคัญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางที่มิชอบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมจากข้อมูล
ส าคัญ โดยไม่ ค านึ ง ว่ า กระท าในนามตนเอง หรื อ ผู้อื่ น หรื อ แสวงหาข้อ มูล อย่ า งไม่ สุจ ริ ต ท าธุ ร กิ จ เพื่ อ การแข่ ง ขัน
โดยหากพิสจู น์ได้วา่ มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ตามที่กล่าวข้างต้น หรือพิสจู น์ได้วา่ การการใช้ขอ้ มูลภายในดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม บริษัทถือเป็ น
ความผิดทางวินยั ตามข้อบังคับการทางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
นอกจากนี ้ บริษัทได้กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหารมีหน้าที่จดั ทา และเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และ
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทา
การ นับจากวันที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดทา
รายงานการมีส่ว นได้เสีย ของกรรมการและผู้บ ริห ารต่อ บริษัท เพื่ อ ให้บ ริษั ท มีข ้อ มูลสาหรับ ใช้ประโยชน์ภายในบริษัท
โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการรตรวจสอบภายใน 7
วัน นับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รายงาน
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
9.6.1

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2560 ถึงปี
2562 ให้แก่ผสู้ อบบัญชี ดังนี ้
(หน่วย : บาท)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
4,700,000 6,920,000 6,980,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
3,100,000 3,350,000 2,860,000
รวม 7,800,000 10,270,000 9,840,000
9.6.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non Audit Fee)

1. ค่าบริการอื่น

/1

รวม

ปี 2560
3,903,000
3,903,000

(หน่วย : บาท)
ปี 2561
ปี 2562
2,228,000
906,000
2,228,000
906,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าตรวจทานการทารายงานภาษีเงินได้นิติบคุ คล ค่าตรวจทานการจัดทา Deferred Tax และค่า
ล่วงเวลาของผูส้ อบบัญชีขอ
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุม่ ผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย ซึ่งเป็ นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
กาหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น 3) การเคารพ
สิทธิ มนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่มีค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
10.1 นโยบายภาพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2561 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ( Code of Business Ethics) จรรยาบรรณธุ ร กิ จ (Code of Conduct)
และนโยบายสาคัญต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ทิ ี่
ดีสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน (Code of Best Practice) โดยสามารถสรุปนโยบายสาคัญๆ ได้ดงั นี ้
-

-

ดาเนินธุรกิ จอย่างมีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดีโดยใช้ความรู ค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ดว้ ยข้อมูลที่
เพี ย งพอและมีห ลักฐานสามารถอ้า งอิง ได้ ด้ว ยความระมัดระวังรวมทั้งถื อปฏิ บัติตามข้อ กฎหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมุง่ มั่น
ทาความดีตอ่ บุคคล กลุม่ ชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆกับลูกค้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ตอ้ ง
รีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า คู่ คา้ หรือผูท้ ี่เกี่ ยวข้องที่ได้ล่วงรู ม้ าเนื่องจากการดาเนินธุรกิจอันเป็ นข้อมูลที่
ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผยเว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้าที่ ตามกฎหมาย
เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
เปิ ดให้ลกู ค้า คูค่ า้ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของบริการ

10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทได้กาหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
• นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทได้กาหนดให้มีการตรวจสอบภายอย่างเป็ นระบบ
ตัง้ แต่ปี 2559 โดยการใช้บริการของสานักงานตรวจสอบภายนอกเพื่อกากับดูแลการทางานในด้านต่างๆ และรายงาน
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกากับ
ดูแลกิจการของบริษัทได้จดั ให้มีขนึ ้ อย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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• นโยบายด้า นการเปิ ด เผยข้อ มูลสารสนเทศ บริษั ท ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท มี ห น้า ที่ ใ นการเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศ ทัง้ ที่เป็ นสารสนเทศทางการเงิน และสารสนเทศเรือ่ งอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทาขึน้ อย่างรอบคอบ
ชัด เจน กะทัด รัด เข้า ใจง่ายและโปร่ง ใส และต้อ งเปิ ด เผยสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทัง้ จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ื อหุน้
ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริษัท
• นโยบายด้านบัญชีและการเงิน บริษัทให้ความสาคัญต่อการทารายงานทางบัญชีและการเงิน ซึง่ จะต้องถูกต้องสมบูรณ์
ตามความเป็ นจริง ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริหาร ผูถ้ ื อหุน้ หน่วยงานของรัฐ และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องอื่นๆ
ดังนัน้ จึงกาหนดให้บคุ ลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนกระบวนการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน
และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อกาหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่าง
เคร่งครัด ดังนี ้
-

ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้อจากัดหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็ นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ และตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
-

รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีขอ้ มูลที่เป็ นสาระสาคัญ
เพียงพอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และเป็ นไปตามระเบียบการเงิน
และการบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการบัญชีและการเงินของบริษัท เป็ นความ
รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบในรายการทางธุรกิจในชัน้ ตอนต่างๆ
• นโยบายด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ และข้อกาหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และก่อนการปฏิบตั ิงานใดๆ ที่อาจมีขอ้ กฎหมายกาหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบทานอย่าง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท้ ี่รบั ผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
• นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิการและประมวลผล
ข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัท อย่างมีประสิทธิ ภาพ ไม่ขดั ต่อ
กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทาง
ธุรกิจของบริษัท จึงกาหนดให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
-

นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู ้
ความสามารถที่ทนั สมัย
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-

-

พนักงานจะต้องนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระทาเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
ข้อมูลที่ได้บนั ทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูล
นัน้ ๆ ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
ใช้ซอฟท์แวร์ที่ถกู กฎหมาย และเป็ นมาตรฐาน
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รบั การอนุมตั ิและปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดไว้
เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สาคัญทางธุรกิจของตนเอง จากการ
เข้าถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม และการบ่อนทาลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจ ของบริษัท จะดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
ผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รบั การมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่ตอ้ ง
ก าหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่งคงและปลอดภัย
รวมทัง้ ต้องติดตามให้บคุ ลากรทุกคนถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดโดยเคร่งครัด

• การติดตามดูแลการปฏิบตั ิ บริษัทกาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
ที่จะต้องรับทราบทาความเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในคูม่ ือนีอ้ ย่างเคร่งครัด
ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับ ผิดชอบดูแล และถือเป็ นเรื่องสาคัญที่จะดาเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บัง คับ บัญ ชาของตนทราบ และปฏิ บัติ ต ามคู่มื อ จรรยาบรรณของบริ ษั ท อย่ า งจริ ง จัง หากกรรมการ ผู้บ ริ ห าร
และพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดหลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ จะได้รบั โทษทัง้ ทางวินยั กฎระเบียบและหรือ
ข้อบังคับของบริษัท และหากมีการกระทาที่เชื่อได้วา่ ทาผิดกฎหมาย บริษัทก็จะส่งเรือ่ งให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทา ผิดกฎหมาย และ / หรือ หลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ในคูม่ ือนี ้ ให้
แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือกรรมการบริหารของบริษัท ทัง้ นีบ้ ริษัท จะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อคุม้ ครอง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว
10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายอย่างต่อเนื่องควบคู่
ไปกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท ปั จจุบนั กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมแต่อย่าง
ใด ทัง้ มลภาวะทางกลิ่น เสียง ฝุ่ นละออง และอากาศ นอกจากนัน้ บริษัทยังให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
สังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตอ่ สังคมในทุกๆปี โดยมีจุดประสงค์หลักที่จะให้
พนักงานทุกคนมีจิตสานึกต่อการพัฒนาสังคม เช่น
1) การสนับสนุนการวิจยั เช่น การมอบทุนวิจยั ในโครงการสกัดสารสาคัญจากพืชสมุนไพร อาทิ ผักชีฝรั่ง ข่อย ชะพลู
ผักแพว ผักชีลาว เป็ นต้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(10) ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 157

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

2) กิจกรรมทางศาสนา เช่น กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ มณฑลพิธี ศูนย์บริการประชาชนและลานอเนกประสงค์
จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมทาบุญทอดผ้าป่ าสามัคคีกบั ชมรมผูส้ งู อายุ ณ ตาบลแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่

3) การสนับสนุนและพัฒ นาคุณ ภาพของเยาวชนไทย เช่น การมอบของขวัญวันเด็ก ณ เทศบาลตาบลแม่แ ฝก
เทศบาลตาบลแม่หอพระ โรงเรียนบ้านแม่แต และบ้านร่มหลวง จังหวัดเชียงใหม่

(10) ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 158

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

4) การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและประเพณีไทย เช่น การร่วมประเพณีเลีย้ งผีขนุ นา้ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อแม่นา้ ลา
ธารที่ใช้ทามาหากินของชาวบ้านเป็ นประจาทุกปี ณ หมูบ่ า้ นห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

5) การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เช่น กิจกรรมมอบถุงพลาสติกให้ทางเทศบาลเพื่อสนับสนุนการรณรงค์หา้ มเผาป่ า เป็ นต้น

(10) ความรับผิดชอบต่อสังคม หน้าที่ 159

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 สรุ ปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบใน
ฐานะกรรมการอิสระของบริษัทรวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม ทางคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทในแง่ต่างๆ ทัง้ 5 ประเด็น ได้แก่ 1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2.การประเมินความเสี่ยง
3.กิ จ กรรมการควบคุม 4.สารสนเทศและการสื่อ สาร 5.การติ ด ตามประเมิ น ผล คณะกรรมการบริษั ท มี ค วามเห็นว่า
บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว
สาหรับการดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการปฏิบตั ิงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน
และผูบ้ ริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การ
ปฏิ บัติ ง านของบริษั ท เป็ น ไปตามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์
กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีขอ้ สังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัท
ย่อยต่อการดาเนินธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
11.3 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
ตัง้ แต่ปี 2558 โดยมี นางสาววัลดี สีบญ
ุ เรือง ตาแหน่ง Audit Partner เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบ
ภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จากัด และ นางสาววัลดี สีบุญเรือง
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ให้บริการทางด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายในติดต่อกันมาเป็ น
ระยะเวลา 20 ปี และแต่งตัง้ A&C Auditing and Consulting Co.,LTD โดย Mr.Nguyen Ngoc Thanh และ Registered
Public Accountants Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan โ ด ย Mr. Saur Sitanggang
เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของ RBVN บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และ RBINT บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (RBINM
และ RBCH ยังไม่เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์จึงยังไม่แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายใน

(11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง หน้าที่ 160

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

อนึ่ง บริษัทได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังจากได้รบั แต่งตัง้ ให้มีหน้าที่
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่งสาคัญ พร้อมทัง้
นาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบ
ทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทให้เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทเมื่อวันที่ 24
กันยายน 2558 โดยเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน
2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 ทุกระบบงาน ประกอบด้วย 1.การควบคุมภายในระดับองค์กร 2.การปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง 3.วรจรรายได้ 4.วงจรค่า ใช้จ่ าย 5.วงจรการผลิต /วงจรปฏิ บัติ ก าร 6.การบริห ารสิน ทรัพ ย์แ ละซ่อ มบ ารุ ง
7.การบริหารทรัพยากรบุคคล 8.การบริหารด้านบัญชี 9.การบริหารด้านการเงิ น 10.การควบคุมทั่วไปด้านระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสุม่ ตัวอย่างที่เกิดขึน้ จริงย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน และออกรายงานการตรวจสอบฉบับแรกวันที่
31 สิงหาคม 2559 และผูต้ รวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและตรวจติดตามการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบเป็ นรายไตรมาส
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขประเด็นที่ป รากฎในรายงานแต่ละไตรมาสและนาเสนอที่ป ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ ายบริหารได้นารายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ที่ผตู้ รวจสอบภายใน
ได้เข้าตรวจสอบในเดือนกันยายน 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2562 และได้นารายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ที่ผตู้ รวจสอบภายในได้เข้า
ตรวจสอบในเดือนธันวาคม 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
โดยบริษัทสอบบัญชี ไอ วีเอล จากัด
พบว่าบริษัทและบริษัทย่อย ได้ดาเนินการแก้ไขประเด็นความเสี่ยงที่ปรากฎในรายงานครัง้ ก่อน (ไตรมาสที่3 ปี
2562) ทัง้ หมด 5 ข้อ โดยแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 1 ประเด็น (ความเสี่ยงต่า) ตรวจพบซา้ 2 ประเด็น (ความเสี่ยงปานกลาง)
และอยูร่ ะหว่างปรับปรุง 2 ประเด็น (ความเสีย่ งต่า)
สาหรับประเด็นระบบควบคุมภายในครัง้ ล่าสุด (ไตรมาสที่ 4 ปี 2562) ที่ตรวจพบบริษัทและบริษัทย่อยนัน้ อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 5 ข้อ และ ความเสี่ยงต่า 12 ข้อ ทัง้ นีส้ ามารถสรุ ปประเด็นความเสี่ยงปานกลางที่พบแล้วดัง
ตาราง
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ตารางสรุ ปข้อสังเกตและความสาคัญจากการตรวจสอบภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2562
ส่วนธุรกิจโรงงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ข้อสังเกต
1. ควรควบคุมการเบิกใช้วตั ถุดิบให้ตรงตามสูตรการผลิต และบันทึกรายการ บริษัทควรดาเนินการดังนี ้
เบิกให้ทนั เวลาและตรงตามที่เบิกใช้จริง (RBF สาขานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
(ผลิตแป้ง)) (ระดับความสาคัญปานกลาง)

ข้อเสนอแนะ

- ควบคุมให้มีการจัดทาหลักฐานการเบิกวัตถุดิบออกจากคลังทุกครัง้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ามี
การนาวัตถุดบิ ไปใช้ตรงตามข้อมูลการเบิกจริง

จากการสุ่มตรวจการเบิกวัตถุดิบของงานสั่งผลิตในเดือนตุลาคม 2562 ถึง
เดือนธันวาคม 2562 จานวน 20 รายการ พบว่า
o ไม่มีหลักฐานการเบิกวัตถุดิบออกจากคลังสินค้าจานวน 15 รายการ(คิด
เป็ นร้อยละ 6.30 ของรายการเบิกทัง้ หมด 238 รายการ) เป็ นเงินจานวน
16,281.64 บาท
o รายการเบิกวัตถุดิบมี ปริม าณต่ ากว่าที่ บันทึกตัดเบิกวัตถุดิบในระบบ
ERP จานวน 4 รายการ (คิดเป็ นร้อยละ 1.38 ของรายการเบิกทั้ง หมด
238 รายการ) มีผลต่างเป็ นเงินจานวน 592.84 บาท
o มีการเบิกวัตถุดิบนอกเหนือจากที่ระบุในสูตรการผลิต จานวน 3 รายการ
(คิดเป็ นร้อยละ 8.57 ของรายการที่สมุ่ ตรวจสอบ)

- ควบคุมและตรวจสอบรายการเบิกวัตถุดิบตามปริมาณที่คานวณได้จากสูตรการผลิต
เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามีการเบิกเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
และคุณภาพของสินค้า กรณีท่ีมีตอ้ งมีการเบิกเพิ่มหรือเบิกวัตถุดิบที่นอกเหนือจากสูตร
การผลิตควรระบุสาเหตุให้ชดั เจนและขออนุมตั จิ ากผูม้ ีอานาจก่อนการเบิกทุกครัง้
- ควบคุมและตรวจสอบให้มีการบันทึกเบิกวัตถุดิบทันทีท่ีเกิดรายการ และบันทึกตรง
ตามที่เบิกใช้จริง เพื่อให้ขอ้ มูลรายงานสินค้าคงเหลือถูกต้องและเป็ นปั จจุบั น สามารถ
นามาใช้ในการควบคุมความมีตวั ตนและบริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ข้อสังเกต
o มีการบันทึกรายการเบิกวัตถุดิบหลังจากวันที่เกิดรายการจริงเกินกว่า 1
วันจานวน 10 รายการ(คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ของรายการที่สมุ่ ตรวจสอบ)
เป็ นเงินจานวน 225,227.10 บาท
(ประเด็นที่ตรวจพบซา้ )**
ผลกระทบ

ข้อเสนอแนะ

อาจทาให้ตน้ ทุนการผลิตไม่ถูกต้อง หรื อสู งเกินควร
อาจทาให้สินค้าไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน หรื อตามที่ลูกค้ากาหนดไว้
อาจทาให้ขอ้ มูลสิ นค้าคงเหลือไม่ถูกต้องและไม่เป็ นปั จจุบนั
2. ควรบันทึกรับผลผลิตทันทีท่ีเกิดรายการ และระบุขอ้ มูล Batch สินค้าในใบ บริษัทควรดาเนินการดังนี ้
ส่งสินค้าให้ถกู ต้องครบถ้วน (RBF สาขานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (ผลิตแป้ง))
- ก าหนดให้มี ก ารอ้า งอิ ง เลขที่ ใ บรับ ผลผลิ ต ที่ บัน ทึก ในระบบลงในเอกสารใบส่ ง
สินค้าเข้าคลังให้ครบถ้วนทุกครัง้ เพื่อให้สามารถสอบกลับรายการได้ว่ามีการบันทึกรับ
2.1 บริษัทไม่มีการอ้างอิงเลขที่ใบรับผลผลิตที่บนั ทึกในระบบลงในเอกสาร
ตรงตามที่มีการส่งมอบเข้าคลัง
ใบส่งสินค้าเข้าคลัง
- กาหนดให้มีการบันทึกรับสินค้าที่ผลิตเสร็จแต่รอการแก้ไข (งาน Hold) ในระบบ ERP
2.2 บริษัทไม่มีการบันทึกรับสินค้าที่ผลิตเสร็จแต่รอการแก้ไข (งาน Hold)
ให้ครบถ้วน โดยให้บนั ทึกเข้าแยกคลังไว้ตา่ งหากจากคลังสินค้าสาเร็จรูปปกติ เพื่อให้
เข้าระบบ ERP และไม่มีการจัดทาทะเบียนคุมรายการคงเหลือที่ยงั ไม่ได้
สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการควบคุมและตรวจสอบความครบถ้วนของสินค้าได้
บันทึกเข้าระบบ ERP อย่างชัดเจน
2.3 จากการสุ่มตรวจการรับผลผลิตของงานสั่งผลิตในเดือนตุลาคม 2562
ถึงเดือนธันวาคม 2562 จานวน 20 รายการ พบว่า
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ข้อสังเกต
o มีการบันทึกรายการรับผลผลิตหลังจากวันที่เกิดรายการจริงเกินกว่า
1 วันจ านวน 5 รายการ (คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของรายการที่ สุ่ม
ตรวจสอบ) เป็ นเงินจานวน 171,782.35 บาท
o ไม่มีการระบุเลขที่ Lot ของ Batch สินค้าที่ผลิตพร้อมกันหลาย Lot
ในใบส่งสินค้าให้ครบถ้วน จานวน 2 รายการ (คิดเป็ นร้อยละ 10.00
ของรายการที่สมุ่ ตรวจสอบ)
2.4 จากการสุ่ม ตรวจสอบการบันทึกใบส่ง สินค้าเข้าคลัง ในเดื อ น
ตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 จานวน 10 รายการ
พบว่าไม่มีการลงชื่อกากับในกรณี ท่ีมี การแก้ไขจ านวนการรับ
สินค้าเข้าคลังของพนักงานคลัง จานวน 1 รายการ (คิดเป็ นร้อย
ละ 10.00 ของรายการที่สมุ่ ตรวจสอบ)
(ประเด็นที่ตรวจพบซา้ )**

ข้อเสนอแนะ
- ควบคุมให้มีการตรวจสอบการบันทึกรับผลผลิต เข้าระบบ ERP ว่ามีการบันทึกทันทีท่ี
เกิ ด รายการ เพื่ อ ให้ข้อ มูล ในรายงานสิ น ค้า คงเหลื อ มี ค วามถูก ต้อ งครบถ้ว น และ
สามารถใช้ในการบริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคุมให้มีการระบุเลขที่ Lot ของ Batch สินค้าที่ผลิตพร้อมกันหลาย Lot ในใบส่ง
สินค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถใช้ในการตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบว่าตรงตามข้อมูล
ในใบส่งสินค้า รวมทั้งใช้อา้ งอิงในการบันทึกรับสินค้าเข้าระบบได้อย่างชัดเจนและ
น่าเชื่อถือ
ควบคุมให้มีการลงนามกากับรายการที่แก้ไขในใบส่งสินค้าเข้าคลังทัง้ ผูส้ ่งและ
ผูร้ บั เพื่อให้ม่นั ใจว่าปริมาณตามใบส่งสินค้าถูกต้องตรงกับที่มีการส่งมอบจริง

(ระดับความสาคัญปานกลาง)

(11) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง หน้าที่ 164

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ข้อสังเกต
3. ควรระบุสาเหตุผลต่างจากการตรวจนับ และแนวทางการแก้ไขอย่างไว้
อย่ า งชั ด เจน และเสนอให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชารั บ ทราบ (RBF สาขานิ ค ม
อุตสาหกรรมไฮเทค (ผลิตแป้ง) (ระดับความสาคัญปานกลาง)
จากการตรวจสอบรายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลื อประจ าไตร

ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างจากการตรวจนับและแนวทางแก้ไขปรับปรุง
ก่อนนาเสนอผู้มี อานาจพิจารณาอนุมัติปรับปรุ งผลต่าง โดยควรกาหนดเป็ นระดับ
ผลต่างที่ ยอมรับได้ แล้วจึง หาสาเหตุของรายการที่ มี ผลต่างสูง กว่า ระดับ ดัง กล่า ว
เพื่อให้มีการปรับปรุงสินค้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลให้รายงานสินค้าคงเหลือ
มาส ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 พบว่า มี ผ ลต่า งจากการตรวจนับ ต่ า ไป มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
จานวน 408,377.93 บาท แต่ไม่มีการระบุสาเหตุผลต่างจากการตรวจนับเป็ น
แต่ละรายการ โดยบริษัทจะระบุสาเหตุเป็ นแบบภาพรวมเท่านัน้

4. ควรจัดทาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเงินสดย่อยและ บริษัทควรดาเนินการดังนี ้
กาหนดผูม้ ีอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินสดย่อย บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ด จากัด
o จัดทาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้องกับเงินสดย่อยให้ครบถ้วนทุกส่วนงาน และ
(เฉพาะส่วนโรงงาน) (ระดับความสาคัญปานกลาง)
น าเสนอผู้มี อ านาจพิ จ ารณาอนุมัติ ก่ อ นน าไปใช้ เพื่ อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการ
- บริษัทไม่มีการกาหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานเรื่องการควบคุมเงิ นสด
ปฏิบตั งิ านที่ชดั เจนและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ย่อยของฝ่ ายขนส่งที่กรุงเทพมหานครเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
o กาหนดอานาจอนุมัติท่ีเกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานด้านการจ่ายเงินสดย่อยเป็ น
- บริษั ท ก าหนดขั้น ตอนการปฏิ บัติง าน การควบคุม เงิ น สดย่ อ ย ให้
วงเงิ น ตามระดับ ขั้น และไม่เ ป็ น ปลายเปิ ด เพื่ อ ให้มี ก ารกระจายอ านาจอย่ า ง
หัวหน้าแผนกเป็ นผูม้ ีอานาจในการอนุมัติจ่ายเงินสดย่อย แต่ไม่มีการ
เหมาะสม และสามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
ก าหนดผู้มี อ านาจอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สดย่ อ ยต่ อ ครั้ ง ไว้ใ นคู่มื อ อ านาจ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ข้อสังเกต
ดาเนินการไว้ให้ชดั เจนและเป็ นวงเงินตามระดับขัน้ โดยในปัจจุบนั กรณีท่ี
มีการเบิกเงินสดย่อยต่อครัง้ เกินกว่าที่บริษัทกาหนด (กาหนดให้ไม่เกิน
5,000บาท/ครัง้ ) จะจัดทาบันทึกภายในเพื่อขออนุมตั ิกรรมการผูจ้ ดั การ
เป็ นครัง้ ๆ ไป

ข้อเสนอแนะ

5. ควรปรับปรุ งงบประมาณการลงทุนสินทรัพย์ในโปรแกรม SAP ให้ถกู ต้อง
บริษัทควรปรับปรุ งงบประมาณการลงทุนสินทรัพย์ในโปรแกรม SAP ให้ถูกต้อง
ตรงตามงบประมาณที่ได้รบั อนุมัติ (บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ด จากัด (เฉพาะส่วน ตรงตามงบประมาณที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อควบคุมการใช้จ่าย
โรงงาน) (ระดับความสาคัญปานกลาง)
งบประมาณให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
บริ ษั ท บัน ทึ ก งบประมาณการลงทุ น สิ น ทรัพ ย์ป ระจ าปี 2562 ใน
โปรแกรม SAP สูง กว่างบประมาณการลงทุนสิน ทรัพ ย์ท่ี ไ ด้รับ อนุมัติจ าก
คณะกรรมการบริษั ท เป็ น เงิ น จ านวน 8.40 ล้า นบาท เนื่ อ งจากมี ก ารน า
งบประมาณการลงทุนสินทรัพย์คงเหลือของปี 2561 มารวมด้วย
หมายเหตุ (ประเด็นที่ตรวจพบซา้ )** มีการปรับระดับความสาคัญเพิ่มขึน้ จากระดับความสาคัญต่าเป็ นระดับความสาคัญปานกลาง
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หลักเกณฑ์ในการกาหนดระดับความสาคัญของข้อสังเกตทีต่ รวจพบ
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดระดับความสาคัญของข้อสังเกตุท่ีตรวจ
พบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ระดับ
หลักเกณฑ์ในการกาหนด
ความสาคั
ญ
สูง

