บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 กำรจ่ำยเงิ นปั นผล กำรแต่งตั้งกรรมกำรเพิ่ม เติ ม
รำยกำรจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมและระเบียบวำระกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 (แก้ไข)

เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมำด้วย สำรสนเทศรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์และกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลำย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลำย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 โดยสรุ ปดังนี้
1.
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิงบกำรเงิ นเฉพำะ
กิจกำร และงบกำรเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจำปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และรับทรำบ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี
2.
มี มติ ให้เสนอต่อที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ กำรจัดสรรกำไร
สุ ทธิสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน
20,300,000 บำท ซึ่ งคิดเป็ นอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หลังหักขำดทุนสะสม (งบเฉพำะ
กิ จกำร) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.02 ของทุนจดทะเบียน (งบเฉพำะกิ จกำร) และพิจำรณำอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงิ นปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2563 เป็ นเงินสดในอัตรำหุ ้นละ 0.15 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลที่จ่ำยจำนวน
ทั้งสิ้ น 300,000,000 บำท โดยจ่ำยจำกกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2563โดยกำหนดวันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับ
ปันผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษำยน 2564 และกำหนดจ่ำยปั นผลในวันที่ 19 พฤษภำคม 2564
ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว ยังมีควำมไม่แน่ นอนจนกว่ำจะได้รับกำรอนุ มตั ิจำกที่ประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
3.
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตั้งกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่ำน กลับเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอี ก
วำระหนึ่ง ได้แก่
(1) ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำร
(2) นำยรัตน์ ด่ำนกุล
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
(3) พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ
กรรมกำร
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ซึ่ ง เป็ นกรรมกำรที่ พ น้ จำกต ำแหน่ ง ตำมวำระ กลับ เข้ำ ดำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรบริ ษ ัท และ
ตำแหน่งอื่นตำมเดิมต่อไปอีกวำระหนึ่งเนื่ องจำกบุคคลดังกล่ำวเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมสำมำรถที่เป็ นคุณประโยชน์
ต่อบริ ษทั
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรของ
บริ ษทั เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่ำน โดยเพิ่มจำนวนกรรมกำรจำกเดิม 9 ท่ำน เป็ น 11 ท่ำน ได้แก่
1.
ศ. เผดิมศักดิ์ จำรยะพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ (เข้ำใหม่)
2.
นำยอำกิฮิโกะ คิชิ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำร (เข้ำใหม่)
4.

เพื่อให้กำรบริ หำรจัดกำรมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น ทั้งนี้ นำยอำกิฮิโกะ คิชิ เป็ นตัวแทนจำกบริ ษทั
San-Ei Gen FFI Inc ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิต และจำหน่ำยวัตถุที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในอำหำรรำยใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยกำร
แต่งตั้งกรรมกำรในครั้ งนี้ จะช่ วยสนับสนุ นกลยุทธ์กำรเติ บโตของบริ ษทั ในกำรขยำยธุ รกิ จในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ
5.
มี ม ติ ใ ห้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ ำปี 2564 เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ ม ัติ ก ำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564 โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทน ดังนี้
คณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุ มรายครั้ง

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายปี **
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

