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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันมีความยินดีที่จะรายงานให้ทราบว่า บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ “RBF” และบริษัทย่อย มีผลการด�ำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง ในปี 2563 นี้ แม้ว่าเป็นช่วงเวลา
ของภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรงทั่วโลก โดยเฉพาะในจีน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย รัสเซีย และ
กลุม่ ประเทศอาเซียน ภายใต้ความตึงเครียดด้านสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
สถานการณ์ดังกล่าวทั่วโลก ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทั้งด้านการเงิน การค้า การผลิต และการใช้บริการต่างๆ
ผูบ้ ริโภคให้ความสนใจกับความปลอดภัยจากโรคระบาด สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของอาหาร และความต้องการ
นวัตกรรมที่จะมาตอบโจทย์เหล่านี้
ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านอาหารอย่าง “RBF” เป็นผู้น�ำการผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร
มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จึงสามารถคิดค้นสูตรใหม่ๆ เป็นนวัตกรรมด้านอาหารให้กับลูกค้า ของบริษัทฯ
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ
ด้วยธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่ง ท�ำให้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,172 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้
เพิ่มขึ้น 307 ล้านบาทโดยมีรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและสีผสมอาหาร 2) กลุ่มแป้งและซอส
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง 4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ 6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมา
เพื่อจ�ำหน่าย และรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีโรงงานการผลิตและจ�ำหน่าย
เกล็ดขนมปังและแป้งประกอบอาหารในต่างประเทศ ณ กรุงจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ที่ปัจจุบันใช้ก�ำลังการผลิตเพิ่ม
สู่ระดับ 70% และโรงงานทีเ่ มืองลองอาน ประเทศเวียดนาม นอกจากนีใ้ นด้านการตลาด บริษทั ฯ ได้ขยายการค้าของบริษทั เทรดดิง้
ในต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง จากเดิมตัง้ ใน 3 ประเทศ คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน ในปี 2563 บริษทั ได้ตงั้ เพิม่ ทีป่ ระเทศ
สิงคโปร์ และญีป่ นุ่ เพือ่ ขยายตลาด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเทศเหล่านัน้ และเป็นฐานการขยายตลาด
ให้กว้างขวางทัว่ โลกอีกด้วย
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านรสชาติ
และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่วยวชาญจากประเทศต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ
ยังให้ความส�ำคัญกับมาตรฐานสินค้าของประเทศไทย และทั่วโลก มีวิธีการทดลองและทดสอบตามมาตรฐานระดับสากล
รวมทั้งพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน พัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยในปี 2563 นี้ บริษัทฯ รับการพิจารณาระดับบริษัทภิบาลในระดับดี และบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นบริษัท
1 ใน THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) ส�ำหรับในส่วนความรับผิดชอบและดูแลต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อแรงงาน การร่วมพัฒนาต่อชุมชนหรือสังคม สิ่งต่างๆ เหล่านี้บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงาน
อย่างดีที่สุด เพื่อน�ำพากลุ่มบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดี เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร ผลิตสินค้า
และบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดด้านรสชาติ ความสะอาด และความปลอดภัยต่อลูกค้าและผู้บริโภค จะพัฒนา
บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง จะรักษาความเป็นผู้น�ำทางการตลาด
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้กลุ่มบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) จึงขอให้ท่านได้โปรดให้ความไว้วางใจ
และสนับสนุนการด�ำเนินกิจการของผู้บริหารของบริษัทฯ อันจะเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป
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สถานการณ์โลกยุค New Normal ที่ประชากรทั่วโลกพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวัน
เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของนานาประเทศ
อย่างมหาศาล เพราะอุปสงค์และอุปทานของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในวงกว้างที่ก�ำลังเกิดขึ้นในยุค New Normal นี้ กระตุ้นความตื่นตัวขององค์การ
ทุกระดับนับตั้งแต่องค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล และบริษัทเอกชนให้หันมาวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรของตนเอง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ที่มองเห็นปัญหาได้ก่อนอย่างชัดเจนและฉับไว คือผู้ชนะที่จะสามารถปรับตัวให้ผ่านวิกฤตการณ์
ที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ก่อนผู้อื่น
การด�ำเนินธุรกิจของ บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (RBF) ในปี 2563 ถือเป็นช่วงเวลาทีว่ กิ ฤตจาก
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 อยูใ่ นระดับสูงสุด เพราะรัฐบาลของทุกประเทศทัว่ โลกรวมถึงรัฐบาลไทยยังไร้ทศิ ทางและ
ไร้ตวั ช่วยในการแก้ ไขปัญหาเรือ่ งการระบาดสถานการณ์กลับปรากฎว่า RBF ได้รบั ผลกระทบจากโรคระบาดเพียงเล็กน้อย
เฉพาะส่วนของโรงแรมทัง้ 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท
แอนด์ กอล์ฟ ทีจ่ งั หวัดชุมพร จากสถานการณ์ Lock Down ประเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
ส�ำหรับธุรกิจหลักของ RBF คือ ผลิต จ�ำหน่าย น�ำเข้า ส่งออกวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients)
ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังปรากฎในงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2563
ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ RBF วางไว้ล่วงหน้าโดยสมบูรณ์ ตามผลประกอบการในเอกสารแจกที่ผู้ถือหุ้นได้รับแล้ว
สาเหตุที่ธุรกิจหลักของ RBF สามารถสวนกระแสคุกคามของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส�ำเร็จนั้น มาจากหลายๆ
ปัจจัยส�ำคัญ ได้แก่ สภาพคล่องทางการเงินของ RBF การส�ำรองวัตถุดิบที่เพียงพอส�ำหรับผลิตและขายสินค้า
หากเกิดภาวะฉุกเฉิน (Contingency Plan) การสร้างทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการตอบโจทย์ของลูกค้า
ได้ ในเวลาอันรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์การลงทุนสร้างโรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อลดค่าขนส่งและลดระยะเวลา
ส่งมอบสินค้า (Lead Time) การให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ และทันต่อเหตุการณ์ และที่ส�ำคัญยิ่ง คือ สินค้าของ RBF
เป็นนวัตกรรมเฉพาะตัวไม่สามารถถูกลอกเลียนแบบหรือถูกทดแทน โดยสินค้าของคู่แข่งอย่างง่ายดาย และที่ต้องกล่าวถึง
เป็นปัจจัยสุดท้าย คือ ฐานลูกค้าของ RBF ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด้านประเภทของธุรกิจ และด้านจ�ำนวนลูกค้า
เป้าหมายในระยะยาวของ RBF คือ การเติบโตของบริษัทผ่านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ RBF เชื่อมั่นว่าตราบใดที่รสนิยมในการกินของมนุษย์
ยังมีวิวัฒนาการไปตามกาลเวลา ตราบนั้นสินค้าที่ผลิตจากนวัตกรรมใหม่ๆ ของ RBF ยังมีโอกาสสูงที่จะได้รับการสั่งซื้อ
จากตลาดโลกซึ่งกว้างใหญ่มาก อันจะท�ำให้ RBF เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และไร้ขีดจ�ำกัด
แม้ว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เริ่มถูกน�ำมาใช้ฉีดให้ประชาชนแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ ใดคาดเดาได้ว่า
วิกฤตการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะจบลงอย่างไรและเมื่อไหร่ ดังนั้นการด�ำเนินธุรกิจของ RBF
ทั้งที่ท�ำมาแล้วใน ปี 2563 และที่ก�ำลังจะเริ่มใหม่ในปี 2564 จะใช้กลยุทธ์ลดความเสี่ยง ประหยัด ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ
ส�ำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค เล็งผลได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น
ช่วงปลายปี 2563 RBF ได้เริ่มผลิตและจ�ำหน่าย Fragrances เป็นสินค้าตัวใหม่ที่เสริมศักยภาพของผลิตภัณฑ์
ให้ครบถ้วน ครบวงจร ผลปรากฎว่า Fragrances ของ RBF ได้รับการตอบรับจากตลาดสินค้า Cosmetics ตลาดสินค้า
Toiletries และตลาดสินค้า Houeshold products ทันทีในปี 2563 และเพื่อต่อยอดธุรกิจนี้ให้เต็มศักยภาพ RBF ได้น�ำเข้า
Robot เพื่อใช้ ในการผลิตกลิ่นเพือ่ ใช้ ในการบริโภค (Flavours) และ Fragrances แบบอัตโนมัติและเที่ยงตรงเข้ามาติดตั้งแล้ว
การน�ำ Robot มาใช้ร่วมกับการวิจัยและพัฒนาของนักสังเคราะห์ Flavours และ Fragrances จะเสริมความแกร่งให้กับ RBF
ได้เป็นอย่างดีในปี 2564

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจุบัน RBF ได้บรรลุข้อตกลงและลงนามในสัญญาร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท SAN-EI GEN F.F.I., INC.
สัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าสัญชาติญี่ปุ่น
ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย
ในปี 2564 RBF ได้ด�ำเนินนโยบายประหยัดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าและช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
กล่าวคือ ได้อนุมัติติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ในบริษัทย่อย
คือ บริษัท พรี่เมี่ยมฟู้ดส์ จ�ำกัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการอบแห้งสินค้าเกษตร
แล้วยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย ปัจจุบันระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของเราก�ำลังท�ำงานได้ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 19%
ในปี 2564 RBF มีนโยบายปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยจ�ำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกไปจากกลุม่ บริษทั ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
วิกฤตการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบรายได้ของโรงแรมทัง้ 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรม โนโวเทล
ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ฉุดผลก�ำไรของ RBF ให้ตำ�่ กว่าระดับปกติ ดังนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ของ RBF
ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษทั มีมติให้จำ� หน่ายโรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์
กอล์ฟ และโรงแรมโรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เพือ่ เป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษทั ให้มงุ่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจหลัก
ทีบ่ ริษทั มีความเชีย่ วชาญ ซึง่ ราคาทีใ่ ช้พจิ ารณาท�ำการประเมินโดยบริษทั สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ จ�ำกัด และบริษทั
ชาเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด และผ่านการให้ความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษทั แกรนท์ ธอน
ตัน จ�ำกัด ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ คณะกรรมการบริษทั เชือ่ มัน่ ว่า การจ�ำหน่ายโรงแรม
ออกจาก RBF จะเป็นผลดีตอ่ RBF และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูถ้ อื หุน้ RBF ผลดีอกี ประการหนึง่
ของการจ�ำหน่ายธุรกิจโรงแรมออกจาก RBF คือ การสะท้อนตัวเลขผลการด�ำเนินธุรกิจหลักของ RBF ตามความเป็นจริง
ได้ชดั เจนขึน้ กว่าปี 2563
กลยุทธ์สุดท้ายในการเสริมศักยภาพการเติบโตของ RBF ในปี 2564 คือ การติดตั้งเครื่องสกัด อินทรีย์เคมีจาก
อินทรีย์วัตถุได้ทุกชนิด เช่น น�้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ (Terpenes) สารสกัดจากกัญชง (Cannabidiol
: CBD) เป็นต้น เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารและเครื่องดื่ม
ใน Trend สุขภาพซึ่งก�ำลังมาแรง ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดเครื่องส�ำอางค์ และอื่นๆ อีกมาก
เทคโนโลยีในการสกัดและเครื่องสกัดของ RBF พร้อมแล้วที่จะสร้างความเติบโตให้แก่องค์กร
กระผมและชาว RBF ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างสูง ในรางวัลและอันดับเครดิตเรทติ้งที่ RBF ได้รับหลังจากเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพียงหนึ่งปีเท่านั้น อันได้แก่
- รางวัลดีเด่นประเภท Best Deal of the Year ในงาน SET Awards 2020
- ได้เข้าค�ำนวณ SET 100 ในครึ่งปีหลังของ ปี 2020
- ได้เข้าค�ำนวณ FTSE ในปลายเดือนมิถุนายน 2563
- ได้ถูกจัดเข้ากลุ่ม SETCLMV
- ได้ถูกจัดเข้ากลุ่ม SETWB
- ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งจากTRIS ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”
ในนามของชาว RBF ทุกคนกระผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นRBFทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจถือหุ้นของ RBF ไว้ ใน
Wealth ของท่าน ผมขอสัญญาว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของ RBF จะเป็นพันธกิจหลักของเราที่ต้องท�ำให้ ได้อย่างต่อเนื่อง
และโปร่งใส ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทมหาชน เหนือสิ่งอื่นใดทุกอย่างก้าวของ RBF จะค�ำนึงถึงการรักษาสังคม
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้น่าอยู่และปลอดภัย
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คณะกรรมการบริษัท
ผศ.ศุภสิน สุริยะ

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นายรัตน์ ด่านกุล

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
รองประธานกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ

1

2

3

คณะกรรมการตรวจสอบ
1 นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
2 นายรัตน์ ด่านกุล
3 ผศ.ศุภสิน สุริยะ
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กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

รายงานประจำ�ปี 2563

สรุปผลการด�ำเนินงาน
รายไดจากการดำเนินงาน

หนวย: ลานบาท

ป 2561

ป 2562

ป 2563
3,172.1

2,864.7

2,738.2

40.47%

38.07%

36.30%

12.31%

11.82%

1,283.6

1,090.6

994.1

519.0

352.8

323.8

16.36%

รายไดจาก
การดำเนินงาน

รายไดรวมจากการดำเนินงาน

กำไรขั้นตน
(GPM)