สาหรับรายการที่มีระดับความสาคัญสูงจะเป็ นรายการที่ไม่มีการควบคุมเกี่ยวกับ นโยบาย กลยุทธ์
ของบริษัท หรือมีการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้กาหนดไว้ ซึง่ อาจมีผลทาให้องค์กร
มีความเสี่ยงสูงต่อความเสียหายทางด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั ิงาน หรือภาพลักษณ์ขององค์กร หรือ
ส่งผลต่อการกาหนดทิศทางและวิธีการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการวัดประสิทธิผลของงาน ในสถานการณ์
เช่นนี ้ ควรเร่งกาหนดและดาเนินการตามแผนงานเพื่อควบคุมจุดอ่อนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน ยกตัวอย่าง เช่น การไม่มีนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับ หรือมีแต่ไม่ปฏิบตั ิ
ตาม การขาดการควบคุมที่ดี การลงบันทึกและรายงานข้อมูลทางบัญชี และการเงินที่บกพร่อง หรือ
ข้อบกพร่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อองค์กร ฝ่ ายบริหารจึงควรต้องทาการปรับปรุ งแก้ไขเบือ้ งต้น
ตลอดจนกากับดูแลการปฏิ บัติงานจนกว่ามีความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมความเสี่ย งจะมีก าร
ปรับปรุ งที่ดีขนึ ้ หรือกรณีเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก Human error มากกว่า 30% ขึน้ ไป ซึง่ เป็ นรายการ
ที่มีผลกระทบในวงกว้าง หรือทาให้มีความเสียหายสูง
ปานกลาง สาหรับรายการที่มีความสาคัญปานกลาง เช่นไม่มีการควบคุมที่จะช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิ ดทุจริตหรือข้อผิ ดพลาดในการปฏิ บัติงาน หรือบันทึกรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งควร
กาหนดให้มีการปรับปรุ งระดับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ ทัง้ ทางด้าน
ระบบปฏิ บัติ ก าร ความเชื่ อ ถื อ ได้ข องรายงานทางบัญ ชี การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้อบัง คับ
ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงาน ในสถานการณ์เช่นนี ้ ฝ่ ายบริหารควรดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หรือกรณีเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก Human error ตัง้ แต่ 10% - 30% หรือ
มากกว่า 30% แต่มีผลกระทบในวงจากัด และมีผลเสียหายต่า
ต่า
สาหรับรายการที่มีความสาคัญต่ าจะเป็ นรายการที่ระบบการควบคุมภายในโดยรวมมีประสิทธิ ผล
ถึงแม้จะพบว่า มีขอ้ บกพร่องอยู่บา้ ง หรือขาดกรควบคุมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทางาน การ
ควบคุมการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน และการรายงาน ซึง่ การปรับปรุ งรายการดังกล่าวจะพิจารณาใน
เชิงประสิทธิภาพ และกระบวนการควบคุมให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน ในสภาพการณ์ ความเสี่ยง
ณ ระดับนี ้ เป็ นความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดขึน้ ได้นอ้ ยและมีผลกระทบหรือมีความเสียหายต่อองค์กร
น้อยมาก หรือกรณีเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจาก Human error น้อยกว่า 10% หรืออาจมากกว่า 10% แต่
มีผลกระทบเฉพาะภายในองค์กร และมีความเสียหายต่ามาก
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12. รายการระหว่างกัน
บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยง สาหรับงวด 12 เดือนปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวด 12 เดือนปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ลักษณะธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ
บริษัท โดยถือหุน้ ในบริษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 28.93 ของทุนจดทะเบียน
2. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของ
บริษัท โดยถือหุน้ ในบริษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 28.93 ของทุนจดทะเบียน
3. พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริษัท กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ ในบริษัทคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 8.01 ของทุนจดทะเบียน
บุตรดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
4. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริษัท กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ ในบริษัทคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 8.01 ของทุนจดทะเบียน
บุตรดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
5. นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยถือหุน้ ใน
บริษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.36 ของทุนจดทะเบียน
บุตรของพี่ชายนางเพ็ชราฯ ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
6. นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยถือหุน้ ในบริษัทคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.35 ของทุนจดทะเบียน
บุตรของพี่ชายนางเพ็ชราฯ ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
7. นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
8. บจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิง้

9. บจก.พอร์ตแลนด์ เฟลเวอร์ แอนด์
แอร์โรแมติค

10. บจก.โกลเบิล เทสท์

11. บจก.เทสท์ แอนด์ เซนท์

12. บจก.โบตานิค ดีไลท์

13. บจก.เพชรเพิ่มสิน

ลักษณะธุรกิจ
เข้าถือหุน้ ในบริษัทอื่น

จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ผสมอาหาร

จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ผสม
เครือ่ งดื่มและอาหาร
จาหน่ายหัวนา้ หอม เครือ่ งปรุง
แต่ง เครือ่ งเทศ และเครือ่ งชูรส
อาหารเคมีผสมอาหาร
สถานที่พกั รีสอร์ท

รับเหมาก่อสร้าง

ลักษณะความสัมพันธ์
นิติบคุ คลที่มีดร.สมชาย รัตนภูมภิ ิญโญ พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยถือหุน้ ใน
บริษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.12 ของทุนจดทะเบียน
มีดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
นิติบคุ คลที่มีนายอาพล อุณหโชค นางสาวพัชรี ภูวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม และ นางศุภมาศ อารีรัตน์ ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 100.00 ของทุนจด
ทะเบียน
มีนายอาพล อุณหโชค เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
นิติบคุ คลที่มีนางนงเยาว์ วรรณสุข ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ถือหุน้ ร้อยละ
99.94 ของทุนจดทะเบียน
มีนางนงเยาว์ วรรณสุขเป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
นิติบคุ คลที่มีนายณัช ศรีบรรทม ซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ถือหุน้ รวมกัน
ร้อยละ 49.98 ของทุนจดทะเบียน
มีนายณัช ศรีบรรทม เป็ นกรรมการผูล้ งนาม
นิติบคุ คลที่มีนายสาเร็จ อุณหโชค นางสาวปฏิมา อุณหโชค และ นายปั ญญทัศน์ อุณหโชค ซึง่ เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
มีนายสาเร็จ อุณหโชค เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
นิติบคุ คลที่มีนายวิชาญ อุณหโชค นางสาววสุนนั ท์ อุณหโชค และนางสาววาสนาดี อุณหโชค ซึง่ เป็ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
มีนายวิชาญ อุณหโชค เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
14. บจก.แดฟเน่

ลักษณะธุรกิจ
ขายส่งสินค้าประเภทอาหาร

ลักษณะความสัมพันธ์
นิติบคุ คลที่มีนางเพ็ชรา รัตนภูมภิ ิญโญ พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยถือหุน้ ใน
บริษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 60.73 ของทุนจดทะเบียน
มีดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงที่เกิดขึน้ ในงวด 12 เดือนปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวด 12 เดือนปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้
บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
1.นางเพ็ชรา
รัตนภูมิภิญโญ

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าที่ดนิ และอาคาร
บริษัทและบริษัทย่อย
เช่าที่ดนิ อาคาร
สานักงาน โรงงาน
คลังสินค้า และ
ร้านอาหารจาก
นางเพ็ชราฯ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ชาระค่าเช่าล่วงหน้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
5.04

1.63

ลักษณะรายการ

7.08

-

สรุปรายละเอียดการเช่าทีด่ นิ
ผู้ให้เช่า
: ดร.สมชายฯ และ
นางเพ็ชราฯ
ผู้เช่า
: RBF
วัตถุประสงค์ใน : ใช้เป็ นที่ตงั้
การเช่า
อาคารโรงงาน
คลังสินค้า
ขนาดพืน้ ทีเ่ ช่า
: 2-0-26 ไร่
อัตราค่าเช่า
: 0.78 ล้านบาท
ต่อปี โดยชาระ
เป็ นรายเดือน

(12) รายการระหว่างกัน หน้าที่ 170

นางเพ็ชราฯ

นางเพ็ชราฯ

นางเพ็ชราฯ

RBF
ใช้เป็ นที่ตงั้
อาคารโรงงาน
คลังสินค้า
6-1-44 ไร่
2.39 ล้านบาท
ต่อปี โดยชาระ
เป็ นรายเดือน

TFF
ใช้เป็ นที่ตงั้
โรงแรม
Novoel ชุมพร
58-0-78.50 ไร่
1.82 ล้านบาท
ต่อปี โดยชาระ
เป็ นรายเดือน

PFC
ใช้เป็ นที่ตงั้
โรงแรม IBIS
Style เชียงใหม่
0-0-84 ไร่
0.27 ล้านบาท
ต่อปี โดยชาระ
เป็ นรายเดือน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
1.นางเพ็ชรา
รัตนภูมิภิญโญ
(ต่อ)

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าค้างจ่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมี
ค่าเช่าค้างจ่าย

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
0.38
0.42

ลักษณะรายการ
ระยะเวลาเช่า

ราคาอ้างอิง

ค่า เช่ า ตามสัญ ญาเช่ า
ทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมี
ค่ า ใช้จ่ า ยตามสัญ ญา
เช่าทางการเงิน
ด อ ก เ บี ้ ย จ่ า ย ต า ม
สัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อย
จ่ายดอกเบีย้ ที่เกิดจาก
การเช่าในรู ปแบบ
สัญญาทางการเงิน

7.98

2.01

0.18

0.45

: 20 ปี ตัง้ แต่ 1
20 ปี ตัง้ แต่ 1
20 ปี ตัง้ แต่ 1 20 ปี ตัง้ แต่ 1
ต.ค. 2561 ถึง
ต.ค.2561 ถึง 30 ต.ค. 2562 ถึง ต.ค. 2561 ถึง
30 ก.ย. 2581
ก.ย. 2581
30 ก.ย. 2581 30 ก.ย. 2581
อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

สรุปรายละเอียดการเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ผู้ให้เช่า
: นางเพ็ชราฯ
ผู้เช่า
: TFF
ทรัพย์สินทีเ่ ช่า
: อาคารร้านอาหาร
2 ชัน้ ของโรงแรม Novoel ชุมพร
พืน้ ทีเ่ ช่า
: 625 ตร.ม.
อัตราค่าเช่า
: 0.72 ล้านบาท
ต่อปี
ระยะเวลาเช่า
: 3 ปี ตัง้ แต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2564
ราคาอ้างอิง
อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึง่ ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
หมายเหตุ : - ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้ จริง
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562

ลักษณะรายการ

1.นางเพ็ชรา
รัตนภูมิภิญโญ
(ต่อ)

- ค่าเช่า รวมพืน้ ที่ส่วนกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามที่ผเู้ ช่าและบริวาร ตลอดจนลูกค้าใช้
อยู่ เช่น ลานจอดรถ พืน้ ที่ขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม เป็ นต้น และให้รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายอื่นกับ
นางเพ็ชราฯ

0.01

เจ้าหนีอ้ ่ืน
นางเพ็ชราฯสารองจ่าย
ล่วงหน้าให้บริษัทย่อย
เจ้าหนีอ้ ่ืน (ค่าเช่า)

0.01
-

รายการซือ้ ทรัพย์สิน
บริษัทซือ้ ที่ดนิ จากนาง
เพ็ชราฯ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้
บริษัทกูย้ ืมเงินระยะสัน้
จากนางเพ็ชราฯ

12.04

ยอดต้นงวด
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด

0.00
576.00

บจก.เบสท์ โอเดอร์ ค้างจ่ายค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ นางเพ็ชราฯ โดยปั จจุบนั บจก.เบสท์ โอเดอร์ ได้ชาระค่า
- เบีย้ ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี ้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบจก.เบสท์ โอเดอร์มีมติ
อนุมตั งิ ดเว้นจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

นางเพ็ชราฯ สารองจ่ายค่ารับรองลูกค้า ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆให้บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
0.15 โดยปัจจุบนั บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย ได้ชาระหนี ้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
1.62 ส่วนต่างค่าเช่ากับค่าเช่าที่จ่ายจริงที่จ่ายให้กบั คุณเพ็ชรา ในการบันทึกบัญชีแบบระบบเส้นตรงของบริษัทและ
บริษัทย่อย
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย ซือ้ ที่ดินโฉนดเลขที่ 6360 และโฉนดเลขที่ 11357 ซึ่งเป็ นที่ตงั้ โรงงานของ
- บริษัท ตัง้ อยู่ท่ี ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เนือ้ ที่รวม 1-3-08.8 ไร่ จากนางเพ็ชราฯ โดยอ้างอิง
ราคาซือ้ ขายตามราคาประเมินซึง่ ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ ธุรกรรมดังกล่าวดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ผ่านมา
ในปี 2561 บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย กูย้ ืมเงินระยะสัน้ จากนางเพ็ชราฯ เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่ม
- บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.97 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาเฉลี่ย 24 เดือนของสถาบัน
การเงิน 3 แห่ง บวกร้อยละ 0.50 ทัง้ นี ้ บริษัทได้ชาระคืนเงินกูท้ งั้ จานวน พร้อมดอกเบีย้ เรียบร้อยแล้ว
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
2.ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ

ลักษณะรายการ
ดอกเบีย้ จ่าย
บริษัทและบริษัทมี
ดอกเบีย้ จ่ายจากเงิน
กูย้ ืมดังกล่าว
คา้ ประกันวงเงินสินเชื่อ
นางเพ็ชราฯ และดร.
สมชายฯร่วมคา้ ประกัน
วงเงินสินเชื่อของบริษัท
และบริษัทย่อย
ค่าเช่าที่ดนิ และอาคาร
บริษัทและบริษัทย่อย
เช่าที่ดนิ และอาคาร
สานักงานจากดร.
สมชายฯ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ชาระค่าเช่าล่วงหน้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
ลดลงระหว่างงวด (576.00)
ยอดปลายงวด
0.00
0.05
775.67

3.82

ลักษณะรายการ

นางเพ็ชราฯ และดร.สมชายฯ ร่วมคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อ กับเจ้าหนี ส้ ถาบันการเงินให้แก่บริษัท และบริษัท
- ย่อยในนามบุคคล ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินกาหนด โดยการคา้ ประกันดังกล่าวไม่มีการ
คิดค่าตอบแทนแต่อ ย่ างใด ทัง้ นี ้ เมื่ อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และเมื่ อ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เจ้า หนี ้
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งอนุมตั ิปลดภาระคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ นางเพ็ชราฯ และดร.สมชายฯเรียบร้อย
แล้ว
สรุปรายละเอียดการเช่าทีด่ นิ
4.48 ผู้ให้เช่า
: ดร.สมชาย รัตนภูมิ ดร.สมชาย รัตน
ดร.สมชาย
ดร.สมชาย

ภิญโญ และนาง
เพ็ชรา รัตนภูมิ
ภิญโญ

0.44

-

ภูมิภิญโญ

รัตนภูมิภิญโญ รัตนภูมิภิญโญ

ผู้เช่า
: RBF
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เช่าที่ดนิ ใช้เป็ นที่ตงั้
ในการเช่า
อาคารโรงงาน
คลังสินค้า

PFC
เช่าที่ดนิ ใช้เป็ นที่ตงั้
โรงแรม IBIS Style
เชียงใหม่

ขนาดพืน้ ทีเ่ ช่า : 2-0-26 ไร่

1-1-0 ไร่

PFC
เช่าที่ดนิ ใช้เป็ น
ที่ตงั้ โรงแรม
IBIS Style
เชียงใหม่
0-0-84 ไร่
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PFC
เช่าที่ดนิ ใช้เป็ น
ที่ตงั้ โรงแรม
IBIS Style
เชียงใหม่
0-3-29.5 ไร่

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าค้างจ่าย
บริษัทย่อยมีค่าเช่า
อาคารค้างจ่าย

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
1.32

ลักษณะรายการ
-

อัตราค่าเช่า

เงินกูย้ ืมระยะยาว
บริษัทและบริษัทย่อย
กูย้ ืมเงินระยะยาวจาก
ดร.สมชายฯ
ดอกเบีย้ จ่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมี
ดอกเบีย้ จ่ายจากเงิน
กูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

ยอดต้นงวด
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

0.00
774.00
(325.22)
448.78

ยอดต้นงวด
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

0.23 ล้านบาท
ต่อปี โดยชาระ
เป็ นรายเดือน

0.89 ล้านบาท
ต่อปี โดยชาระ
เป็ นรายเดือน

: 20 ปี ตัง้ แต่ 1 ต.ค. 20 ปี ตงั้ แต่ 1 ต.ค. 20 ปี ตงั้ แต่ 1
20 ปี ตงั้ แต่ 1
2561 ถึง 30 ก.ย. 2561 ถึง 30 ก.ย.
ต.ค. 2561 ถึง ต.ค. 2561 ถึง
2581
2581
30 ก.ย. 2581 30 ก.ย. 2581
ราคาอ้างอิง
อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
448.78 ในปี 2561 บริษัทกูย้ ืมเงินระยะยาวจากดร.สมชายฯเพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่ม โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อย
00.00 ละ 1.97 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาเฉลี่ย 24 เดือนของสถาบันการเงิน 3 แห่ง บวกร้อยละ 0.50
(448.78) ทัง้ นี ้ บริษัทได้ชาระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
00.00
ระยะเวลาเช่า

2.ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
(ต่อ)

: 0.78 ล้านบาทต่อปี 1.35 ล้านบาทต่อปี
โดยชาระเป็ นราย โดยชาระเป็ นราย
เดือน
เดือน

6.39

7.36

0.39

-

(12) รายการระหว่างกัน หน้าที่ 174

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
2.ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
(ต่อ)

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562

ลักษณะรายการ

บริษัทและบริษัทย่อยมี
ดอกเบีย้ ค้างจ่ายจาก
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ดังกล่าว
เงินกูย้ ืมระยะยาว
บริษัทย่อยกูย้ ืมเงิน
ระยะยาวจากดร.
สมชายฯ
ดอกเบีย้ จ่าย
บริษัทย่อยมีดอกเบีย้
จ่ายจากเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวดังกล่าว
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
บจกย่อยมีดอกเบีย้ ค้าง
จ่ายจากเงินกูย้ ืมระยะ
ยาวดังกล่าว

ยอดต้นงวด
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

0.00
50.00
(0.00)
50.00

ยอดต้นงวด
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

50.00
00.00
(0.00)
50.00

ในปี 2561 บจก.ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์กยู้ ืมเงินระยะยาวจากดร.สมชายฯเพื่อใช้ในการจัดโครงสร้าง
กลุ่ม โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.97 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาเฉลี่ย 24 เดือนของสถาบัน
การเงิน 3 แห่ง และปัจจุบนั บริษัทย่อยได้ชาระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

0.05

0.98

0.05

-

(12) รายการระหว่างกัน หน้าที่ 175

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
2.ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
(ต่อ)

ลักษณะรายการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายอื่นกับดร.
สมชายฯ
เจ้าหนีอ้ ่ืน
ดร.สมชายฯ สารองจ่าย
ล่วงหน้าให้บริษัทและ
บริษัทย่อย
เจ้าหนีอ้ ่ืน (ค่าเช่า)
คา้ ประกันวงเงินสินเชื่อ
ดร.สมชายฯ และนาง
เพ็ชราฯ ร่วมคา้ ประกัน
วงเงินสินเชื่อของบริษัท
และบริษัทย่อย
จานองที่ดนิ ในนามส่วน
บุคคล
ดร.สมชายฯ
พ.ต.พญ.จัณจิดา และ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
0.01

0.17

-

775.67

55.00

ลักษณะรายการ
บจก.เบสท์ โอเดอร์ ค้างจ่ายค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ ดร.สมชายฯ โดยปั จจุบนั บจก.เบสท์ โอเดอร์ ได้ชาระค่า
- เบีย้ ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี ้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบจก.เบสท์ โอเดอร์มีมติ
อนุมตั งิ ดเว้นจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ดร.สมชายฯ สารองจ่ายค่ารับรองลูกค้า ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยปั จจุบนั บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
0.11 ซัพพลาย และ บจก.ไทยเฟลเวอร์ ได้จ่ายชาระคืนบางส่วนแล้ว

1.42 ส่วนต่างค่าเช่ากับค่าเช่าที่จ่ายจริงที่จ่ายให้กบั คุณสมชายฯ ในการบันทึกบัญชีแบบระบบเส้นตรงของบริษัท
และบริษัทย่อย
ดร.สมชายฯ และนางเพ็ชราฯ ร่วมคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อ กับเจ้าหนี ส้ ถาบันการเงินให้แก่บริษัท และบริษัท
- ย่อยในนามบุคคล ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินกาหนด โดยการคา้ ประกันดังกล่าวไม่มีการ
คิดค่าตอบแทนแต่อ ย่ างใด ทัง้ นี ้ เมื่ อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และเมื่ อ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เจ้า หนี ้
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งอนุมตั ิปลดภาระคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ ดร.สมชายฯ และนางเพ็ชราฯเรียบร้อย
แล้ว
ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จัณจิดา และพญ.สนาธรฯ นาทรัพย์สินส่วนบุคคล ได้แก่ ที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ ร่วมกัน
มาเป็ นหลักทรัพย์การกูย้ ืมเงินระยะสัน้ และระยะยาวของบริษัทกับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน วงเงินจานองที่ดิน
- 55.00 ล้านบาท โดยการจานองดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทัง้ นี ้ เมื่ อวันที่ 27 พฤษภาคม
2562 เจ้า หนี ้ส ถาบัน การเงิน แห่งหนึ่งอนุมัติป ลดภาระจ านองที่ ดิน ให้แก่ ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จัณจิดา
และพญ.สนาธรฯเรียบร้อยแล้ว

(12) รายการระหว่างกัน หน้าที่ 176

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน

3.พ.ต.พญ.
จัณจิดา รัตนภูมิ
ภิญโญ

ลักษณะรายการ
พญ.สนาธรฯ จานอง
ที่ดนิ ซึง่ ถือกรรมสิทธิ์
ร่วมกันเป็ นหลักประกัน
ค่าเช่าที่ดิน และอาคาร
บริษัทเช่าที่ดิน อาคาร
สานักงาน โรงงาน
คลังสินค้า
จากพ.ต.พญ.จัณจิดาฯ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562

4.38

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริษัทชาระค่าเช่า
อาคารล่วงหน้า

2.25

ค่าเช่าค้างจ่าย
บริษัทมีค่าเช่าค้างจ่าย

0.38

ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
เช่าทางการเงิน

13.68

ลักษณะรายการ

5.65 สรุปรายละเอียดการเช่าทีด่ นิ
ผู้ให้เช่า
: พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ
พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ และพญ.สนาธร
ผู้เช่า
: RBF
RBF
วัตถุป ระสงค์ : ใช้เป็ นที่ตงั้ คลังสินค้า
ใช้เป็ นที่ตงั้ อาคารสานักงาน โรงงาน และ
ในการเช่า
คลังสินค้า
ขนาดพืน้ ที่
: 10-2-84 ไร่
0-1-62 ไร่
- เช่า
อัตราค่าเช่า : 4.02 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ น
0.15 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นราย
รายเดือน
เดือน
ร ะ ย ะ เ ว ล า : 20 ปี ตัง้ แต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30
20 ปี ตัง้ แต่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย.
- เช่า
ก.ย. 2581
2581
ราคาอ้างอิง : อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
13.42

(12) รายการระหว่างกัน หน้าที่ 177

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน

ลักษณะรายการ

3.พ.ต.พญ.
จัณจิดา รัตนภูมิ
ภิญโญ (ต่อ)

บริษัทและบริษัทย่อยมี
ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
เช่าทางการเงิน

ดอกเบีย้ จ่ายตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทจ่ายดอกเบีย้ ที่
เกิดจากการเช่าใน
รู ปแบบสัญญาทาง
การเงิน
คา้ ประกันวงเงินสินเชื่อ
พ.ต.พญ.จัณจิดาฯคา้
ประกันวงเงินสินเชื่อ
ของบริษัท และบริษัท
ย่อย

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการ
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
0.34
0.68 สรุปรายละเอียดการเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ผู้ให้เช่า
:
พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ และพญ.สนาธรฯ
ผู้เช่า
:
RBF
ทรัพย์สินทีเ่ ช่า
:
อาคารสานักงาน และโรงงาน
พืน้ ทีเ่ ช่า
:
1,977 ตร.ม.
อัตราค่าเช่า
:
2.61 ล้านบาทต่อปี
ระยะเวลาเช่า
:
20 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581
ราคาอ้างอิง
:
อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาที่ได้ร ับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
หมายเหตุ : - ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้ จริง
ค่าเช่ารวมถึงพืน้ ที่สว่ นกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามที่ผเู้ ช่าและบริวาร ตลอดจนลูกค้าใช้อยู่ เช่น ลานจอด
รถ พืน้ ที่ขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม เป็ นต้น และให้รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆ

86.90

- พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ คา้ ประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงินให้แก่บริษัท และบริษัทย่อยในนามบุคคล
ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินกาหนด โดยการคา้ ประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่
อย่างใด ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินอนุมัติ
ปลดภาระคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่พ.ต.พญ.จัณจิดาฯเรียบร้อยแล้ว

(12) รายการระหว่างกัน หน้าที่ 178

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
3.พ.ต.พญ.
จัณจิดา รัตนภูมิ
ภิญโญ (ต่อ)

4.พญ.สนาธร
รัตนภูมิภิญโญ

ลักษณะรายการ
จานองที่ดนิ ในนามส่วน
บุคคล
ดร.สมชายฯ
พ.ต.พญ.จัณจิดา
และพญ.สนาธรฯ
จานองที่ดนิ ซึง่ ถือ
กรรมสิทธิ์รว่ มกันเป็ น
หลักประกัน
เจ้าหนีอ้ ่ืน (ค่าเช่า)
ค่าเช่าที่ดิน และอาคาร
บริษัทเช่าที่ดิน อาคาร
สานักงาน โรงงาน
คลังสินค้า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
บริษัทชาระค่าเช่า
อาคารล่วงหน้า
ค่าเช่าค้างจ่าย

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562

55.00

-

0.91

0.33

ลักษณะรายการ
ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จัณจิดา และพญ.สนาธรฯ นาทรัพย์สินส่วนบุคคล ได้แก่ ที่ดินซึ่งถือกรรมสิทธิ์ ร่วมกัน
มาเป็ นหลักทรัพย์การกูย้ ืมเงินระยะสัน้ และระยะยาวของบริษัทกับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน วงเงินจานองที่ดิน
- 55.00 ล้านบาท โดยการจานองดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2562 เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินอนุมตั ปิ ลดภาระจานองที่ดินให้แก่ดร.สมชายฯ พ.ต.พญ.จัณจิดา และพญ.สนาธร
ฯ เรียบร้อยแล้ว

1.71 ส่วนต่างค่าเช่ากับค่าเช่าที่จ่ายจริงที่จ่ายให้กบั คุณจัณจิดาฯ ในการบันทึกบัญชีแบบระบบเส้นตรงของบริษัท
และบริษัทย่อย
0.32 สรุปรายละเอียดการเช่าทีด่ นิ
ผู้ให้เช่า
:
ผู้เช่า
:
วัตถุประสงค์ในการเช่า :
ขนาดพืน้ ทีเ่ ช่า
:
- อัตราค่าเช่า
:
ระยะเวลาเช่า
:
ราคาอ้างอิง
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พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ และพญ.สนาธร
RBF
ใช้เป็ นที่ตงั้ อาคารสานักงาน โรงงาน และคลังสินค้า
0-1-62 ไร่
0.15 ล้านบาทต่อปี โดยชาระเป็ นรายเดือน
20 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2581
อ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
4.พญ.สนาธร
รัตนภูมิภิญโญ
(ต่อ)

ลักษณะรายการ
บริษัทมีค่าเช่าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
เช่าทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมี
ค่าใช้จ่ายตามสัญญา
เช่าทางการเงิน
ดอกเบีย้ จ่ายตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน
บริษัทจ่ายดอกเบีย้ ที่
เกิดจากการเช่าใน
รู ปแบบสัญญาทาง
การเงิน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
0.05

13.68

ลักษณะรายการ

- สรุปรายละเอียดการเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
ผู้ให้เช่า
: พ.ต.พญ.จัณจิดาฯ
และพญ.สนาธรฯ
ผู้เช่า
: RBF
วันที่
: อาคารสานักงาน
19.42
สัญญา
2 ชัน้ พร้อม

อาคารโรงงาน

0.34

0.68

พญ.สนาธรฯ

พญ.สนาธรฯ

RBF
อาคารโรงงาน
พร้อมสานักงาน
ชัน้ 2
214 ตร.ม.