30,000

20,000

25,000

20,000

ไม่เกิน
200,000

ไม่เกิน
200,000

กรรมการตรวจสอบ

-

-

25,000

20,000

-

-

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

-

-

25,000

20,000

-

-

กรรมการบริหารความเสี่ ยง

-

-

25,000

20,000

-

-

กรรมการความรับผิดชอบต่ อสั งคมและ
การพัฒนาอย่ างยั่งยืน

-

-

25,000

20,000

-

-

กรรมการบริษัท*
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* กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จะไม่ได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือน
** อัต รำกำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนรำยปี เฉพำะกรรมกำรบริ ษัท ไม่ เ กิ น คนละ 200,000 บำท ต่ อ ปี
โดยให้ด ร.สมชำย รั ต นภู มิ ภิ ญ โญ หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมำยจำกดร.สมชำย รั ต นภู มิ ภิ ญ โญ
มีอำนำจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำน
ทั้งนี้ให้กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบประจำปี 2564 ในรู ปค่ำตอบแทน
รำยเดื อน ค่ำเบี้ยประชุ ม ค่ำตอบแทนรำยปี และค่ำตอบแทนอื่นๆ เป็ นจำนวนเงิ นรวมไม่เกิ น 10,000,000 บำท
ทั้งนี้ ให้อตั รำค่ำตอบแทนดังกล่ำวมีผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 เป็ นต้นไป จนกว่ำที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุ น้ ประจำปี จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่น
6.
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรแต่งตั้ง ผูส้ อบ
บัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี ดังนี้
(1) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2564 จำกบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด โดยมี
รำยชื่อดังนี้
1) นำยไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4298 หรื อ
2) นำงสำวสกุณำ แย้มสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4906 หรื อ
3) นำงสำวสิ นสิ ริ ทังสมบัติ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7352
โดยมีอำนำจในกำรตรวจสอบ สอบทำน และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษทั และในกรณี
ที่ผสู ้ อบบัญชี ตำมรำยนำมข้ำงต้นไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์ คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จำกัด จัดหำผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตอื่นของบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส
จำกัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่แทนได้
ทั้งนี้ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮำส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จำกัด และผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่ อที่เสนอข้ำงต้น
ไม่มีควำมสัมพันธ์และส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /ผูบ้ ริ หำร/ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่ำว
(2) กำหนดค่ำสอบบัญชี ของบริ ษทั ประจำปี 2564 เป็ นจำนวนเงิน 4,587,000 บำท (สี่ ลำ้ นห้ำแสนแปด
หมื่นเจ็ดพันบำท) และรับทรำบค่ำสอบบัญชี สำหรับบริ ษทั ย่อย (ในประเทศไทย) เป็ นเงินจำนวน
4,346,000 บำท (สี่ ลำ้ นสำมแสนสี่ หมื่นหกพันบำท) รวมค่ำสอบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (ใน
ประเทศไทย) ทั้งสิ้ นไม่เกิ น 8,933,000 บำท ( แปดล้ำนเก้ำแสนสำมหมื่นสำมพันบำท) โดยไม่รวม
ค่ำใช้จ่ำยอื่ นๆ ทั้งนี้ ค่ำสอบบัญชี รวมของบริ ษทั ย่อยอำจมี กำรปรั บเพิ่มขึ้ นหำกบริ ษทั ย่อยมี กำร
ดำเนินงำนมำกขึ้น
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7.
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิ กำรเข้ำทำรำยกำร
จำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรั พย์และกำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้แก่ กำรจำหน่ ำยไปซึ่ ง
ทรัพย์สิน ดังนี้
(1) สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) วัสดุอุปกรณ์ และอำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง
ของโรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รี สอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ที่ลงทุนโดยบริ ษทั ไทย เฟลเวอร์
แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จำกัด (“TFF”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถือหุ น้ ในสัดส่ วน
ร้อยละ 99.99) ให้แก่บริ ษทั เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด (“JPS”) ซึ่ งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษทั คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 87,000,000 บำท
(2) สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) วัสดุอุปกรณ์ และอำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง
ของโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชี ยงใหม่ ที่ลงทุนโดยบริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั (บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99) ให้แก่ บริ ษทั ริ เวอร์ แคว โบตำนิ ก
กำร์ เด้น จำกัด (“RKBG”) ซึ่ งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น
185,000,000 บำท
กำรเข้ำทำธุ รกรรมดังกล่ำวเข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เข้ำข่ำยเป็ น
กำรทำรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมู ล และกำรปฏิ บตั ิ กำรของบริ ษทั จดทะเบี ย นในกำรทำรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลำคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรี ยกว่ำ “ประกาศรายการได้ มาหรื อ
จาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ ”) โดยขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำสิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ มีขนำดรำยกำรสู งสุ ด
เท่ำกับร้อยละ 5.57 (บริ ษทั ไม่มีกำรทำรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำกำรทำรำยกำรครั้ง
นี้) บริ ษทั จึงไม่มีหน้ำที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมประกำศรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์
นอกจำกนี้ กำรจำหน่ ำยไปซึ่ งทรัพย์สินดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นกำรขำยทรั พย์สินให้กบั บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกับกรรมกำร และผูถ้ ือหุ ้นของ RBF บำงรำยซึ่ งเข้ำข่ำยเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จึงเข้ำข่ำยเป็ น
กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียนตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.
21/2551 เรื่ องหลัก เกณฑ์ใ นกำรท ำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พ ย์แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
(รวมเรี ยกว่ำ “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ”) ซึ่ งเมื่ อคำนวณขนำดรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงดังกล่ ำวแล้ว จัดเป็ น
รำยกำรขนำดใหญ่ (บริ ษทั ไม่มีกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน กับบุคคลดังกล่ำวในช่วง 6 เดื อนก่อนหน้ำกำรทำ
รำยกำรครั้งนี้ ) บริ ษทั จึงมีหน้ำที่จดั ทำรำยงำนและเปิ ดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบตั ิกำรต่ำงๆ
รวมถึงจัดให้มีกำรประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันด้วย ซึ่ งต้องได้รับมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั เสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่มีส่วนได้เสี ย
สำนักงำนใหญ่ : 3395 ซอยลำดพร้ำว 101 (วัดบึงทองหลำง) แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
Head Office : 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
Tel : 66-2946-6813-18 Fax. : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี : 0-1075-61000-37-4

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
โปรดพิ จำรณำรำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ กำรเข้ำท ำรำยกำรจำหน่ ำ ยไปซึ่ ง สิ นทรั พ ย์และ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมสำรสนเทศรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์และกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลำย จำกัด (มหำชน) สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย
8.
มีมติอนุ มตั ิวนั กำหนดรำยชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ในกำรเข้ำร่ วมประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี
2564 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนำคม 2564 และกำหนดวันประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23
เมษำยน 2564 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องแอทธิ นี คริ สตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก เลขที่ 61
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330 เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่ องแจ้งเพื่อทรำบ
วาระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ประจำปี 2563
วาระที่ 3 พิ จำรณำอนุ ม ตั ิ ง บกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร และงบกำรเงิ น รวมของบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อย
ประจำปี 2563 สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และรับทรำบรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 4 พิ จ ำรณำอนุ ม ัติ ก ำรจัด สรรก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี 2563 เป็ นทุ น ส ำรองตำมกฎหมำย และ
กำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2563
วาระที่ 5 พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระ ประจำปี 2564
วาระที่ 6 พิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมกำรของบริ ษทั เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่ำน โดยเพิ่มจำนวนกรรมกำร
จำกเดิม 9 ท่ำน เป็ น 11 ท่ำน
วาระที่ 7 พิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
วาระที่ 8 พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
วาระที่ 9 พิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์และกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
วาระที่ 10 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ำมี)

จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

นำยสุ รนำถ กิตติรัตนเดช
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
บริ ษทั อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลำย จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ : 3395 ซอยลำดพร้ำว 101 (วัดบึงทองหลำง) แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
Head Office : 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
Tel : 66-2946-6813-18 Fax. : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี : 0-1075-61000-37-4