กำไรสุทธิ
(NPM)

หนวย: ลานบาท

2,738.2

2,864.7

3,172.1

96.14
%

96.92
%

98.24
%

3.86
%

3.08
%

1.76
%

ป 2561

ป 2562

ป 2563

เพ��มข�้น

10.7%
YoY

รายไดจากการ
รายไดจากการขาย
ประกอบกิจการโรงแรม
และใหบร�การ

รายไดจากการขายสินคาที่ผลิตและซื้อมาขายไป
หนวย: ลานบาท
3.8%
6.0%

3.6%
6.2%

1.7%
37.8%

2,776.4

36.0%

3,116.4

36.9%

ป 2561
กลุมแปงและซอส

38.0%

15.8%

2,632.5

วัตถุแตงกลิ�นรส
และสีผสมอาหาร

0.8%

5.7%

37.4%

14.4%

14.7%

2.8%

1.5%

36.8%

ป 2562
กลุมผลิตภัณฑ
ซื้อมาขายไป

กลุมผลิตภัณฑอบแหง

ป 2563
ผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง

กลุมบรรจ�ภัณฑ
พลาสติก
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ตนทุนรวม และกำไรขั้นตน
หนวย: ลานบาท

กำไรขั้นตน (GPM)
%GPM

36.30

%GPM

%GPM

38.07

40.47

1,744.2

1,774.0

1,888.5

ป 2561

ป 2562

ป 2563

COGS

COGS

1,627.7

1,668.4

กำไรขั้นตน (GPM)

1,809.3
38.17%

105.7

ป 2561

ป 2562

79.2

ป 2563

-19.69%

(10.8)

(17.4)

ป 2562

จากการขายสินคาที่ผลิตและซื้อมาขายไป

จากกิจการโรงแรม

จากกิจการโรงแรม

(23.5)

ป 2563

หนวย: ลานบาท คาใชจายในการบร�หาร หนวย: ลานบาท กำไรสุทธิ
15.96%

457.1
6.98%

6.35%

6.04%

191.2

182.0

191.7

ป 2562

รายงานประจำ�ปี 2563

ป 2563

ป 2562

16.36%
11.82%

12.31%

323.8

352.8

ป 2561

ป 2562

519.0

440.5

386.2

ป 2561

หนวย: ลานบาท

13.89%

14.10%

ป 2561

-42.17%

หนวย: ลานบาท

จากการขายสินคาที่ผลิตและซื้อมาขายไป

คาใชจายในการขาย

10

-10.18%

ป 2561

หนวย: ลานบาท

1,307.1

1,108.0

1,004.8

116.5

41.94%

39.91%

ป 2563

ป 2563
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็น
ส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มดังนี้ (1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น (Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึง
วัตถุแต่งกลิ่นที่น�ำไปเป็นส่วนผสมในน�้ำหอมและเครื่องส�ำอาง (2) กลุ่มแป้งและซอส (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
(5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ (6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาและจ�ำหน่ายไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา
กรดมะนาว เป็นต้น รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก โดยซื้อจากผู้ผลิตรายอื่น หรือน�ำเข้าจากต่างประเทศ มาจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าที่น�ำไปใช้
ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษัทย่อยยังได้ลงทุน
ในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมตามค�ำสั่งซื้อ (Made to order) เป็นหลัก
และจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สั่งผลิตในรูปแบบ OEM (Original
Equipment Manufacture) นอกจากนี้ ยังผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกทั่วไป
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak”
โดยในปี 2561 – 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายตามค�ำสั่งซื้อ (Made to order) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 85.89
ร้อยละ 87.74 และ ร้อยละ 87.41 ของรายได้จากการขาย รายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายในรูปแบบ OEM คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.54
ร้อยละ 6.14 และร้อยละ 6.09 ของรายได้จากการขาย และรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6.57 ร้อยละ 6.12 และ ร้อยละ 6.50 ของรายได้จากการขาย ตามล�ำดับ
การทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยมีทมี วิจยั และพัฒนา ซึง่ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์เป็นเวลายาวนานด้านอาหาร
การวิเคราะห์กลิ่นและรสชาติอาหารโดยเฉพาะ ท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสามารถตอบสนอง
ตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกประเภท ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความแตกต่างและหลากหลาย จึงสามารถสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้

ทีมวิจัยและพัฒนา

Gas chromatography-mass spectrometer
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตวัตถุผสมอาหารตามที่กล่าวและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก รวม 10 โรงงาน โดยตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย 8 แห่ง และในต่างประเทศ 2 แห่ง ดังนี้
โรงงานในประเทศไทย
โรงงานหมายเลข 1

โรงงานหมายเลข 3

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

ที่อยู่

ที่อยู่

3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240

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

134 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ผู้ใช้ประโยชน์

ผู้ใช้ประโยชน์

ผู้ใช้ประโยชน์

RBF

RBF

RBF

ประเภทผลิตภัณฑ์
เกล็ดขนมปัง แซนวิช มินิบัน วัตถุแต่งกลิ่นรส

ประเภทผลิตภัณฑ์
แป้งประกอบอาหาร

ประเภทผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์พลาสติก

โรงงานหมายเลข 4
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โรงงานหมายเลข 2

โรงงานหมายเลข 5

โรงงานหมายเลข 6

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

ที่อยู่

ที่อยู่

136 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13160

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

989 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านเลน
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13160

ผู้ใช้ประโยชน์

ผู้ใช้ประโยชน์

ผู้ใช้ประโยชน์

BO

TFF

RBF

ประเภทผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์

สีผสมอาหาร

วัตถุแต่งกลิ่นรส

แป้งประกอบอาหาร เครือ่ งปรุงรส ซอสและน�ำ้ จิม้

รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2563

โรงงานในประเทศไทย
โรงงานหมายเลข 7

โรงงานในต่างประเทศ
โรงงานหมายเลข 8

โรงงานหมายเลข 9

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดเชียงใหม่

ประเทศเวียดนาม

ที่อยู่

ที่อยู่

ที่อยู่

135 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านหว้า
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13160

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

เวิร์คช็อป บี 2-4 เอ คลังส�ำเร็จรูป ฝั่ง บี
นิคมอุตสาหกรรมลองหู อ�ำเภอแคนจีอูอ๊ค
เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม

ผู้ใช้ประโยชน์

ผู้ใช้ประโยชน์

ผู้ใช้ประโยชน์

TFF

PFC

RBVN

ประเภทผลิตภัณฑ์
วัตถุแต่งกลิ่นรส

ประเภทผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อบแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

ประเภทผลิตภัณฑ์
แป้งประกอบอาหาร

โรงงานหมายเลข 10

ประเทศอินโดนีเซีย

ที่อยู่
บล็อค พี-6บี อาคารโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม
จาบาเบกา ซิการัง อ�ำเภอเบกาซี
จังหวัดจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้ใช้ประโยชน์

ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยในประเทศไทย 4 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท อินโดนีเซีย
2 บริษัท จีน 1 บริษัทสิงคโปร์ 1 บริษัท และอยู่ในระหว่างจัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่น
1 บริษทั เพือ่ ให้เข้าถึงลูกค้าในประเทศดังกล่าวและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั ได้เพิม่ ขึน้
นอกจากนีบ้ ริษทั และบริษทั ย่อยยังได้สง่ ออกผลิตภัณฑ์ ไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว
กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ทัง้ สหรัฐอาหรับเอมิเรต
คูเวต อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา
เป็นต้น
นอกเหนือจากธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายส่วนผสมที่ใช้ ในอุตสาหกรรมตามที่กล่าวแล้ว
บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท
แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนผ่านบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด (“TFF”) และโรงแรม
ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนผ่านบริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ�ำกัด (“PFC”) โรงแรมทั้งสองแห่ง
ตามที่กล่าว บริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์ (ACCOR) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย
มีสภาพคล่องคงเหลือ และมองเห็นโอกาสในการท�ำก�ำไร จึงเข้าลงทุนประกอบธุรกิจโรงแรม

RBINM
ประเภทผลิตภัณฑ์
แป้งประกอบอาหาร

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักในการด�ำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�ำนวัตกรรมด้านกลิ่น รสชาติ
รูปลักษณ์และเนื้อสัมผัสของอาหาร
และเครื่องดื่มระดับโลก

พันธกิจ
RBF มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอาหาร
เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดด้านรสชาติ ความสะอาดและปลอดภัยต่อ
ลูกค้าและผู้บริโภค พร้อมทั้งด�ำเนินธุรกิจด้วย
จริยธรรมที่ดีต่อคู่ค้า รวมถึงส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความ
ส�ำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
14
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หลักในการด�ำเนินธุรกิจ

R

Responsibility
รับผิดชอบต่อคู่ค้า

B

Benefit for Stakeholder

F

Flexibility

ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย
และคืนก�ำไรสู่สังคม

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

รายงานประจำ�ปี 2563

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ก่อนการจัดตั้งบริษัท ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ (นามสกุลเดิม อุณหโชค) ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท
เอ.โบค โรเบิร์ตส แอนด์ คัมปะนี (โฮลดิ้ง) จ�ำกัด บริษัทต่างชาติ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ก่อตั้งบริษัท
ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด (“TFF”) ในปี 2528 เพื่อประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับ
น�้ำหอมและเครื่องส�ำอาง สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด ต่อมาในปี 2534 ดร.สมชาย และนางเพ็ชรา จัดตั้งบริษัท อาร์ แอนด์ บี
ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (“บริษัท” หรือ “RBF”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส
ซอสและน�้ำจิ้ม Food Additive และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในปี 2536 จัดตั้งบริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด (“BO”) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายสีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด จากนั้น ในปี 2545 ดร.สมชาย และนางเพ็ชรา ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมี่ยม
ฟู้ดส์ จ�ำกัด (“PFC”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จึงท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตส่วนผสมอาหาร (Food Ingredients)
ที่ครอบคลุมหลากหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัตถุแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม สีผสมอาหาร
ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง Food Additive รวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน�้ำหอมและเครื่องส�ำอาง และบรรจุภัณฑ์พลาสติก
โดยเป็นการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to order) เป็นหลัก ซึ่งท�ำให้สร้างความหลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง ยังมีการผลิตผลิตภัณฑ์ ในลักษณะ OEM และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรมาตรฐาน เพื่อจ�ำหน่ายให้กับ
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้า “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo”
“Angelo” และ “Aroi Mak Mak”
ปัจจุบัน RBF มีบริษัทย่อยทั้งหมด 10 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทในประเทศ 4 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์
จ�ำกัด (“TFF”) (2) บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด (“BO”) (3) บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ�ำกัด (“PFC”) และ (4) บริษัท อาร์บีเจ จ�ำกัด (“RBJ”) และบริษัท
ย่อยในต่างประเทศ 6 บริษัท ได้แก่ (1) R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (“RBVN”) (2) PT RBFOOD
SUPPLY INDONESIA (“RBINT”) (3) PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) (4) TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOUXIAN-GONG-SI (“RBCH”) (5) R&B FOOD SUPPLY (Singapore) PTE.LTD (“RBSG”) และ (6) Maple Innovation Company Limited
(อยู่ระหว่างจัดตั้ง) เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในประเทศดังกล่าว และท�ำให้สามารถจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เพิ่มขึ้น
ด้วยประสบการณ์การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมานานกว่า 34 ปี และความพร้อมของเครื่องจักรและกระบวนการผลิต
ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล กอปรกับการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญทางด้านอาหาร การวิเคราะห์กลิ่น และรสชาติอาหารโดยเฉพาะ จึงท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองมาตรฐาน
ต่างๆ อาทิ มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC)
มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO
9001) กลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กล่าวมีทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป
และลูกค้าต่างประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และประเทศแถบตะวันออกกลาง
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัย และกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากล
ทั้งหมด 10 แห่ง ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 101 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในโครงการแฟคตอรี่แลนด์
วังน้อย 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 5 แห่ง และตั้งอยู่ในอ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทย่อยในต่างประเทศ
มีโรงงาน ที่เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม ภายใต้ RBVN 1 แห่ง และที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ RBINM 1 แห่ง
นอกจากธุรกิจดังกล่าวแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ภายใต้การลงทุน
PFC และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ภายใต้การลงทุนของ TFF ทั้ง 2 โรงแรมบริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์
(ACCOR) ซึ่งเป็นเครือโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศสที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องคงเหลือ
และเห็นโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ จึงเข้าลงทุนประกอบธุรกิจโรงแรม
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,000.00 ล้านบาท ทุนเรียกช�ำระแล้ว 2,000.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเท่ากับ 2,000,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีบริษัทย่อยทั้งหมด 10 บริษัท ได้แก่ TFF BO PFC RBJ RBVN RBINT RBINM RBCH RBSG และ
Maple Innovation Company Limited (อยู่ระหว่างจัดตั้ง)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

15

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทและบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญดังนี้
ปี 2528 :
				
				
				
				
				
				
				
				
ปี 2534 :
				
				
				
				
				