BO
อาคารโรงงาน
พร้อมสานักงาน
ชัน้ 1
151 ตร.ม.

ทรัพย์สิน
ทีเ่ ช่า
พืน้ ทีเ่ ช่า

:

1,977 ตร.ม.

:

อั ตรา ค่ า
เช่า

:

ราคาอ้างอิง

:

2.61 ล้านบาท
0.58 ล้านบาท
0.18 ล้านบาท
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
20 ปี ตัง้ แต่ 1
3 ปี ตัง้ แต่ 1 ต.ค.
3 ปี ตัง้ แต่ 1
ตุลาคม 2561 ถึง
2561 ถึง 30 ก.ย.
ต.ค. 2561 ถึง
30 กันยายน 2581
2564
30 ก.ย. 2564
อ้า งอิ ง จากราคาประเมิ น ซึ่ง ประเมิ น โดยผู้ป ระเมิ น ราคาที่ ไ ด้ร ับ ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ : - ผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับสาธารณูปโภค (นา้ ประปา ไฟฟ้า) ตามที่เกิดขึน้ จริง
ค่าเช่ารวมถึงพืน้ ที่สว่ นกลางบริเวณรอบอาคาร สิ่งปลูกสร้างตามที่ผเู้ ช่าและบริวาร ตลอดจนลูกค้าใช้อยู่ เช่น ลานจอด
รถ พืน้ ที่ขนถ่ายสินค้า ป้อมยาม เป็ นต้น และให้รวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่าง ๆ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
4.พญ.สนาธร
รัตนภูมิภิญโญ
(ต่อ)

ลักษณะรายการ
คา้ ประกันวงเงินสินเชื่อ
พญ.สนาธรฯคา้ ประกัน
วงเงินสินเชื่อของบริษัท
เจ้าหนีอ้ ่ืน (ค่าเช่า)

5.นายสุรนาถ
กิตติรตั นเดช

คา้ ประกันวงเงินสินเชื่อ
นายสุรนาถฯคา้ ประกัน
วงเงินสินเชื่อของบริษัท
ย่อย

6.นายธีรพัฒน์
ญาณาธรกุล

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
บริษัทมีค่าใช้จ่าย
ล่วงหน้ากับนาย
ธีรพัฒน์ฯ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
บริษัทและบริษัทย่อยมี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
กับนายธีรพัฒน์ฯ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
55.00

-

236.21

ลักษณะรายการ
พญ.สนาธรฯ คา้ ประกันวงเงินสินเชื่ อ กับเจ้าหนี ส้ ถาบันการเงินให้แก่บริษัทในนามบุคคล ซึ่งเป็ นไปตาม
- เงื่อนไขที่เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินกาหนด โดยการคา้ ประกันดังกล่าวไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทัง้ นี ้
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินอนุมตั ิปลดภาระคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่พญ.สนา
ธรฯ เรียบร้อยแล้ว
0.03 ส่วนต่างค่าเช่ากับค่าเช่าที่จ่ายจริงที่จ่ายให้กบั คุณสนาธรฯ ในการบันทึกบัญชีแบบระบบเส้นตรงของบริษัท
และบริษัทย่อย
นายสุรนาถฯคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อ กับเจ้าหนี ส้ ถาบันการเงินให้แก่ บจก.พรีเมียมฟู้ดส์ ในฐานะกรรมการ
- บริษั ท ซึ่ง เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ เ จ้า หนี ้ส ถาบัน การเงิ น ก าหนด ทั้ง นี ้ การค า้ ประกัน ดัง กล่ า วไม่ มี ก ารคิ ด
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหนีส้ ถาบันการเงินอนุมตั ิปลดภาระคา้ ประกัน
วงเงินสินเชื่อให้แก่นายสุรนาถฯ เรียบร้อยแล้ว

0.07

บริษัทสารองจ่ายค่าเดินทาง ค่ารับรองลูกค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆให้นายธีรพัฒน์ฯ โดยปัจจุบนั นายธีรพัฒน์ฯได้
- ชาระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าดังกล่าวคืนบริษัทแล้ว

0.03

บริษัทและบจก.เบสท์ โอเดอร์ ค่ารับรองลูกค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆนายธีรพัฒน์ฯ โดยปั จจุบนั บจก.เบสท์ โอ
- เดอร์ ได้ชาระหนีด้ งั กล่าวเรียบร้อยแล้ว
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
6.นายธีรพัฒน์
ญาณาธรกุล
(ต่อ)
7.นายสุรชัย
ปรัชญาโณทัย

8.นางบุษกร มา
โนชกุล
9.บจก.เจ.พี.
เอส.โฮลดิง้

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562

เจ้าหนีอ้ ่ืน
บริษัทมีเจ้าหนีค้ า้ ง
ชาระกับนายธีรพัฒน์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
บริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายอื่นกับนาย
สุรชัย ฯ
เจ้าหนีอ้ ่ืน
บริษัทย่อยมีเจ้าหนีค้ า้ ง
ชาระกับนางบุษกร
เงินกูย้ ืมระยะสัน้
บริษัทย่อยกูย้ ืมเงิน
ยอดต้นงวด
70.00
ระยะสัน้ จากบจก.เจ.พี. เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด 0.00
เอส.โฮลดิง้
ลดลงระหว่างงวด (70.00)
ยอดปลายงวด
0.00

ดอกเบีย้ จ่าย

0.75

ลักษณะรายการ

นายธี รพัฒน์ ฯ สารองจ่ายค่าวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ให้ บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย โดยปั จจุบนั
0.008 บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย ได้ชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ณ วันที่ 18 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว
0.03 นายสุรชัยฯ ได้สารองค่าเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายอื่น ให้ บจก.พรีเมี่ยม ฟู้ดส์ โดยปั จจุบนั บจก.พรีเมี่ยม ฟู้ดส์
ได้ชาระหนีด้ งั กล่าวเรียบร้อยแล้ว

0.006 นางบุษกรฯ ได้สารองค่าแจ้งย้ายสถานประกอบการ ให้ บจก.ไทยเฟลเวอร์ และ สารองค่าเบีย้ ปรับ ให้ บจก.
เบสท์โอเดอร์ โดยปัจจุบนั บจก.ไทยเฟลเวอร์ และ บจก.เบสท์โอเดอร์ ได้ชาระหนีด้ งั กล่าวเรียบร้อยแล้ว
ในปี 2561 บจก.พรีเมียมฟู้ดส์ กูย้ ืมเงินระยะสัน้ จากบจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิง้ เพื่อใช้ในการจัดโครงสร้างกลุ่ม
- บริษัท โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.95 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาถัวเฉลี่ย 24 เดือนของ
สถาบันการเงิน 3 แห่งบวกร้อยละ 0.50 ทัง้ นี ้ บจก.พรีเมียมฟู้ดส์ มีการปรับปรุ งรายการเงินกูจ้ านวน 60 ล้าน
บาท จากเดิมบันทึกเป็ นเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก JPS เป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก JPS โดยมีการเปลี่ยนสัญญา
เงินกูใ้ หม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนีเ้ งินกูด้ งั กล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมตั นิ โยบายที่จะไม่พ่งึ พิงเงิน
กูย้ ืมเงินจากกรรมการ ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากบริษัทมีความต้องการใช้เงินลงทุน
- เพิ่มเติม บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินผ่านสถาบันการเงิน หรือผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินรู ปแบบต่างๆที่
บริษัทจะสามารถทาได้
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน

9.บจก.เจ.พี.
เอส.โฮลดิง้ (ต่อ)

10.บจก.พอร์ต
แลนด์ เฟลเวอร์
แอนด์ แอร์โร
แมติค

ลักษณะรายการ
บริษัทย่อยมีดอกเบีย้
จ่ายจากเงินกูย้ ืมระยะ
สัน้ ดังกล่าว
เงินกูย้ ืมระยะยาว
บรษัท และบริษัทย่อย
กูย้ ืมเงินระยะยาวจาก
บจก.เจ.พี.เอส.โฮลดิง้

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562

ลักษณะรายการ

ดอกเบีย้ จ่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมี
ดอกเบีย้ จ่ายจากเงิน
กูย้ ืมระยะยาวดังกล่าว

ในปี 2561 บริษัท และบจก.พรีเมี ยมฟู้ดส์ กู้ยืมเงินระยะยาวจากบจก.เจ.พี .เอส.โฮลดิง้ เพื่ อ ใช้ในการจัด
ยอดต้นงวด
30.40
ยอดต้นงวด
74.00
โครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.95 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาถัวเฉลี่ย 24
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด 60.00
เพิ่มขึน้ ระหว่างงวด 00.00
เดือนของสถาบันการเงิน 3 แห่ง บวกร้อยละ 0.50 โดยในปี 2561 บจก.พรีเมียมฟู้ดส์ มีการปรับปรุ งรายการ
ลดลงระหว่างงวด (16.40)
ลดลงระหว่างงวด (74.00)
เงินกูจ้ านวน 60 ล้านบาท จากเดิมบันทึกเป็ นเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก JPS เป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาวจาก JPS โดยมี
ยอดปลายงวด
74.00
ยอดปลายงวด
00.00
การเปลี่ยนสัญญาเงินกูใ้ หม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการชาระหนีเ้ งินกูด้ งั กล่าว ทัง้ นี ้ บริษัท และ
บริษัทย่อยได้ชาระดอกเบีย้ ค้างจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมตั นิ โยบายที่จะไม่พ่งึ พิงเงิน
0.82
1.13 กูย้ ืมเงินจากกรรมการ ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ หากบริษัทมีความต้องการใช้เงินลงทุน
เพิ่มเติม บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินผ่านสถาบันการเงิน หรือผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินรู ปแบบต่างๆที่
บริษัทจะสามารถทาได้

รายการซือ้ สินค้า
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ซื อ้ วัต ถุแ ต่ง กลิ่ น จากบ
จก.พอร์ตแลนด์ฯ

บจก.พอร์ตแลนด์ฯ เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คือนายอาพล อุณห
- โชค เป็ น พี่ ช ายนางเพ็ ช ราฯ โดยบจก.พอร์ต แลนด์ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เคมี ภัณ ฑ์ผ สมอาหาร ก่ อ ตั้ง วัน ที่ 21
พฤศจิกายน 2538 ตัง้ อยู่เลขที่ 11 ซ.สรณคมน์ 20 แยก 1 ถ.สรณคมน์ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดย
ผูถ้ ือหุน้ ของบจก.พอร์ตแลนด์ฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 61 มีดงั นี ้

6.17

(12) รายการระหว่างกัน หน้าที่ 183

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
10.บจก.พอร์ต
แลนด์ เฟลเวอร์
แอนด์ แอร์โร
แมติค (ต่อ)

ลักษณะรายการ
เจ้าหนีก้ ารค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
5.33

ลักษณะรายการ
-

ชื่อ - สกุล
1.นายอาพล อุณหโชค
2.น.ส.พัชรี ภูวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
3.นางศุภมาส อารีรตั น์
รวม

เจ้าหนีอ้ ่ืน
บริษัทย่อยมีรายการ
เจ้าหนีอ้ ่ืนกับบจก.
พอร์ตแลนด์ เฟลเวอร์
แอนด์
รายการซือ้ ทรัพย์สิน
บริษัทย่อย สิ่งปลูก
สร้าง พร้อม
สังหาริมทรัพย์

3.83

48.20

จานวนหุ้น
980,000
10,000
10,000
1,000,000

สัดส่วน
98.00
1.00
1.00
100.00

- หมายเหตุ : นายอาพล อุณหโชค เป็ นพี่ชายของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
น.ส.พัชรี ภูวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เป็ นพี่สาวของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
นางศุภมาส อารีรตั น์ เป็ นพี่สะใภ้ของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
บริษัท และบจก.ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ ซือ้ วัตถุดิบ และวัตถุแต่งกลิ่นจากบจก.พอร์ตแลนด์ฯ เพื่อ
ผลิตสินค้า หรือเพื่อจาหน่ายให้กบั ลูกค้า มีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามที่ตกลงกัน ทัง้ นี ้ เนื่องจากบจก.
พอร์ตแลนด์ฯมีธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้
- ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบจก. ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2561 มีมติเข้าซือ้ สิ่งปลูกสร้าง พร้อมสังหาริมทรัพย์จากบริษัทดังกล่าว ซึง่ อ้างอิงจากราคาประเมินซึง่ ประเมิน
โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.เพื่อปรับโครงสร้างทรัพย์สินให้มีความ
ชัดเจน โดยดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ผ่านมา ปั จจุบนั บริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเลิก
บริษัทแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 และได้จดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

(12) รายการระหว่างกัน หน้าที่ 184

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน

ลักษณะรายการ

11.บจก.โกลเบิล รายการซือ้ สินค้า
เทสท์
บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ย
ซือ้ วัตถุแต่งกลิ่นจาก
บจก.โกลเบิล เทสท์

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
13.76

ลักษณะรายการ
บจก.โกลเบิล เทสท์ เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คือนางนงเยาว์
- วรรณสุข เป็ นพี่สะใภ้นางเพ็ชราฯ โดยบจก.โกลเบิล เทสท์ ดาเนินธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ผสมอาหาร ก่อตัง้ วันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2544 ตัง้ อยู่เลขที่ 700/90 ซ.ประจิตต์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ โดย
ผูถ้ ือหุน้ ของบจก.โกลเบิล เทสท์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีดงั นี ้
ชื่อ - สกุล
1.นางนงเยาว์ วรรณสุข
2. นายวสันต์ บุญทองใหม่
3.น.ส.เสาวรส แก่งกระโทก

จานวนหุ้น
สัดส่วน
9,994
99.94
3
0.03
3
0.03
รวม
10,000
100.00
หมายเหตุ : นางนงเยาว์ วรรณสุข เป็ นพี่สะใภ้ของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
บริษัทและบจก.ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ ซือ้ วัตถุดิบ และวัตถุแต่งกลิ่นจากบจก.โกลเบิล เทสท์ เพื่อ
ผลิตสินค้า หรือเพื่อจาหน่ายให้กบั ลูกค้า มีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามที่ตกลงกัน ทัง้ นี ้ เนื่องจากบจก.
โกลเบิล เทสท์มีธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้
ในอนาคต บริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และชาระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

(12) รายการระหว่างกัน หน้าที่ 185

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
12.บจก. เทสท์
แอนด์ เซนท์

ลักษณะรายการ
รายได้จากการขาย
บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ย
ขายสินค้าให้บจก.เทสท์
แอนด์ เซนท์
ลูกหนีก้ ารค้า
รายการซือ้ สินค้า
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ซื อ้ วัต ถุแ ต่ง กลิ่ น จากบ
จก.เทสท์ แอนด์ เซนท์
เจ้าหนีก้ ารค้า

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
8.95

0.23

20.34

17.67

ลักษณะรายการ
บจก.เทสท์ แอนด์ เซนท์ เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คือนายณัช
- ศรีบรรทม ซึง่ เป็ นหลานชายนางเพ็ชราฯ โดยบจก.เทส แอนด์ เซนท์ ดาเนินธุรกิจจาหน่ายหัวนา้ หอม เครื่องปรุ ง
แต่ง เครื่องเทศ และเครื่องชูรสอาหารเคมีผสมอาหาร ก่อตัง้ วันที่ 5`มิถนุ ายน 2544 ตัง้ อยู่เลขที่ 196 /22 หมู่ท่ี
2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศีอยุธยา โดยผูถ้ ือหุน้ ของบจก.เทสท์ แอนด์ เซนท์ ณ วันที่ 30 เมษายน 60
มีดงั นี ้
ชื่อ - สกุล
จานวนหุ้น
สัดส่วน
1.นายณัช ศรีบรรทม
49,997
49.99
2. นายประชิด นราพันธ์
49,997
49.99
7.53
3.นายพันธ์ศกั ดิ์ วิรยิ ะกานนท์
6
0.02
รวม
100,000
100.00
หมายเหตุ : นายณัช ศรีบรรทม เป็ นหลายชาย นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
- บริษัทและบจก.ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ ซือ้ วัตถุแต่งกลิ่นเพื่อผลิตสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
นอกจากนีบ้ ริษัทและบริษัทย่อยยังมีการขายสินค้าให้กบั บจก.เทส แอนด์ เซนท์ เพื่อนาไปจาหน่ายต่อให้กับ
คู่แ ข่งของคู่คา้ ของบริษัทและบริษัทย่อ ย โดยราคาขายดังกล่าว เป็ นราคาต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม ทัง้ นี ้
เนื่ อ งจากบจก.เทสท์ แอนด์ เซนท์มีธุร กิจคล้ายคลึงกับบริษัท และบริษัทย่อ ย เพื่ อ ขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ในอนาคต บริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
และชาระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

(12) รายการระหว่างกัน หน้าที่ 186

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน
13.บจก. โบตานิค ดีไลท์

ลักษณะรายการ

รายได้จากการขาย
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ขายสินค้าให้บจก.โบตา
นิค ดีไลท์

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
0.003

ลักษณะรายการ

- บจก.โบตานิค ดีไลท์ เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คือนายสาเร็จ
อุณหโชค เป็ นน้องชาย นางเพ็ชราฯโดยบจก.โบตานิค ดีไลท์ ดาเนินธุรกิจรีสอร์ท ก่อตัง้ วันที่ 3 ธันวาคม 2558
ตัง้ อยู่เลขที่ 14/9 หมู่ท่ี 13 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยผูถ้ ือหุน้ ของบจก.โบตานิค ดีไลท์ ณ วันที่ 30
เมษายน 2561 มีดงั นี ้
ชื่อ - สกุล
จานวนหุ้น
สัดส่วน
1.นายสาเร็จ อุณหโชค
8,000
40.00
2. นางสาวปฏิมา อุณหโชค
6.000
30.00
3.นายปัญญทัศน์ อุณหโชค
6,000
30.00
รวม
10,000
100.00
หมายเหตุ : นายสาเร็จ อุณหโชค เป็ นน้องชายของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
บริษัทขายอาหารสาเร็จรู ปซึ่งไม่ใช่ธุรกิจปกติของบริษัท ให้กบั บจก.โบตานิค ดีไลท์ ในราคาต่ากว่าทุน ทัง้ นี ้
การขายอาหารสาเร็จรู ปที่เกิดขึน้ ในอดีตเกิดจากการคืนสินค้าของลูกค้า ปั จจุบนั บจก.โบตานิค ดีไลท์ได้หยุด
ประกอบธุรกิจแล้ว

(12) รายการระหว่างกัน หน้าที่ 187

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน

14.บจก.เพชร
เพิ่มสิน

ลักษณะรายการ

รับบริการ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ว่ า จ้า งบจก.เพชรเพิ่ ม
สินต่อเติมและปรับปรุ ง
อาคารโรงงาน
เจ้าหนีอ้ ่ืน
บริษัทและบริษัทย่อยมี
รายการเจ้า หนี ้อ่ื น กั บ
บจก.เพชรพิ่มสิน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562

22.11

0.13

ลักษณะรายการ

บจก.เพชรเพิ่มสิน เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่คือนายวิชาญ อุณห
21.57 โชค นางสาววสุนนั ท์ อุณหโชค และนางสาววาสนา อุณหโชค ซึง่ นายวิชาญฯ เป็ นพี่ชายนางเพ็ชราฯ โดยบจก.
เพชรเพิ่มสิน ดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก่อตัง้ วันที่ 02 มี.ค.43 ตัง้ อยู่ เลขที่ 44/5 หมุ่ท่ี 6 ต.ลาลูกกา
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โดยผูถ้ ือหุน้ ของบจก.เพชรเพิ่มสิน ณ วันที่ 30 เม.ย.60 มีดงั นี ้

0.005

ชื่อ - สกุล
1.นายวิชาญ อุณหโชค
2.นางสาววาริน อุณหโชค
3.นางสาววสุนนั ท์ อุณหโชค
4.นางสาววาสนา อุณหโชค
5.นายประเพียร ขันอาสา
6.นายประชิด นราพันธ์
7.นายรังสรรค์ สวยวาบี

จานวนหุ้น
สัดส่วน
23,799
72.12
3,000
9.09
3,000
9.09
3,000
9.09
100
0.30
100
0.30
1
0.01
รวม
33,000
100
หมายเหตุ : นายวิชาญ อุณหโชค เป็ นพี่ชายของนางเพ็รา รัตนภูมิภิญโญ
บริษทและบจก.เบสท์ โอเดอร์ ได้ใช้บริการจากบจก.เพชรเพิ่มสิน ในการต่อเติมและปรับปรุ งอาคารโรงงาน
ปั จจุบนั บริษัทได้ชาระหนีด้ งั กล่าวแล้วบางส่วน โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้กาหนดนโยบายการทารายการ
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บุคคลทีเ่ กี่ยว
โยงกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2561
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562

14.บจก.เพชร
เพิ่มสิน (ต่อ)

ลักษณะรายการ
ระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยตัง้ แต่
ปี 2562 กรณี มูล ค่า งานว่า จ้า งตั้ง แต่ 3 ล้า นบาทขึน้ ไป บริษั ท จะจัด ให้มี ก ารประกวดราคาเพื่ อ คัด เลื อ ก
ผูร้ บั เหมา โดยผูร้ บั เหมาจะต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามกาหนด อาทิ เป็ นนิตบิ คุ คล มีทนุ จดทะเบียน
และทุนจดทะเบียนชาระแล้วเหมาะสมกับมูลค่างาน(กาหนดเป็ นรายกรณี) มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่ประกวดราคา ไม่เคยมีประวัติเป็ นผูท้ งิ ้ งาน ฐานะทางการเงินมั่นคง และประวัติการให้บริการดีกับ
กลุ่มบริษัทในอดีต เป็ นต้น ก่อนพิจารณาคัดเลือกทุกครัง้ กรณีมลู ค่างานว่าจ้างน้อยกว่า 3 ล้านบาท บริษัทจะ
คัดเลือกผูร้ บั เหมาโดยวิธีเปรี ยบเทียบราคา และเงื่อนไขกับผูร้ บั เหมารายอื่น อย่างน้อยอีก 2 ราย รวมเป็ น 3
ราย ก่อนพิจารณาคัดเลือกทุกครัง้

15.บจก.แดฟเน่

รายการซือ้ ทรัพย์สิน
บริ ษั ท ย่ อ ยซื ้อ ที่ ดิ น จา
กบจก.แดฟเน่

10.81

บจก.ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ ซือ้ ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 48520 และโฉนดเลขที่ 48525 ตัง้ อยู่ท่ี ต.บ้านหว้า
- อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนือ้ ที่รวม 2-2-95 ไร่ เพื่อปรับโครงสร้างทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทให้มี
ความชัดเจนขึน้ จากบจก.แดฟเน่ ซึ่งที่ดนิ ดังกล่าวเป็ นที่ตงั้ โรงงานขอบจก.พอร์ตแลนด์ เฟลเวอร์ แอนด์ แอร์โร
แมติค ในราคาเท่ากับ 10.81 ล้านบาท ซึง่ อ้างอิงจากราคาประเมินซึง่ ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นีบ้ ริษัทย่อยดาเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ผ่านมา ทัง้ นี ้
บจก.แดฟเน่ ได้หยุดดาเนินงานภายหลังธุรกรรมดังกล่าว จึงจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน
2562 และชาระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2562
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12.1

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ ย วกับ
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้
พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็ นธรรมและถือ
ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่างกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิหลักการ
สาหรับมาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน ดังนี ้
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
กรณี ท่ี มี ร ายการระหว่า งกัน ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยกับ บุค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง บุค คลที่ อ าจมี ค วา มขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ ายบริหารของบริษัทสามารถดาเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทาง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิ และจัดทารายงานสรุ ปเพื่อรายงานให้กบั ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
สาหรับในกรณี ท่ีมีร ายการระหว่างกัน ไม่เ ป็ นรายการทางการค้า ปกติ บริษัทจะจัดให้มี ความเห็น โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผูต้ รวจสอบ
บัญชี เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทา
รายการ ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท
และหากหุน้ สามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้ว บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ข องบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ การพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบตั ิ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งผูท้ ่ีอาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทารายการระหว่างกัน
นัน้ ๆ
12.2

12.3

นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้กาหนดนโยบายหรือแนวโน้มการทารายการ
ระหว่างกันในอนาคต ดังนี ้
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค วามจ าเป็ น ต้อ งท ารายการระหว่ า งกัน กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัท บริษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่งสามารถ
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อ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึน้ กั บธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่า งกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะ
พิจารณาให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้
ถือหุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทและหากหุน้ สามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อ มูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ข องบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต.และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการจะต้องไม่อนุมตั ริ ายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษั ท
จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีท่ีกาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษัทจะไม่ทา
รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
12.4