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
สารสนเทศรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลำย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “RBF”) ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 (ไม่รวม ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ นำงเพ็ชรำ
รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ.จัณจิดำ รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร 4 ท่ำนที่มีส่วนได้เสี ย
ไม่ได้เข้ำร่ วมประชุ ม และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ) ได้มีมติเห็ นชอบให้บริ ษทั
น ำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ ำปี 2564 เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ ม ัติ ใ ห้ จ ำหน่ ำ ยไปของธุ ร กิ จ โรงแรม
1) โรงแรม โนโวเทล ชุ มพร บีช รี สอร์ ท แอนด์ กอล์ฟ 2) โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชี ยงใหม่ กำรทำธุ รกรรม
ดังกล่ำวเข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำรจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำรได้มำ
หรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรั พย์ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในกำรทำรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 ลง
วันที่ 29 ตุลำคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม (รวมเรี ยกว่ำ “ประกำศกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์
พบว่ำ ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ มีขนำดรำยกำรสู งสุ ด เท่ำกับร้อยละ 5.57 (บริ ษทั ไม่
มีกำรทำรำยกำรจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ในช่วง 6 เดื อนก่อนหน้ำกำรทำรำยกำรครั้งนี้ ) บริ ษทั จึงไม่ได้มีหน้ำที่
ต้องดำเนินกำรตำมประกำศรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์
นอกจำกนี้ กำรจำหน่ำยไปของธุ รกิจโรงแรมดังกล่ำวเป็ นกำรขำยทรัพย์สินให้กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมกำร และผูถ้ ือหุน้ ของ RBF บำงรำยที่เข้ำข่ำยเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จึงเข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำร
ที่ เกี่ ย วโยงกันของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นตำมที่ กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุ นที่ ทจ.21/2551
เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมเรี ยกว่ำ
“ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่ งเมื่อคำนวณขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงดังกล่ำวแล้ว จัดเป็ นรำยกำรขนำดใหญ่
(บริ ษ ทั ไม่ มี ก ำรท ำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ บุ ค คลดัง กล่ ำ วในช่ วง 6 เดื อนก่ อนหน้ำ กำรท ำรำยกำรครั้ งนี้ )
บริ ษทั จึงมีหน้ำที่จดั ทำรำยงำนและเปิ ดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบตั ิกำรต่ำงๆ รวมถึงจัดให้มี
กำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อพิ จ ำรณำอนุ ม ัติก ำรเข้ำ ท ำรำยกำรดัง กล่ ำ วตำมประกำศรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน ด้ว ย
โดยมีรำยละเอียดสำรสนเทศดังนี้
1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ

ภำยหลังจำกที่ได้รับมติอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ของบริ ษทั ซึ่ งจะจัดขึ้นในวันที่ 23
เมษำยน 2564 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

สำนักงำนใหญ่ : 3395 ซอยลำดพร้ำว 101 (วัดบึงทองหลำง) แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
Head Office : 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
Tel : 66-2946-6813-18 Fax. : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี : 0-1075-61000-37-4

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง และลักษณะความสั มพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน

2.1 การขายทรัพย์ สินโรงแรม โนโวเทล ชุ มพร บีช รีสอร์ ท แอนด์ กอล์ฟ
: บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด (“TFF”)
ผู้จะขายที่ 1
ถือหุ้ นโดยบริ ษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ
“RBF”) ในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ ว
: บริษัท เจ.พี.เอส.โฮลดิง้ จากัด (“JPS”)
ผู้จะซื้อที่ 1
รายชื่ อคณะกรรมการบริ ษัทของ JPS ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
1. ดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ
รายชื่ อผู้ถือหุ้ นของ JPS ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่ อผู้ถอื หุ้น
จำนวนหุ้น สัดส่ วน
1. ดร.สมชาย
รั ตนภูมิภิญโญ/1 284,080 40.62%
2. พ.ท.พญ.จัณจิ ดา รั ตนภูมิภิญโญ/2 207,660 29.69%
3. พญ.สนาธร
รั ตนภูมิภิญโญ/3 207,660 29.69%
รวมทัง้ หมด
699,400 100.00%
หมายเหตุ : จากข้ อมูลรายชื่ อผู้ถือหุ้นของ RBF ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
/1 - ดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ เป็ นกรรมการบริ ษัทและเป็ นผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ
RBF โดยถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 27.80 ของทุนชาระแล้ วของ RBF
/2 - พ.ท.พญ.จัณจิ ดา รั ตนภูมิภิญโญ (เป็ นบุตรของดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ
ซึ่ งเป็ นกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ RBF) เป็ นกรรมการบริ ษัทและ
เป็ นผู้ถือหุ้ นของ RBF โดยถือหุ้ นในสั ดส่ วนร้ อยละ 8.01 ของทุนชาระแล้ ว
ของ RBF
/3 - พญ.สนาธร รั ตนภูมิภิญโญ (เป็ นบุตรของดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ ซึ่ ง
เป็ นกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ RBF) เป็ นกรรมการบริ ษัทและเป็ น
ผู้ถือหุ้ นของ RBF โดยถือหุ้ นในสั ดส่ วนร้ อยละ 8.01 ของทุนชาระแล้ วของ
RBF
ความสั มพันธ์ ณ : JPS เป็ นนิ ติบุคคลที่มี ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ื อ
หุ ้นใหญ่ของ RBF) เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั และมี พ.ท.
วันทีเ่ กิดรายการ
พ.ญ.จัณจิดำ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นของ RBF) และ
พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นของ RBF) เป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั
สำนักงำนใหญ่ : 3395 ซอยลำดพร้ำว 101 (วัดบึงทองหลำง) แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
Head Office : 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
Tel : 66-2946-6813-18 Fax. : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี : 0-1075-61000-37-4