				
ปี 2536 :
				
				
				
				
				
				
ปี 2541 :
				
				
ปี 2545 :
				
				
ปี 2546 :
				
				
ปี 2547 :
				
ปี 2548 :
				
				
				
				
1

เดือนพฤษภาคม จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด (“TFF”) ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้นเท่ากับ 4.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
เพื่อประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรสส�ำหรับอาหาร จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน�้ำหอมและ
เครื่องส�ำอาง สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด โดยมีบริษัท เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จ�ำกัด1 เป็นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัทต่างชาติ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 27/550 หมู่ 1
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้ย้ายส�ำนักงานใหญ่มาที่เลขที่ 3
ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 2546
บริษัทต่างชาติขายหุ้นของ TFF ทั้งหมดให้แก่ ดร.สมชาย ส่งผลให้ ดร.สมชายและนางเพ็ชรา ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100
เดือนพฤศจิกายน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อาร์ แอนด์ บี ซัพพลาย จ�ำกัด (“บริษัท” หรือ “RBF”)
โดยดร.สมชาย รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
วัตถุแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม และ Food Additive
มีส�ำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ที่ 32/11 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนที่อยู่เป็น 3395 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เดือนธันวาคม จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด (“BO”) โดย ดร.สมชาย รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ ด้วยทุน
จดทะเบียนเริม่ ต้นเท่ากับ 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
100 บาท เพือ่ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด ภายใต้ตราสินค้า
“เบสท์ โอเดอร์” มีสำ� นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่ 704/7 ถนนพัฒนาการ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร และโรงงานตัง้ อยูท่ ี่ 32/10 ซอยสมาคมแพทย์ ถนนสุขาภิบาล 1 หมูท่ ี่ 7 แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึง่ ต่อมาได้ยา้ ยส�ำนักงานใหญ่มาทีเ่ ลขที่ 3397 ซอยลาดพร้าว 101
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เดือนกันยายน TFF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4.00 ล้านบาท เป็น 29.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ�ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ�ำกัด
(“PFC”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง โดยมีส�ำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 258
หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เดือนพฤศจิกายน PFC เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาท เป็น 52.00 ล้านบาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เดือนกันยายน RBF ลงทุนซื้อโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
เดือนมีนาคม RBF ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต
(Good Manufacturing Practice: GMP) และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตเกล็ด
ขนมปังอบแห้ง ขนมปังสด และขนมปังลูกเต๋า จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(Bureau Veritas Certification)

ในขณะนั้นถือหุ้นโดย ดร.สมชายและนางเพ็ชรา ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 97.56 ปัจจุบันถือหุ้นโดย ดร.สมชาย และบุตรสาว 2 คน ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 100.00 โดยไม่ได้ด�ำเนิน
ธุรกิจใดๆ และได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว
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เดือนกรกฎาคม TFF เข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์ (ACCOR) และเปิดด�ำเนินการในปี 2551
เดือนธันวาคม PFC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต
(Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry และ Spray dry จาก
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เดือนธันวาคม PFC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
(Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry
และ Spray dry จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เดือนกรกฎาคม RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 20.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ�ำนวน 190,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เดือนธันวาคม RBF โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกส�ำหรับบรรจุอาหาร เครือ่ งดืม่ และชิน้ ส่วนอิเลคทรอนิกส์
เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก จาก
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (URS)
เดือนกรกฎาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินิแฟคตอรี่วังน้อย ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการ
รับรองระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice:
GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical
Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรส จาก
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)
เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปัง และเบเกอรี่
(มินิบันและแซนวิช) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)
เดือนกันยายน RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 20.00 ล้านบาท เป็น 35.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ�ำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้น
รายใหม่ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวรัตนภูมิภิญโญ เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
เดือนกันยายน RBF เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด
PFC เข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์ (ACCOR)
และเปิดด�ำเนินการในปี 2554
เดือนมิถุนายน RBF เปิดโรงงานผลิตแป้งประกอบอาหาร ที่โครงการแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย เลขที่ 130/
160 - 161 หมู่ที่ 3 ต�ำบลวังจุฬา อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินิแฟคตอรี่วังน้อย ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร
และเครื่องปรุงรส จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)
เดือนมิถุนายน โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรองระบบ
มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP)
และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control
Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเกล็ดขนมปัง และเบเกอรี่ (มินิบันและแซนวิช) จากบริษัท
บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)
เดือนสิงหาคม RBF ขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนาม โดยการจัดตั้งส�ำนักงานตัวแทน (Representative
office) ที่เมืองโฮจิมินต์ ประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นช่องทางสําหรับการส่งเสริมและทําการตลาดสินค้า
ของบริษัทในประเทศไทย(ปัจจุบันการด�ำเนินการปิดส�ำนักงานตัวแทนที่ประเทศเวียดนาม เนื่องจากบริษัท
ได้มีการเปิดบริษัทย่อยที่ประเทศเวียดนามแล้ว เมื่อปี 2556)
ปี 2556 :
เดือนมกราคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรองระบบ
				 มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP)
			
				
			
				
				
			
				
				
ปี 2550 :
				
				
ปี 2551 :
				
				
				
ปี 2552 :
				
				
				
				
			
				
				
			
				
				
			
ปี 2553 :
				
			
				
			
				
				
ปี 2554 :
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				 และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control
				 Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุแต่งกลิน่ และรส (ชนิดน�ำ้ ) จากสถาบัน Intertek ประเทศไทย
			
เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY
COMPANY (“RBVN”) ที่ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 21,000.00 ล้านเวียดนามดอง หรือ
				 ประมาณ 27.85 ล้านบาท เพื่อจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส
				 ซอสและน�้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ Food Additive ในประเทศ
				 เวียดนาม โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 มีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองโฮจิมินห์ และปัจจุบันอยู่
				 ระหว่างการก่อสร้างโรงงานและน�ำเข้าเครื่องจักร เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง ที่เมืองลองอาน ประเทศ
				 เวียดนาม คาดว่าจะสามารถมีรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่าย ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2562
			
เดือนกรกฎาคม โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ
				 RBF ได้ รั บ การรั บ รองระบบมาตรฐานรั บ รองเกี่ ย วกั บ สุ ข ลั ก ษณะและข้ อ ก� ำ หนดการผลิ ต (Good
				 Manufacturing Practice: GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
				 (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก จาก
				 บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (URS)
			
เดือนกันยายน TFF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 29.00 ล้านบาท เป็น 31.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
				 เพิ่มทุนจ�ำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
			
เดือนตุลาคม RBF ขยายตลาดไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยการจัดตั้งส�ำนักงานตัวแทน (Representative
				 office) ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (ปัจจุบันด�ำเนินการปิดส�ำนักงานตัวแทนที่ประเทศเมียนมาร์
				 เรียบร้อยแล้ว เนือ่ งจากบริษทั สามารถท�ำการตลาดโดยตรงจากประเทศไทยได้โดยไม่จำ� เป็นต้องใช้สำ� นักงาน
				 ตัวแทน) เพื่อเป็นช่องทางสําหรับการส่งเสริมและทําการตลาดสินค้าของบริษัทในประเทศไทย
ปี 2557 :
เดือนมิถุนายน PFC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC)
				 ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze Dry และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จากบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
			
เดือนสิงหาคม PFC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานมาตรฐาน Food Safety System Certification
				 (FSSC) 22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry และ Spray dry จากบริษัท บูโร เวอริทัส
				 เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)
			
เดือนธันวาคม RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 35.00 ล้านบาท เป็น 62.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
				 เพิ่มทุนจ�ำนวน 270,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็น
				 เงิน ทุนหมุนเวียนในกิจการ
ปี 2558 :
เดือนตุลาคม BO ขยายฐานการผลิตวัตถุแต่งสีอาหาร จากลาดพร้าว 101 ไปยังโรงงานในนิคม
				 อุตสาหกรรมไฮเทค เลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี 2559 :
เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (“RBINT”) ที่ประเทศ
				 อินโดนีเซีย ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000.00 ล้านรูเปีย หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
				 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000,000 รูเปีย หรือประมาณ 2,301.80 บาท เพื่อจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่น
				 และรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
				 อาหารแช่แข็ง และ Food Additive ในประเทศอินโดนีเซีย มีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
				 โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ PT NADASA MULYA PRATANA ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ
				 กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ ใน
				 เดือนธันวาคม ปี 2559
			
เดือนมีนาคม โรงงานผลิตที่โครงการมินิแฟคตอรี่วังน้อย ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรอง
				 ระบบมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้ง
				 ประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรส จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas
				 Certification)
			
เดือนมีนาคม PFC ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
				 (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) ในการผลิตเป็ดทอดแช่แข็งและไก่ทอดแช่แข็ง
				 จากกรมปศุสัตว์
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เดือนพฤษภาคม โรงงานผลิตวัตถุแต่งกลิ่นอาหาร ภายใต้การด�ำเนินงานของ TFF เปิดด�ำเนินการเชิง
				 พาณิชย์ โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เลขที่ 136/1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน
				 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับ
				 การรับรองระบบมาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 ในการผลิตผลิตภัณฑ์
				 ประเภทเกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ (มินิบันและแซนวิช) จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
				 (Bureau Veritas Certification)
			
เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ BO ได้รับการรับรองระบบ
				 มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP)
				 และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control
				 Points : HACCP) ในการผลิตสีผสมอาหาร จากบริษทั ยูไนเต็ด รีจสิ ตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (URS)
			
เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ TFF ได้รับการรับรอง
				 ระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP)
				 และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control
				 Points : HACCP) ในการผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรส จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)
				 จ�ำกัด (URS)
			
เดือนธันวาคม PFC ซือ้ อาคารโรงแรม ชือ่ อาคาร Ibis Chiang Mai จากบริษทั ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้นส์
				 จ�ำกัด2 เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปี 2560 :
เดือนพฤษภาคม RBF เปิดโรงงานผลิตแป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม
				 ที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค เลขที่ 989 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านเลน อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
			
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น TFF ครั้งที่ 2/2560 BO ครั้งที่ 6/2560 และ PFC ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28
				 พฤษภาคม 2560 มีมติให้ TFF BO และ PFC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท
				 ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
			
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น RBF ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีมติส�ำคัญดังนี้
				
อนุมัติให้ RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 62.00 ล้านบาท เป็น 320.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
					 เพิ่มทุน จ�ำนวน 2,580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทส�ำหรับ
					 การเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
				
อนุมตั ใิ ห้ RBF เข้าซือ้ หุน้ สามัญจากผูถ้ อื หุน้ สามัญของ TFF BO และ PFC โดยช�ำระค่าหุน้ ด้วยหุน้ สามัญ
					 เพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทส�ำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนใน		
					 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งผลให้ RBF มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TFF BO และ PFC เท่ากับร้อยละ 99.99
					 99.97 และ 99.99 ของทุนจดทะเบียน TFF BO และ PFC ตามล�ำดับ
			
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น TFF ครั้งที่ 3/2560 BO ครั้งที่ 7/2560 และ PFC ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28
				 มิถุนายน 2560 มีมติให้ TFF BO และ PFC เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทส�ำหรับ
				 การเตรียมความพร้อมในการน�ำ RBF เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดดังนี้
				
TFF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 31.00 ล้านบาท เป็น 183.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
					 จ�ำนวน 30,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดย RBF ถือหุ้นใน TFF สัดส่วนร้อยละ 99.99
				
BO เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 36.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
					 จ�ำนวน 355,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย RBF ถือหุ้นใน BO สัดส่วนร้อยละ 99.97
				
PFC เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 52.00 ล้านบาท เป็น 121.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
					 จ�ำนวน 690,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย RBF ถือหุ้นใน PFC สัดส่วนร้อยละ 99.99
			
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น RBF ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ RBF เพิ่มทุน
				 จดทะเบียนจาก 320.00 ล้านบาท เป็น 638.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน
				 3,180,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อน�ำเงินไปช�ำระค่าหุ้นสามัญ
				 เพิ่มทุนของ PFC
2

บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้นส์ จ�ำกัด ปัจจุบันถือหุ้นโดยนางเพ็ชราและบุตรสาว 2 คน ในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 100.00 และได้เลิกด�ำเนินธุรกิจโรงแรมตั้งแต่ต้นปี 2560
ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้นส์ จ�ำกัด ได้จัดท�ำสัญญาไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัท ปัจจุบันไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

19

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

			
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น PFC ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีมติให้ PFC เพิ่มทุนจดทะเบียน
				 จาก 121.00 ล้านบาท เป็น 439.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 3,180,000 หุ้น
				 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
			
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท RBF ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติส�ำคัญดังนี้
				
อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) โดยมีทุนจดทะเบียน
					 20,000.00 ล้านรูเปีย หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
					 หุ้นละ 1,000,000 รูเปีย หรือประมาณ 2,301.80 บาท เพื่อเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง
					 โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และ MR. HARIJADI SOEDARJO ชาวอินโดนีเซีย ซึ่งไม่มี
					 ความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ส�ำนักงาน
					 และโรงงานตั้งอยู่ที่เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
				
อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”) โดยมีทุน
					 จดทะเบียน 3.00 ล้านหยวน หรือประมาณ 13.58 ล้านบาท เพื่อจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส
					 เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง ในประเทศจีน โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
					 มีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่มลรัฐกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน
			
เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรอง
				 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร และเครื่องปรุงรส จากส�ำนักงาน
				 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
			
เดือนสิงหาคม โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรอง
				 ระบบมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร
				 เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas
				 Certification)
			
เดือนกันยายน โรงงานผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรอง
				 ระบบมาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice :
				 GMP) และมาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical
				 Control Points : HACCP) ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม
				 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด (Bureau Veritas Certification)
			
เดือนตุลาคม PFC ได้รบั การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL ส�ำหรับผลิตภัณฑ์นำ�้ หวานเข้มข้น (Syrup)
				 ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry Spray dry และ Freeze dry และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง จากส�ำนักงาน
				 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
			
เดือนธันวาคม โรงงานผลิตที่ลาดพร้าว 101 ภายใต้การด�ำเนินงานของ RBF ได้รับการรับรองมาตรฐาน
				 ผลิตภัณฑ์ HALAL ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ (มินิบันและแซนวิช)
				 ซอสและน�้ำจิ้ม จากส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามประจ�ำกรุงเทพมหานคร
ปี 2561 :
เดือนมีนาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) โดยมีทุน
				 จดทะเบียน 20,000.00 ล้านรูเปีย หรือประมาณ 46.04 ล้านบาท เพื่อเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง
				 โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และ MR. HARIJADI SOEDARJO ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ
				 กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่เมือง
				 จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
			
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น RBF ประจ�ำปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
				
อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 ส�ำหรับหุน้ สามัญจ�ำนวน 6,380,000 หุน้
					 เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,436.20 ล้านบาท โดยได้ท�ำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 10
					 เมษายน 2561
				
อนุมัติให้ RBF เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 638.00 ล้านบาท เป็น 1,480.00 ล้านบาท โดยการออก
					 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 8,420,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
					 เพื่อจัดโครงสร้างการถือหุ้น และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
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เดือนพฤษภาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”)
				 โดยมีทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านหยวน หรือประมาณ 13.58 ล้านบาท เพื่อจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและ
				 รสเกล็ดขนมปัง และแป้งประกอบอาหาร ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
				 มีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่กวางเจา ประเทศจีน ปัจจุบันได้ช�ำระทุนจดทะเบียนเต็มจ�ำนวนแล้ว
			
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น RBF ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
				
อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชน
				
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาท จากจ�ำนวนหุ้น 14,800,000 หุ้น เป็น 1 บาท
					 ท�ำให้มีจ�ำนวนหุ้นสามัญเป็น 1,480,000,000 หุ้น
				
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�ำนวน 520.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 1,480.00 ล้านบาท เป็นทุน
					 จดทะเบียน 2,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 520,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
					 หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
				
อนุมัติให้น�ำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
					 ประเทศไทย
			
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น RBF ครั้งที่ 2/2561 (หลังการแปรสภาพ) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติ
				 เรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
				
รับทราบการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท แดฟเน่ จ�ำกัด และบริษัท พอร์ตแลนด์ เฟลเวอร์ แอนด์
					 แอร์โรแมติค จ�ำกัดเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปี 2562 :
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น RBF ประจ�ำปี 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการ
				 ด�ำเนินงานประจ�ำปี 2561 ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,480,000,000 หุ้น เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 250.00
				 ล้านบาท โดยได้ท�ำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
			
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช�ำระแล้วเป็น 2,000.00 ล้านบาท โดยได้รับเงินระดมทุน
				 จากการเสนอขายหุ้นสามัญเป็นครั้งแรก จ�ำนวน 1,665.14 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย
				 หลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนส�ำหรับการลงทุนก่อสร้างโรงงานต่างประเทศ ปรับปรุงและซื้อเครื่องจักร
				 ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองในต่างประเทศ ช�ำระเงินกู้ ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ และใช้เป็นเงินทุน
				 หมุนเวียนในกิจการ
			
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่ม
				 อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ปี 2563
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท RBF ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติส�ำคัญดังนี้
				
อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (สิงคโปร์) จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000
					 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) หรือประมาณ 22,650,200 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่า
					 ที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) หรือประมาณ 22.6502 บาท โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วน
					 ร้อยละ 100 เพื่อเป็นห้องทดลองในต่างประเทศ ซึ่งส�ำนักงานตั้งอยู่ที่ ฮาร์เปอร์พ้อย ถนนฮาร์เปอร์
					 ประเทศสิงคโปร์
				
อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เมเปิล ครีเอชั่น จ�ำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 99,000,000 เยน (Yen) หรือประมาณ
					 28,227,375 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 198,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 500 เยน (Yen) หรือประมาณ
					 142.5625 บาท โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ Eiger Company Limited ซึ่งไม่มี
					 ความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อเป็น
					 ผู้น�ำเข้า ส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขาย และการท�ำการตลาดในประเทศญี่ปุ่น
					 ซึ่งส�ำนักงานตั้งอยู่ที่ นิฮงบาชิ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (โดยภายหลัง ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
					 6/2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อย จากเดิมเป็นบริษัท เมเปิล ครีเอชั่น จ�ำกัด เปลี่ยนแปลง
					 เป็น บริษัท เมเปิล อินโนเวชั่น จ�ำกัด)
			
เดือนเมษายน บริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) ภายใต้การด�ำเนินงานของ
				 RBF ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตส�ำเร็จและเริ่มด�ำเนินการผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส
			
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท RBF ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 มีมติส�ำคัญดังนี้
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ บริษทั อาร์บเี จ จ�ำกัด โดยมีทนุ จดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 100,000 หุน้
					 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จ�ำกัด
					 ถือ หุ้นในสัด ส่ว นร้อ ยละ 24 นางสาววรรณา สื่อช่วยสกุล ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 13 และ
					 นางสาวรุจีลาวัณย์ จันทร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ
					 และผู้บริหารของบริษัท เพื่อร่วมพัฒนาสินค้าที่ได้รับใบอนุญาต โดยใช้ผู้ช�ำนาญการ ตั้งแต่กระบวนการ
					 ปลูกและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพื่อซื้อมาและขายไป และเป็นตัวแทนในการท�ำการตลาดทั้งใน
					 ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอย โพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
					 กรุงเทพมหานคร
			
เดือนพฤศจิกายน R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (RBVN)
				 ภายใต้การด�ำเนินกิจการของ RBF ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตส�ำเร็จ และเริ่มด�ำเนินการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์
				 กลุ่มแป้งและซอสในเดือนธันวาคม 2563
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หมายเหตุ :

ทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านรูเปีย
หรือประมาณ 44.63 ล้านบาท
ธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง

ทุนจดทะเบียน 20,000 ล้านรูเปีย
หรือประมาณ 44.63 ล้านบาท

ธุรกิจ : จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส
เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร
เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์
อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและ Food Additive

ทุนจดทะเบียน 3.00 ล้านหยวน หรือประมาณ 14.08 ล้านบาท
ธุรกิจ : จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง
แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง

ทุนจดทะเบียน 21,000 ล้านเวียดนามดอง หรือประมาณ 27.43 ล้านบาท

ธุรกิจ : (1) ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง
(2) จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร
เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ Food Additive

ธุรกิจ : น�ำเข้าส่งออก วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขาย
และการท�ำการตลาด

ทุนจดทะเบียน 99.00 ล้านเยน หรือประมาณ 29.15 ล้านบาท

Maple Innovation Company Limited /4

60.00%

ธุรกิจ : ห้องทดลองในต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
หรือประมาณ 22.66 ล้านบาท

R&B FOOD SUPPLY (SINGAPORE) PTE.LTD (RBSG)

100.00%

ธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายสีผสมอาหาร
และ Food Additive บางชนิด

บจก. เบสท์ โอเดอร์ (BO)
ทุนจดทะเบียน 36.50 ล้านบาท

99.97%

ธุรกิจ : เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้า
เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนา

บจก. อาร์บีเจ (RBJ) /3
ทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท

51.00%

ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของ RBINT ร้อยละ 40 ได้แก่ PT NADASA MULYA PRATANA ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของ RBINM ร้อยละ 20 ได้แก่ MR. HARIJADI SOEDARJO ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ MR. HARIJADI SOEDARJO เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA
PRATANA สัดส่วนร้อยละ 53.33 MRS. DEWI KUSUMAWATI SOEDARJO (น้องสาวของ MR. HARIJADI SOEDARJO) ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 40 และบุคคลอื่นอีก 1 ราย ถือหุ้นใน PT NADASA
MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียน PT NADASA MULYA PRATANA
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของ RBJ ร้อยละ 49 ได้แก่ บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 24 นางสาววรรณา สื่อช่วยสกุล ถือหุ้นร้อยละ 13 และ นางสาวรุจีลาวัณย์ จันทร ถือหุ้นร้อยละ 12 โดยผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของ Maple Innovation Company Limited ร้อยละ 40 ได้แก่ Eiger Company Limited (“EG”) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

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

100.00%

PT RBFOOD MANUFAKTUR
INDONESIA (RBINM)/2

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

100.00%

80.00%

PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA
(RBINT)/1

60.00%

ธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
อบแห้งและผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
และลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่
โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

ธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส
จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน�้ำหอมและเครื่องส�ำอาง
สีผสมอาหาร และ Food Additive บางชนิด และลงทุนในธุรกิจอื่น
ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

99.99%
บจก. พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)
ทุนจดทะเบียน 439.00 ล้านบาท

99.99%

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม Food Additive และบรรจุภัณฑ์พลาสติก

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

บจก. ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ (TFF)
ทุนจดทะเบียน 183.00 ล้านบาท

1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2563
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บริษัทย่อย

TFF

BO

PFC

วันที่จดทะเบียน :
3 พฤษภาคม 2528
ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว :			
183,000,000 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
เลขที่ 3 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงงาน :
เลขที่ 136/1 หมู่ที่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้งโรงแรม :
เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ต�ำบลปากน�้ำ
อ�ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส จ�ำหน่าย
วัตถุแต่งกลิน่ ส�ำหรับน�ำ้ หอมและเครือ่ งส�ำอาง สีผสม
อาหาร 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) พันโท แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
5) แพทย์หญิง สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม :
ดร.สมชาย รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ ลงลายมือชือ่ ร่วมกับ
นางสาวดาวอรุณ อุณหโชค และประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท :
TFF เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุ้น
จ�ำนวน 36,599,976 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียน TFF และมีกรรมการ
ร่วมกันกับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

วันที่จดทะเบียน :
6 ธันวาคม 2536
ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว :
36,500,000 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
เลขที่ 3397 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งโรงงาน :
เลขที่ 136 หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ผลิตและจ�ำหน่ายสีผสมอาหาร และ Food Additive
บางชนิด
กรรมการบริษัท :
1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
3) นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล และประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท :
BO เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุ้น
จ�ำนวน 364,889 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97
ของทุนจดทะเบียน BO และมีกรรมการร่วมกัน
กับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และ
นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

วันที่จดทะเบียน :
26 มิถุนายน 2538
ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว :
439,000,000 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
เลขที่ 258 หมู ่ ที่ 3 ถนนเชี ย งใหม่ - พร้ า ว
ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่ตั้งโรงงาน :
เลขที่ 258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่- พร้ า ว
ต�ำบลแม่แฝก อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ที่ตั้งโรงแรม :
เลขที่ 7/9, 8/5 หมู่ที่ 1 ต�ำบลช้า งเผื อ ก
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ บแห้ ง และ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และลงทุนในธุรกิจอื่น
ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
กรรมการบริษัท :
1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
3) นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช
4) พันโท แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม :
นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท :
PFC เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือหุ้น จ�ำนวน 1,209,990 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน PFC และมี
กรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
นายสุรนาถ กิตติรตั นเดช และ พันตรี แพทย์หญิง
จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

บริษทั ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด
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บริษทั เบสท์ โอเดอร์ จ�ำกัด

บริษทั พรีเมีย่ มฟูด้ ส์ จ�ำกัด
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RBVN

RBINT

RBINM

วันที่จดทะเบียน :
23 มีนาคม 2556
ทุนจดทะเบียน :
21,000,000,000 เวียดนามดอง
(หรือประมาณ 27.49 ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :
15,680,380,000 เวียดนามดอง
(หรือประมาณ 22.76 ล้านบาท)
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
เลขที่ 309 บี-311 ชั้น 6 อาคารแอนเน็กซ์
พาร์ครอยัลไซ่ง่อน ถนน งูเยน แวน ทรอย
เขตทานบินห์ เมืองโฮจิมนิ ห์ซติ ี้ ประเทศเวียดนาม
ที่ตั้งโรงงาน :
เวิร์คช็อป บี 2-4 เอ คลังส�ำเร็จรูป ฝั่ง บี
นิคมอุตสาหกรรมลองหู อ� ำ เภอแคนจี อูอ๊ ค
เมืองลองอาน ประเทศเวียดนาม
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
(1) ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง
(2) จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง
		 แป้งประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและ
		 น�้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิ ต ภั ณฑ์ อบแห้ ง
		 ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ Food Additive
ผู้แทนผู้มีอ�ำนาจ (Legal Representative) :		
1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) Ms.Thai Son Anh (พนักงาน RBVN)
ความสัมพันธ์กับบริษัท :
RBVN เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียน RBVN