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีร ายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อ ยเกิดขึน้ กับบุคคลที่อาจมี ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนาเสนอรายการ
ดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การ
ทาธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ใิ นหลักการ
ให้ฝ่ ายจัด การสามารถด าเนิน การได้ไ ว้แ ล้ว เมื่ อ ครั้ง การประชุม คณะกรรมการบริษ ัท ครั้ง ที่ 5 เมื่ อ วัน ที่ 14 สิ ง หาคม 2561
ทัง้ นี ้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุตธิ รรมและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษัทได้มีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกั นไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทด้วย
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ

13.ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
13.1 สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบตรวจสอบ

: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดบัญชี ปี 2560 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผูส้ อบบัญชี
: นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี : รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิ จการ) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ
บริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานรวมและผลการ
ดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ

: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดบัญชี ปี 2561 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผูส้ อบบัญชี
: นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี : รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิ จการ) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ
บริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงานรวมและผลการ
ดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี

: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดบัญชี ปี 2562 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
: นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (เป็ นผูส้ อบบัญชี ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.)
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ

การแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี : รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิ จการ) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ
บริษัท แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาเนินงานรวมและผลการ
ดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
13.2 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
(1) งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่ืน
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่บคุ คลหรือกิจการอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บคุ คลหรือกิจการอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน

สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
ล้านบาท สัดส่วน

สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
ล้านบาท สัดส่วน

สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562
ล้านบาท สัดส่วน

219.87
43.52
623.11
647.98
5.06
1,539.54

6.98%
1.38%
19.78%
20.57%
0.17%
48.88%

249.42
13.19
636.12
746.04
3.38
1,648.15

7.23%
0.38%
18.45%
21.64%
0.11%
47.81%

1,234.41
6.09
726.92
682.51
9.24
2,659.17

27.98%
0.14%
16.47%
15.47%
0.21%
60.27%

8.66
1,531.78
35.30
25.17
9.48
1,610.39
3,149.93

0.27%
48.63%
1.12%
0.80%
0.30%
51.12%
100.00%

9.16
1,721.62
23.70
30.40
14.62
1,799.50
3,447.65

0.27%
49.94%
0.69%
0.88%
0.43%
52.19%
100.00%

3.16
67.13
1,622.61
11.31
32.87
16.06
1,753.14
4,412.31

0.07%
1.52%
36.78%
0.26%
0.74%
0.36%
39.73%
100.00%

91.89

2.92%

225.00

6.53%

-

-
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ่ืน
ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถงึ กาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถงึ
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย – บริษัท
ทุนสารองตามกฎหมาย – บริษัทย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ

สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
ล้านบาท สัดส่วน
373.54
11.86%
0.15
0.00%

สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
ล้านบาท สัดส่วน
338.26
9.81%
0.77
0.02%

สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562
ล้านบาท สัดส่วน
311.77
7.07%
0.07
0.00%

33.20

1.05%

27.79

0.81%

13.76

0.31%

11.40

0.36%

34.35

1.00%

12.49

0.28%

70.00
45.16
9.43
634.77

2.22%
1.43%
0.31%
20.15%

35.36
8.52
670.05

1.03%
0.24%
19.44%

26.14
10.91
375.14

0.59%
0.25%
8.50%

96.28
0.09
19.00

3.06%
0.00%
0.60%

74.27
34.67
538.43

2.15%
1.01%
15.62%

40.33
35.08
37.51

0.91%
0.80%
0.85%

28.57
143.94
778.71

0.91%
4.57%
24.72%

38.48
685.85
1,355.90

1.11%
19.89%
39.33%

54.38
167.30
542.44

1.23%
3.79%
12.29%

638.00
638.00
93.66
94.71

20.25%
20.25%
2.97%
3.01%

2,000.00
1,480.00
93.66
94.71

58.01%
42.93%
2.72%
2.75%

2,000.00
2,000.00
1,248.94
94.71

45.33%
45.33%
28.30%
2.15%

1,545.29
(2.04)
2,369.62
1.60
2,371.22

49.06%
-0.06%
75.23%
0.05%
75.28%

77.00
350.50
(3.04)
2,092.83
(1.07)
2,091.76

2.23%
10.17%
-0.08%
60.70%
-0.03%
60.67%

110.35
423.93
(7.67)
3,870.26
(0.39)
3,869.87

2.50%
9.61%
-0.18%
87.72%
-0.01%
87.71%
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ

งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
ล้านบาท สัดส่วน
3,149.93 100.00%

สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
ล้านบาท สัดส่วน
3,447.66 100.00%

สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562
ล้านบาท สัดส่วน
4,412.31 100.00%

(2) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
สิน้ สุดวันที่ 31
สิน้ สุดวันที่ 31
สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2562
ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
รวมรายได้
ต้นทุนจากการขาย
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
รวมต้นทุน
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น/1
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด
การแบ่งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ อื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสาหรับงวด
กาไรต่อหุน้
กาไรต่อหุน้ ส่วนที่เป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท/หุน้ )
(คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท)
กาไรต่อหุน้ ส่วนที่เป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท/หุน้ )
(คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท)/2

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%
(1,790.09) 61.40% (1,627.68) 59.44% (1,668.38) 58.24%
(113.60)
3.89%
(116.49)
4.26%
(105.66)
3.69%
(1,903.69) 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%
(179.77)
6.17%
(191.18)
6.98%
(182.01)
6.35%
(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
91.07

10.76%
3.12%

323.75
-

11.82%
-

352.78
-

12.31%
-

(2.31)
402.61

0.08%
13.81%

(2.64)
321.11

0.10%
11.73%

0.76
353.54

0.03%
12.34%

91.14

25.87

22.29

0.91

0.26

0.22
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ

หมายเหตุ : /1 รายได้อ่ืน ประกอบด้วย กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ดอกเบีย้ รายได้คา่ ขนส่งและบริการ รายได้คา่ คอมมิชชั่น และอื่นๆ
/2 การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท
จึงคานวณกาไรต่อหุน้ สาหรับปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จากจานวนหุน้ สามัญที่ปรับเป็ น
มูลค่าที่ไว้เท่ากับ 1 บาทต่อหุน้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกาไรต่อหุน้ ณ ปัจจุบนั

(3) งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
สิน้ สุดวันที่ 31 สิน้ สุดวันที่ 31 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษี เงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสือ่ มราคาอาคาร และอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่าย
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
การตัดจาหน่ายหนีส้ ญ
ู
(การกลับรายการ)ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
(การกลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการการทาลายสินค้าคงเหลือ
กาไรจากการจาหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบีย้ รับ
ต้นทุนทางการเงิน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่ได้เกิดขึน้
กาไรจากการเงินลงทุนระยะสัน้ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
กาไรจากการขายเงินลงทุนระยะสัน้
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
ลุกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากการดาเนินงาน
หัก เงินจ่ายประโยชน์พนักงาน

505.89

407.36

442.90

174.33
8.88
(0.69)
0.06
1.71
(10.13)
(1.28)
0.31
2.54
(1.25)
14.44
5.67
(0.03)
-

172.22
15.04
(5.28)
0.04
(2.02)
17.15
0.63
(0.22)
0.51
3.46
(2.28)
20.71
(4.56)
(0.02)

166.84
14.15
11.57
(11.25)
0.01
(2.04)
(1.79)
0.40
1.08
16.11
(1.48)
25.95
(0.46)
-

(29.10)
(229.78)
4.27
(4.67)
14.91
(3.94)
452.15
(0.29)

(6.51)
(113.82)
1.66
(5.14)
(41.20)
(0.90)
456.82
(0.23)

(81.67)
67.62
(5.85)
(1.44)
(29.22)
2.38
614.01
(0.21)
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ

งบกระแสเงินสด
หัก ดอกเบีย้ จ่าย
หัก จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะสัน้
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดการเบิกใช้
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บคุ คลหรือกิจการอื่น
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
จ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อยจ่ายเงินปั นผลก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับชาระค่าหุน้ ของบริษัทย่อยจากส่วนได้สว่ นเสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
จ่ายค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันต้นงวด

งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
สิน้ สุดวันที่ 31 สิน้ สุดวันที่ 31 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
(15.24)
(19.57)
(27.17)
(114.30)
(99.94)
(101.06)
322.32
337.08
485.57
(226.13)
(38.09)
(30.37)

(322.36)
(3.43)
(0.30)

1.98
2.81
1.48
(288.32)

1.39
30.66
(0.50)
2.26
(292.28)

(145.34)
(1.78)
(6.02)
(0.46)
0.04
13.11
6.00
1.49
(132.96)

575.43
14.30
(28.08)
1.89
514.80
71.40
(640.05)
(496.20)
(118.30)
(0.15)
2.86

842.00
37.90
(65.32)
240.00
(106.89)
842.00
558.00
(852.00)
(75.62)
(0.15)
0.24

1,716.00
(47.97)
519.40
(744.40)
(522.78)
-

(1,436.20)
(16.04)
28.76
219.87
-

(40.72)
(246.00)
633.53
986.14
249.42
-

(102.10)
(68.11)
288.94
(0.96)
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ

งบกระแสเงินสด
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิน้ งวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิน้ งวด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันสิน้ งวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิน้ งวด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซือ้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซือ้ อุปกรณ์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน
การออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อซือ้ บริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การโอนที่ดินไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
สิน้ สุดวันที่ 31 สิน้ สุดวันที่ 31 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
0.78
(1.15)
219.87
219.87
219.87

249.42
249.42
249.42

1,234.41
1,234.41
1,234.41

94.24
-

6.04
0.01
-

2.70
0.01
67.13

13.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
ธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ธุรกิจโรงแรม
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)

ปี 2560
2.43
1.40
0.51
4.82
74.71
6.15
58.58
7.95
45.30
88.00
34.71%
36.25%
-5.42%
17.85%
0.13%
61.95%
13.79%
18.29%
13.44%
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ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
2.46
1.34
0.52
4.35
82.67
4.56
78.98
7.37
48.86
112.80
36.30%
38.17%
-10.18%
15.63%
0.41%
78.75%
11.68%
14.39%
9.73%

ปี 2562
7.09
5.27
0.93
4.72
76.20
4.46
80.63
8.44
42.68
114.15
38.07%
39.91%
-19.69%
16.37%
0.60%
103.47%
12.27%
11.86%
9.00%

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
(Cash Basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายปั นผล/2 (%)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

ปี 2560

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561

ปี 2562

38.36%
97.45%
0.33
30.48
0.20

30.70%
83.35%
0.65
21.45
0.12

30.80%
73.33%
0.14
23.14
0.28

530.89%/3
12.62

93.04%/4
9.42

77.94%/5
7.38

หมายเหตุ : /1 อัตราการจ่ายปันผล คานวณจาก เงินปันผลจ่ายสาหรับปี หารด้วยกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
/2 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ TFF ครัง้ ที่ 2/2560 BO ครัง้ ที่ 6/2560 และ PFC ครัง้ ที่ 2/2560 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 มีมติให้ TFF BO
และ PFC จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นจานวนรวม 640.05 ล้านบาท เพื่อจัดโครงสร้าง
กลุ่มบริษัทสาหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
/3 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมติให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
สาหรับหุน้ สามัญจานวน 6,380,000 หุน้ เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 1,436.20 ล้านบาท
/4 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมติให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
สาหรับหุน้ สามัญจานวน 1,480,000,000 หุน้ เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 246.00 ล้านบาท
/5 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิสาหรับปี 2562
สาหรับหุน้ สามัญจานวน 2,000,000,000 หุน้ เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 300.00 ล้านบาท
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยประกอบธุ ร กิ จ ผลิต และจ าหน่า ยวัต ถุที่ ใ ช้เ ป็ น ส่ว นผสมในอาหาร (Food Ingredients)
โดยแบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลายกลุม่ ดังนี ้ (1) กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ (Flavour) และสีผสมอาหาร ซึง่ รวมถึงวัตถุแต่งกลิน่ ที่นาไปเป็ น
ส่วนผสมในนา้ หอมและเครื่องสาอาง (2) กลุ่มแป้งและซอส (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
(5) กลุ่ม บรรจุ ภัณ ฑ์พ ลาสติ ก และ (6) กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ซื อ้ มาและจ าหน่ า ยไปซึ่ ง เป็ น สิ น ค้า ประเภท Food Additive
อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็ นต้น รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก โดยซือ้ จากผูผ้ ลิตรายอื่น หรือนาเข้าจาก
ต่ า งประเทศ มาจ าหน่ า ยให้กั บ ลูก ค้า ที่ น าไปใช้ใ นอุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม อุ ต สาหกรรมยา
และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จะผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ตามคาสั่งซือ้ (Made to order) เป็ นหลัก เพื่อสร้างความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี ้ ยังผลิตและจาหน่ายสินค้าในลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacture) ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า
และสินค้าสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊ อปจัง ”
“Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” โดยเป็ นสินค้าประเภทแป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปั ง วัตถุแต่งกลิ่น และรส
สีผสมอาหาร น า้ หวานเข้ม ข้น และอาหารแช่ แ ข็ ง โดยกลุ่ม ลูก ค้า ของบริษั ท และบริษั ท ย่อ ยจะมี ทั้ง ผู้ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสาเร็จรู ป เครื่องดื่ม ขนมขบเคีย้ ว อาหารสัตว์ เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ในครัวเรือน
อาทิ น า้ ยาซัก ผ้า สบู่ แชมพูสระผม และน า้ ยาบ้วนปาก ฯลฯ ทั้ง ในและต่างประเทศ และทั้ง ธุ ร กิ จ ค้า ปลีก ขนาดใหญ่
และร้านค้าปลีกทั่วไป
นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจาหน่ายส่วนผสมที่ใช้ในอุตสาหกรรมตามที่กล่าวแล้ว บริษัท และบริษัทย่อยยังได้
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนผ่านบริษัท ไทย เฟลเวอร์
แอนด์ แฟรกแร็น ซ์ จ ากัด (“TFF”) และโรงแรม ไอบิ ส สไตล์ เชี ย งใหม่ โดยลงทุนผ่านบริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จากัด (“PFC”)
โรงแรมทัง้ สองแห่งตามที่กล่าว บริหารงานโดยกลุม่ แอคคอร์ (ACCOR)
รายได้จ ากการขายในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มี มูลค่า เท่า กับ 2,807.86 ล้า นบาท 2,632.52 ล้า นบาท
และ 2,776.38 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 96.18 ร้อยละ 95.74 และร้อยละ 96.34 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ซึง่ ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้สงู ที่สดุ ได้แก่ กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ รสและสีผสมอาหาร โดยมีสดั ส่วน
รายได้รอ้ ยละ 37.40 – 38.00 ของรายได้จากการขาย อันดับที่สอง ได้แก่ กลุ่มแป้งและซอส โดยมีสดั ส่วนรายได้รอ้ ยละ
32.10 – 36.94 ของรายได้จากการขาย และอันดับที่สาม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย โดยมีสดั ส่วนรายได้
ร้อยละ 14.39 – 19.20 ของรายได้จากการขาย ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ จากปี 2559
ร้อยละ 11.14 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ จากรายได้ผลิตภัณฑ์วตั ถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร กลุม่ แป้งและซอส และผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็ง เป็ นหลัก ในขณะที่รายได้จากการขายในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 6.24 โดยเป็ นการลดลงจากรายได้
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซือ้ มาจาหน่าย วัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง เป็ นหลัก และ ปี 2562
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันในปี 2561 ร้อยละ 5.46 โดยเป็ นการเพิ่มขึน้ จากรายได้
ผลิตภัณฑ์กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ รสและสีผสมอาหาร กลุม่ แป้งและซอส และผลิตภัณฑ์อบแห้ง เป็ นหลัก
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ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานรวมเท่ากับ 402.61 ล้านบาท
321.11 ล้า นบาท และ 353.54 ล้า นบาท ตามล าดับ ซึ่ ง คิ ด เป็ น อัต ราก าไรสุท ธิ ต่ อ รายได้ร วมเท่ า กับ ร้อ ยละ 13.79
ร้อยละ 11.68 และร้อยละ 12.27 ตามลาดับ
ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีกาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่เท่ากับ 313.85
ล้านบาท 323.75 ล้านบาท และ 352.78 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวม
เท่ากับ ร้อยละ 10.76 ร้อยละ 11.82 และร้อยละ 12.31 ตามลาดับ
14.2 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้
ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 2,919.45 ล้านบาท 2,749.59 ล้านบาท
และ 2,882.00ล้านบาท ตามลาดับ โดยแบ่งเป็ นรายได้จากการขาย 2,807.86 ล้านบาท 2,632.52 ล้านบาท และ 2,776.38
ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 96.18 ร้อยละ 95.74 และร้อยละ 96.34 ของรายได้รวม ตามลาดับ รายได้จากการ
ประกอบธุรกิจโรงแรม มีมลู ค่าเท่ากับ 107.75 ล้านบาท 105.73 ล้านบาท และ 88.28 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
3.69 ร้อยละ 3.85 และร้อยละ 3.06 ของรายได้รวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ ดังนี ้
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
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 36.04%
2) กลุม่ แป้งและซอส
902.56 30.92%
948.69 34.50% 1,025.71 35.59%
3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
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%
5) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก/1
63.40
2.17%
44.48
1.61%
41.16 1.43%
/2
6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย
503.37 17.24%
385.99 14.04%
399.57 13.87%
รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม
107.75
3.69%
105.73
3.85%
88.28 3.06%
รายได้จากการดาเนินธุรกิจรวม
2,915.44 99.86% 2,738.25 99.59% 2,864.66 99.40%
รายได้อื่น/3
4.01
0.14%
11.34
0.41%
17.34 0.60%
รายได้รวม
2,919.45 100.00% 2,749.59 100.00% 2,882.00 100.00%
หมายเหตุ : /1 บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยผลิตตามคาสั่งของลูกค้าและผลิตในลักษณะ OEM เพื่อจาหน่าย
ให้กบั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดื่ม รวมถึงผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และจาหน่ายให้กบั ร้านค้าปลีกทั่วไป อีกทัง้
ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม โดยจาหน่ายเป็ นแพ็คขนาดตามความต้องการของลูกค้า
/2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย ได้แก่ นมผง ปลอกไส้กรอก และ Food Additive อาทิ กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด
(Zodium Benzoate) สารกันเชือ้ รา (Calcium Propionate) เป็ นต้น
/3 รายได้อื่น ประกอบด้วย กาไรขาดทุนจากอัต ราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าขนส่งและบริการ รายได้ด อกเบีย้ รายได้ค่า คอมมิชชั่น
และอื่นๆ ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายยูนิฟอร์มให้พนักงาน รายได้จากการขายแม่พิมพ์ และอื่นๆ ซึง่ บันทึก
อยูใ่ นรายได้จากการขาย จานวน 0.17 ล้านบาท ตามลาดับ ทัง้ นี ้ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบรายได้จากการขายในปี 2560 ปี 2561
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และ ปี 2562 ได้ จึงนารายได้จากการขายยูนิฟอร์มให้พนักงาน รายได้จากการขายแม่พิมพ์ และอื่นมารวมกับรายได้อื่น โดยตัง้ แต่ปี
2561 เป็ นต้นไป บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการจัดประเภทรายการรายได้จากการขายดังกล่าวไปอยูใ่ นประเภทรายได้อื่น

รายได้จากการขาย
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้หลักจากธุรกิจผลิตและจาหน่ายส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients) ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็ น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและสีผสมอาหาร 2) กลุ่มแป้งและซอส 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
4) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 5) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และ 6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย ซึ่งสามารถแสดง
รายได้และสัดส่วนของผลิตภัณฑ์แต่ละกลุม่ ตามตารางดังนี ้
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงสร้างรายได้
แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
รายได้จากการขาย
2,807.69 100.00% 2,632.52 100.00% 2,776.38 100.00%
1) วัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร
1,061.19 37.80% 995.54 37.82% 1,,038.82
37.42%
2) กลุม่ แป้งและซอส
902.56 32.15% 948.69 36.04% 1,025.71
36.94%
3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
155.91
5.55% 156.69
5.95% 172.31
6.21%
4) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
121.26
4.31% 101.13
3.84%
98.81
3.56%
/1
5) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
63.40
2.26%
44.48
1.69%
41.16
1.48%
6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย/2
503.37 17.93% 385.99 14.66% 399.57
14.39%
หมายเหตุ : /1 บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยผลิตตามคาสั่งของลูกค้าและผลิตในลักษณะ OEM เพื่อจาหน่าย
ให้กับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และจาหน่าย ให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป
อีกทัง้ ส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม โดยจาหน่ายเป็ นแพ็คขนาดตามความต้องการของลูกค้า
/2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย ได้แก่ นมผง ปลอกไส้กรอก และ Food Additive อาทิ กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด
(Zodium Benzoate) สารกันเชือ้ รา (Calcium Propionate) เป็ นต้น

ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ทงั้ 6 กลุ่มข้างต้น มีมูลค่าเท่ากับ 2,807.86 ล้าน
บาท 2,632.52 ล้านบาท และ 2,776.38 ล้านบาท ซึ่งในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้สงู ที่สุด
ได้แก่ กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ รสและสีผสมอาหาร โดยมีสดั ส่วนรายได้รอ้ ยละ 37.40 – 38.00 ของรายได้จากการขาย อันดับที่สอง
ได้แ ก่ กลุ่ ม แป้ ง และซอส โดยมี สัด ส่ ว นรายได้ ร ้อ ยละ 32.10 – 36.94 ของรายได้จ ากการขาย และอั น ดั บ ที่ ส าม
ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย โดยมีสดั ส่วนรายได้รอ้ ยละ 14.39 – 19.20 ของรายได้จากการขาย
ในปี 2560 บริษั ท และบริษัท ย่อ ยมีร ายได้จากการขาย เท่า กับ 2,807.69 ล้า นบาท หรือ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 96.17
ของรายได้ร วม เพิ่ ม ขึน้ จากปี ก่ อนหน้า 281.42 ล้า นบาท หรือ คิ ด เป็ น อัตราการเติบ โตร้อ ยละ 11.14 ซึ่ง เป็ นผลมาจาก
(1) การเพิ่มขึน้ ของรายได้ผลิตภัณฑ์วตั ถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร จานวน 99.07 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการที่
บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จึงทาให้มียอดขายจากทัง้
ลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึน้ (2) การเพิ่มขึน้ ของรายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส จานวน 89.12
ล้านบาท เนื่องจากการขยายตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย ทาให้ฐานลูกค้าของบริษัทและ
บริษัทย่อยเพิ่มขึน้ และ (3) การเพิ่มขึน้ ของรายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จานวน 70.52 ล้านบาท เนื่องจากการขยาย
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ตลาดอาหารแช่แข็งแบบ Ready-to-eat ไปยังต่างประเทศ รวมทัง้ การพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายเดิม
ทัง้ นี ้ การเปลีย่ นแปลงของรายได้จากการขายเป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงปริมาณการจาหน่ายสินค้าเป็ นสาคัญ
ในปี 2561 บริษั ท และบริษัท ย่อ ยมีร ายได้จากการขาย เท่า กับ 2,632.52 ล้า นบาท หรือ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 95.74
ของรายได้ร วม ลดลงจากปี ก่ อ นหน้า 175.34 ล้า นบาท หรือ คิ ด เป็ น อัต ราการลดลงร้อ ยละ 6.24 โดยเป็ น ผลมาจาก
(1) การลดลงของรายได้กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซือ้ มาจาหน่าย จานวน 117.55 ล้านบาท ซึ่งเป็ นผลจากการลดปริมาณการจาหน่าย
นมผง และ Food Additive เนื่องจากมีกาไรขัน้ ต้นจากการจาหน่ายต่ากว่านโยบายที่กาหนดไว้ (2) การลดลงของรายได้วตั ถุ
แต่งกลิน่ รสและสีผสมอาหาร จานวน 65.65 ล้านบาท เป็ นผลจากลูกค้ารายหนึง่ ได้ยา้ ยการผลิตสินค้าส่วนที่เคยจัดจาหน่าย
ไปยังประเทศจีนไปผลิตในประเทศจีน ทาให้ลกู ค้าจัดหาผลิตภัณฑ์จากผูจ้ ดั จาหน่ายท้องถิ่นในส่วนดังกล่าวแทน และ (3)
การลดลงของรายได้ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จานวน 20.13 ล้านบาท เป็ นผลมาปั ญหาการจัดหาวัตถุดิบของผูจ้ ดั จาหน่าย
วัตถุดิบที่ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบให้กบั บริษัทและบริษัทย่อยได้ตามความต้องการ ในขณะที่รายได้ผลิตภัณฑ์กลุม่ แป้งและ
ซอส เพิ่มขึน้ จานวน 46.13 ล้านบาทจากปี ก่อนหน้า เนื่องมาจากการขยายตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศของบริษัท
และบริษัทย่อย ทาให้ฐานลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายเป็ นผลจาก
การเปลีย่ นแปลงปริมาณการจาหน่ายสินค้าเป็ นสาคัญ
ในปี 2562 บริษั ท และบริษัท ย่อ ยมีรายได้จากการขาย เท่า กับ 2,776.38 ล้า นบาท หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 96.34
ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้า 143.86 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.46 ซึ่งเป็ นผลมา
จากการเพิ่มขึน้ ของรายได้ผลิตภัณฑ์กลุม่ แป้งและซอส กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ รสและสีผสมอาหาร และผลิตภัณฑ์อบแห้ง เท่ากับ
77.02 ล้านบาท 43.27 ล้านบาท และ 15.62 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเป็ นผลจากการเพิ่มขึน้ ของความต้องการของลูกค้า
รวมถึงรายได้เพิ่มขึน้ จากการขยายตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอสของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทัง้ นี ้ การ
เปลีย่ นแปลงของรายได้จากการขายเป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงปริมาณการจาหน่ายสินค้าเป็ นสาคัญ
รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม
รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีส อร์ท แอนด์ กอล์ฟ และโรงแรมไอบิส
สไตล์ เชี ย งใหม่ โดยในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้จ ากการประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม
เท่ากับ 107.75 ล้านบาท 105.72 ล้านบาท และ 88.28 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 3.69 ร้อยละ 3.85 และร้อยละ
3.06 ของรายได้รวม ตามลาดับ
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้ จานวน 10.82 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 11.17 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า เกิดจากค่า Service Charge จานวน 9.59 ล้านบาท ซึ่งในปี
2559 ค่า Service Charge จานวน 9.19 ล้านบาท ได้บนั ทึกไว้ในค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพื่อรอการจ่ายให้กบั พนักงานโรงแรม
ส่ว นในปี 2560 กลุ่ม แอคคอร์ได้เปลี่ยนนโยบายการบัน ทึกค่า Service Charge ดัง กล่าวมาบันทึกในรายได้ค่าห้องพัก
ส่วนในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมลดลง จานวน 2.03 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรา
การลดลงร้อยละ 1.88 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้จากโรงแรมไอบิส สไตล์ เชี ยงใหม่
เนื่ อ งจากปั ญหาอุป ทานส่วนเกิ นของห้อ งพัก ซึ่ง เป็ น ผลมาจากปั จจัยการแข่งขัน ของธุร กิ จโรงแรมในจังหวัดเชี ยงใหม่
อีกทัง้ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนเนื่องจากการเพิ่มจุดหมายปลายทาง
ของธุรกิจสายการบินประเทศจีนที่เพิ่มเส้นทางการบินตรงไปยังเกาะสมุยและจังหวัดภูเก็ต ทาให้นกั ท่องเที่ยวจีนส่วนหนึง่ บิน
ตรงไปท่องเที่ยวยังสถานที่ดงั กล่าวโดยไม่แวะเปลี่ยนเครื่องที่จงั หวัดเชียงใหม่เหมือนที่ผ่านมา และสาหรับปี 2562 บริษัท
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และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้จ ากการประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมลดลง จ านวน 17.45 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น อัต ราการลดลง
ร้อยละ 16.50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้จากโรงแรมไอบิส สไตล์
เชียงใหม่เนื่องมาจากปั ญหาอุปทานส่วนเกินของห้องพักที่ตอ่ เนื่องมาจากปี 2561 อีกทัง้ ยังได้รบั ผลกระทบจากการลดลงของ
นักท่องเที่ยวจีนเนื่องจากการเพิ่มจุดหมายปลายทางของธุรกิจสายการบินประเทศจีนที่เพิ่มเส้นทางการบินตรงไปยังเกาะส
มุยและจังหวัดภูเก็ต ทาให้นกั ท่องเที่ยวจีนส่วนหนึ่งบินตรงไปท่องเที่ยวยังสถานที่ดงั กล่าวโดยไม่แวะเปลี่ยนเครื่องที่ จงั หวัด
เชียงใหม่เหมือนที่ผ่าน รวมถึง ช่วงต้นปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่ประสบปั ญหาวิกฤตหมอกควัน ซึ่งมีความรุ นแรงที่สดุ ในรอบ
12 ปี ที่ผา่ นมา จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ในขณะที่โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ มีรายได้จากค่า
ห้องจัดเลีย้ งลดลง
รายได้อื่น
รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าขนส่งและบริการ
รายได้ด อกเบี ย้ รายได้ค่ า คอมมิ ช ชั่น และอื่ น ๆ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้อื่ น ใน ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562
เท่ากับ 3.84 ล้านบาท 11.34 ล้านบาท และ 17.34 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อยละ 0.13 ร้อยละ 0.41 และร้อยละ 0.60 ของรายได้
รวม ตามลาดับ บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น โดยจะเปลีย่ นแปลงไปตามอัตราแลกเปลีย่ นของ
เงินตราต่างประเทศ และเป็ นรายการสาคัญที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของรายได้อื่น เท่ากับ (4.51) ล้านบาท 6.07 ล้านบาท
และ 0.39 ล้านบาท โดยในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากการเคลมสินค้า
ต้นทุนขายและอัตรากาไรขั้นต้น
ต้นทุนและอัตรากาไรขั้นต้นจากการขาย
รายการ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนจากการขาย
กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น