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.2 การขายทรัพย์สินโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
: บริษัท พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จากัด (“PFC”)
ผู้จะขายที่ 2
ถือหุ้ นโดยบริ ษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ
“RBF”) ในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ ว
: บริษัท ริเวอร์ แคว โบตานิก การ์ เด้ น จากัด (“RKBG”)
ผู้จะซื้อที่ 2
รายชื่ อคณะกรรมการบริ ษัทของ RKBG ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
1. นางเพ็ชรา รั ตนภูมิภิญโญ
รายชื่ อผู้ถือหุ้ นของ RKBG ณ วันที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่ อผู้ถอื หุ้น
จำนวนหุ้น สัดส่ วน
1. นางเพ็ชรา
รั ตนภูมิภิญโญ/1 50,000
33.34%
2. พ.ท.พญ.จัณจิ ดา รั ตนภูมิภิญโญ/2 50,000
33.33%
3. พญ.สนาธร
รั ตนภูมิภิญโญ/3 50,000
33.33%
รวมทัง้ หมด
150.000 100.00%
หมายเหตุ : จากข้ อมูลรายชื่ อผู้ถือหุ้นของ RBF ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
/1 – นางเพ็ชรา รั ตนภูมิภิญโญ เป็ นกรรมการบริ ษัทและเป็ นผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ
RBF โดยถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 27.80 ของทุนชาระแล้ วของ RBF
/2 - พ.ท.พญ.จัณจิ ดา รั ตนภูมิภิญโญ (เป็ นบุตรของดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ
ซึ่ งเป็ นกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ RBF) เป็ นกรรมการบริ ษัทและ
เป็ นผู้ถือหุ้ นของ RBF โดยถือหุ้ นในสั ดส่ วนร้ อยละ 8.01 ของทุนชาระแล้ ว
ของ RBF
/3 - พญ.สนาธร รั ตนภูมิภิญโญ (เป็ นบุตรของดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ ซึ่ ง
เป็ นกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ RBF) เป็ นกรรมการบริ ษัทและเป็ น
ผู้ถือหุ้ นของ RBF โดยถือหุ้ นในสั ดส่ วนร้ อยละ 8.01 ของทุนชาระแล้ วของ
RBF
ความสั มพันธ์ ณ : RKBG เป็ นนิติบุคคลที่มี นำงเพ็ชรำ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือ
หุ ้นใหญ่ของ RBF) เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ข องบริ ษทั และมี พ.ท.
วันทีเ่ กิดรายการ
พ.ญ.จัณจิดำ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นของ RBF) และ
พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นของ RBF) เป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั

สำนักงำนใหญ่ : 3395 ซอยลำดพร้ำว 101 (วัดบึงทองหลำง) แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
Head Office : 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
Tel : 66-2946-6813-18 Fax. : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี : 0-1075-61000-37-4

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

บริ ษทั จะจำหน่ำยไปในทรัพย์สินของบริ ษทั ตำมรำยละเอียดต่อไปนี้ให้แก่ผจู ้ ะซื้ อ
1. สิ ทธิ กำรเช่ ำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ ำ) วัสดุ อุปกรณ์ และอำคำรสิ่ งปลู กสร้ ำงของโรงแรม
โนโวเทล ชุ มพร บีช รี สอร์ ท แอนด์ กอล์ฟ ที่ล งทุ นโดยบริ ษทั ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จำกัด
(“TFF”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด (“JPS”) คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น
87,000,000 บำท
2. สิ ทธิ กำรเช่ ำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ ำ) วัสดุ อุปกรณ์ และอำคำรสิ่ งปลู กสร้ ำงของโรงแรม
ไอบิ ส สไตล์ เชี ย งใหม่ ที่ ล งทุ น โดยบริ ษ ัท พรี เ มี่ ย มฟู้ ด ส์ จ ำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ให้ แ ก่
บริ ษทั ริ เวอร์ แคว โบตำนิก กำร์ เด้น จำกัด RKBG คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 185,000,000 บำท
โดยกำรจำหน่ ำยทรัพย์สินในครั้งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรปรับโครงสร้ ำงธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ที่จะมุ่งเน้นกำรดำเนิ น
ธุ รกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยวัตถุ ดิบที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในอำหำร (Food Ingredients) ที่เป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั มี
ประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญ โดยอ้ำงอิงรำคำจำกรำยงำนของผูป้ ระเมินรำคำอิสระ บริ ษทั สยำมแอพเพรซัล แอนด์
เซอร์ วสิ จำกัด และบริ ษทั ชำเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่ งประเมินด้วยวิธีวเิ ครำะห์จำกรำยได้ (Income
Approach)

สำนักงำนใหญ่ : 3395 ซอยลำดพร้ำว 101 (วัดบึงทองหลำง) แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
Head Office : 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
Tel : 66-2946-6813-18 Fax. : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี : 0-1075-61000-37-4

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
4. รายละเอียดทรัพย์ สินทีจ่ ะจาหน่ ายไป