วันที่จดทะเบียน :
6 มีนาคม 2559
ทุนจดทะเบียน :
20,000,000,000 รูเปีย (หรือประมาณ 44.63
ล้านบาท) (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1,000,000 รูเปีย
หรือประมาณ 2,231.70 บาท)
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :
8,108,010,000 รูเปีย
(หรือประมาณ 20.18 ล้านบาท)
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
ห้อง 104 อาคารวิสมาเอเรีย ถนน ฮอส
คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตัง จาการ์ตากลาง
ประเทศอินโดนีเซีย 10310
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้ง
ประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม
สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็ง และ Food Additive
กรรมการบริษัท :
1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) Mr. Harijadi Soedarjo
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ลงลายมือชื่อ
และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท :
RBINT เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือหุ้นจ�ำนวน 12,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน RBINT และมี
กรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่ ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ

วันที่จดทะเบียน :
1 มีนาคม 2561
ทุนจดทะเบียน :
20,000,000,000 รูเปีย (หรือประมาณ 44.63
ล้านบาท) (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1,000,000 รูเปีย
หรือประมาณ 2,231.70 บาท)
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :
16,066,082,783 รูเปีย
(หรือประมาณ 38.48 ล้านบาท)
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
ห้ อ ง 104 อาคารวิ ส มาเอเรี ย ถนน ฮอส
คอโครเอมิโนโตะ 81 เมนตัง จาการ์ตากลาง
ประเทศอินโดนีเซีย 10310
ที่ตั้งโรงงาน :
บล็อค พี-6บี อาคารโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม
จาบาเบกา ซิการัง อ�ำเภอเบกาซี จังหวัดจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง
กรรมการบริษัท :
1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) Mr. Harijadi Soedarjo
3) พันโท แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
4) แพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมิภิญโญ
5) นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราส�ำคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท :
RBINM เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือหุ้นจ�ำนวน 16,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน RBINM และมี
กรรมการร่วมกันกับ RBF ได้แก่
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
พันโท แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
แพทย์หญิงสนาธร รัตนภูมิภิญโญ
และนายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED
LIABILITY COMPANY

หมายเหตุ : - อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100
เวียดนามดอง เท่ากับ 0.1306 บาท (อัตราขาย)

PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA

หมายเหตุ : - MR. HARIJADI SOEDARJO เป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วน
ร้อยละ 53.33 MRS. DEWI KUSUMAWATI SOEDARJO
(น้องสาวของ MR. HARIJADI SOEDARJO) ถือหุ้นใน PT
NADASA MULYA PRATANA สัดส่วนร้อยละ 40 และบุคคลอื่น
อีก 1 ราย ถือหุ้นใน PT NADASA MULYA PRATANA สัดส่วน
ร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียน PT NADASA MULYA PRATANA
			 - อ้ า งอิ ง อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1000
รูเปีย เท่ากับ 2.2317 บาท (อัตราขาย)

PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA

หมายเหตุ : - อ้ า งอิ ง อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1,000
รูเปีย เท่ากับ 2.2317บาท (อัตราขาย)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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RBCH

TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIANGONG-SI
วันที่จดทะเบียน :
31 พฤษภาคม 2561
ทุนจดทะเบียน :
3,000,000 หยวน
(หรือประมาณ 14.08 ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :
3,000,000 หยวน
(หรือประมาณ 14.08 ล้านบาท)
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
ห้อง 2202 เลขที่ 65 ถนนซงชาน 7 เขตลิวาน
กวางโจว ประเทศจีน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่ นและรส เกล็ ด ขนมปั ง
แป้งประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง
ผู้แทนผู้มีอ�ำนาจ (Legal Representative) :
พันโท แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
ความสัมพันธ์กับบริษัท :
RBCH เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือ หุ้นคิดเป็นสัดส่ ว นร้ อยละ 100 ของทุ น
จดทะเบียน RBCH และมีกรรมการร่วมกันกับ
RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
หมายเหตุ : - อ้ า งอิ ง อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 1 หยวน
เท่ากับ 4.6927 บาท (อัตราขาย)
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RBJ

RBSG

วันที่จดทะเบียน :
2 พฤศจิกายน 2563
ทุนจดทะเบียน :
10,000,000 บาท จ�ำนวน 100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
9 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 17 ถนนโพธิ์แก้ว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่ร่วมพัฒนา
กรรมการบริษัท :
1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) พันโท แพทย์หญิงจัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
3) นายณัฏฐนันท์ พันธุวงศ์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม :
นายณัฏฐนันท์ พันธุวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายสมชาย รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ หรือ นางสาวจัณจิดา
รัตนภูมิภิญโญ รวมเป็นสองคนและประทับตรา
ส�ำคัญของบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท :
RBJ เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุ้น
จ�ำนวน 51,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
51.00 ของทุนจดทะเบียน RBJ และมีกรรมการ
ร่วมกันกับ RBF ได้แก่
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
และพันโท แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

วันที่จดทะเบียน :
6 เมษายน 2563
ทุนจดทะเบียน :
1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) (หรือ
ประมาณ 22.95 ล้านบาท) (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 22.95 บาท)
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :
100 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
(หรือประมาณ 2,295.40 บาท)
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
ฮาร์เปอร์พ้อย ถนนฮาร์เปอร์ ประเทศสิงคโปร์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
ห้องทดลองในต่างประเทศ
กรรมการบริษัท :
1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2) พันโท แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
3) Ms. Ko Chiew Hong, Yvonne
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
ความสัมพันธ์กับบริษัท :
RBSG เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF
ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุ น
จดทะเบียน RBSG และมีกรรมการร่วมกันกับ
RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และ
พันโท แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

บริษทั อาร์บเี จ จ�ำกัด

R&B FOOD SUPPLY (SINGAPORE) PTE. LTD

หมายเหตุ : - อ้ า งอิ ง อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย :
1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับ 22.9540 บาท (อัตราขาย)

รายงานประจำ�ปี 2563

Maple Innovation Company Limited
วันที่จดทะเบียน :
(อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)
ทุนจดทะเบียน :
99,000,000 เยน (หรือประมาณ 29.15 ล้านบาท) (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 500 เยน หรือประมาณ 147.24 บาท)
ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว :
(อยู่ระหว่างการจัดตั้ง)
ที่ตั้งส�ำนักงาน :
นิฮงบาชิ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
น�ำเข้าส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขาย และการท�ำการตลาด
กรรมการบริษัท :
1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
2. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช
3. พันโท แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
4. Mr.Shiro Takahashi
5. Mr.Yoichiro Takahashi
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม :
Mr.Yoichiro Takahashi
ความสัมพันธ์กับบริษัท :
Maple Innovation Company Limited เป็นบริษัทย่อยของ RBF โดย RBF ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน Maple Innovation Company Limited และมี กรรมการร่วมกันกับ
RBF ได้แก่ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช และ พันโท แพทย์หญิง จัณจิดา
รัตนภูมิภิญโญ
หมายเหตุ : - อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจ�ำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย : 100 เยน เท่ากับ
29.4484 บาท (อัตราขาย)
			 - Mr.Yoichiro Takahashi เป็นคู่สมรสของพันโท แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ (กรรมการ)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RBF”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็น
ส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มดังนี้
(1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น (Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่น�ำไปเป็นส่วนผสมในน�้ำหอมและเครื่องส�ำอาง
(2) กลุ่มแป้งและซอส
(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
(4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
(5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ
(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาและจ�ำหน่ายไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันราและกรดมะนาว เป็นต้น
รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก โดยซื้อจากผู้ผลิตรายอื่น หรือน�ำเข้าจากต่างประเทศ มาจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าที่น�ำไปใช้ ในอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทและบริษัทย่อยจะผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามค�ำสั่งซื้อ (Made to order) เป็นหลัก เพื่อสร้างความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ ยังผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacture) ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และผลิตภัณฑ์
ที่เป็นสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้า “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak”
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง วัตถุแต่งกลิ่นและรส สีผสมอาหาร น�้ำหวานเข้มข้น และอาหารแช่แข็ง
ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีทั้งผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารส�ำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว อาหารสัตว์
เครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับใช้ ในครัวเรือน อาทิ น�้ำยาซักผ้า สบู่ แชมพูสระผม และน�้ำยาบ้วนปาก เป็นต้น รวมถึงธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่หรือ
ร้านค้าปลีกทั่วไป
นอกจากธุรกิจตามที่กล่าวแล้ว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท
แอนด์ กอล์ฟ
เพื่อความชัดเจนในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยของ RBF จึงได้สรุปประเภทธุรกิจและสัดส่วนที่บริษัทเข้าไปถือหุ้น เพื่อแสดงให้เห็นตามตาราง

28

รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2563

R&B FOOD SUPPLY (Singapore)
PTE. LTD (“RBSG”)
ห้องทดลองในต่างประเทศ

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น
100 %

บริษัท อาร์บีเจ จ�ำกัด
(“RBJ”)

Maple Innovation
Company Limited

เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนา

น�ำเข้าส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมถึงการขาย และการท�ำการตลาด

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด (“TFF”)

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส
จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน�้ำหอม
และเครื่ อ งส� ำ อาง สี ผสมอาหาร และ
Food Additive บางชนิด และลงทุนใน
ธุรกิจอื่น ได้แก่ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร
บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ

60 %

51,000 หุ้น / 51.00 %

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

TAI-MEI-WEI-SHI
-PING-YOU-XIANGONG-SI (“RBCH”)

36,599,976 หุ้น / 99.99 %

จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส
เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร
และอาหารแช่แข็ง

บริษัท เบสท์ โอเดอร์
จ�ำกัด (“BO”)

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น
100 %

ผลิตและจ�ำหน่ายสีผสมอาหาร
และ Food Additive บางชนิด

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น
364,889 หุ้น / 99.97 %

PT RBFOOD MANUFAKTUR
INDONESIA (“RBINM”)

บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ�ำกัด
(“PFC”)

ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อบแห้งและ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และลงทุนในธุรกิจอืน่
ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

16,000 หุ้น / 80 %

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น
1,209,990 หุ้น / 99%

PT RBFOOD SUPPLY
INDONESIA (“RBINT”)
จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้ง
ประกอบอาหาร เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม สีผสม
อาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
และ Food Additive

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น
12,000 หุ้น / 60%

R&B FOOD SUPPLY VIETNAM
LIMITED LIABILITY COMPANY (“RBVN”)
(1) ผลิตและจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง
(2) จ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร
เครื่องปรุงรส ซอสและน�้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และ Food Additive

สัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น
100 %

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั และบริษทั ย่อยมีทมี วิจยั และพัฒนาทีป่ ระกอบด้วยบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ดา้ นอาหาร การวิเคราะห์
กลิ่นและรสชาติอาหารโดยเฉพาะเป็นเวลายาวนาน ท�ำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ ในแบบเฉพาะที่ลูกค้าต้องการได้
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีเอกลักษณ์ แตกต่างและหลากหลายจนเป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตวัตถุผสมอาหารตามที่กล่าวและผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก รวม 10 แห่งโดยมีโรงงานตั้งอยู่
ในประเทศไทย 8 แห่ง ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 101 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการแฟคตอรี่แลนด์
วังน้อย 1 แห่ง อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 5 แห่ง และตั้งอยู่ในอ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง และในต่างประเทศ 2 แห่ง โดยโรงงาน
ในประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ที่ เวิร์คช็อป บี 2-4 เอ คลังส�ำเร็จรูป ฝั่ง บี นิคมอุตสาหกรรมลองหู อ�ำเภอแคนจีอูอ๊ค เมืองลองอาน ประเทศ
เวียดนาม และโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ที่ บล็อค พี-6บี อาคารโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมจาบาเบกา ซิการัง อ�ำเภอเบกาซี จังหวัด
จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยแต่ละโรงงานใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานรับรอง
เกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice Practice : GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน
Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และ มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ในการด�ำเนินงานปี 2563 RBF ได้ด�ำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 3 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (สิงคโปร์)
เพื่อเป็นห้องทดลองในต่างประเทศ โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ส�ำนักงานตั้งอยู่ที่ ฮาร์เปอร์พ้อย ถนนฮาร์เปอร์ ประเทศสิงคโปร์
2) บริษัท เมเปิล อินโนเวชั่น จ�ำกัด โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และ Eiger Company Limited ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 มีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่ นิฮงบาชิ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ 3) บริษัท อาร์บีเจ
จ�ำกัด โดย RBF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จ�ำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24 นางสาววรรณา สื่อช่วยสกุล ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 13 และนางสาวรุจีลาวัณย์ จันทร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัท มีส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอย โพธิ์แก้ว 3 แยก 17 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อีกทั้งบริษัท PT
RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตส�ำเร็จและเริ่มผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอสในเดือน
เมษายน 2563 ส่วนโรงงานผลิตที่ประเทศเวียดนาม ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตส�ำเร็จ และเริ่มด�ำเนินการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส
ในเดือนธันวาคม 2563
ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทย่อยในประเทศไทย 4 บริษัท เวียดนาม 1 บริษัท อินโดนีเซีย 2 บริษัท
จีน 1 บริษัท สิงคโปร์ 1 บริษัท และญี่ปุ่น 1 บริษัท บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว
กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน
รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ (1) โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนผ่านบริษัท
ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จ�ำกัด (TFF) และ (2) โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนผ่านบริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จ�ำกัด (PFC) โรงแรม
ทั้งสองแห่งตามที่กล่าว บริหารงานโดยกลุ่มแอคคอร์ (ACCOR) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องคงเหลือและเห็นโอกาส
ในการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม
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2.1 โครงสร้างรายได้
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