ปี 2560
ล้านบาท
%
2,807.86 100.00%
1,790.09 63.75%
1,017.77 36.25%

ปี 2561
ล้านบาท
%
2,632.52 100.00%
1,627.68 61.83%
1,004.84 38.17%

ปี 2562
ล้านบาท
%
2,776.38 100.00%
1,668.38 60.09%
1,108.00 39.91%

ต้นทุนจากการขาย ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต อาทิ วัตถุดิบ ส่วนผสม ฉลาก และบรรจุภณ
ั ฑ์ ค่าแรง
และค่าล่วงเวลาฝ่ ายผลิต ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (Net Realizable Value : NRV) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสินค้า
เสื่อมคุณภาพ ค่าเสื่อมราคาของอาคาร เครื่องจัก รและอุปกรณ์ในโรงงาน ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน เป็ นต้น
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ ทุนจากการขายเท่ากับ 1,790.09 ล้านบาท 1,627.68 ล้านบาท
และ 1,668.38 ล้านบาท หรือคิดเป็ น ร้อยละ 63.75 ร้อยละ 61.83 และร้อยละ 60.09 ของรายได้จากการขาย ตามลาดับ
โดยบริษัทและบริษัทย่อย สามารถบริหารจัดการต้นทุนจากการขายได้ดี โดยเฉพาะการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งในปี
2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษั ท มี สัด ส่ว นต้น ทุน วัตถุดิ บ ต่อ ต้น ทุน จากการขาย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 82.27 ร้อ ยละ 77.54
และร้อยละ 78.65 ตามลาดับ ซึง่ สัดส่วนที่ลดลงดังกล่าว เป็ นผลมาจากบริษัทและบริษัทย่อยลดปริมาณการสั่งซือ้ สินค้าบาง
ชนิดมาเพื่อจาหน่าย และเริ่มผลิตสินค้าดังกล่าวเองในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 จึงทาให้มีแนวโน้มความสามารถในการ
บริหารจัดการต้นทุนได้ดีมากขึน้ แม้ว่าสัดส่วนต้นทุนค่าแรงต่อต้นทุนจากการขายจะเพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ รายการต้นทุนที่มีสดั ส่วน
ต่อต้นทุนจากการขายรองลงมาจากต้นทุนวัตถุดิบ ได้แก่ ต้นทุนค่าแรง ค่าเสื่อมราคา และค่าโสหุย้ การผลิต สาหรับในปี
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2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสดั ส่วนต้นทุนจากการขายต่อรายได้จากการขาย ลดลงเมื่อเทียบกับต้นทุนจากการขายในงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยหลักเป็ นผลมาจากการกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
ในส่วนของกาไรขัน้ ต้นจากการขายและให้บริการของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562
มีมลู ค่าเท่ากับ 1,017.77 ล้านบาท 1,004.84 ล้านบาท และ 1,108.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขาย
เท่ากับ ร้อยละ 36.25 ร้อยละ 38.17 และร้อยละ 39.91 ตามลาดับ
ในปี 2560 บริษั ท และบริษัท ย่อ ยมีอัตรากาไรขัน้ ต้น จากการขายเท่ากับร้อ ยละ 36.25 ซึ่ง เพิ่ มขึน้ จากปี 2559
ที่มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขาย ร้อยละ 35.38 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไรขัน้ ต้นสูง
เพิ่มมากขึน้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์วตั ถุแต่งกลิน่ รสและสีผสมอาหาร กอปรกับการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขนึ ้ ตามที่ กล่าว
ในปี 2561 บริษั ทและบริษัทย่อยมีอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขาย เท่ากับ ร้อยละ 38.17 ซึ่งเพิ่มขึน้ จากปี 2560
ที่มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขายร้อยละ 36.25 แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ของบริษัท
และบริษัทย่อย
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขายเท่ากับร้อยละ 39.91 ซึ่งเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันปี
2561 ที่มีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการขายร้อยละ 38.17 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีอตั รากาไร
ขัน้ ต้นสูงเพิ่มมากขึน้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์วตั ถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร อีกทัง้ ยังมีสดั ส่วนต้นทุนจากการขายต่อรายได้จาก
การขายลดลงจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการต้นทุนจากการขายได้ดี ประกอบกับการลดลงของ
รายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยตามที่กล่าว
ต้นทุนและอัตรากาไรขั้นต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรม
รายการ
รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม
ต้นทุนจากการประกอบธุรกิจโรงแรม
กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น

ปี 2560
ล้านบาท
%
107.75 100.00%
113.60 105.43%
(5.85) -5.43%

ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
105.73 100.00%
88.28 100.00%
116.49 110.18% 105.66 119.69%
(10.76) -10.18% (17.38) -19.69%

ต้น ทุน จากการลงทุน ประกอบธุร กิ จ โรงแรม ซึ่ง ได้แก่ ธุ ร กิ จ โรงแรมโนโวเทล ชุม พร บี ช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
และโรงแรมไอบิส สไตล์ เชี ยงใหม่ โดยในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต ้นทุนจากการลงทุน
ประกอบธุรกิจโรงแรม เท่ากับ 113.60 ล้านบาท 116.49 ล้านบาท และ 105.66 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 105.43
ร้อยละ 110.18 และร้อยละ 119.69 ของรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามลาดับ ทัง้ นีบ้ ริษัทและบริษัทย่อยขาดทุน
ขัน้ ต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรม เท่ากับ 5.85 ล้านบาท 10.76 ล้านบาท และ 17.38 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการ
ขาดทุนขัน้ ต้นเท่ากับ ร้อยละ 5.43 ร้อยละ 10.18 และร้อยละ 19.69 ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามลาดับ บริษัทและ
บริษัทย่อยขาดทุนจากการประกอบกิจการโรงแรมตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากธุรกิจโรงแรมของบริษัทและบริษัทย่อย
มีตน้ ทุนคงที่สงู โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาอาคารโรงแรมและเงินเดือนพนักงาน โดยในส่วนของโรงแรมที่จงั หวัดเชียงใหม่ยงั มี
ปั จจัยเพิ่มเติมจากภาวะการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ และการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนเนื่องจากการเพิ่ม
จุ ด หมายปลายทางของธุ ร กิ จ สายการบิ น ประเทศจี น ที่ เ พิ่ ม เส้น ทางการบิ น ตรงไปยัง เกาะสมุ ย และจั ง หวัด ภู เ ก็ ต
ทาให้นกั ท่องเที่ยวจีนส่วนหนึ่งบินตรงไปท่องเที่ยวยังสถานที่ดงั กล่าวโดยไม่แวะเปลี่ยนเครื่องที่จังหวัดเชียงใหม่เหมื อน
ที่ผ่านมา รวมทัง้ ปั จจัยวิกฤตหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ และในส่วนของโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
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มีปัจจัยด้านทาเลที่ตงั้ อยูห่ า่ งไกลจากสนามบิน และสถานที่ทอ่ งเที่ยวของจังหวัดชุมพรยังถือเป็ นเมืองท่องเที่ยวรอง ทาให้ยงั
ไม่สามารถกาหนดอัตราห้องพักในราคาที่สงู ได้อย่างที่ควรจะเป็ น รวมทัง้ ยังมีจานวนห้องพักไม่มาก ทาให้จุดคุม้ ทุนอยู่ใน
อัตราที่สงู
ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 179.77 ล้านบาท 191.18
ล้านบาท และ 182.01 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 6.17 ร้อยละ 6.98 และร้อยละ 6.35 ของยอดรายได้จากการ
ดาเนินงานรวม ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการขายหลักที่สาคัญ ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายพนักงาน จานวนเท่ากับ 62.41 ล้านบาท
74.84 ล้านบาท และ 73.98 ล้านบาท ซึ่งมีสดั ส่วนคิดเป็ น ร้อยละ 34.72 ร้อยละ 39.15 และร้อยละ 40.64 ของค่าใช้จ่ายใน
การขายรวม ตามลาดับ (2) ค่าขนส่ง จานวนเท่ากับ 57.59 ล้านบาท 67.17 ล้านบาท และ 64.26 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
สัดส่วน ร้อยละ 32.03 ร้อยละ 35.13 และร้อยละ 35.30ของค่าใช้จ่ายในการขายรวม ตามลาดับ และ (3) ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย โฆษณา และประชาสัมพันธ์ จานวนเท่ากับ 34.39 ล้านบาท 17.66 ล้านบาท และ 15.40 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 19.13 ร้อยละ 9.24 และร้อยละ 8.46 ของค่าใช้จ่ายในการขายรวม ตามลาดับ
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 179.77 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.17
ของยอดรวมรายได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2560 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าเท่ากับ 18.17 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 11.24 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายต่างประเทศ
เพิ่มขึน้
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 191.18 ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.98
ของยอดรวมรายได้ เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าเท่ากับ 11.42 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.35 ส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายพนักงาน เนื่องจากการปรับเพิ่มขึน้ ของฐานเงิ นเดือน การเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่า ยค่า
คอมมิชชั่นสาหรับพนักงานฝ่ ายขายจากการขายสินค้าประเภทวัตถุแต่งกลิ่นและรส และปลอกไส้กรอก และการเพิ่มขึน้ ของ
ค่าเดินทาง ค่านา้ มันและค่าทางด่วน จากการที่พนักงานฝ่ ายขายของบริษัทและบริษัทย่อยเดินทางไปพบลูกค้าทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 182.01 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.35
ของยอดรายได้จากการดาเนินงานรวม ลดลงจากงวดเดียวกันปี ก่อนหน้าเท่ากับ 9.18 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการลดลง
ร้อยละ 4.80 ซึ่งเกิดจากการลดลงของ ค่าขนส่ง ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และ ค่าส่งเสริมการขายสินค้าของกลุม่ แป้ง
และซอสกับลูกค้ากลุม่ ค้าปลีกขนาดใหญ่ ค่าบริการฝากแช่ และ ค่าเดินทาง เป็ นหลัก ทัง้ นี ้ หากพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จา่ ยใน
การขายต่อยอดรายได้จากการดาเนินงานรวม จะพบว่าบริษัทและบริษัทย่อยสามารถคงสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอด
รวมรายได้ ใกล้เ คี ย งกับ สัด ส่ว นค่ า ใช้จ่ า ยในการขายต่อ ยอดรายได้จ ากการด าเนิ น งานรวม ในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมา
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในการขายที่มีประสิทธิภาพโดยต่อเนื่อง
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 315.67 ล้านบาท 386.17
ล้านบาท และ 457.10 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 10.83 ร้อยละ 14.10 และร้อยละ 15.96 ของยอดรายได้จากการ
ดาเนินงานรวม ตามลาดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายพนักงาน จานวนเท่ากับ 131.32 ล้านบาท
153.68 ล้านบาท และ 182.01 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 41.60 ร้อยละ 39.80 และร้อยละ 39.82 ของค่าใช้จ่าย
ในการบริหารรวม (2) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย จานวนเท่ากับ 46.62 ล้านบาท 56.69 ล้านบาท และ 64.37 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 14.77 ร้อยละ 14.68 และร้อยละ 14.08 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม (3) ค่าที่ปรึกษา
และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ จานวนเท่ากับ 28.92 ล้านบาท 36.64 ล้านบาท และ 43.35 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
9.16 ร้อยละ 9.49 และร้อยละ 9.48 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 315.67 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.83
ของยอดรายได้จากการดาเนินงานรวม ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าเท่ากับ 44.36 ล้านบาท
หรือ คิ ด เป็ น อัต ราการเพิ่ ม ขึน้ ร้อ ยละ 16.35 โดยสาเหตุห ลัก มาจากการเพิ่ ม ขึน้ ของค่า เสื่อ มราคาและค่า ตัด จ าหน่า ย
จานวน 30.89 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นค่าเสือ่ มราคาของอุปกรณ์และเครือ่ งตกแต่งสานักงานที่ซอื ้ เข้ามาเพิ่มเติมในระหว่างปี
2560 และค่า ตัด จาหน่า ยของระบบบัญ ชี ใหม่ที่ ติดตัง้ แล้วเสร็จและเริ่มใช้ในเดือ นสิงหาคม 2560 และการเพิ่ มขึน้ ของ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน จานวน 16.44 ล้านบาท เกิดจากการปรับเพิ่มของฐานเงินเดือนพนักงาน และจานวนพนักงานที่เพิ่มขึน้
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 386.17 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 14.10
ของยอดรายได้จากการดาเนินงานรวม ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าเท่ากับ 70.50 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 22.33 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายพนักงาน จานวน 22.36 ล้านบาท
เนื่ อ งจากการปรับ เพิ่ ม ของฐานเงิ น เดื อ นพนัก งาน และจ านวนพนัก งานที่ เ พิ่ ม ขึน้ และการเพิ่ ม ขึน้ ของค่า ปรึก ษาและ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ อาทิ ค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์วตั ถุแต่งกลิ่น ค่าตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
เป็ น ต้น จ านวน 14.65 ล้า นบาท โดยส่ว นหนึ่ ง เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยเพื่ อ เตรี ย มความพร้อ มในการเข้า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 457.10 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.96
ของยอดรายได้จากการดาเนินงานรวม เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันปี ก่อนหน้าเท่ากับ 62.59 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.00 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายพนักงาน เกิดจากค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึน้
ตัง้ แต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 การปรับเพิ่มของฐานเงิ นเดือนพนักงาน รวมถึงการเพิ่มขึน้ ของประมาณการค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานจากการปรับอัตราค่าชดเชยของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่
นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั รู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของโรงแรมทัง้ สองแห่ง
จานวน 11.57 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย
กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนจากผูป้ ระเมินอิสระที่ได้รบั การเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบีย้ จ่ายที่เกิดจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน และดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ ืมจาก
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และสัญญาเช่าทางการเงิน โดยในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
ต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 14.44 ล้านบาท 20.71 ล้านบาท และ 25.95 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.76
และร้อ ยละ 0.91 ของยอดรายได้จ ากการด าเนิ น งานรวม ตามลาดับ โดยการเพิ่ ม ขึน้ ของต้น ทุน ทางการเงิ น ปี 2561
เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของรายการเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินระยะสัน้ และรายการเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อนามาใช้ในการจัดโครงสร้างทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนปี 2562
บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องจากปี 2561 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปั นผลใน
ระหว่างปี 2562 โดยบริษัทใช้กระแสเงินสดภายในกิ จการในการจ่ายเงินปั นผล จึงทาให้บริษัทมีการใช้ต๋ วั สัญญาใช้เงิน
เพิ่มขึน้ สาหรับนามาใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
กาไรสาหรับปี และอัตรากาไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสาหรับปี ใน ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 402.61 ล้านบาท 321.11 ล้านบาท
และ 353.54 ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิตอ่ ยอดรายได้รวม เท่ากับ ร้อยละ 13.79 ร้อยละ 11.68 และร้อย
ละ 12.27 ตามลาดับ
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสาหรับปี เท่ากับ 402.61 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 13.79 โดยกาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า จานวน 35.81 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 9.76 เป็ นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของอัตรากาไรขัน้ ต้น ในขณะที่สดั ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มขึน้ เล็กน้อย จึงทาให้อตั รากาไรสุทธิในปี 2560 ใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้า
ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสาหรับปี เท่ากับ 321.11 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ ต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 11.68 โดยกาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงจากปี ก่อนหน้า จานวน 81.50 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการ
เติบโตลดลงร้อยละ 20.24 เป็ นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึน้ ของอัตรากาไรขัน้ ต้น ในขณะที่สดั ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มขึน้ จากค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเสือ่ มราคาและการตัดจาหน่ายจากการมีสนิ ทรัพย์เพิ่มระหว่างปี 2561
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสาหรับปี เท่ากับ 353.54 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 12.27 โดยกาไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้า จานวน 32.42 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.10 เป็ นผลมาจากปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั รากาไรขัน้ ต้นสูงขึน้ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ อีกทัง้ มีการบริหารจัดการต้นทุนจากการ
ขายที่ดีขนึ ้ ในขณะที่ สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ จากค่าใช้จ่ายพนักงานที่มี การปรับเพิ่มฐานเงินเดือนพนักงาน
ประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับอัตราค่าชดเชยของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ค่าเช่าที่มีการปรับอัตราค่าเช่าระหว่างกันซึง่ มีผ ลในเดือนตุลาคมปี 2561 และการรับรู ผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของอาคารและอุปกรณ์ของโรงแรมทัง้ สองแห่ง ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2562 บริ ษั ท มี ก าไรส าหรับ ปี ส่ ว นที่ เ ป็ นของผู้เ ป็ นเจ้า ของของบริ ษั ท ใหญ่ เท่ า กั บ 352.78 ล้า นบาท
คิดเป็ นสัดส่วนต่อรายได้จากการดาเนินธุรกิจรวม เท่ากับร้อยละ 12.31
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ทัง้ นี ้ เมื่อเดือนตุลาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการปรับอัตราค่าเช่าระหว่างกัน โดยได้ว่าจ้างผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. มาประเมินอัตราค่าเช่า สาหรับใช้กาหนดอัตราค่าเช่าระหว่างกันที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึ่งอัตราค่าเช่าเดิมและอัตราค่าเช่าใหม่
รายละเอียดตามตารางดังนี ้
ผู้ให้เช่า

อัตราค่าเช่าเดิม

อัตราค่าเช่าใหม่

311,610 บาทต่อเดือน
235,600 บาทต่อเดือน
239,200 บาทต่อเดือน
34,700 บาทต่อเดือน
70,450 บาทต่อเดือน
891,560 บาทต่อเดือน

373,469 บาทต่อเดือน
209,738 บาทต่อเดือน
335,202 บาทต่อเดือน
64,630 บาทต่อเดือน
12,676 บาทต่อเดือน
995,715 บาทต่อเดือน

18,480 บาทต่อเดือน
106,000 บาทต่อเดือน
32,640 บาทต่อเดือน
157,120 บาทต่อเดือน

60,075 บาทต่อเดือน
63,417 บาทต่อเดือน
217,448 บาทต่อเดือน
340,941 บาทต่อเดือน

อัตราค่าเช่าทีด่ ิน
1. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
2. นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ
3. พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
4. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
5. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ และนายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ
6. พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
รวม
อัตราค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง
1. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
2. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ และนายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ
4. พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ

รวม

ในอดีต บริษัทและบริษัทย่อยเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวโยง เพื่อใช้เป็ นอาคารสานักงาน โรงงาน
คลังสินค้า และโรงแรม ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เท่ากับ 12.58 ล้านบาท
ต่อปี อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยใช้อตั ราค่าเช่าที่อา้ งอิงจากราคาประเมินค่าเช่าโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระที่ได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. จะส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561
เท่า กับ 17.02 ล้า นบาทต่อปี เพิ่ ม ขึน้ เท่ากับ 4.44 ล้า นบาทต่อ ปี ซึ่ง เพิ่ มขึน้ คิ ดเป็ นสัด ส่วนร้อ ยละ 35.27 เมื่ อ เทียบกับ
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าหากใช้อตั ราค่าเช่าเดิมในปี 2559 และปี 2560 และเพิ่มขึน้ เท่ากับ 3.87 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 29.45 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายค่าเช่าหากใช้อตั ราค่าเช่าเดิมเดือนมกราคมถึงกันยายนของปี 2561
ทัง้ นี ้ หากวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในอดีตที่สะท้อนอัตราค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับบุคคลที่เกี่ ยวโยง
เทียบเคียงอัตราค่าเช่าใหม่ บริษัทและบริษัทย่อยจะมีผลการดาเนินงานซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี ้
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ปี 2559
ปี 2560
ผลการดาเนินงานในอดีตเทียบเคียงอัตราค่าเช่าเดิม
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ 469.68 ล้านบาท 520.32 ล้านบาท
กาไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
457.19 ล้านบาท 505.89 ล้านบาท
อัตรากาไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ตอ่ รายได้รวม
ร้อยละ 17.31
ร้อยละ 17.33
ผลการดาเนินงานในอดีตเทียบเคียงอัตราค่าเช่าใหม่
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ 466.22 ล้านบาท 516.87 ล้านบาท
กาไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้
453.73 ล้านบาท 502.43 ล้านบาท
อัตรากาไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ตอ่ รายได้รวม
ร้อยละ 17.18
ร้อยละ 17.21

ปี 2561
428.07 ล้านบาท
407.36 ล้านบาท
ร้อยละ 14.82
425.47 ล้านบาท
404.77 ล้านบาท
ร้อยละ 14.72

อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุน้ สาหรับ ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 18.29
ร้อยละ 14.39 และร้อยละ 11.86 ตามลาดับ โดยในปี 2560 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ RBF ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 14 มิถนุ ายน
2560 มีมติอนุมตั ิให้ RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 62.00 ล้านบาท เป็ น 320.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เพื่อจัดโครงสร้างกลุม่ บริษัทสาหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่ประชุมวิสามัญผู้
ถื อ หุ้น RBF ครั้ง ที่ 5/2560 วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560 มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ RBF เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นจาก 320.00 ล้า นบาท
เป็ น 638.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน เพื่อชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของ PFC เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ เพิ่มขึน้ จากปี 2559 ส่งผลให้อตั รา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ในปี 2560 ใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้า
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 14.39 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากกาไรสุทธิของบริษัท
และบริษัทย่อยปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ซึ่งเป็ นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขาย โดยมีสาเหตุตามที่ได้กล่าวไว้
ในหัวข้อรายได้จากการขาย อีกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ เกิดจากการเพิ่มขึน้ ของ
ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ นอกจากนี ้ ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายเงินปั นผล โดยที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ RBF ประจาปี 2561 วันที่ วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมติให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2560 เป็ นจานวนรวม 1,436.20 ล้านบาท และมีมติอนุมัติให้ RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 638.00 ล้านบาท
เป็ น 1,480.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 8,420,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุน้ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ RBF
ครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จาก 100 บาท เป็ น 1 บาท ส่งผลให้มี
จ านวนหุ้น สามัญ เป็ น 1,480,000,000 หุ้น รวมถึ ง มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้ RBF เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 1,480.00 ล้า นบาท
เป็ น 2,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 520,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering) โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 2,000.00
ล้า นบาท ประกอบด้ว ยหุ้น สามัญ จานวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท โดยมี ทุน ช าระแล้วจานวน
1,480.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 1,480,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
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14.3 ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,149.93 ล้าน
บาท 3,447.66 ล้านบาท และ 4,412.31 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดสินทรัพย์ที่สาคัญดังนี ้
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 1,539.54
ล้านบาท 1,648.15 ล้านบาท และ 2,659.17 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 48.88 ร้อยละ 47.81 และร้อยละ 60.27
ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่สาคัญดังนี ้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 219.87 ล้านบาท 249.42 ล้านบาท และ 1,234.42 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 6.98 ร้อยละ 7.23 และร้อยละ 27.98 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
เงินลงทุนระยะสัน้
เงิ น ลงทุน ระยะสั้น ประกอบด้ว ย เงิ น ลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์เ พื่ อ ค้า และเงิ น ฝากประจ า โดย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนระยะสัน้ เท่ากับ 43.52 ล้านบาท
13.19 ล้านบาท และ 6.09 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 1.38 ร้อยละ 0.38 และร้อยละ 0.14 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
เท่ากับ 623.11 ล้านบาท 636.12 ล้านบาท และ 726.92 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 19.78 ร้อยละ
18.45 และร้อยละ 16.47 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62
ลูกหนีก้ ารค้ากิจการอื่น
608.68
626.82
693.07
ลูกหนีก้ ารค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
12.56
0.23
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
(36.51)
(31.22)
(15.45)
ลูกหนีก้ ารค้ากิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ
584.73
595.83
677.62
ลูกหนีก้ ารค้า – กิจการโรงแรม
6.38
2.97
1.75
ลูกหนีก้ ารค้า – สุทธิ
591.11
598.80
679.37
เงินจ่ายล่วงหน้า – ซือ้ สินค้า
18.15
9.14
18.98
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
11.31
19.15
9.43
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31 ธ.ค. 60
ลูกหนีอ้ ื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น – สุทธิ
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น – สุทธิ