4.1 โรงแรม โนโวเทล ชุ มพร บีช รีสอร์ ท แอนด์ กอล์ ฟ
สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง และ
ประเภททรัพย์สิน
วัสดุอุปกรณ์
เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ถนนสำยปำกน้ ำ – หำดทรำยรี ตำบลปำกน้ ำ อำเภอเมือง
ทีต่ ้งั ทรัพย์สิน
ชุมพร จังหวัดชุมพร
สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินแปลงที่เป็ นที่ต้ งั โรงแรม โฉนดที่ดินเลขที่ 3125 เนื้อที่ดินตำม
เอกสารสิ ทธิทดี่ ิน
สัญญำ 18-3-14.9 ไร่ หรื อ 7,514.9 ตำรำงวำ อำยุสัญญำคงเหลือประมำณ 17 ปี
8 เดือน (สัญญำเช่ำเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2561 - ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2581)
จำนวน 11 รำยกำร จำนวนห้องพักรวม 86 ห้อง
อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง
1. อำคำรโรงแรม 2 ชั้น (อำคำร A)
2. อำคำรโรงแรม 2 ชั้น (อำคำร B)
3. อำคำรต้อนรับและสัมมนำ 2 ชั้น
4. อำคำรรับ - ส่ งลูกค้ำ
5. อำคำรสำนักงำน 2 ชั้น
6. สระว่ำยน้ ำ 1
7. อำคำรสระว่ำยน้ ำ และฟิ ตเนส
8. อำคำรเก็บขยะ
9. อำคำรเก็บอุปกรณ์
10. อำคำรวำงถังแก๊ส
อำคำรหม้อไอน้ ำ
การใช้ งาน ณ วันที่ทาการซื้อขาย ประกอบกิจกำรโรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รี สอร์ ท แอนด์ กอล์ฟ
87,000,000 บำท
ราคาเสนอขาย
ชำระเต็มจำนวน ณ วันโอนกรรมสิ ทธิ์ โดยกำหนดโอนกรรมสิ ทธิ์ ภำยใน
การชาระราคา
30 มิถุนำยน 2564
ธุ รกรรมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูจ้ ะขำยได้รับอนุมตั ิกำรทำรำยกำรจำกที่
เงื่อนไขทีส่ าคัญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
78,293,884 บำท
มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 (งบการเงินงวด
ล่ าสุ ดก่ อนวันที่ทารายการ)
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บริ ษทั ได้วำ่ จ้ำงผูป้ ระเมินรำคำอิสระเพื่อประเมินรำคำสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) และ
อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
บริษัทผู้ประเมิน
บจก.สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วสิ บจก.ชาเตอร์ แวลูเอชั่ น แอนด์
คอนซัลแตนท์
นำยวรชิต สุ รกำรวิทย์
นำยคมสันต์ กุลพิพฒั น์รัตน์
รายชื่ อผู้ประเมินหลัก
(ผูป้ ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.062)
(ผูป้ ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.060)
ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินที่ได้รับควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินที่ได้รับควำม
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
เห็นชอบจำกสำนักงำน
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
22 มกรำคม 2564
21 กันยำยน 2563
วันทีอ่ อกรายงาน
9 กันยำยน 2563
วันทีส่ ารวจและทาการประเมิน 14 มกรำคม 2564
เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ
เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ
วัตถุประสงค์ ในการประเมิน
ใช้วธิ ีวเิ ครำะห์จำกรำยได้
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ใช้วธิ ีวเิ ครำะห์จำกรำยได้
(Income Approach) เป็ นเกณฑ์
(Income Approach) เป็ นเกณฑ์
มูลค่ า
88,750,000 บำท
84,329,000 บำท
ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
ผลกำรดำเนิ นงำนและข้อมูลสำคัญจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ย่อยที่จดั ทำเพื่อกำรบริ หำร (Separated
Managerial Accounting) ของโรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รี สอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
(หน่ วย: บาท เว้ นแต่ เป็ นอื่นระบุไว้ )
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
อัตรำกำรเข้ำพัก (%)
43.76%
41.10%
38.53%
รายได้
35,755,658
32,486,960
27,977,914
ต้นทุนขำย
(44,777,197)
(42,402,717)
(38,609,226)
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น
(9,021,540)
(9,915,757)
(10,631,313)
รำยได้อื่น
351,348
381,800
290,909
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
(20,160,938)
(17,168,956)
(15,545,843)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(6,219,137)
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
(28,831,130)
(32,922,050)
(25,886,247)
ดอกเบี้ยจ่ำย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(28,831,130)
(32,922,050)
(25,886,247)
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4.2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง
ประเภททรัพย์สิน
และวัสดุอุปกรณ์
เลขที่ 7/9 และ 8/5 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
ทีต่ ้งั ทรัพย์สิน
เชียงใหม่
สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินแปลงที่เป็ นที่ต้ งั โรงแรม โฉนดที่ดินเลขที่ 9319, 9320,
เอกสารสิ ทธิทดี่ ิน
14282, 14283, 14284, 14286, 14287, 14288 และ 46458 จำนวน 9 โฉนด
เนื้อที่รวม 2-1-97.5 ไร่ หรื อ 997.5 ตำรำงวำ อำยุสัญญำคงเหลือประมำณ 17
ปี 8 เดือน (สัญญำเช่ำเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2561 - ถึงวันที่ 30 กันยำยน
2581)
จำนวน 3 รำยกำร จำนวนห้องพักรวม 208 ห้อง
อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง
1. อำคำรโรงแรม 6 ชั้น
2. อำคำรโรงแรม 8 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
3. อำคำรโรงแรม 7 ชั้น พร้อมชั้นลอย
การใช้ งาน ณ วันที่ทาการซื้อขาย ประกอบกิจกำรโรงแรมในชื่ อ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ (Ibis Styles
Chiangmai Hotel)
185,000,000 บำท
ราคาเสนอขาย
ชำระเต็มจำนวน ณ วันโอนกรรมสิ ทธิ์ โดยกำหนดโอนกรรมสิ ทธิ์ ภำยใน
การชาระราคา
30 มิถุนำยน 2564
ธุ รกรรมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูจ้ ะขำยได้รับอนุมตั ิกำรทำรำยกำรจำกที่
เงื่อนไขทีส่ าคัญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 31
179,041,845 บำท สำหรับงบกำรเงินของบริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
ธันวาคม 2563 (งบการเงินงวด
241,301,763 บำท สำหรับงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั RBF
ล่ าสุ ดก่ อนวันที่ทารายการ)
หมำยเหตุ: /1 เนื่ องจำกงบกำรเงิ นของบริ ษัท พรี เมี่ ยมฟู้ ดส์ จำกัด จัดทำภำยใต้มำตรฐำนงบกำรเงิ นสำหรั บกิ จกำรที่ไม่ มีส่วนได้เสี ยสำธำรณะ (“Non-Publicly Accountable Entities”,
“NPAEs”) ซึ่ งไม่ได้รับข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพ
บัญชี (มำตรำกำรผ่อนปรนดังกล่ำว ได้อนุ ญำตให้กิจกำรที่ได้รับผลกระทบสำมำรถเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็ นข้อบ่งชี้ กำรด้อยค่ำได้ สำหรับรอบ
ระยะเวลำรำยงำนสิ้ นสุ ดภำยในช่ วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563) ต่ำงจำกมำตรฐำนงบกำรเงินสำหรับกิจกำรที่มีส่วนได้เสี ยสำธำรณะ (“Publicly
Accountable Entities”, “PAEs”) ที่เป็ นมำตรฐำนกำรเงินของ RBF ซึ่ งได้รับอนุ ญำตจำกสภำวิชำชี พกำรบัญชี ให้สำมำรถไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำเป็ นข้อบ่งชี้
กำรด้อยค่ำได้ ด้วยเหตุน้ ี RBF เลือกที่จะไม่นำที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็ นข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำ ทำให้มูลค่ำสุ ทธิทำงบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ไอบิส สไตล์
เชี ยงใหม่ ในงบกำรเงินรวมของ RBF จะมีค่ำไม่เท่ำกับมูลค่ำในงบกำรเงินของบริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด โดยในงบกำรเงินรวมของ RBF มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะเท่ำกับ
241.30 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ผตู ้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ได้ระบุไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ไว้ใจควำมว่ำ
“หลังจำกกำรสิ้ นสุ ดกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนดังกล่ำวในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะมีกำรรับรู ้ผลกระทบต่อรำยกำรรับรู ้กำรด้อยค่ำของอำคำร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
อย่ำงมีสำระสำคัญ สำหรับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2564 ที่กำลังจะถึงนี้” โดยกลุ่ม RBF จะรับรู ้กำไร (ขำดทุน) จำกกำรจำหน่ำยไปจำก
มูลค่ำทำงบัญชีของงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั

สำนักงำนใหญ่ : 3395 ซอยลำดพร้ำว 101 (วัดบึงทองหลำง) แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
Head Office : 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
Tel : 66-2946-6813-18 Fax. : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี : 0-1075-61000-37-4

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั ได้ว่ำจ้ำงผูป้ ระเมิ นรำคำอิ สระเพื่อประเมินรำคำสิ ทธิ กำรเช่ ำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ ำ) และ
อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
บริษัทผู้ประเมิน
บจก.สยามแอพเพรซัล แอนด์
บจก.ชาเตอร์ แวลูเอชั่ น แอนด์
เซอร์ วสิ
คอนซัลแตนท์
นำยวรชิต สุ รกำรวิทย์
นำยจีรวัฒน์ นฤมิตร
รายชื่ อผู้ประเมินหลัก
(ผูป้ ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.062)
(ผูป้ ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.228)
ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินที่ได้รับควำม
ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร เห็นชอบจำกสำนักงำน
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
12 ตุลำคม 2563
10 ตุลำคม 2563
วันทีอ่ อกรายงาน
1 ตุลำคม 2563
วันทีส่ ารวจและทาการประเมิน 12 ตุลำคม 2563
เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ
เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ
วัตถุประสงค์ ในการประเมิน
ใช้วธิ ีวเิ ครำะห์จำกรำยได้
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ใช้วธิ ีวเิ ครำะห์จำกรำยได้
(Income Approach) เป็ นเกณฑ์
(Income Approach) เป็ นเกณฑ์
มูลค่ า
168,606,000 บำท
174,900,000 บำท
ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
ผลกำรดำเนิ นงำนและข้อมูลสำคัญจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ย่อยที่จดั ทำเพื่อกำรบริ หำร (Separated
Managerial Accounting) ของโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
(หน่ วย: บาท เว้ นแต่ เป็ นอื่นระบุไว้ )
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
อัตรำกำรเข้ำพัก (%)
65.68%
54.54%
27.86%
รายได้
69,975,031
55,815,968
27,773,910
ต้นทุนขำย
(71,942,447)
(63,254,018)
(44,519,405)
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น
(1,967,416)
(7,438,051)
(16,745,496)
รำยได้อื่น
242,508
281,786
152,952
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
(26,543,229)
(25,122,844)
(15,345,336)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(5,342,941)
(62,259,918)
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
(28,268,137)
(37,622,050)
(94,197,797)
ดอกเบี้ยจ่ำย
(6,977,103)
(4,720,712)
(2,878,698)
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(35,245,241)
(42,342,761)
(97,076,495)
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5. การคานวณขนาดรายการ

5.1 การคานวณขนาดรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
กำรคำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ บริ ษทั คำนวณขนำดรำยกำรจำกงบ
กำรเงิ นงวดล่ ำสุ ดของบริ ษทั ก่ อนวันที่ ทำรำยกำร สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดข้อมู ล ทำง
กำรเงินที่สำคัญ ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้ อมูลทางการเงิน RBF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
หนี้สินรวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
สิ นทรัพย์ ทมี่ ีตัวตนสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ 12 เดือนย้อนหลัง
(ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2563)
มูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ ทจี่ าหน่ าย
เกณฑ์ การคานวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่ำ
สิ นทรัพย์ที่
มีตวั ตน
สุ ทธิ
2. เกณฑ์กำไร
สุ ทธิ

วิธีการคานวณขนาดรายการ
(NTA ของเงินลงทุนในบริ ษทั ที่ทำรำยกำร) x
สัดส่ วนที่ได้มำหรื อจำหน่ำยไป x 100
NTA ของบริ ษทั จดทะเบียน