ปี 2561
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์
ล้านบาท %

ปี 2562
ล้านบาท %

ปี 2563
ล้านบาท %

2,632.52

95.74% 2,776.38

96.34% 3,116.38

97.78%

1) วัตถุแต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหาร

995.54

36.21% 1,038.82

36.05% 1,185.49

37.19%

2) กลุ่มแป้งและซอส

948.69

34.50% 1,025.71

35.59% 1,147.36

36.00%

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง

156.69

5.70%

172.31

5.98%

178.23

5.59%

4) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

101.13

3.68%

98.81

3.43%

87.97

2.76%

44.48

1.61%

41.16

1.43%

24.30

0.76%

6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำ�หน่าย/2

385.99

14.04%

399.57

13.86%

493.02

15.47%

รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม

105.73

3.85%

88.28

3.06%

55.70

1.75%

99.40% 3,172.08

99.52%

รายได้จากการขาย

5) กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก/1

รวมรายได้

2,738.25

รายได้อื่น/3

11.34

รายได้รวม
หมายเหตุ :

99.59% 2,864.66
0.41%

17.18

0.60%

15.19

0.48%

2,749.59 100.00% 2,881.84 100.00% 3,187.27 100.00%

/1

บริษทั และบริษทั ย่อยผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยผลิตตามค�ำสัง่ ของลูกค้าและผลิตในลักษณะ OEM เพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดืม่ รวมถึงผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิกส์ และจ�ำหน่ายให้กบั ร้านค้าปลีกทัว่ ไป อีกทัง้ ส่งออกไปยัง
ประเทศเวียดนาม โดยจ�ำหน่ายเป็นแพ็คขนาดตามความต้องการของลูกค้า
/2
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจ�ำหน่าย ได้แก่ นมผง ปลอกไส้กรอก และ Food Additive อาทิ กรดมะนาว (Citric Acid) สารกันบูด (Zodium
Benzoate) สารกันเชื้อรา (Calcium Propionate) เป็นต้น
/3
รายได้อื่น ประกอบด้วย ก�ำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ค่าขนส่งและบริการ รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าคอมมิชชั่น และ
รายได้จากการขายยูนิฟอร์มให้พนักงาน

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยมีผลิตภัณฑ์
หลายประเภท ประกอบด้วย วัตถุแต่งกลิน่ และรส (Flavour) แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครือ่ งปรุงรส ซอสและน�ำ้ จิม้ สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และซือ้ มาและจ�ำหน่ายไปซึง่ สินค้าประเภท Food Additive สินค้าดังกล่าวน�ำไปใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เครือ่ งดืม่ อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยยังผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุแต่งกลิน่ ทีน่ ำ� ไปเป็นส่วนผสม
ในน�ำ้ หอมและเครือ่ งส�ำอาง และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ตามรายได้จากการขาย ออกเป็น 6 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่
และสีผสมอาหาร 2) กลุม่ แป้งและซอส 3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง 4) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง 5) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และ 6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ซือ้ มาเพือ่ จ�ำหน่าย นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษทั ย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรมอีก 2 แห่ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล
ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ เพือ่ ความเข้าใจจึงขออธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการได้ดงั นี้
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2.2.1 รายได้จากการขาย
2.2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ขนั้ กลาง และจ�ำหน่ายให้ผปู้ ระกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ สามารถแบ่ง
ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 กลุม่ ดังนี้
1) กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ และรส และสีผสมอาหาร ประกอบด้วย วัตถุแต่งกลิน่ และรส วัตถุแต่งกลิน่ อืน่ ๆ และสีผสมอาหาร ซึง่ ผลิตและจ�ำหน่าย
โดย RBF TFF และ BO ส่วน PFC จะเป็นเพียงผูจ้ ำ� หน่ายเท่านัน้ ผลการด�ำเนินงานใน ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 สามารถแยกรายได้จากการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ และรส และสีผสมอาหาร ทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยตามทีก่ ล่าวจ�ำหน่ายได้ ดังนี้

รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ และสี
ผสมอาหาร แยกรายบริษทั
RBF
TFF
BO
PFC
รวมรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ และสีผสมอาหาร

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

534.66
259.53
7.54
193.81

583.13
219.51
7.90
228.28

605.47
261.15
10.48
308.39

995.54

1,038.82

1,185.49

1.1) วัตถุแต่งกลิ่นและรส เป็นวัตถุที่แต่งกลิ่นและรสชาติของอาหารให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถผลิตกลิ่นได้
หลากหลายกลิ่น อาทิ กลิ่นผลไม้ กลิ่นเนื้อสัตว์ กลิ่นผักและสมุนไพรต่างๆ กลิ่นขนมหวาน และกลิ่นอื่นๆ ที่ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร เบเกอรี่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ขนมขบเคี้ยว ยา อาหารเสริม รวมถึงอาหารสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการ
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใหม่ ได้แก่ เยลลี่กลิ่นต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า “Korokoro” ซึ่งจะเริ่มมีรายได้ ในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2562 วัตถุ
แต่งกลิ่นและรสได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารโดยเฉพาะ ท�ำให้สามารถผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรสต่างๆ
ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตลาด ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยบริษัทและบริษัทย่อยที่ผลิตวัตถุแต่งกลิ่นและรส
ได้แก่ RBF และ TFF เป็นการผลิตตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้าและจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ และส่งออกไปต่างประเทศ
ได้แก่ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน
นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยยังผลิตวัตถุแต่งกลิน่ และรสทีม่ ขี นาดบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดเล็กทีใ่ ช้ ในอุตสาหกรรมครัวเรือน โรงแรม ร้านอาหาร
เพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทัว่ ไป ภายใต้ตราสินค้า “เบสท์ โอเดอร์” ส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม
และเมียนมาร์ ส�ำหรับขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ทจี่ ำ� หน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการจะเป็นขนาดใหญ่ 5 – 25 กิโลกรัม ส่วนขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ทจี่ ำ� หน่ายให้กบั
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทัว่ ไปจะเป็นขนาดเล็ก 30 – 60 มิลลิลติ ร

วั ต ถุ แ ต่ ง กลิ่ น และรสเลี ย นธรรมชาติ ตราเบสท์ โอเดอร์
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1.2) วัตถุแต่งกลิ่นอื่นๆ เป็นวัตถุแต่งกลิ่นส�ำหรับน�้ำหอม เครื่องส�ำอาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในครัวเรือนต่างๆ (Home care
products) อาทิ น�้ำยาซักผ้า สบู่ แชมพูสระผม และน�้ำยาบ้วนปาก เป็นต้น โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มผลิตสินค้าในหมวดนี้ เพื่อทดแทน
การน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ

1.3) สีผสมอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ แต่งสีของอาหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ อาทิ เพือ่ ให้มสี ที ดี่ งึ ดูดใจผูบ้ ริโภค
เพื่อแต่งสีอาหารที่อาจเปลี่ยนแปลงไประหว่างกระบวนการแปรรูปอาหารและเพื่อแต่งสีอาหารที่สีธรรมชาติแปรเปลี่ยนตามฤดูกาลและ
สภาพภูมอิ ากาศเพือ่ มิให้ผบู้ ริโภคเข้าใจผิดในเรือ่ งคุณภาพของอาหาร โดยสีผสมอาหารจะเป็นสีทมี่ คี วามปลอดภัยและสามารถรับประทานได้
ในการผลิตสีผสมอาหารจะผลิตโดย BO ส่วนการจ�ำหน่ายสีผสมอาหารให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ จะแบ่ง
การจ�ำหน่ายตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี้ RBF จ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
BO จ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตขนม เบเกอรี่ และแปรรูปอาหาร TFF จ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตขนม โดยสีผสมอาหารที่จ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จะเป็นชนิดสีผงในบรรจุภัณฑ์ขนาด
1 กิโลกรัม 20 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัม
นอกจากสีผสมอาหารของกลุ่มบริษัทจะจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังจ�ำหน่ายสีผสมอาหาร
ให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้า “เบสท์ โอเดอร์” และส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม และ
เมียนมาร์ โดยสีผสมอาหารจะจ�ำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไปทั้งจ�ำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศมีทั้งชนิด
สีผงและสีน�้ำ ซึ่งสีผสมอาหารชนิดผงมีจ�ำหน่ายเป็นซองขนาดบรรจุ 1 กรัม และ 2 กรัม และจ�ำหน่ายเป็นกระป๋องขนาดบรรจุ 500 กรัม และ
1 กิโลกรัม ส่วนสีผสมอาหารชนิดน�้ำมีจ�ำหน่ายในขวดขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร 60 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

สี ผ สมอาหาร ตราเบสท์ โอเดอร์
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2) กลุ่มแป้งและซอส ประกอบด้วย เกล็ดขนมปัง เบเกอรี่ Premix product และซอสและน�้ำจิ้ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตและจ�ำหน่ายโดย
RBF BO PFC และจ�ำหน่ายในต่างประเทศผ่าน RBVN และ RBINT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัท
และบริษัทย่อยมีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
กลุ่มแป้งและซอสแยกรายบริษัท

หมายเหตุ :

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

RBF
TFF
BO/1
PFC/2
RBVN
RBINT
RBINM
RB (CH)

818.40
1.41
42.30
0.87
55.96
29.75
-

843.44
1.19
43.72
1.19
70.39
65.71
0.07

926.12
2.49
50.62
0.67
74.73
83.02
8.77
0.94

รวมรายได้จากการจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส

948.69

1,025.71

1,147.36

/1

BO ผลิตและจ�ำหน่ายผงฟู (สูตรซิงเกิ้ลแอคติ้ง) ซึ่งจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ประเภท Premix product
PFC ผลิตและจ�ำหน่ายน�ำ้ หวานเข้มข้น (Syrup) และซอส ซึง่ จัดอยูใ่ นผลิตภัณฑ์กลุม่ แป้งและซอส ประเภทเบเกอรี่ และประเภทซอสและน�ำ้ จิม้
ตามล�ำดับ
- TFF จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ TFF

/2

แป้ ง และเกล็ ด ขนมปั ง ตราอั ง เคิ ล บาร์ น ส์
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2.1) เกล็ดขนมปัง ผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขนมปังและท�ำให้มีลักษณะเป็นเกล็ด เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในการประกอบอาหารประเภททอด โดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่มีความทันสมัย มีการพัฒนาและออกแบบให้สามารถ
ผลิตเกล็ดขนมปังได้หลายรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ อาทิ เกล็ดขนมปังแบบญี่ปุ่น เกล็ดขนมปังแบบอเมริกัน เกล็ดขนมปังแบบแครกเกอร์
และเกล็ดขนมปังแบบลูกเต๋า เป็นต้น วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเกล็ดขนมปังจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
เพื่อให้ ได้เกล็ดขนมปังที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
การจ�ำหน่ายเกล็ดขนมปัง มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผลิตตามค�ำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 10
กิโลกรัม ถึง 15 กิโลกรัม 2) ผลิตและจ�ำหน่ายภายใต้ตราสินค้าบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ อังเคิลบาร์นส์ และก๊อบจัง มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 200
กรัม ถึง 10 กิโลกรัม และ 3) รับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 200
กรัม ถึง 10 กิโลกรัม นอกจากบริษัทจะจ�ำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ในประเทศแล้ว บริษัทยังส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ
อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล อินเดีย อียิปต์ รัสเซีย เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย บาเรน บังคลาเทศ จีน ไซปรัส เกาหลีใต้
คูเวต ลิทัวเนีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ รัสเชีย ซาอุดิอาระเบีย อเมริกาใต้ สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรต และ
สหราชอาณาจักร เป็นต้น

เกล็ ด ขนมปั ง แบบญี่ ปุ ่ น

เกล็ ด ขนมปั ง แบบ

เกล็ ด ขนมปั ง ตราอั ง เคิ ล บาร์ น ส์
2.2) เบเกอรี่ ได้แก่ มินิบันและแซนวิช ผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF เป็นการผลิตตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อจ�ำหน่ายให้
กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารต่างๆ และส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศเวียดนาม จ�ำหน่ายเป็นแพ็ค แพ็คละ 1 กิโลกรัม
นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์น�้ำหวานเข้มข้นกลิ่นต่างๆ (Syrup) ภายใต้ตราสินค้า “Haeyo” และ “Angelo” ซึ่งผลิตและจ�ำหน่ายโดย PFC
เพื่อจ�ำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีกทั่วไป และร้านอาหารต่างๆ เป็นการจ�ำหน่ายเป็นขวดขนาดบรรจุ 750 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร

Syrup กลิ่นต่าง ๆ ตรา Angelo และตรา Haeyo
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2.3) Premix product ผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งประกอบอาหาร ส�ำหรับชุบทอด อาทิ แป้งทอดกรอบ
แป้งชุบทอดปรุงส�ำเร็จรสกระเทียมพริกไทย รสเผ็ดร้อน แป้งเทมปุระญี่ปุ่นและแป้งคาราเกะ เป็นต้น และเครื่องปรุงรส เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร ในการผลิตและจ�ำหน่ายจะมีทั้งการผลิตตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตในลักษณะ
OEM การผลิตตามสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้า ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” เพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทัว่ ไป และ
“super-find” เพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั ร้านค้าปลีกทัว่ ไป ขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์ทจี่ ำ� หน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการจะเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด 10 และ 25
กิโลกรัม ส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์ทจี่ ำ� หน่ายให้กบั ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทัว่ ไป มีขนาดตัง้ แต่ 150 กรัม ไปจนถึง 1 กิโลกรัม ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์กลุม่ Premix product ยังรวมถึงการผลิตผงฟู ซึง่ ผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF (สูตรดับเบิล้ แอคติง้ ) และ BO (สูตรซิงเกิล้ แอคติง้ )
ซึง่ บริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ สองจะผลิตผงฟูตา่ งสูตรกันตามใบอนุญาตการผลิต เพือ่ จ�ำหน่ายผงฟูให้กบั ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีกทัว่ ไป
และร้านเบเกอรีต่ า่ งๆ ภายใต้ตราสินค้า ได้แก่ “เบสท์ โอเดอร์” มีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดตัง้ แต่ 30 กรัม ไปจนถึง 17 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ Premix
product นอกจากจ�ำหน่ายภายในประเทศแล้ว บริษทั และบริษทั ย่อยยังส่งออก Premix product ไปยังต่างประเทศด้วย อาทิ อินโดนีเซีย บาเรน
บังคลาเทศ จีน ไซปรัส อินเดีย อียปิ ต์ เมียนมาร์ รัสเซีย ซาอุดอิ าระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรต เป็นต้น

แป้ง

แป้งเทมปุระ

แป้งทอดกรอบรสชาติ

แป้งคาราเกะ

ผงฟู

2.4) ซอสและน�ำ้ จิม้ เป็นซอสปรุงแต่งรสชาติอาหาร ซึง่ ใช้เป็นเครือ่ งปรุงในการผลิตอาหารเพือ่ ให้ ได้รสชาติตามทีต่ อ้ งการ และ
สามารถใช้กบั อาหารทีป่ รุงส�ำเร็จเพือ่ เพิม่ รสชาติอาหาร อาทิ ซอสไก่บาร์บคี วิ น�ำ้ จิม้ หรือน�ำ้ ซอสรสชาติตา่ งๆ เป็นต้น ผลิตโดย RBF และ PFC
ขึน้ อยูก่ บั ชนิดและกระบวนการผลิตของซอสและน�ำ้ จิม้ การผลิตจะผลิตตามค�ำสัง่ ซือ้ ของลูกค้าทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ร้านอาหาร
และส่งออกไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม เนปาลและอียปิ ต์ โดยมีบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดตัง้ แต่ 30 กรัม ไปจนถึง 1 กิโลกรัม
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3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Spray dry และผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ
Freeze dry ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตและจ�ำหน่ายโดย PFC ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจ�ำหน่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์
อบแห้ง แยกรายบริษัท

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

RBF
TFF
PFC

0.49
0.32
155.88

0.09
0.03
172.19

0.21
0.10
177.92

รวมรายได้จากการจำ�หน่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง

156.69

172.31

178.23

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

3.1) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยผ่านกรรมวิธีอบแห้งด้วยการการเป่าลมร้อนและไล่ความชื้น
ออกให้อยู่ระดับที่ก�ำหนด ผลิตและจ�ำหน่ายโดย PFC วัตถุดิบที่บริษัทน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry เป็นวัตถุดิบจ�ำพวก
เครื่องเทศ สมุ น ไพร และผักต่า งๆ ซึ่ง ส่ว นใหญ่บริษัทจัดซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ และมีการท�ำสัญญาซื้อขายผลผลิตและปัจจัย
การผลิต จากเกษตรกรท้องถิ่น โดยบริษัทจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานก�ำหนดเท่านั้น ซึ่งการผลิตจะมีทั้งผลิตตามค�ำสั่งซื้อของ
ลูกค้าและผลิตตามสูตรมาตรฐาน ในรูปแบบผง ชิ้นเล็กๆ หรือทั้งส่วน อาทิ พริกไทยป่น ตะไคร้ผง ใบมะกรูด แครอท ขิงอบแห้ง พริกไทยและ
ยี่หร่าอบแห้ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Air dry นี้ PFC ผลิตและจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ อาทิ
อุตสาหกรรมอาหาร อาหารส�ำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์ และส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และปากีสถาน โดยจ�ำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม
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3.2) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Spray dry คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยผ่านกรรมวิธีอบแห้งด้วยการพ่นฝอย ด้วยการท�ำให้น�้ำ
ในอาหารเหลวระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีลักษณะเป็นผงและมีความชื้นต�่ำ อาทิ ไข่ผง อัญชัญผง สตรอเบอร์รี่ผง น�้ำปลาผง
และชาเขียวผง เป็นต้น ในการผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Spray dry บริษัทจะใช้เทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า Encapsulation technology ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีส�ำหรับการผลิตกลิ่นชนิดผง (Flavor powder) ที่สามารถเก็บกักกลิ่นเอาไว้และป้องกันปฏิกิริยาทางเคมีที่จะส่งผลกระทบต่อกลิ่น
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ผลิตและจ�ำหน่ายโดย PFC ส�ำหรับวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่บริษัทจะซื้อจากภายในประเทศ และมีการท�ำสัญญาซื้อขายผลผลิต
และปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น โดยจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานก�ำหนดเท่านั้น ซึ่งการผลิตจะเป็นการผลิตตามค�ำสั่ง
ของลูกค้าและจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารส�ำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์
และส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย และปากีสถาน โดยจ�ำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม

3.3) ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze dry คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และท�ำให้ผลึกไอน�้ำระเหิด
ออกไปและลดความชื้นของอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นอาหารแห้งที่มีคุณภาพสูง มีการคืนตัวที่ดี สามารถรักษาคุณภาพและเนื้อสัมผัสได้ดีกว่า
การท�ำแห้งด้วยวิธีอื่น อาทิ พริกอบแห้ง บรอกโคลีอบแห้ง แครอทอบแห้ง ไข่อบแห้ง เนื้อไก่อบแห้งและผงชาเขียว เป็นต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดย
PFC จะใช้วัตถุดิบจ�ำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ นม เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจัดซื้อจากภายในประเทศ มีการท�ำสัญญาซื้อขายผลผลิตและ
ปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น และจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานก�ำหนดเท่านั้น ซึ่งการผลิตจะผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้า
และจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารส�ำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์
และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์อบแห้งแบบ Freeze dry มีจ�ำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม
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4) กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ผลิตและจ�ำหน่ายโดย PFC ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีรายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์
แช่แข็ง ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจ�ำหน่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง แยกรายบริษัท

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

RBF
PFC
RB(CH)

0.02
101.11
-

0.03
98.65
0.13

0.24
87.52
0.21

รวมรายได้จากการจำ�หน่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง

101.13

98.81

87.97

หมายเหตุ : RBF จ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แช่แข็ง เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ RBF

เป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่ผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว เรียกว่า Individual Quick Frozen (IQF) ซึ่งใช้อากาศเป็นตัวกลาง
ให้เกิดการแข็งตัวของผลิตภัณฑ์ จึงท�ำให้อาหารมีคุณภาพดี ไม่เกาะกันเป็นก้อน กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ผลิตโดย PFC ใช้วัตถุดิบจ�ำพวกผัก
ผลไม้และเนื้อสัตว์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดซื้อจากภายในประเทศ และมีการท�ำสัญญาซื้อขายผลผลิตและปัจจัยการผลิตจากเกษตรกรท้องถิ่น
โดยบริษัทจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่ได้ตามมาตรฐานก�ำหนดเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งด้วยกรรมวิธี IQF มีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
พร้อมปรุง (Ready-to-Cook) อาทิ เนื้อสัตว์แช่แข็ง ผัก ผลไม้และที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก เป็นต้น และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
(Ready-to-Eat) อาทิ ปอเปี๊ยะทอด ถุงทอง กล้วยทอด ข้าวผัดกระเพราไก่ ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่น ต้มย�ำกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วง เป็นต้น ในการผลิต
PFC จะผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้าและจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารส�ำเร็จรูป
และขนม และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศออสเตเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในทวีปยุโรป และมีการผลิตแบบ
OEM เพื่อส่งออกไปยังประเทศในทวีปยุโรปด้วย โดยจ�ำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาดตามความต้องการของลูกค้า
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5) กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 มีรายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจ�ำหน่าย
กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกแยกรายบริษัท
RBF
PFC
รวมรายได้จากการจำ�หน่าย
กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

44.46
0.02
44.48

41.16
41.16

24.30
24.30

หมายเหตุ : PFC จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ PFC

บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะผลิตและจ�ำหน่ายโดย RBF ซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่จ�ำหน่ายมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ผลิตและ
ปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกัน และพลาสติกแต่ละชนิดที่ผลิตได้จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและน�ำใช้ ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เป็นการผลิตตาม
ค�ำสั่งของลูกค้าและผลิตในลักษณะ OEM เพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
และจ�ำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป อีกทั้งส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา โดยจ�ำหน่ายเป็นแพ็คขนาดตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัท
และบริษัทย่อยใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตเองเป็นส่วนน้อย เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีรูปแบบแตกต่างกันกับบรรจุภัณฑ์
พลาสติกที่บริษัทผลิตเพื่อจ�ำหน่าย โดยบริษัทและบริษัทย่อยสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถผลิตเองได้จากผู้จ�ำหน่ายในประเทศ

6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอื้ มาเพื่อจ�ำหน่าย ประกอบด้วย นมผง ปลอกไส้กรอก และ Food Additive อื่นๆ อาทิ กรดมะนาว (Citric Acid)
สารกันบูด (Zodium Benzoate) สารกันเชื้อรา (Calcium Propionate) และสารท�ำให้เนื้อนุ่ม เป็นต้น โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อจ�ำหน่าย
ถือเป็นส่วนเติมเต็มผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหาร (Food Ingredients) ที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจ�ำหน่าย เพื่อเป็นการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ในการจ�ำหน่ายจะจ�ำหน่ายในนาม RBF TFF และ BO ในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีรายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจ�ำหน่าย ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์
ซื้อมาเพื่อจ�ำหน่าย แยกรายบริษัท
RBF
TFF
BO
PFC
รวมรายได้จากการจำ�หน่ายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำ�หน่าย

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

292.44
93.47
0.06
0.02
385.99

338.79
60.52
0.23
0.03
399.57

434.21
58.58
0.18
0.05
493.02

หมายเหตุ : PFC จ�ำหน่ายกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซอื้ มาขายไป เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าของ PFC ทีต่ อ้ งการซือ้ ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีใ้ นมูลค่าไม่มาก
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6.1) นมผง เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน�ำ้ นมทีผ่ า่ นกรรมวิธกี ารฆ่าเชือ้ และท�ำให้เป็นผง ซึง่ มีหลากหลายชนิด ส�ำหรับชนิดทีบ่ ริษทั
จ�ำหน่าย ได้แก่ นมผงเต็มมันเนย นมผงขาดมันเนย และเวย์โปรตีน โดย TFF เป็นผู้น�ำเข้านมผงชนิดดังกล่าวจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐเชค เพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดืม่ อาหารเสริม อาหารสัตว์ เป็นต้น
นอกจากนี้ RBF ยังน�ำเข้านมผงเพื่อท�ำการรีแพค (Repack) และจ�ำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกทั่วไป ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์”
ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 กิโลกรัม

6.2) ปลอกไส้กรอก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาทิ โปรตีนข้าวสาลี โปรตีนข้าวโพดและคอลลาเจน เป็นต้น
โดย RBF น�ำเข้าปลอกไส้กรอกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเชค และสวีเดน ซึ่งปลอกไส้กรอกมีหลายชนิด อาทิ ปลอกเซลลูโลส
และปลอกคอลลาเจน เป็นต้น เพื่อจ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากสัตว์ (Meat processing) อาทิ ไส้กรอกและ
แหนม เป็นต้น