31 ธ.ค. 61

2.52
0.02
623.11

8.93
0.10
636.12

31 ธ.ค. 62
7.87
11.27
726.92

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกู หนีก้ ารค้ากิจการอื่นก่อนหักค่าเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่งเป็ นลูกหนีก้ ารค้าสาหรับธุรกิจผลิตและจาหน่ายส่วนผสมอาหาร เท่ากับ 608.68 ล้านบาท 626.82 ล้าน
บาท และ 693.07 ล้านบาท โดย ณ สิน้ ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีมลู ค่าลูกหนีก้ ารค้ากิจการอื่นเพิ่มขึน้ จาก ณ สิน้ ปี
2559 จานวน 31.02 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.37 ซึ่งการเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าดังกล่าวสอดคล้อง
กับรายได้จากการขายปี 2560 ที่เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 11.14 ส่วน ณ สิน้ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่า
ลูก หนี ก้ ารค้า กิ จการอื่น เพิ่ มขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2560 จ านวน 18.14 ล้า นบาท หรือ คิ ด เป็ นอัตราการเพิ่ มขึน้ ร้อ ยละ 2.98
เกิดจากลูกค้าสั่งซือ้ สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงปลายงวด จึงมีมูลค่าลูกหนีก้ ารค้าคงค้างเพิ่มขึน้ และ ณ สิน้ ปี
2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีมลู ค่าลูกหนีก้ ารค้ากิจการอื่นเพิ่มขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2561 จานวน 66.25 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
อัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.57 เนื่องจากลูกค้าสั่งซือ้ สินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงปลายงวด จึงมีมูลค่าลูกหนี ้
การค้าคงค้างเพิ่มขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ณ สิน้ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกู หนีก้ ารค้า – กิจการโรงแรม
เท่ากับ 6.38 ล้านบาท 2.97 ล้านบาท และ 1.75 ล้านบาท ซึ่งลูกหนีก้ ารค้า – กิจการโรงแรม ส่วนใหญ่เป็ นยอดลูกหนีบ้ ริษัท
จัดการการท่องเที่ยว (Travel Agent) และลูกหนีบ้ ริษัทบัตรเครดิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกู หนีก้ ารค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 12.56
ล้านบาท และ 0.23 ล้านบาท ซึ่งเกิ ดจากบริษัทที่เกี่ ยวข้องกันซือ้ สินค้าสาเร็จรู ปเพื่อนาไปจาหน่าย ปั จจุบันได้ชาระหนี ้
ทัง้ หมดเรียบร้อยแล้ว
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารตั้ง ค่ า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562
เท่ากับ 36.51 ล้านบาท 31.22 ล้านบาท และ 15.45 ล้านบาทตามลาดับ ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการพิจารณา
ตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ โดยจะตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญร้อยละ 100 สาหรับลูกหนีก้ ารค้าที่เกิ นกาหนดชาระเกินกว่า
365 วัน
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สาหรับอายุลกู หนีก้ ารค้า สามารถแสดงได้ตามตารางดังนี ้
31 ธ.ค. 60
%
31 ธ.ค. 61
%
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
408.59 65.10% 436.06 69.21%
ไม่เกิน 3 เดือน
165.33 26.34% 155.11 24.62%
3 - 6 เดือน
15.04
2.40%
6.43 1.02%
6 - 12 เดือน
4.87
0.78%
2.67 0.43%
เกินกว่า 12 เดือน
33.79
5.38%
29.75 4.72%
ลูกหนีก้ ารค้ารวม
627.62 100.00% 630.02 100.00%
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
(36.51)
(31.22)
ลูกหนีก้ ารค้า - สุทธิ
591.11
598.80

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 62
%
468.04 67.36%
179.89 25.89%
20.10 2.89%
11.34 1.63%
15.45 2.23%
694.82 100.00%
(15.45)
679.37

จากตารางแสดงมูลค่าลูกหนีก้ ารค้าแยกตามอายุลกู หนีค้ งค้าง (Aging) ข้างต้น พบว่า ลูกหนีก้ ารค้าส่วนใหญ่เป็ น
ลูกหนีท้ ี่ยังไม่ครบกาหนดชาระและลูกหนีท้ ี่เกินกาหนดชาระไม่เกิน 3 เดือน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561
และ ปี 2562 มีมลู ค่าเท่ากับ 573.92 ล้านบาท 591.17 ล้านบาท และ 647.93 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 91.44
ร้อยละ 93.83 และร้อยละ 93.25 ของลูกหนีก้ ารค้ารวม ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้เนื่องจากอยูร่ ะหว่างรอให้ถึงรอบการวางบิลและชาระเงิ นของลูกค้า สาหรับลูกหนีท้ ี่เกินกาหนดเกิน
กว่า 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 33.79 ล้านบาท 29.75 ล้านบาท และ
15.45 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 5.38 ร้อยละ 4.72 และร้อยละ 2.23 ของลูกหนีก้ ารค้ารวม ตามลาดับ บริษัทและ
บริษัทย่อยได้มีการดาเนินการทางกฏหมายกับลูกหนีก้ ารค้าที่คา้ งชาระเป็ นเวลานานแล้ว
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการให้ระยะเวลาการชาระหนี ้ (Credit term) สาหรับลูกค้าในประเทศ ประมาณ 7 –
150 วัน สาหรับลูกค้าต่างประเทศ ประมาณ 15 – 90 วัน โดยการกาหนดระยะเวลาชาระหนีจ้ ะพิจารณาจากฐานะทาง
การเงินของลูกค้า ประวัติการชาระเงิน ความถี่ในการสั่งซือ้ และมูลค่าการสั่งซือ้ ทัง้ นี ้ ใน ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562
บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ เท่ากับ 75 วัน 83 วัน และ 76 วัน ตามลาดับ สาเหตุที่บริษัทและบริษัทย่อยมี
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยในปี 2561 เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายสินค้าให้กบั ลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึน้ ซึ่ง
ลูกค้าดังกล่าวมีเครดิตเทอม (Credit term) ยาว จึงทาให้บริษัทมียอดลูกหนีก้ ารค้าเพิ่มขึน้
สาหรับรายการอื่นๆ ได้แก่ เงิ นจ่ายล่วงหน้า – ซือ้ สินค้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลูกหนีอ้ ื่น และรายได้คา้ งรับ
มีมลู ค่าเท่ากับ 32.00 ล้านบาท 37.32 ล้านบาท และ 47.54 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562
ตามลาดับ
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สินค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือ -สุทธิ เท่ากับ
647.98 ล้านบาท 746.04 ล้านบาท และ 682.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 20.57 ร้อยละ 21.64
และร้อยละ 15.47 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 60 % 31 ธ.ค. 61 %
31 ธ.ค. 62
%
สินค้าสาเร็จรูป
350.75 52.13% 411.65 52.37% 380.79 53.00%
วัตถุดิบ
200.61 29.81% 266.42 33.89% 236.46 32.91%
วัสดุหีบห่อ
36.28 5.39% 40.21 5.12%
43.34 6.03%
วัสดุสนิ ้ เปลือง
9.58 1.42% 14.15 1.80%
11.51 1.61%
สินค้าระหว่างทาง
72.10 10.72% 50.50 6.42%
43.40 6.04%
สิ น ค้า คงเหลื อ รวม - ธุ ร กิ จ ผลิต และ 669.32 99.47% 782.93 99.60% 715.50 99.59%
จาหน่าย
อาหารและเครือ่ งดืม่
1.74 0.26%
1.17 0.15%
1.08 0.15%
วัสดุสนิ ้ เปลือง
1.84 0.27%
1.99 0.25%
1.89 0.26%
สินค้าคงเหลือรวม - ธุรกิจโรงแรม
3.58 0.53%
3.16 0.40%
2.97 0.41%
สินค้าคงเหลือรวม
672.90 100.00% 786.09 100.00% 718.47 100.00%
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
(7.43)
(5.41)
(3.37)
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
(17.49)
(34.64)
(32.59)
สินค้าคงเหลือรวม - สุทธิ
647.98
746.04
682.51
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสินค้าและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย เท่ากับ 672.90 ล้านบาท 786.09 ล้านบาท และ 718.47 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ง
ประกอบด้วย สินค้าสาเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ วัสดุสนิ ้ เปลือง สินค้าระหว่างทาง และสินค้าคงเหลือสาหรับธุรกิจโรงแรม
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าสาเร็จรู ปและวัตถุดิบเป็ นส่วนประกอบหลักของสินค้าคงเหลือ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าสาเร็จรู ปและวัตถุดิบคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 53.00 และร้อยละ 32.91 ของสินค้าคงเหลือก่อน
หักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าและค่า
เผื่อสินค้าล้าสมัย เท่ากับ 672.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 229.61 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 51.80 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ ของสินค้าสาเร็จรู ป วัตถุดิบ และสินค้าระหว่างทาง จานวน 85.08
ล้านบาท 85.71 ล้านบาท และ 40.66 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 32.02
ร้อยละ 74.60 และร้อยละ 129.36 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นผลมาจากการสั่งซือ้ สินค้าสาเร็จรู ปเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุม่
ผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย และการสั่งซือ้ วัตถุดิบประเภทวัตถุแต่งกลิ่นและรสเพื่อรองรับการผลิตของ TFF ซึ่งเริ่มมีการ
ผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ประกอบกับการสั่งซือ้ วัตถุดิบประเภทแป้งและเกล็ดขนมปั งเพื่อรองรับการผลิตตามคาสั่ง
ซือ้ ของ RBF
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าและค่า
เผื่อสินค้าล้าสมัย เท่ากับ 786.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 113.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 16.82 เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของส่วนประกอบหลักของสินค้าคงเหลือ โดยมีสินค้าสาเร็จรู ปและวัตถุดิบ
เพิ่มขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 60.89 ล้านบาท และ 65.80 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ
17.36 และร้อยละ 32.80 ตามลาดับ เนื่องจากมีการสั่งซือ้ สินค้าสาเร็จรู ปเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซือ้ มา
เพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทปลอกไส้กรอก และสั่งซือ้ วัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิตตามคาสั่งซือ้ โดยเฉพาะวัตถุดิบเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ และรสของ TFF และผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งและเกล็ดขนมปั งของ RBF
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าและค่า
เผื่อสินค้าล้าสมัย เท่ากับ 718.47 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 พบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลา
ขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 59 วัน 79 วัน และ 81 วัน ตามลาดับ โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทและบริษัทย่อยในปี
2561 เพิ่มขึน้ เป็ นผลมาจากการที่บริษัทและบริษั ทย่อยมีการสั่งซือ้ สินค้าสาเร็จรู ปเพิ่มขึน้ เพื่อรอการขาย จากการนาเข้า
สินค้าสาเร็จรูปซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ซือ้ มาเพื่อจาหน่ายประเภทปลอกไส้กรอก
บริษัทและบริษัทย่อยมีการกาหนดนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย โดยพิจารณาจากอายุและการไม่เคลือ่ นไหว
ของสินค้าคงเหลือ คือสินค้าสาเร็จรูปและวัตถุดิบ ซึง่ การนับอายุและการไม่เคลือ่ นไหวของสินค้าคงเหลือจะแตกต่างกันตาม
ประเภทของสินค้าสาเร็จรูปและวัตถุดิบ ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการตัง้ ค่า
เผื่อสินค้าล้าสมัย เท่ากับ 17.48 ล้านบาท 34.64 ล้านบาท และ 32.59 ล้านบาท ตามลาดับ นอกจากนี ้ บริษัทและบริษัท
ย่อยมีการตัง้ ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (Net Realizable value : NRV) โดยเปรียบเทียบราคาทุนและมูลค่า
สุทธิที่จะได้รบั หากมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั ต่ากว่าราคาทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึ กส่วนต่างที่เกิดขึน้ ระหว่างราคาทุนกับ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รบั ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า เท่ากับ 7.43
ล้านบาท 5.41 ล้านบาท และ 3.37 ล้านบาท ตามลาดับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ภาษี ซือ้ ยังไม่ถึงกาหนดชาระ ภาษี เงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าระยะสัน้ และอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562
บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 5.05 ล้านบาท 3.39 ล้านบาท และ 9.24 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.16 ร้อยละ 0.10 และร้อยละ 0.21 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1,610.39
ล้านบาท 1,799.50 ล้านบาท และ 1,753.14 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 51.12 ร้อยละ 52.19 และร้อยละ 39.73
ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่สาคัญดังนี ้
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เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝากที่มีขอ้ จากัดในการ
เบิกใช้ เท่ากับ 8.66 ล้านบาท 9.16 ล้านบาท และ 3.16 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.27 ร้อยละ
0.27 และร้อยละ 0.07 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการดังกล่าวเป็ นการคา้ ประกันการใช้ไฟฟ้าและคา้ ประกัน
วงเงินสินเชื่อเพื่อการนาเข้า (Letter of Credit และ Trust Receipt)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์ในการลงทุน เท่ากับ 67.13 ล้านบาท
ซึง่ ได้แก่ ที่ดินเปล่าที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนซือ้ เมื่อปี 2548 เพื่อรองรับการขยายการ
ผลิตและเพื่อใช้เป็ นคลังสินค้าในอนาคต ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ขยายโรงงานและคลังสินค้าไปยัง
จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยาแทนจังหวัด ฉะเชิ งเทรา และปั จ จุบัน บริษั ท และบริษัท ย่อ ยยังไม่มีแ ผนการใช้
ประโยชน์ในที่ดินเปล่าที่จงั หวัดฉะเชิงเทราที่ชดั เจน จึงทาการปรับปรุ งรายการบัญชีที่ดินเปล่าดังกล่าวจาก
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เท่ากับ 1,531.78 ล้านบาท 1,721.62 ล้านบาท และ 1,622.61 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 48.63
ร้อยละ 49.94 และร้อยละ 36.77 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ จากงานระหว่างก่อสร้าง ซึง่ ได้แก่การ
ก่อสร้างอาคารสานักงานแห่งใหม่และงานปรับปรุ งโรงงานและเครื่องจักรสาหรับโรงงานอบแห้งที่จังหวัด
เชียงใหม่ และในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึน้ เนื่องจากบริษัทและบริษัท
ย่อยลงทุนซือ้ ที่ดินที่โครงการมินิแฟคตอรี่วงั น้อยและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
ขยายโรงงานผลิตและคลัง สินค้า และลงทุนซือ้ ที่ดินและสิ่ง ปลูก สร้างที่นิคมอุต สาหกรรมไฮเทค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากบริษัทที่เกี่ ยวข้อง เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้ ยังมีอาคาร
สานัก งานแห่ง ใหม่ที่ ก่ อ สร้า งแล้ว เสร็จ และเริ่ม ใช้ใ นปี 2561 รวมถึ ง อุป กรณ์ก ารผลิต และเครื่อ งตกแต่ง
สานักงานที่บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปี 2561 อีกทัง้ มีทรัพย์สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงินซึง่ เป็ นการเช่าที่ดินและเช่าสิง่ ปลูกสร้างจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าวมีผล
ในเดือนตุลาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 1,622.61 ล้านบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการโอนที่ดินเปล่าไปเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน จานวน 67.13 ล้านบาท ตามสาเหตุที่กล่าวไว้ขา้ งต้น และการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าจากอาคารและ
อุปกรณ์ของโรงแรมทัง้ สองแห่ง จานวน 11.57 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนต่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยกาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนจากผูป้ ระเมินอิสระที่ได้รบั การ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่งได้แก่
ระบบคอมพิวเตอร์ เท่ากับ 35.30 ล้านบาท 23.70 ล้านบาท และ 11.31 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
1.12 ร้อยละ 0.69 และร้อยละ 0.26 ของสินทรัพย์รวม โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการติดตัง้ ระบบ
บัญชี เพื่ออัพเกรดระบบบัญชีที่มีอยูเ่ ดิมให้เหมาะสมกับธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล
ภายในบริษัทและบริษัทย่อย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เงินมัดจาค่าไฟฟ้า เงินมัดจาค่า นา้ ประปา เงินมัดจาค่าเช่าและ
เครือ่ งอานวยความสะดวก และอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 9.48 ล้านบาท 14.62 ล้านบาท และ 16.06 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
สัดส่วน ร้อยละ 0.30 ร้อยละ 0.42 และร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 778.71 ล้านบาท
1,355.90 ล้านบาท และ 542.44 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 24.72 ร้อยละ 39.33 และร้อยละ 12.29 ของหนีส้ ิน
และส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายละเอียดหนีส้ นิ ที่สาคัญดังนี ้
หนี้สินหมุนเวียน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคมปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ห นี ส้ ิ น หมุน เวี ย นเท่ า กับ 634.77
ล้านบาท 670.05 ล้านบาท และ 375.14 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 20.15 ร้อยละ 19.44 และร้อยละ 8.50 ของ
หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของรายการหนีส้ นิ หมุนเวียนที่สาคัญดังนี ้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อใช้เป็ น
เงิ นทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิ จ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 รายการดังกล่าวมีมูลค่า
เท่ากับ 91.89 ล้านบาท 225.00 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 2.92 ร้อยละ 6.53 ของหนีส้ ินและส่วนของ
เจ้าของรวม ตามลาดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินในประเทศ สาหรับเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ได้แก่ ตั๋วสัญญาใช้
เงิน โดยทัง้ หมดเป็ นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้หมุนเวียนในบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีต๋วั
สัญญาใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ลดลงจากสิน้ ปี 2561 จานวน 225 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 100 เป็ นผลมาจากบริษัทชาระเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากการใช้ต๋ วั สัญญาใช้เงินเมื่อช่วงไตรมาสที่ 2 ปี
2562 ทัง้ จานวน
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เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เท่ากับ 373.54 ล้านบาท 338.26 ล้านบาท และ 311.76 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 11.86 ร้อยละ 9.81
และร้อยละ 7.07 ของหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ ซึง่ มีรายละเอียดตามตารางดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 60
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62
เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการอื่น
233.53
204.46
193.14
เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
12.40
23.01
เจ้าหนีอ้ ื่น - กิจการอื่น
44.87
30.13
41.72
เจ้าหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
0.48
3.96
0.00
เจ้าหนีก้ รรมการ
0.67
1.31
5.47
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
79.04
73.44
69.47
เงินมัดจาค่าห้องพักที่มกี ารจอง
1.78
1.94
1.96
อื่นๆ
0.77
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
373.54
338.26
311.76
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น เพิ่มขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากการ
เพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็ นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่าย ค่าขนส่งค้างจ่าย และค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายงานปรับปรุ งโรงงานและเครื่องจักรสาหรับโรงงานอบแห้งที่จงั หวัดเชียงใหม่ ส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท
และบริษัทย่อยมีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เกิดจากการลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้า กิจการอื่น จากเช็คที่ยงั ไม่เรียกเก็บจากการสั่งซือ้ วัตถุดิบและสินค้าซือ้ มาเพื่อจาหน่ายลดลง และมีเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ลดลง และสาหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เป็ นผลจากการลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้า -กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นหลัก เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยหยุด
การซือ้ วัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูปจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนีก้ ารค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีมลู ค่าเท่ากับ 12.40 ล้านบาท และ 23.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี
2560 และปี 2561 ตามลาดับ เกิดจากบริษัทและบริษัทย่อยซือ้ วัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรู ปจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อ
นาไปผลิตและจาหน่าย ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยชาระหนีด้ งั กล่าวเรียบร้อยแล้ว
บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั ระยะเวลาในการชาระหนี ้ (Credit term) จากเจ้าหนีก้ ารค้าประมาณ 7 – 90 วัน ขึน้ อยู่
กับวัตถุดิบแต่ละประเภท โดยมีระยะเวลาชาระหนีใ้ นปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 48 วัน 45 วัน 49 วัน
และ 43 วัน ตามลาดับ ซึง่ บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาชาระหนีใ้ กล้เคียงกันทุกปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหนีอ้ ื่น – กิจการอื่น เท่ากับ 44.87
ล้านบาท 30.13 ล้านบาท และ 41.72 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งเกิดจากการซือ้ ทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์
และเครื่องตกแต่งสานักงาน เป็ นต้น ส่วนเจ้าหนีอ้ ื่น – กิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน มีมูลค่าเท่ากับ 0.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม ปี 2560 เกิดจากการใช้บริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการต่อเติมและปรับปรุ งอาคารโรงงาน และ 3.96 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 เกิดจากเจ้าหนีค้ า่ เช่าที่ดิน อาคารสานักงาน โรงงานและคลังสินค้า และค่าสังหาริมทรัพย์
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และการใช้บริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงงาน ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยชาระหนี ้
ดัง กล่า วเรีย บร้อ ยแล้ว สาหรับ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยมี เ จ้าหนี อ้ ื่ น – กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้องกัน
มูล ค่ า เท่ า กับ 5,000 บาท เกิ ด จากการใช้บ ริ ก ารจากบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ในการต่ อ เติ ม และปรับ ปรุ ง อาคารโรงงาน
(รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ 14 รายการระหว่างกัน)
ส าหรับ รายการอื่ น ได้แ ก่ เจ้า หนี ้ก รรมการ ซึ่ ง เกิ ด จากกรรมการส ารองจ่ า ยค่ า รับ รองลูก ค้า ค่ าเดิ น ทาง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยชาระหนีด้ งั กล่าวแก่กรรมการเรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินมัด
จ าค่ า ห้อ งพัก ที่ มี ก ารจอง และอื่ น ๆ มี มูล ค่ า เท่ า กับ 82.26 ล้า นบาท 76.70 ล้า นบาท และ 76.90 ล้า นบาท ณ วัน ที่
31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามลาดับ
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน เท่ากับ 70.00 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 2.22 ของหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ
โดยเป็ นการกู้ยืมระยะสัน้ จากบริษัทและบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกิ จการและเพื่อ
จัดโครงสร้างทุนของบริษัท ซึง่ ปั จจุบนั ได้ชาระเงินกูร้ ะยะสัน้ ดังกล่าวแล้วทัง้ จานวน
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ รมสรรพากร ภาษี หกั ณ ที่จ่าย ประมาณการรับคืนสิน ค้า
ภาษี ขายรอนาส่ง และอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 9.43 ล้านบาท 8.52 ล้านบาท และ 10.91 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
0.30 ร้อยละ 0.25 และร้อยละ 0.25 ของหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 143.94
ล้านบาท 685.85 ล้านบาท และ 167.30 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 4.57 ร้อยละ 19.89 และร้อยละ 3.79 ของ
หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดของรายการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนที่สาคัญดังนี ้
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนีเ้ งินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบัน การเงิ น เท่ า กั บ 96.28 ล้า นบาท 74.27 ล้า นบาท และ 40.33 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นสัด ส่ ว น
ร้อยละ 3.06 ร้อยละ 2.15 และร้อยละ 0.91 ของหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ เมื่อนาไปรวมกับ
ภาระหนีเ้ งินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี บริษัทและบริษัทย่อยจะมียอด
คงค้างวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทัง้ หมด เท่ากับ 129.48 ล้านบาท 102.06 ล้านบาท และ 54.09
ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 4.11 ร้อยละ 2.96 และร้อยละ 1.23 ของหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของรวม
ตามลาดับ
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ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั การอนุมตั ิและเบิกเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 14.30
ล้านบาท เพื่อซือ้ เครื่องจักรสาหรับโรงงานอบแห้ง ที่จงั หวัดเชียงใหม่ และในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั การอนุมตั ิ
และเบิกวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จานวน 37.90 ล้านบาท เพื่อซือ้ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อขยายโรงงานที่
โครงการมินิแฟคตอรีว่ งั น้อย และเพื่อก่อสร้างอาคารสานักงานแห่งใหม่ที่ลาดพร้าว
ทัง้ นี ้ เงิ นกู้จากสถาบันการเงิ น ระบุเงื่ อนไขต้องรักษาสัดส่วนหนีส้ ินรวมต่อทุน ไม่เกิ น 2.5 เท่า และอัตราส่วน
ทางการเงิน Debt Service Coverage Ratio ไม่ต่ ากว่า 1.5 เท่า ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมี
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0.14 เท่า และ Debt Service Coverage Ratio เท่ากับ 7.38 เท่า ซึง่ แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการรักษาอัตราส่วนทางการเงินได้ดีกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกาหนด
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีภาระหนีเ้ งินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เท่ากับ 0.09 ล้านบาท 34.67 ล้านบาท และ 35.08 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 1.01 และร้อยละ 0.80 ของหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ
เมื่อนาไปรวมกับภาระหนีส้ ินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี บริษัทและบริษัทย่อย
จะมียอดคงค้างทัง้ หมด เท่ากับ 0.24 ล้านบาท 35.44 ล้านบาท และ 35.15 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 1.03 และร้อยละ 0.80 ของหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ สาเหตุที่หนีส้ ิน
ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 มีมลู ค่าสูง เนื่องจากบริษัท
และบริษัทย่อยได้มีการทาสัญญาเช่าทางการเงิ นสาหรับการเช่าที่ดินและการเช่าสิ่งปลูกสร้างระยะยาว
โดยสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าวมีผลเมื่อเดือนตุลาคม 2561
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคมปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เท่ากับ 19.00 ล้านบาท 538.43 ล้านบาท และ 37.51 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 0.60 ร้อยละ 15.62 และร้อยละ 0.85 ของหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ เมื่อนาไปรวมกับ
ภาระหนีเ้ งินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี บริษัทและ
บริษัทย่อยจะมียอดคงค้างวงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทัง้ หมด เท่ากับ 30.40
ล้านบาท 572.78 ล้านบาท และ 50.00 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.96 ร้อยละ 16.62 และร้อยละ
1.13 ของหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ โดยในระหว่างปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีการกูย้ ืม
เงินเพื่อจัดโครงสร้างทุนของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเพื่อลงทุนซือ้ ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้างที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดโครงสร้าง
กลุม่ บริษัท สาหรับป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ผู้กู้
PFC
RBF
TFF