(กำไรสุ ทธิ จำกกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ที่ทำ
รำยกำร) x
สัดส่ วนกำรเข้ำถือหุ น้ x 100
กำไรสุ ทธิ จำกกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั จดทะเบียน
3. เกณฑ์มูลค่ำ มูลค่ำรำยกำรที่จ่ำยหรื อได้รับ x 100
รวมสิ่ งตอบ สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน
แทน
4. เกณฑ์มูลค่ำ จำนวนหุ ้นที่บริ ษทั ออกเพื่อชำระค่ำสิ นทรัพย์ x 100
หุน้ ทุน
จำนวนหุ ้นที่ชำระแล้วของบริ ษทั จดทะเบียน

ล้านบาท
4,883.40
38.85
794.58
(2.12)
4,052.08
519.02
258.88
ผลการคานวณขนาดรายการ
ไม่ตอ้ งคำนวณ เนื่ องจำกไม่ได้
เป็ นกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์
ประเภทหุ ้นสำมัญ
ไม่ตอ้ งคำนวณ เนื่ องจำกไม่ได้
เป็ นกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์
ประเภทหุ ้นสำมัญ
272.00 = 5.57%
4,883.40
ไม่ตอ้ งคำนวณ เนื่องจำกเป็ น
รำยกำรจำหน่ำยไปเพื่อสิ นทรัพย์

สำนักงำนใหญ่ : 3395 ซอยลำดพร้ำว 101 (วัดบึงทองหลำง) แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
Head Office : 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
Tel : 66-2946-6813-18 Fax. : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี : 0-1075-61000-37-4

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
จำกกำรคำนวณขนำดรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ขำ้ งต้น พบว่ำขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมสิ่ งตอบแทนมี
ขนำดสู งสุ ด ซึ่งมีขนำดร้อยละ 5.57 (บริ ษทั ไม่มีกำรทำรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำกำรทำ
รำยกำรครั้งนี้) บริ ษทั จึงไม่ได้มีหน้ำที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมประกำศรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์
5.2 การคานวณขนาดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กำรคำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั คำนวณขนำดรำยกำรจำกงบกำรเงินงวดล่ำสุ ดของ
บริ ษทั ก่อนวันที่ทำรำยกำร สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงิน RBF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวม
4,883.40
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
38.85
หนี้สินรวม
794.58
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
(2.12)
4,052.08
สิ นทรัพย์ ทมี่ ีตัวตนสุ ทธิ
มูลค่ำ ร้อยละ 0.03 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
1.22
มูลค่ำ ร้อยละ 3.00 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
121.56
กรอบล่างของการคานวณขนาดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
1.22
(เลือกใช้ ค่าสู งระหว่ าง 0.03% ของ NTA หรื อ 1.22 ล้านบาท)
กรอบบนของการคานวณขนาดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (เลือกใช้
121.56
ค่ าสู งระหว่ าง 3.00% ของ NTA หรื อ 121.56 ล้านบาท
มูลค่ าการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
มูลค่ าการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
272.00 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.71
กำรขำยสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) ของมูลค่ าสิ นทรัพย์ ทมี่ ีตัวตนสุ ทธิของ
และอำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง มูลค่ำรวม 272.00 ล้ำนบำท
บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563
ขนาดรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
รายการขนาดใหญ่
(มูลค่ า > 3.00% ของ NTA)
ทั้งนี้ รำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำรมี
มูลค่ำกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันรวม 272.00 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ นขนำดกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันรวม ร้ อยละ
6.71 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ซึ่ งมีมูลค่ำสู งกว่ำเกณฑ์กำหนดขนำดรำยกำรที่ 121.56 ล้ำนบำท
(ร้อยละ 3.00 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ) จึงถื อเป็ นกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันขนำดใหญ่ ดังนั้น บริ ษทั จึงต้อง
ปฎิบตั ิตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน และประกำศ คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำร
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ปฎิ บตั ิ กำรของบริ ษทั จดทะเบี ยนในรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม โดยบริ ษทั มี หน้ำที่ ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1) จัดทำรำยงำนและเปิ ดเผยสำรสนเทศกำรเข้ำทำรำยกำรของบริ ษทั ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
กำรดำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) แต่งตั้งที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ควำมเห็นตำมที่กำหนดในประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยจัดส่ ง
รำยงำนควำมเห็ นของที่ ป รึ กษำทำงกำรเงิ นอิ ส ระให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อพิจำรณำพร้ อมกับ จัดส่ ง หนังสื อเชิ ญ
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งให้ บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่ งเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงินที่ได้รับ
ควำมเห็ นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ เพื่อทำบทบำทเป็ นที่
ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระในกำรให้ควำมเห็นแก่ผถู ้ ือหุ น้
3) จัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้เข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว โดยจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ื อ
หุ น้ พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้
6. เหตุผล ความจาเป็ น และผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการเข้ าทาธุรกรรม
ฝ่ ำยบริ หำรเห็นว่ำ กำรจำหน่ำยทรัพย์สินในครั้งนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรปรับโครงสร้ำงธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยเป็ น
กำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยของบริ ษทั ที่จะมุ่งเน้นกำรดำเนินธุ รกิจหลักที่บริ ษทั มีควำมเชี่ยวชำญ กล่ำวคือ
ธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยวัตถุดิบที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในอำหำร (Food Ingredients) และเพื่อให้สะท้อนผลกำรดำเนินงำน
ของธุ รกิจหลักได้อย่ำงชัดเจน โดยกำรจำหน่ำยไปครั้งนี้ ทำให้กลุ่มบริ ษทั ไม่ตอ้ งแบกรับผลขำดทุนของโรงแรมทั้ง 2
แห่ ง (รำยละเอียดผลกำรดำเนิ นงำนแสดงในส่ วน 4. รำยละเอียดทรัพย์สินที่จะจำหน่ ำยไป) นอกจำกนี้ ยังเป็ นกำร
รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ณ ปัจจุบนั ที่ส่งผลให้ผปู ้ ระกอบกำรธุ รกิจ
โรงแรมขำดรำยได้อย่ำงฉับพลัน และทำให้ภำพรวมของธุ รกิจโรงแรมหดตัวอย่ำงรุ นแรงอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่ งผล
กระทบต่อฐำนะกำรเงิ น ผลกำรดำเนิ นงำน และกระแสเงินสดในช่ วงที่ผ่ำนมำ และคำดว่ำอำจใช้เวลำ 2-3 ปี ก่อนที่
ธุ รกิจโรงแรมจะฟื้ นตัวอย่ำงสมบูรณ์ได้ นอกจำกนั้นแล้วหำกไม่มีธุรกรรมจำหน่ำยไป คำดว่ำจะมีกำรรับรู ้ผลกระทบ
ต่อรำยกำรรับรู ้กำรด้อยค่ำของอำคำร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้อย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินรวมของกลุ่ม
บริ ษทั สำหรับหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดของกลุ่มธุ รกิ จโรงแรมในไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2564 ที่กำลังจะถึ งนี้
หลังจำกกำรสิ้ นสุ ดกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี (มำตรำกำรผ่อนปรนดังกล่ำว ได้อนุญำตให้กิจกำร
ที่ได้รับผลกระทบสำมำรถเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถื อเป็ นข้อบ่งชี้ กำรด้อยค่ำได้
ส ำหรั บ รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้ นสุ ดภำยในช่ วงเวลำระหว่ำ งวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึ ง วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2563) อย่ำงไรก็ตำม ที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมทั้ง 2 แห่ ง เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ประเภทสิ ทธิ กำรเช่ำ (Leasehold)/1
อำจส่ งผลให้กำรจำหน่ ำยทรั พย์สินโรงแรมเป็ นไปได้ยำก เนื่ องจำกทำให้ผูซ้ ้ื อสำมำรถซื้ อได้เพียงสิ ทธิ ในกำรเช่ ำ
เท่ำนั้น
หมำยเหตุ: /1 บริ ษทั ทำสัญญำเช่ำจำกเจ้ำของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ได้แก่ นำยสมชำย รัตนภูมิภิญโญ และ นำง เพ็ชรำ รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ บุคคลผูเ้ กี่ยวข้อง
ของบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยจำกธุ รกรรมนี้
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
7. แผนการใช้ เงินทีไ่ ด้ รับจากการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์

เงินที่ได้จำกกำรจำหน่ำยกิจกำรโรงแรมในครั้งนี้ บริ ษทั จะนำไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร
8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ไม่รวม ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ นำงเพ็ช
รำ รัตนภูมิภิญโญ พ.ต.พญ.จัณจิดำ รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร 4 ท่ำนที่มีส่วนได้เสี ย
ไม่ได้เข้ำร่ วมประชุ มและไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำวเป็ นรำยกำร
จำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มีควำมเหมำะสม สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เนื่ องจำกเป็ นกำร
ดำเนินกำรตำมกำรปรับปรุ งแผนธุ รกิจและกลยุทธ์ของบริ ษทั ที่จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงผลกำไรจำกธุ รกิจหลักของบริ ษทั
ทั้งนี้ รำคำซื้ อขำยกิ จกำรโรงแรมที่มูลค่ำรวม 272.00 ล้ำนบำท โดยเป็ นรำคำซื้ อขำยที่ท้ งั สองฝ่ ำยตกลงกัน
มีรำยละเอียดดังนี้
1. โรงแรม โนโวเทล ชุ มพร บีช รี สอร์ ท แอนด์ กอล์ฟ เท่ำกับ 87.00 ล้ำนบำท ซึ่ งอยูร่ ะหว่ำงช่วงรำคำประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินจำกบริ ษทั สยำมแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วสิ จำกัด ฉบับเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 ซึ่ งเท่ำกับ
88.75 ล้ำนบำท และรำคำประเมินมูลค่ำทรัพย์สินจำกบริ ษทั ชำเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ฉบับเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2563 ซึ่ งเท่ำกับ 84.33 ล้ำนบำท
2. โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชี ยงใหม่ เท่ำกับ 185.00 ล้ำนบำท โดยเป็ นรำคำขำยที่ สูงกว่ำ รำคำประเมิ นมู ล ค่ ำ
ทรัพย์สินจำกบริ ษทั สยำมแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วสิ จำกัด ฉบับเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2563 ซึ่ งเท่ำกับ 168.61
ล้ำนบำท และรำคำประเมินมูลค่ำทรัพย์สินจำกบริ ษทั ชำเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ฉบับ
เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2563 ซึ่ งเท่ำกับ 174.90 ล้ำนบำท
คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงมีควำมเห็ นว่ำ กำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลดีแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั
พิจำรณำและให้ควำมเห็ นรำยกำรดังกล่ำวโดยยึดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เป็ นสำคัญ กำร
เสนอวำระนี้ ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้พิจำรณำอนุ มตั ิควำมเหมำะสมของกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวที่บริ ษทั
ได้เข้ำทำกับ JPS และ RKBG เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักธรรมำภิ บ ำลที่ ดี ดังนั้นจึ งมี ควำมเห็ นเสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นควร
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำรำยกำรเกี่ยวโยงกันดังกล่ำว
9. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณีกรรมการดังกล่าวงดออกเสี ยง
- ไม่มี -
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