ยอดเงินกูค้ งค้าง
(ล้านบาท)
วัตถุประสงค์การกู้ยมื
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62
JPS Holding
74.00
- ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั้ง ที่ 4/2562
คุณสมชายฯ
448.78
- เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมตั นิ โยบาย
คุณสมชายฯ
50.00
- ที่ จะไม่ พ่ึ ง พิ ง เงิ น กู้ ยื มเงิ น จากกรรมการ
ผู้ให้กู้

รวม

572.78

-

ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทและบริษัทย่อ ยจึง ได้ชาระหนี เ้ งิน กู้แ ละ
ดอกเบีย้ ค้างจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่ นของเจ้าของ เท่ากับ 2,371.22 ล้าน
บาท 2,091.75 ล้านบาท และ 3,869.88 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 75.28 ร้อยละ 60.67 และร้อยละ 87.71 ของหนีส้ นิ
และส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่ นของเจ้าของรวมส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่
เท่ากับ 2,369.62 ล้านบาท 2,092.83 ล้านบาท และ 3,870.27 ล้านบาท สาหรับปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามลาดับ
โดยมีรายละเอียดส่วนของเจ้าของสาคัญดังนี ้
ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชาระแล้ว เท่ากับ 62.00 ล้านบาท
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 620,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 14 มิถนุ ายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
62.00 ล้านบาท เป็ น 320.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 2,580,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทสาหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 320.00 ล้านบาท เป็ น 638.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ม ทุน จานวน 3,180,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ เดิม จึงทาให้ทนุ จดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้
เป็ น 638.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 6,380,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 วันที่ วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 638.00 ล้านบาท เป็ น 1,480.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 8,420,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ เดิม และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ RBF ครัง้ ที่ 2/2561
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากหุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท
ส่งผลให้มีจานวนหุน้ สามัญเป็ น 1,480,000,000 หุน้ และในคราวเดียวกันที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 1,480.00 ล้านบาท เป็ น 2,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 520,000,000
หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพื่ อ เสนอขายต่อ ประชาชนเป็ น ครัง้ แรก (Initial Public Offering : IPO)
หรือคิดเป็ นร้อยละ 26.00 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขาย IPO โดยบริษัทได้ดาเนินการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ส่งผลให้ปัจจุบนั บริษัทมีทนุ จด
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ทะเบียนจานวน 2,000.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 2,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
1 บาท และมีทุนชาระแล้ว 1,480.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 1,480,000,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ และส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ส่วนเกินมูลค่าหุน้ มีมูลค่าเท่ากับ 93.66 ล้านบาท
93.66 ล้านบาท และ 1,248.94 ล้านบาท และส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน มีมลู ค่า
เท่ากับ 94.71 ล้านบาท 94.71 ล้านบาท และ 94.71 ล้านบาท ตามลาดับ เกิดจากการจัดโครงสร้างกลุม่ บริษัท
สาหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถื อ หุ้น
ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้เข้าซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ ือหุน้ สามัญของ TFF BO และ
PFC โดยชาระค่าหุน้ ด้วยหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ RBF ซึ่งส่งผลให้ RBF มีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน TFF BO และ
PFC เท่ากับร้อยละ 99.99 99.97 และ 99.99 ของทุนจดทะเบียน TFF BO และ PFC ตามลาดับ
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จัดสรร
จานวน 1,545.29 ล้านบาท 350.50 ล้านบาท และ 423.93 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 49.06 ร้อยละ
10.17 และร้อยละ 9.61 ของหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ สาเหตุที่กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลมากกว่า
กาไรสุทธิ ประจางวด โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 เป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 1,436.20 ล้านบาท โดยได้ทา
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 10 เมษายน 2561 ในขณะที่บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ สาหรับปี
2561 เท่ า กั บ 321.11 ล้า นบาท ก าไรสะสมยัง ไม่ ไ ด้จั ด สรร ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 เพิ่ ม ขึ น้ จาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ สาหรับงวด 12 เดือน ปี 2562 เท่ากับ
353.54 ล้ า นบาท และมี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั นผลตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 เป็ นจานวน
รวมทัง้ สิน้ 246.00 ล้านบาท โดยได้ทาการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และบริษัทมี
การตัง้ สารองทางกฎหมาย จานวน 110.35 ล้านบาท
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี อัต ราส่ว นหนี ส้ ิ น ต่ อ ส่ว นของเจ้า ของ เท่ า กับ 0.33 เท่ า 0.65 เท่ า และ 0.14 เท่ า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วน
หนีส้ ินต่อส่วนของเจ้าของลดลง เป็ นผลจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 62.00 ล้านบาท เป็ น 638.00 ล้านบาท ตามมติที่
ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 3/2560 วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2560 และมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครั้ง ที่ 5/2560
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และการเพิ่มขึน้ ของกาไรสะสมจากกาไรสุทธิในปี 2560 กอปรกับภาระหนีเ้ งินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ เนื่องจากในวันที่
10 เมษายน 2561 บริษั ท ได้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลสาหรับ ผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2560 เป็ น จ านวนรวมทั้ง สิน้ 1,436.20
ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนที่ มากกว่าการเพิ่มทุนของบริษัทจาก 638.00 ล้านบาท เป็ น 1,480.00 ล้านบาท ตามมติที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 จึงเป็ นผลให้สว่ นของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลง อีกทัง้
บริษัทและบริษัทย่อยมีการกูย้ ืมเงินระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวน 1,400.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนในการจัดโครงสร้างทุนบริษัทและจัดโครงสร้างกลุม่ บริษัทตามที่กล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของเจ้าของลดลง เนื่องจากส่วนของ
เจ้าของเพิ่มขึน้ 1,778.12 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้ จานวน 520 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ RBF ครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,480.00 ล้านบาท เป็ น 2,000.00 ล้าน
บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 520 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท จากการเพิ่มขึน้ ของส่วนเกินมูลค่าหุน้
สามัญจานวน 1,143.23 ล้านบาท จากผลกาไรสุทธิจากการดาเนินงานปี 2562 จานวน 353.54 ล้านบาท และมีการจ่ายเงิน
ปั นผลจานวน 246.00 ล้านบาท ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี
2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวม ลดลง จานวน 813.46 ล้านบาท มาจากเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
ลดลงจานวน 796.03 ล้านบาท การลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้าจานวน 26.50 ล้านบาท และการลดลงของภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
จานวน 9.22 ล้านบาท การเพิ่มขึน้ ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จานวน 15.90 ล้านบาท และหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
จานวน 2.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ และภาระผูกพัน
ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ เท่ากับ 30.48 เท่า
21.45 เท่ า และ 23.14 เท่ า ตามล าดับ ในปี 2560 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี ค วามสามารถในการช าระดอกเบี ย้ ลดลง
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระการชาระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ และกระแสเงินสดจากการดาเนินงานลดลง ซึง่ เป็ นผลมาจาก
สินค้าคงเหลือที่เพิ่มมากขึน้ จากการรองรับการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ซือ้ มาเพื่อจาหน่าย และการสั่งซือ้ วัตถุดิบเพื่อ
รองรับการผลิตของบริษัทย่อย ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการชาระดอกเบีย้ ลดลง เนื่องจากบริษัท
และบริษัทย่อยมีภาระการชาระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ จากเงินกูย้ มื จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและสัญญาเช่าทางการเงินที่
เพิ่มขึน้ ซึ่งสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าวมีผลในเดือนตุลาคม 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถใน
การชาระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ สาเหตุหลัก มาจากการ
เพิ่มขึน้ ของผลกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักภาษี การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ เนื่องจากการลดลงของสินค้า
สาเร็จรู ปและวัตถุดิบ และการเพิ่มขึน้ ของการตัง้ สารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน เท่ากับ 0.20
เท่า 0.12 เท่า และ 0.28 เท่า ตามลาดับ ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถในการชาระภาระผูกพันลดลง
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน มีการชาระคืนเงินกูย้ ืมจาก
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทย่อยจ่ายเงินปั นผลก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน กอปรกับกระแส
เงิ น สดจากการดาเนิ นงานลดลง และในปี 2561 บริษั ท และบริษั ทย่อยมีค วามสามารถในการชาระภาระผูก พันลดลง
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เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ชาระคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน ชาระคืนเงินกูย้ ืมจาก
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และจ่ายเงินปั นผล สาหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนความสามารถในการ
ชาระภาระผูกพันเพิ่มขึน้ เป็ น 0.28 เท่า สาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันลดลง สุทธิ 1,107.26 ล้านบาท
ในขณะที่ กระแสเงินสดจากการดาเนินงานปี 2562 เพิ่มขึน้ 148.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1,539.54
ล้านบาท 1,648.15 ล้านบาท และ 2,659.17 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 48.88 ร้อยละ 47.81 และร้อยละ 60.27
ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ โดยมีรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่สาคัญ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี ้
การค้าและลูกหนีอ้ ื่น และสินค้าคงเหลือ ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์
หมุน เวี ยนเพิ่ม ขึน้ จากการเพิ่มขึน้ ของลูก หนี ก้ ารค้าและลูกหนี อ้ ื่น และสิน ค้าคงเหลือ และ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จากการเพิ่มขึน้ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนีก้ ารค้า
และลูกหนีอ้ ื่น
บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 634.77 ล้าน
บาท 670.05 ล้านบาท และ 375.14 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 20.15 ร้อยละ 19.44 และร้อยละ 8.50 ของหนีส้ ิน
และส่วนของเจ้าของรวม ตามลาดับ โดยมีรายการหนีส้ นิ หมุนเวียนที่สาคัญ ได้แก่ เจ้าหนีก้ ารค้า และ ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 2.43 เท่า
2.46 เท่า และ 7.09 เท่า ตามลาดับ และมี อัต ราส่ว นสภาพคล่อ งหมุน เร็ว เท่า กับ 1.40 เท่า 1.34 เท่า และ 5.27 เท่า
ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินหมุนเวียนลดลงจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน และส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่
ปี ในขณะเดียวกันสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนี ้
อื่น จึงเป็ นผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึน้ นอกจากนีห้ ากพิจารณ าวงจรเงินสด
(Cash cycle) ของบริษัทและบริษัทย่อย จะเห็นว่าวงจรเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ
88 วัน 113 วัน และ 114 วัน โดยสาเหตุที่บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวโน้มวงจรหมุนเวียนเงินสดสูงขึน้ ในปี 2561 เนื่องจาก
บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายสินค้าให้กบั ลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึน้ ซึ่งลูกค้าดังกล่าวมีเครดิตเทอมยาว จึงทาให้บริษัทมียอด
ลูกหนีก้ ารค้าเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยนานขึน้ นอกจากนี ้ ต้นทุนขายของสินค้าและ
บริการ และสินค้าสาเร็จรูปคงเหลือเฉลีย่ เพิ่มขึน้ จึงทาให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ นานขึน้ ในขณะที่
บริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาชาระหนีล้ ดลง เป็ นผลจากการลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้า -กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ น หลัก
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยหยุดการซือ้ วัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูปจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กระแสเงินสด
ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนินงาน
เท่ากับ 322.31 ล้านบาท 337.08 ล้านบาท และ 485.57 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสด
สุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนินงานลดลงจากปี 2559 จานวน 136.93 ล้านบาท เนื่องจากกาไรสุทธิ ที่เพิ่มขึน้ ในปี 2560
ในขณะที่ลกู หนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ และปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มา
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จากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน 14.77 ล้านบาท เนื่องจากกาไรสุทธิลดลงในปี 2561 ลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ ในขณะที่เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นลดลง สาหรับปี 2562 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มขึน้ จากปี 2561 จานวน 148.49 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้
ของผลกาไรจากการดาเนินงานก่อนหักภาษี การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ และ การเพิ่มขึน้ ของการตัง้ สารองค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงาน ในขณะที่ ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นลดลง
ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน เท่ากับ
(288.32) ล้านบาท (292.28) ล้านบาท และ (132.96) ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุน
ก่ อ สร้า งอาคารสานัก งานแห่ง ใหม่แ ละงานปรับ ปรุ ง โรงงานและเครื่อ งจัก รสาหรับ โรงงานอบแห้ง ที่ จัง หวัด เชี ย งใหม่
และในปี 2561 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยการลงทุน ซื อ้ ที่ ดิ น ที่ โ ครงการมิ นิ แ ฟคตอรี่ วัง น้อ ยและนิ ค มอุต สาหกรรมไฮเทค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขยายโรงงานผลิตและคลังสินค้า สาหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหาริมทรัพย์ใน
การลงทุน เท่ากับ 67.13 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ ที่ดินเปล่าที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยลงทุนซือ้ เมื่อปี 2548
เพื่อรองรับการขยายการผลิตและเพื่อใช้เป็ นคลังสินค้าในอนาคต ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ขยายโรงงานและคลังสินค้า
ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิ น เท่ากับ
(102.10) ล้านบาท (16.04) ล้านบาท และ 633.53 ล้านบาท ตามลาดับ โดยในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้รบั เงินจาก
การออกหุน้ สามัญจากการปรับโครงสร้างกลุม่ บริษัท อย่างไรก็ตาม ในปี ดงั กล่าวบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินสูง เนื่องจากบริษัทย่อยมีจ่ายเงินปั นผลก่อนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เพื่อจัดโครงสร้าง
กลุม่ บริษัท และในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดการเงินจากการได้รบั การสนับสนุนเงินกู้
จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและจากสถาบันการเงินและจากการออกหุน้ สามัญจากการปรับโครงสร้างกลุม่ บริษัท
ถึงแม้วา่ จะมีการจ่ายเงินปั นผล จานวน 1,436.20 ล้านบาท แล้วก็ตาม สาหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดรับจาก
การออกหุน้ สามัญ จานวน 1,716.00 ล้านบาท เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน จานวน 519.40 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกูย้ มื จาก
บุคคลหรือกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันและจากสถาบันการเงิน จานวน 1,315.15 ล้านบาท จ่ายเงิ นปั นผล 246.00 ล้านบาท
และจ่ายค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน จานวน 40.73 ล้านบาท
14.4 ปั จจัยที่อาจมีผลต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้
แล้วในหัวข้อปั จจัยความเสีย่ ง มีรายละเอียดดังนี ้
การลดลงของกาไรต่อหุน้ เนื่องจากจานวนหุน้ ที่เพิ่มขึน้ จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อ
ประชาชนในครัง้ นี ้
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 3/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
62.00 ล้านบาท เป็ น 320.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 2,580,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
เพื่อจัดโครงสร้างกลุม่ บริษัทสาหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 5/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้เ พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 320.00 ล้านบาท เป็ น 638.00

(14) การวิเคราะห์คาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 226

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินการ

ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 3,180,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่กลุม่
ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม จึ ง ท าให้ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น 638.00 ล้า นบาท แบ่ ง ออกเป็ น หุ้น สามัญ 6,380,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 638.00 ล้าน
บาท เป็ น 1,480.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 8,420,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และ
เสนอขายให้แก่กลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิม และที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ RBF ครัง้ ที่ 2/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมตั ิให้
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้จากหุน้ ละ 100 บาท เป็ นหุน้ ละ 1 บาท ส่งผลให้มีจานวนหุน้ สามัญเป็ น 1,480,000,000 หุน้
และในคราวเดี ย วกัน ที่ ป ระชุม ได้มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้เ พิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นจาก 1,480.00 ล้า นบาท เป็ น 2,000.00 ล้า นบาท
โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่ มทุน จ านวน 520,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพื่ อ เสนอขายต่อ ประชาชนเป็ น
ครัง้ แรก (Initial Public Offering : IPO) โดยบริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกั บกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2561 ส่งผลให้ปัจจุบนั บริษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 2,000.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน
2,000,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท และมีทุนชาระแล้ว 1,480.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน
1,480,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
จากข้อมูลงบการเงินที่ตรวจสอบสาหรับ ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสาหรับปี ที่เป็ นส่วนของเจ้าของของ
บริษัทใหญ่ จานวน 352.78 ล้านบาท มีจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ โดยไม่รวมหุน้ สามัญซือ้ คืน
จานวน 1,582,575,300 หุน้ โดยกาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคา่ เท่ากับ 0.22 บาทต่อหุน้

(14) การวิเคราะห์คาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 227

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

ลาดับ

1.

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
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(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวเบญจวรรณ โตนวล

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท
- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
- คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่
137/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร สัมมนาและประชุม
เชิงปฏิบตั ิการในหัวข้อ “Current
Complex and Practical Issues in
Patent, Trade Secret and
Trademark Litigation

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพ
พลาย จากัด (มหาชน)
กรรมการในคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อ
พิจารณาศึกษาเรื่องผักและผลไม้และ
สมุนไพร สภาผูแ้ ทนราษฏร
ผูพ้ ิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง รุ น่ ที่ 12
ที่ปรึกษาสานักงานผูแ้ ทนประจา
ประเทศไทย Eastland Food
Corporation จากัด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการประจากระทรวงพาณิชย์

ผลิตและจาหน่ ายวัต ถุ ท่ี ใ ช้
เป็ นส่ ว นผส มใ นอ า ห าร
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

2562 – ปั จจุบนั

2560 – ปั จจุบนั

2555 – ปั จจุบนั

2560 – 2562

เอกสารแนบ 1 – หน้า 1

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

หาแหล่งจัดซือ้ สินค้าหรือ
บริการเกี่ยวกับอาหาร
สินค้าอุปโภคในประเทศ
ไทย
หน่วยงานราชการ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

1.

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
(ต่อ)

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2558 – 2562

2559 - 2560

2

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด
และวางแผน (รักษาการ)
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ปริญญาเอก
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพธนบุรี
ปริญญาโท
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี

กรรมการอนุกรรมาธิการพาณิชย์ ใน
คณะกรรมาธิการพาณิชย์
อุตสาหกรรมและแรงงานสภานิติ
บัญญติแห่งชาติ
กรรมการ / ที่ปรึกษา บริษัท เอสคู
แลป คลินิก (เอเชีย) จากัด

2555 – 2558

ที่ปรึกษา บจก.บูตคิ คอนซัลติง้ กรุ ๊ป

2554 – 2559

ผูพ้ ิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง รุ น่ ที่ 9
กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการบริหาร / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายตลาดและวางแผน (รักษาการ)
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
กรรมการ PT RBFOOD
MANUFAKTUR INDONESIA

- คูส่ มรสนางเพ็ชรา รัตน 28.93% 2534 - ปัจจุบนั
ภูมิภิญโญ
- บิดาพ.ต.พญ.จัญจิดา คูส่ มรส
รัตนภูมิภิญโญ
ถือหุน้ อีก
และพญ.สนาธร รัตนภูมิ 28.93%
ภิญโญ
2561 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 – หน้า 2

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ

ให้บริการทาแผนธุรกิจและ
ขยายตลาดด้านการรักษา
โรคมะเร็ง
ให้คาปรึกษาด้านการ
บริหาร
หน่วยงานราชการ

ผลิตและจาหน่ ายวัต ถุ ท่ี ใ ช้
เป็ นส่ ว นผส มใ นอ า ห าร
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนม
ปัง

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

2.

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
(ต่อ)
(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
วันที่ 29 สิงหาคม 2561

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ น่ ที่ 121/2015 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร วปอ. วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ว.ป.อ.ปรอ17) 47)

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2559 - ปัจจุบนั

2556 – ปั จจุบนั

2555 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

2528 - ปัจจุบนั

2528 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 – หน้า 3

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
กรรมการ PT RBFOOD SUPPLY
INDONESIA

ประเภทธุรกิจ

จาหน่ายเกล็ดขนมปัง แป้ง
ประกอบอาหาร และวัตถุ
แต่งกลิ่นรส
Legal Representative R&B FOOD จาหน่ายเกล็ดขนมปังและ
SUPPLY VIETNAM LIMITED
แป้งประกอบอาหาร
LIABILITY COMPANY
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
ขายส่งเคมีภณ
ั ฑ์ทาง
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด
อุตสาหกรรม การขายส่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
กรรมการ
ผลิต จาหน่ายส่งออก พืช
บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จากัด
ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ
กิจการโรงแรม
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก
อื่นๆโรงแรมและรีสอร์ท
แร็นซ์ จากัด
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
เข้าถือหุน้ ในบริษัทอื่น
บริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ จากัด

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

3.

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

68

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวเพ็ชรา อุณหโชค

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท
- SCIENCE TEACHING
AMERICAN UNIVERSITY,
WASHINGTON DC
ปริญญาตรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ น่ ที่ 121/2015 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board
Nomination and Compensation
Program (BNCP) รุ น่ ที่ 3/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)
28.93%

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

- คูส่ มรสดร.สมชาย
2534 - ปัจจุบนั
รัตนภูมิภิญโญ
- มารดาพ.ต.พญ.จัญจิ
คูส่ มรส
ดา รัตนภูมิภิญโญ
ถือหุน้ อีก
และพญ.สนาธร รัตนภูมิ 28.93%
ภิญโญ
- อานายสุรนาถ กิตติ
2561 - ปัจจุบนั
รัตนเดช และอานาย
ธีรพัฒน์ ญาณาณธรกุล
2561 - ปัจจุบนั

2552 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 – หน้า 4

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายบริหาร
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก
แร็นซ์ จากัด
กรรมการ
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด

ผลิตและจาหน่ายวัตถุท่ใี ช้
เป็ นส่วนผสมในอาหาร
(Food Ingredients) และ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น
จากัด
กรรมการ
บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จากัด

ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
อื่นๆโรงแรมและรีสอร์ท
ขายส่งเคมีภณ
ั ฑ์ทาง
อุตสาหกรรม การขายส่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ผลิต จาหน่ายส่งออก พืช
ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ
กิจการโรงแรม

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

4.

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นายรัตน์ ด่านกุล
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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(ชื่อ-สกุลเดิม)
- -ไม่มี-

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
วันที่ 29 สิงหาคม 2561

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี
- คณะนิตศิ าสตร์ สาขาวิชา
นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ น่ ที่ 137/2017 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board
Nomination and Compensation
Program (BNCP) รุ น่ ที่ 2/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบนั

กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/กรรมการ
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่ ายวัต ถุ ท่ี ใ ช้
เป็ นส่ ว นผส มใ นอ า ห าร
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

2545 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษัท ดุลยภาพ 6 จากัด

อสังหาริมทรัพย์

2520 - ปัจจุบนั ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท กรุ งไทยแทรคเตอร์ จากัด
5.

ผศ.ศุภสิน สุรยิ ะ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
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ปริญญาโท
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
Utah State University U.S.A

-

เอกสารแนบ 1 – หน้า 5

-

2560 - ปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์
แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด
(มหาชน)

น าเข้า รถแทรคเตอร์ และ
เ ค รื่ อ ง จั ก ร กล หนั ก จ า ก
ต่างประเทศ
ผลิตและจาหน่ ายวัต ถุ ท่ี ใ ช้
เป็ นส่ ว นผส มใ นอ า ห าร
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

5.

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

42

ปริญญาตรี
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ น่ ที่ 137/2017 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปริญญาโท
- Master of Business
Administration (Finance) Central
Michigan University
ปริญญาตรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
ไฟฟ้ากาลัง สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation
Program (DAP) รุ น่ ที่ 121/2015

ผศ.ศุภสิน สุรยิ ะ (ต่อ)
- กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
6.

นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
และการเงิน
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นายสุรนาถ อุณหโชค

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2548 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั

หลานนางเพ็ชรา รัตน
ภูมิภิญโญ และพี่ชาย
นายธีรพัฒน์ ญาณาธร
กุล

0.01%

2560 - ปัจจุบนั

2545 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 – หน้า 6

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ผศ.สานักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถาบันการศึกษา

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหารกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จากัด

ผลิตและจาหน่ ายวัต ถุ ท่ี ใ ช้
เป็ นส่ ว นผส มใ นอ า ห าร
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

สถาบันการศึกษา

ผลิต จาหน่ายส่งออก พืช
ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ
กิจการโรงแรม

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

6.

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช
(ต่อ)
-

-

-

-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Director Certification Program
(DCP) รุ น่ ที่ 220/2016 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร How to
Develop a Risk Management
Plan (HRP) 9/2016 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Financial Statements for
Directors (FSD) รุ น่ ที่ 2017/32
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board
Nomination and Compensation
Program (BNCP) รุ น่ ที่ 3 /2018

เอกสารแนบ 1 – หน้า 7

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

6.

นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช
(ต่อ)

7.

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ
(ปี )

40

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Strategic CFO in Capital
Markets Program (CFO) รุ น่ ที่
5/2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chief
Financial Officer Certification
Program (CFO) รุ น่ ที่ 20/2016
สภาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
งบประมาณเพื่อการวางแผนและ
ทากาไร รุ น่ ที่ 2/2556 โดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปริญญาโท
- คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

หลานนางเพ็ชรา รัตน
ภูมิภิญโญ และน้องชาย
นายสุรนาถ กิตติรตั น
เดช

เอกสารแนบ 1 – หน้า 8

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2547 - ปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั กิ าร
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่ ายวัต ถุ ท่ี ใ ช้
เป็ นส่ ว นผส มใ นอ า ห าร
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตั กิ าร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นายธีรพัฒน์ อุณหโชค

- คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 121/2015 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
8.

วันที่ 29 สิงหาคม 2561
พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิ
ภิญโญ
- กรรมการบริษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
วันที่ 29 สิงหาคม 2561

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)

37

ปริญญาโท
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
- คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
บัญฑิต (พบ.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation
Program (DAP) รุ น่ ที่ 141/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

- บุตรดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ และนาง
เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
- พี่สาวพญ.สนาธร รัตน
ภูมิภิญโญ

เอกสารแนบ 1 – หน้า 9

10.82%

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด

ขายส่งเคมีภณ
ั ฑ์ทาง
อุตสาหกรรม การขายส่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
ผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนม
ปัง

2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ PT RBFOOD
MANUFAKTUR INDONESIA

2560 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก
แร็นซ์ จากัด

2561 – ปั จจุบนั

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

จาหน่ายเกล็ดขนมปัง แป้ง
ประกอบอาหาร และวัตถุ
แต่งกลิ่นรส

2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ PT RBFOOD
MANUFAKTUR INDONESIA

ผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนม
ปัง

ผลิตและจาหน่ ายวัต ถุ ท่ี ใ ช้
เป็ นส่ ว นผส มใ นอ า ห าร
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ขายส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
อื่นๆโรงแรมและรีสอร์ท

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

8.

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ (ต่อ)

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)

- แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
สถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศ
ไทย

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2561 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จากัด

2559 - ปัจจุบนั

กรรมการ
บริษัท แฮร์ดอ็ กเตอร์ คลินิก จากัด
แพทย์ประจาแผนกผิวหนัง
โรงพยาบาลพระมงกุฏ
กรรมการ
บริษัท แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิรท์
จากัด
แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
กรรมการ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบนั
2552 - ปัจจุบนั

9.

พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
- กรรมการบริษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
วันที่ 29 สิงหาคม 2561

31

ปริญญาตรี
- คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
บัณฑิต (พบ.) ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation
Program (DAP) รุ น่ ที่ 144/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

- บุตรดร.สมชาย รัตน
ภูมิภิญโญ และนางเพ็ช
รา รัตนภูมิภิญโญ
- น้องสาว พ.ต.พญ.จัณ
จิดา รัตนภูมิภิญโญ

10.82%

2557 – 2559
2560 - ปัจจุบนั

2562 - ปัจจุบนั

2561 - ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 – หน้า 10

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

กรรมการ
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก
แร็นซ์ จากัด
กรรมการ PT RBFOOD
MANUFAKTUR INDONESIA

ประเภทธุรกิจ
ผลิต จาหน่ายส่งออก พืช
ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ
กิจการโรงแรม
ร้านขายปลีกเครื่องสาอาง
สถานรักษาพยาบาล
คลินิกเวชกรรม ผลิต นาเข้า
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เวช
สาอาง
สถานรักษาพยาบาล
ผลิตและจาหน่ ายวัต ถุ ท่ี ใ ช้
เป็ นส่ ว นผส มใ นอ า ห าร
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
อื่นๆโรงแรมและรีสอร์ท
ผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนม
ปัง

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

9.

10.

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
(ต่อ)
นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย
- กรรมการบริหาร
- ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บัญชีและการเงิน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- เลขานุการบริษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)

- แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม
ตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี
42

ปริญญาโท
- คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2559 - ปัจจุบนั

-

ปริญญาตรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Company Reporting Program
(CRP) รุ น่ 17/2017 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Effective Minutes Taking (EMT)
รุ น่ 38/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

2557 - 2558
2560 - ปัจจุบนั

2549 - ปัจจุบนั

2560 - 2562

เอกสารแนบ 1 – หน้า 11

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
แพทย์ประจาบ้าน โรงพยาบาล
รามาธิบดี
แพทย์ โรงพยาบาลชลประทาน
กรรมการบริหาร / ผูช้ ่วยประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
เลขานุการบริษัท
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จากัด
กรรมการ
บริษัท ชิค แอนด์ คูล ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด

ประเภทธุรกิจ
สถานรักษาพยาบาล
สถานรักษาพยาบาล
ผลิตและจาหน่ ายวัต ถุ ท่ี ใ ช้
เป็ นส่ ว นผส มใ นอ า ห าร
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ผลิต จาหน่ายส่งออก พืช
ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ
กิจการโรงแรม
กิจการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ และ
ดาเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

10.

นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย
(ต่อ)

11.

นางบุษกร มาโนชกุล
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวยุพา กีรตินวพงศ์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)

-

-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board
Reporting Program (BRP) รุ น่
22/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Company Secretary Program
(CSP) รุน่ 78/2017 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
52

ปริญญาโท
- คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ปริญญาตรี
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
บัญชี มหาวิทยาเกษมบัณฑิต
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรเป็ นผูจ้ ดั ทาบัญชี
ขึน้ ทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชี
หลักสูตรการพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องด้านบัญชีตามหลักเกณฑ์

เอกสารแนบ 1 – หน้า 12

2534 - ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี / สมุหบ์ ญ
ั ชี
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่ ายวัต ถุ ท่ี ใ ช้
เป็ นส่ ว นผส มใ นอ า ห าร
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

11.

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง
นางบุษกร มาโนชกุล (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร

ทีก่ าหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า สาหรับผู้จัดทาบัญชี
2562
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร 5 Steps
New TFRS 15 : ผลกระทบทาง
บัญชี-ภาษี จานวน 7 ชั่วโมง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรภาษี
อากรสาหรับธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ รุ น่ ที่ 1/61 (หลักสูตรที่2)
จานวน 6 ชั่วโมง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร TFRS
ทุกฉบับ ปี 2562 รุ น่ ที่ 2/62
(หลักสูตรที่ 7) จานวน 3 ชั่วโมง
2561
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรงบ
การเงินรวม Pack5 และปั ญหาใน
การจัดทางบการเงินรวม จานวน 7
ชั่วโมง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร TFRS
ทุกฉบับปี 2561 รุน่ ที่ 2/61
(หลักสูตรย่อย 401) จานวน 6
ชั่วโมง
เอกสารแนบ 1 – หน้า 13

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ลาดับ

12.

รายชื่อ/ตาแหน่ง / วันทีไ่ ด้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

53

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวมนพัทธ์ ชะโลธร

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร
-

สัดส่วน
ถือหุ้น
ใน
บริษัท
(%)
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2560 – ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จากัด (มหาชน)
2559 – 2560

2555 - 2559

เอกสารแนบ 1 – หน้า 14

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ผูช้ ่วยรองประธานฝ่ ายบริหารการเงิน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย
แลนด์) จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์งบการเงิน
บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ จากัด

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ ายวัต ถุ ท่ี ใ ช้
เป็ นส่ ว นผส มใ นอ า ห าร
( Food Ingredients) แ ล ะ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ให้บริการสินเชื่อ

นาเข้าและจาหน่ายอุปกรณ์
เครื่องครัว และผลิตภัณฑ์ส
แตนเลส

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
บริษัท
รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอานาจ
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
ควบคุม
1.
ซัพพลาย
1. นางเบญจวรรณ
รัตนประยูร
x xxx xxxx (<0.01%)
2. ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
xx @ / // ///(28.93%) //// #
xx @ //
///(<0.01%) //// #
3. นางเพ็ชรา
รัตนภูมิภิญโญ
xx @ / // ///(28.93%) //// #
xx @ //// #
4. นายรัตน์
ด่านกุล
xx xxx xxxx
5. ผศ.ศุภสิน
สุรยิ ะ
xx xxx xxxx (<0.01%)
6. นายสุรนาถ
กิตติรตั นเดช
xx / // ///(0.36%)

บริษัทย่อย
2.

3.

4.

5.

6.

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

xx //// #

## ////

xx @ ////

xx @ ////

xx //// #

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

7. นายธีรพัฒน์
ญาณาธรกุล
xx / // (0.35%)
xx @
xx
8. พ.ต.พญ.จัณจิดา
รัตนภูมิภิญโญ
xx @ ///(8.01%)
xx @ ///(<0.01%)
xx ///(<0.01%)
xx
9. พญ.สนาธร
รัตนภูมิภิญโญ
xx @ ///(8.01%)
xx @ ///(<0.01%)
xx
10. นายสุรชัย
ปรัชญาโณทัย
/ // /// (0.035%)
11. นางบุษกร
มาโนชกุล
// /// ( 0,025 %)
12. นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร
//
หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการอิสระ, xxxx = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผูบ้ ริหาร, /// = ผูถ้ ือหุน้ , //// = ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 เป็ นผูถ้ ือหุน้ , # = ผูท้ ่เี กี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็ นกรรมการ ## = ผูม้ ีอานาจลงนามที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)
2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อานาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทนัน้ ๆ

เอกสารแนบ 1 – หน้า 15

7.

##

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

1. นางเบญจวรรณ
2. ดร.สมชาย

รัตนประยูร
รัตนภูมิภิญโญ

บริษัท
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
ซัพพลาย
x xxx xxxx
xx @ / // ///(28.93%) //// #

3. นางเพ็ชรา

รัตนภูมิภิญโญ

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

4. นายรัตน์

ด่านกุล

xx xxx xxxx (0.015%)

5. ผศ.ศุภสิน
6. นายสุรนาถ

สุรยิ ะ
กิตติรตั นเดช

xx xxx xxxx (<0.01%)
xx / // ///(0.36%)

7. นายธีรพัฒน์
8. พ.ต.พญ.จัณจิดา

ญาณาธรกุล
รัตนภูมิภิญโญ

xx / // (0.35%)
xx @ ///(8.01%)

///(29.69%)

///(33.33%)

9. พญ.สนาธร

รัตนภูมิภิญโญ

xx @ ///(8.01%)

///(29.69%)

///(33.33%)

10. นายสุรชัย

ปรัชญาโณทัย

/ // /// (0.035%)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอานาจ
ควบคุม

11. นางบุษกร
มาโนชกุล
12. นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15

xx @ ////

xx @ ///
(35.00%)

////

//// #

//// #

xx @ //
///(40.62%)
xx @ //
///(33.33%)
xx ///
(<0.01%)

// /// ( 0,025 %)
//

หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการอิสระ, xxxx = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม,

/ = กรรมการบริหาร, // = ผูบ้ ริหาร, /// = ผูถ้ ือหุน้ , //// = ผูท้ ่เี กี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็ นผู้

ถือหุน้ , # = ผูท้ ่เี กี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็ นกรรมการ ## = ผูม้ ีอานาจลงนามที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)

2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อานาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทนัน้ ๆ
เอกสารแนบ 1 – หน้า 16

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

รายชื่อบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริษัท
บริษัทย่อย
1. บจก. ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ (TFF)
2. บจก. เบสท์ โอเดอร์ (BO)
3. บจก. พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ (PFC)
4. R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED
LIABILITY COMPANY (RBVN)
5. PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (RBINT)
6. PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA
(RBINM)
7. TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI
(RBCH)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
8. บจก.เจ. พี. เอส. โฮลดิง้
9. บจก.ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น
10. บจก.ดุลยภาพ 6
11. บจก.แฮร์ด็อกเตอร์ คลินิก
12. บจก.แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิรท์
13. บจก.แฮร์ด็อกเตอร์ พระราม2
14. บจก.สยาม โตเกียว เทรดดิง้
15. บจก.สกาย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆโรงแรมและรีสอร์ท
ขายส่งเคมีภณ
ั ฑ์ทางอุตสาหกรรม การขายส่งผลิตภัณฑ์
อาหารอื่นๆ
ผลิต จาหน่ายส่งออก พืช ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ
กิจการโรงแรม
จาหน่ายเกล็ดขนมปั งและแป้งประกอบอาหาร
จาหน่ายเกล็ดขนมปั ง แป้งประกอบอาหาร และวัตถุแต่ง
กลิน่ รส
ผลิตและจาหน่ายเกล็ดขนมปั ง
จาหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ และรส เกล็ดขนมปั ง แป้ง
ประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง
เข้าถือหุน้ ในบริษัทอื่น
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จาหน่ายเครือ่ งสาอาง
คลินิกเวชกรรม ผลิต นาเข้า จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เวช
สาอาง
ให้บริการทรีทเม้นท์เส้นผม
ตัวแทน นายหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทกุ ประเภท
นายหน้าจัดหาสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด
จาหน่ายและติดตัง้ ระบบเครือ่ งฟอกอากาศ พัดลม
เครือ่ งดูดอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทัง้ อะไหล่
และอุปกรณ์

เอกสารแนบ 1 – หน้า 17

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร.สมชาย

นางเพ็ชรา
นายสุรนาถ
นายธีรพัฒน์
พ.ต.พญ.จัณจิดา
พญ.สนาธร
นางสาวดาวอรุณ
นางสาว Thai
Mr. Harijadi

รัตนภูมิภิญโญ
รัตนภูมิภิญโญ
กิตติรตั นเดช
ญาณาธรกุล
รัตนภูมิภิญโญ
รัตนภูมิภิญโญ
อุณหโชค
Son Anh
Soedarjo

บจก. ไทย เฟลเวอร์ บจก. เบสท์ โอ
แอนด์ แฟรกแร็นซ์
เดอร์ (BO)
(TFF)
xx @
xx @

xx @
xx

บจก. พรีเมี่ยม
ฟู้ดส์ (PFC)
xx
xx
xx @

R&B FOOD SUPPLY PT RBFOOD PT RBFOOD
SUPPLY
MANUFAKTUR
VIETNAM
INDONESIA
LIMITED LIABILITY INDONESIA
COMPANY (RBVN)
(RBINT)
(RBINM)
##
xx @
xx @

xx @
xx @
xx @
xx @

xx
xx
xx

xx

##
xx

หมายเหตุ : 1) XX = กรรมการ @ = กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม ## = ผูม้ ีอานาจลงนามที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)

เอกสารแนบ 2 -หน้า 1

xx

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

##

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ได้แต่งตัง้ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด ให้ปฏิบตั ิงานเป็ น
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีบุญเรือง ซึ่งดารง
ตาแหน่งเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ทาหน้าที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทาการ
ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกลุม่ บริษัทภายในประเทศ และแต่งตัง้ A&C Auditing
and Consulting Co.,LTD โดย Mr.Nguyen Ngoc Thanh และ Registered Public Accountants Paul Hadiwinata
Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan โดย Mr.Saur Sitanggang เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของ RBVN บริษัทย่อย
ในประเทศเวียดนาม และ RBINT บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (RBINM และ RBCH ยังไม่เริม่ ดาเนินการเชิงพาณิชย์
จึงยังไม่แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอทุก
ไตรมาส ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัดและนางสาววัลดี
สี บุ ญ เรื อ ง รวมถึ ง A&C Auditing and Consulting Co.,LTD โดย Nguyen Ngoc Thanh และ Registered Public
Accountants Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan โดย Saur Sitanggang เป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในของ RBVN บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และ RBINT บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียแล้ว ได้ลงความเห็นว่ามี
ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวเนื่องจากมีความเป็ นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน จากรายงานการตรวจสอบภายในของผูต้ รวจสอบภายในดังกล่าว ไม่พบประเด็นสาคัญที่มีผล
ต่อระบบการควบคุมภายแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ บริษัทกาหนดให้มีระบบการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น และกาหนดนโยบายบรรษัทภิบาล
เพื่อกาหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหารระดับสูง ฝ่ ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการศึกษาและทาความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รบั ผิดชอบ และปฏิบตั ิให้
ถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
ประวัตินางสาววัลดี สีบุญเรือง (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศ)
: ปริ ญ ญาตรี สาขาทฤษฎี บั ญ ชี คณะพาณิ ช ยศาสตร์แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
การทางาน
: พ.ศ. 2537 – ปั จจุบนั
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จากัด
พ.ศ. 2533 – 2537
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด
พ.ศ. 2529 – 2533
Audit Senior
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829
การศึกษา

เอกสารแนบ 3 -หน้า 1

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ประกาศนียบัตร

: - หลักสูตรสาหรับกรรมการบริษัท (Director Accreditation Program: DAP)
รุ ่ น ที่ 32/2005 จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย ( Thai Institute of
Directors Association: IOD)
- หลักสูตรสาหรับกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program: ACP) รุ ่นที่ 4/2005
จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย ( Thai Institute of Directors
Association: IOD)

ประวัติ Mr.Nguyen Ngoc Thanh (ผูต้ รวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศเวียดนาม)
Education
: Master degree of Business Administration, University of Economics Ho Chi Minh
City
: Bachelor degree of Economics ( Major in Finance, Monetary and Credit) ,
University of Economics Ho Chi Minh City
Work Experiences
: 2002 - Present Deputy General Director, A&C Auditing and Consulting
Co.,LTD
Professional Licenses
: Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA)
: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Certificates
: IFRS program issued by ICAEW
: Certificate for practicing service on tax procedure
ประวัติ Mr.Saur Sitanggang (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย)
Education
: Bachelor degree STIE YAI Jakarta, Indonesia
Work Experiences
: 2017 – Present Partner at Registered Public Accountants Paul Hadiwinata
Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan
2016 – 2017
Director at registered public Accountants
Hadibroto&Rekan,
2004 – 2008
Manager at PT Cetta Solusi Bisnis, tax consultants
1995 – 2004
Hans Tuanakotta&Mustofa, Member of Deloitte
Professional Licenses
: Public accountant AP.1393 (License No.719.KM.1/2017)
Consultant Tax License (License No. Kep-2835/IP.B/PJ/2015)
Certificates
: Certified Public Accountant, No.C001903
: Taxation Certified, No.Kep-001/USKP.01/I/2014)

เอกสารแนบ 3 -หน้า 2

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สนิ
ทรัพย์สินที่ประเมิน
1. ประเมินค่าเช่าที่ดนิ
ตั้ ง อยู่ ที่ ซอยโพธิ์ แ ก้ ว 3 แยกจากถนนโพธิ์ แ ก้ ว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ (ลาดพร้าว)
ปั จจุ บั น เป็ นที่ ตั้ ง โรงงาน คลั ง สิ น ค้ า และห้ อ ง
รับรองลูกค้า
เนื้อที่ดนิ
ส่วนที่ 1 : โฉนดเลขที่ 58373
2-3-26 ไร่
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และ
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย
(RBF)
ส่วนที่ 2 : โฉนดเลขที่ 64609 ,
6-1-4 ไร่
64610 , 64611 , 64612 ,
64613 , 64614 , 64616 ,
69340 , 69341 , 69342 ,
69343 , 69346 , 78905 ,
254047
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์:
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน / ชื่อผู้
ประเมินหลัก

6 พ.ย.2560

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จากัด / นางกาญจนา
ชนะกานนท์

เอกสารแนบ 4 – หน้า 1

วัตถุประสงค์
การประเมิน

วิธีการประเมิน

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

วิธีคิดจากรายได้
(Income
Approach)

ราคาประเมิน

ราคาประเมิน บาท/ตร.ว./ปี
ล้านบาท/ปี
ส่วนที่ 1
938.94
0.78
ส่วนที่ 2
938.94
2.39
ส่วนที่ 3
938.94
.015
ส่วนที่ 4
938.94
0.15
- กาหนดปรับเพิม่ ค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ประเมิน
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย
(RBF)
ส่วนที่ 3 : โฉนดเลขที่ และ 6876
155452
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย
(RBF)
ส่วนที่ 4 : โฉนดเลขที่ 62093
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย
(RBF)

ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน / ชื่อผู้
ประเมินหลัก

10-2-84 ไร่

0-1-62 ไร่

เอกสารแนบ 4 – หน้า 2

วัตถุประสงค์
การประเมิน

วิธีการประเมิน

ราคาประเมิน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ทรัพย์สินที่ประเมิน
2. ประเมินค่าเช่าที่ดิน
ตั้ ง อยู่ ที่ ถ .สายปากน้ า -หาดทรายรี ต.ปากน้ า
อ.เมือง จ.ชุมพร (ชุมพร) ปั จจุบันเป็ นที่ตั้งโรงแรม
ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ โรงแรม Novotel ชุมพร
เนื้อที่ดนิ
โฉนดเลขที่ ,3125 ,6221 ,6721
58--078.50 ไร่
6586, ,53715 ,53716 ,6126
7065, ,8687 18481, ,38394
38395
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บจก.ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก
แร็นซ์ (TFF)

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน / ชื่อผู้
ประเมินหลัก

9 ก.ค. 2562

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จากัด/ นายกิตติคณ
ุ ศิริ
ไชยยากุล

เอกสารแนบ 4 – หน้า 3

วัตถุประสงค์
การประเมิน

วิธีการประเมิน

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

วิธีคิดจากรายได้
(Income
Approach)

ราคาประเมิน

ราคาประเมิน บาท/ตร.ว./ปี ล้านบาท/ปี
ราคาประเมิน
78.00
1.815
- กาหนดปรับเพิม่ ค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ทรัพย์สินที่ประเมิน
3. ประเมินค่าเช่าที่ดนิ
ตั้งอยู่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ปั จจุบันเป็ นที่ตงั้ โรงแรม IBIS Style เชียงใหม่
เนื้อที่ดนิ
ส่วนที่ 1 : โฉนดที่ดินเลขที่ 14286 0-0-84.0 ไร่
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บจก.พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ (PFC)
ส่วนที่ 2 : โฉนดที่ดินเลขที่ 14287 0-0-84.0 ไร่
และ 14288
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บจก.พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ (PFC)
ส่วนที่ 3 : โฉนดที่ดินเลขที่ 9319,
1-1-00 ไร่
9320 และ 14282-14284
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บจก.พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ (PFC)

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน / ชื่อผู้
ประเมินหลัก

19 พ.ย.2559 บริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์
ตี ้ คอนซัลแทนท์ จากัด /
นายวรศักดิ์ โชติแฉล้ม
สกุลชัย

เอกสารแนบ 4 – หน้า 4

วัตถุประสงค์
การประเมิน

วิธีการประเมิน

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

วิธีรายได้
(Profit Rent
Method)

ราคาประเมิน

ราคาประเมิน บาท/ตร.ว./ปี
ล้านบาท/ปี
ส่วนที่ 1
3,300.00
2.07
ส่วนที่ 2
3,300.00
2.07
ส่วนที่ 3
2,700.00
35.1
ส่วนที่ 4
2,700.00
89.0
- กาหนดปรับเพิม่ ค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ทรัพย์สินที่ประเมิน
ส่วนที่ 4 : โฉนดที่ดินเลขที่ 46458 0-3-29.5 ไร่
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บจก.พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ (PFC)
4. ประเมินค่าเช่าอาคารสานักงาน
ตั้ ง อยู่ ท่ี ซ อยโพธิ์ แ ก้ ว แยกจากถนนโพธิ์ แ ก้ ว 3
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ(ลาดพร้าว)
พืน้ ที่ .ตร.ม 214
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย (RBF)
5. ประเมินค่าเช่าอาคารสานักงาน และโรงงาน
ตั้ ง อยู่ ท่ี ซ อยโพธิ์ แ ก้ ว แยกจากถนนโพธิ์ แ ก้ ว 3
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ(ลาดพร้าว)
พืน้ ที่
ส่วนที่ 1 : อาคารสานักงาน
151 ตร.ม.
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บจก.เบสท์ โอเดอร์ (BO)

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน / ชื่อผู้
ประเมินหลัก

6พ.ย.2560

6พ.ย.2560

วัตถุประสงค์
การประเมิน

วิธีการประเมิน

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จากัด / นางกาญจนา
ชนะกานนท์

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

วิธีคิดจากรายได้
(Income
Approach)

ราคาประเมิน บาท/ตร.ม./ปี ล้านบาท/ปี
ราคาประเมิน
2,723.40
0.58
- กาหนดปรับเพิม่ ค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จากัด / นางกาญจนา
ชนะกานนท์

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

วิธีคิดจากรายได้
(Income
Approach)

ราคาประเมิน บาท/ตร.ม./ปี ล้านบาท/ปี
ส่วนที่ 1
1,180.14
0.18
ส่วนที่ 2
โรงงาน
1,180.14
2.12
สานักงาน
2,723.40
0.49
รวม
2.61
- กาหนดปรับเพิม่ ค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

เอกสารแนบ 4 – หน้า 5

ราคาประเมิน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ทรัพย์สินที่ประเมิน

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน / ชื่อผู้
ประเมินหลัก

ส่วนที่ 2 : อาคารสานักงาน (179 1,977 ตร.ม.
ตร.ม.) และโรงงาน (1789 ตร.
ม.)
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย
จากัด (RBF)
6. ประเมินค่าเช่าห้องชุด
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 3388/11 อาคารสิรินรัตน์ ชัน้ 4 ถนน
พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร พืน้ ที่ 303.17 ตร.ม. ปั จจุบันเป็ น
สานักงานขายของโรงแรม Novotel ชุมพร
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิ
ภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บจก.ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ (TFF)
บริษัทฯได้ทาการเช่า ถึงวันที่ 2562 .ส.ค 31
โดยปั จจุบนั ได้ทาการยกเลิกสัญญาเช่าเป็ นทีเ่ รียบร้อย

6พ.ย.2560

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จากัด / นางกาญจนา
ชนะกานนท์

เอกสารแนบ 4 – หน้า 6

วัตถุประสงค์
การประเมิน

วิธีการประเมิน

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

วิธีรายได้
(Profit Rent
Method)

ราคาประเมิน

ราคาประเมิน บาท/ตร.ม./ปี ล้านบาท/ปี
ราคาประเมิน
3,240.42
0.98
- กาหนดปรับเพิม่ ค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ประจาปี 2562

ทรัพย์สินที่ประเมิน
7. ประเมินค่าเช่าร้านอาหาร 2 ชัน้ (Casita)
ตั้งอยูท่ ี่ถ.สายปากน้า-หาดทรายรี ต.ปากน้า อ.
เมือง จ.ชุมพร (ชุมพร) พืน้ ที่ 625 ตร.ม.
ผู้ถอื กรรมสิทธิ์ :
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สนิ :
บจก.ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ (TFF)

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน / ชื่อผู้
ประเมินหลัก

6พ.ย.2560

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จากัด / นางกาญจนา
ชนะกานนท์
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วัตถุประสงค์
การประเมิน
เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

วิธีการประเมิน

วิธีรายได้ (Profit
Rent Method)

ราคาประเมิน

ราคาประเมิน บาท/ตร.ม./ปี ล้านบาท/ปี
ราคาประเมิน
1,153.00
0.72
- กาหนดปรับเพิม่ ค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5 – หน้า 1