6.3) Food Additive และอื่นๆ เป็นสารเคมีที่ใช้ผสมอาหารเพื่อให้อาหารมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดย Food Additive
ที่บริษัทจ�ำหน่าย อาทิ 1) กรดมะนาว (Citric Acid) มีคุณสมบัติให้ความเปรี้ยวแก่อาหาร ป้องกันการเปลี่ยนสีของผักผลไม้ ควบคุมความเป็นกรดด่าง
ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องส�ำอาง เกษตร 2) สารกันบูด (Zodium Benzoate) มีคุณสมบัติยับยั้งหรือท�ำลายจุลินทรีย์ที่ท�ำให้อาหาร
เน่าเสียและไม่ท�ำให้รสชาติเปลี่ยน ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ 3) สารกันเชื้อรา (Calcium Propionate) มีคุณสมบัติยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี ใช้ ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ และ 4) สารท�ำให้เนื้อนุ่ม มีคุณสมบัติท�ำให้เส้นใยในเนื้อสัตว์คลายความเหนียว
ท�ำให้เนื้อนุ่มขึ้น ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร โดย TFF เป็นผู้น�ำเข้า Food Additive จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย และจ�ำหน่าย
ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ Food Additive ยังจ�ำหน่ายโดย RBF ให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านค้าปลีกทั่วไป
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ “เบสท์ โอเดอร์” โดยท�ำการรีแพค (Repack) และจ�ำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 500 กรัม และ 600 กรัม
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.2.1 กลยุทธ์การตลาด
• กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product)
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตออกจ�ำหน่ายและความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงเน้นการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทางด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์ และประสาทสัมผัส เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน�ำวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด ไปใช้ ในกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จรูป เพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ตรงตามความต้องการของลูกค้า และการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดี ฉลากมีความถูกต้องและครบถ้วน
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาและพัฒนาเครื่องจักรให้มีคุณภาพและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับการผลิตในปริมาณมาก
และยังคงประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ในด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
สินค้าจากสถาบันชั้นน�ำ ได้แก่ มาตรฐานรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อก�ำหนดการผลิต (Good Manufacturing Practice Practice :
GMP) มาตรฐานรับรองวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มาตรฐาน
British Retail Consortium (BRC) มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ HALAL และ
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายให้กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกทั่วไปนั้น ได้มีการ
ขอเลข อย. ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีฝ่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท�ำหน้าที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่หลากหลายและ
ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีความแตกต่าง หลากหลาย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ลอกเลียนแบบสินค้าได้ยาก อีกทั้ง บริษัทยังให้ความส�ำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ ได้ทั้งในด้านกลิ่นและรสชาติใหม่
ที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค พัฒนาและปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเพิ่มยอด
การผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท�ำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• กลยุทธ์ดา้ นการก�ำหนดราคา (Price)
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการก�ำหนดราคาโดยบวกก�ำไรส่วนเพิ่มหรือก�ำไรขั้นต้นจากต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ
มาเพื่อจ�ำหน่าย แยกตามประเภทสินค้า โดยราคาที่จะเสนอขายจะต้องมีก�ำไรขั้นต้นสูงกว่าก�ำไรขั้นต้นขั้นต�่ำที่บริษัทก�ำหนดไว้ ซึ่งฝ่ายบริหาร
จะพิจารณาอนุมัติราคาขายประกอบกับปัจจัยอื่นๆ อาทิ การพิจารณามูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลักษณะ
และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบุคลากรของบริษัท
ปริมาณการสั่งซื้อ ความเร่งด่วนในการจัดส่ง และเงื่อนไขการช�ำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการต่อรองราคา ฝ่ายขายจะด�ำเนินการตามนโยบาย
การให้ส่วนลดที่ระบุในอ�ำนาจอนุมัติ
• กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place)
บริษัทได้แบ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นสามกลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 2. กลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง 3. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีก ดังนั้นบริษัทจึงมีกลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจ�ำหน่าย
แตกต่างกันดังนี้
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1. กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทจะมีฝ่ายขายจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อทราบ
ความต้องการของลูกค้า แล้วพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และจ�ำหน่ายสินค้าถึงลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
2. กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเลี้ยง (Food Service) บริษัทจะมีฝ่ายขายเป็นผู้ติดต่อกับผู้ประกอบการ
เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า แล้วพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทยังขายสินค้าผ่านผู้ประกอบกิจการขายส่ง
ขนาดใหญ่ในประเทศและผู้น�ำเข้า/ผู้กระจายสินค้าในต่างประเทศ
3. กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีก บริษัทจะมีฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดในการติดต่อผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง/ค้าปลีก
ในประเทศเพื่อน�ำสินค้าไปวางจ�ำหน่ายในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า การจัดท�ำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย
ปัจจุบนั บริษทั มีบริษทั ย่อยในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน เพือ่ เป็นผูน้ ำ� เข้าผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั จากประเทศไทยและจ�ำหน่าย
ให้กับลูกค้าในประเทศดังกล่าว เพื่อประโยชน์ด้านการขนส่งของบริษัทและอ�ำนวยความสะดวกกับลูกค้าที่ไม่ต้องการเป็นผู้น�ำเข้าเอง
โครงสร้างรายได้จากการขายแยกตามช่องทางการจ�ำหน่ายในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 แสดงตามตารางดังนี้
โครงสร้างรายได้จากการขาย
แยกตามช่องทางการจ�ำหน่าย

ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2562
%

ล้านบาท

ปี 2563
%

ล้านบาท

%

ขายโดยตรง
ขายผ่านตัวแทนจำ�หน่าย

2,609.57
22.95

99.13% 2,758.12
0.87%
18.26

99.34%
0.66%

3,089.29
27.09

99.13%
0.87%

รวมรายได้จากการขาย

2,632.52

100.00% 2,776.38

100.00%

3,116.38

100.00%

• กลยุทธ์ดา้ นการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)
ในสถานการณ์ปกติ บริษทั และบริษทั ย่อยให้ความสำ�คัญต่อการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นทีร่ จู้ กั ของลูกค้า ช่องทางหลัก
ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั ได้แก่ การเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าสำ�หรับผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับอาหาร
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำ�เสมอ เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ สร้างโอกาสในการพบปะลูกค้า
รายใหม่และรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเดิม ซึง่ ถือเป็นการทำ�ประชาสัมพันธ์โดยตรงกับกลุม่ ลูกค้า อีกทัง้ เป็นการสำ�รวจข้อมูลคูแ่ ข่ง ภาวะการ
ตลาดและการแข่งขัน เพือ่ ปรับกลยุทธ์ของบริษทั ให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันมากยิง่ ขึน้ งานจัดแสดงสินค้าทีบ่ ริษทั เข้าร่วม อาทิ งานแสดงสินค้า
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ANUGA ประเทศเยอรมัน งาน SIAL ประเทศฝรัง่ เศส งาน GULFOOD ทีป่ ระเทศดูไบ งาน FOODEX ประเทศ
ญีป่ นุ่ งาน Food Ingrediant ASIA ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย งาน THAIFEX Food of Asia ประเทศไทย เป็นต้น
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) จึงทำ�ให้ ในปี 2563 ทางบริษัทไม่สามารถเข้าร่วม
งานแสดงสินค้าข้างต้น แต่อย่างไรก็ดีทางฝ่ายขายของบริษัทฯ ได้ติดตามประสานงานเพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
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2.2.2.2 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประกอบอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว และ
อาหารสัตว์ (อาทิ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) เป็นต้น) สำ�หรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ในต่างประเทศที่เป็นลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยก็จะมีมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ประเทศแถบตะวันออกกลาง
และเอเชียใต้ ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ลูกค้า
ตามที่กล่าวจะนำ�ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยไปผลิตเป็นสินค้าและจำ�หน่ายให้กับผู้บริโภค ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย
จะสั่งซือ้ ในลักษณะ Made to order เป็นหลัก ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายให้กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.64 ของรายได้จากการขายรวม
2. ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้ากลุ่มนี้ จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ในลักษณะ OEM ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าเอง
อาทิ บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำ�กัด ซึ่งเป็น
เจ้าของห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส เป็นต้น รวมทั้งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่
“อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ใน ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้
จากการขายให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.86 ของรายได้จากการขายรวม
3. ร้านค้าปลีกทั่วไป อาทิ ร้านขายของชำ� ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว เป็นต้น จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรมาตรฐาน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทและ
บริษัทย่อย ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์” “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ในปี 2563 บริษัทและ
บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายให้กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกทั่วไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.51 ของรายได้จากการขายรวม
โครงสร้างรายได้จากการขายแยกตามกลุม่ ลูกค้าในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 แสดงตามตารางดังนี้
โครงสร้างรายได้จากการขาย
แยกตามกลุ่มลูกค้า

ปี 2561

ปี 2563

ปี 2562

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

2,234.47

84.88%

2,423.05

87.60%

2,637.65

84.64%

กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก
ขนาดใหญ่

217.41

8.26%

173.4

6.25%

244.84

7.86%

กลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีกทั่วไป

180.64

6.86%

170.93

6.16%

233.89

7.51%

2,632.52 100.00%

2,776.38

กลุม่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
ขายผ่านตัวแทนจำ�หน่าย

รวมรายได้จากการขาย

100.00% 3,116.38 100.00%

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยตั้งเป้าที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น ปัจจุบันมีบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย จีน
สิงคโปร์ และญี่ปุ่น (อยู่ระหว่างจัดตั้ง) อีกทั้งบริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (“RBINM”) ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตส�ำเร็จ
และเริ่มผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอสในเดือนเมษายน 2563 ส่วนโรงงานผลิตที่ประเทศเวียดนาม ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตส�ำเร็จ
และเริ่มด�ำเนินการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอสในเดือนธันวาคม 2563
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โครงสร้างรายได้จากการขายในประเทศและส่งออกในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 แสดงตามตารางดังนี้
Salesาrevenue
structure
โครงสร้
งรายได้จากการขาย
Domestic
and งexport
ในประเทศและส่
ออก

Million
baht
ล้านบาท

%%

Million
baht
ล้านบาท

Domestic
ในประเทศ

2,253.30
2,253.30

85.59%
85.59%

2,332.22
2,332.22

ส่Export
งออก

379.22
379.22

14.41%
14.41%

444.16
444.16

Total sales
revenue
รวมรายได้
จากการขาย

Year
2018
ปี 2561

2,632.52 100.00%
100.00%
2,632.52

Year
2019
ปี 2562
%%

Year
2020
ปี 2563
Million
baht
ล้านบาท

%%

84.00% 2,684.57
84.00%

86.14%

16.00%
16.00%

13.86%

431.81

2,776.38 100.00%
100.00% 3,116.38 100.00%
2,776.38

ภาพรวมเศรษฐกิจ
จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563-2564 โดยกองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พบว่าตัวเลขในไตรมาสที่สามของปี 2563 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สองของปี 2563 (% QoQ SA) ร้อยละ
6.5 และตัวเลขรวม 9 เดือนแรกของปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7 และจากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์วิจัย
ธนาคารออมสินได้น�ำเสนอตัวเลขดัชนีผลผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปี 2563 โดยรวมอยู่ที่ระดับ 102.15 หดตัวร้อยละ
7.02 (%yoy) สาเหตุหลักจากผลกระทบภาวะภัยแล้งที่รุนแรง โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่กลับได้รับผลเชิงบวกจากการแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 เช่น น�้ำมันพืช ปลาแช่แข็ง บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปและไส้กรอก เป็นต้น และดัชนีผลผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เฉลี่ย 9 เดือนแรกของปี
2563 อยู่ที่ระดับ 113.01 หดตัวร้อยละ -0.33 (%yoy) จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยกลุ่มเครื่องดื่มส�ำคัญที่หดตัวลง
ได้แก่ ชาพร้อมดื่ม (-10.90%) น�้ำดื่ม (-5.38%) กาแฟพร้อมดื่ม (-2.87%) และน�้ำอัดลม (-2.37%)
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ในรายงานดังกล่าวยังแสดงถึงรายได้ของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ซึง่ มีรายได้ประมาณ 2.50 ล้านล้านบาท มีกำ� ไร
ประมาณ 9.93 หมืน่ ล้านบาท จากผูป้ ระกอบการกว่า 14,185 ราย โดยบริษทั ขนาดใหญ่ซงึ่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ทีม่ รี ายได้สงู สุด 5 บริษทั แรก มีรายได้รวมใน 9 เดือนแรกของปี 2563 รวมทัง้ สิน้ 187,221.93 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.37 (%yoy) มาจากการ
ขยายตัวของความต้องการผลิตภัณฑ์อาหาร ประชากรมีความต้องการเก็บอาหารเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ไว้บริโภคภายในครัวเรือน เพือ่ ป้องกันตนเอง
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงส่งผลเชิงบวกต่อกลุม่ อาหารส�ำเร็จรูปและกึง่ ส�ำเร็จรูป อาหารพร้อมทานพร้อมปรุง อาหารทีเ่ ก็บ
รักษาได้นาน เช่น อาหารแช่เย็นแช่แข็ง ไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง น�ำ้ มันพืชและบะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูป เป็นต้น ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น ได้สง่ ผลต่อ
การด�ำเนินงานในไตรมาสทีส่ ามของกลุม่ กิจการให้ยงั คงมีการเติบโตต่อเนือ่ งเช่นกัน โดยรายได้รวมในไตรมาสทีส่ ามอยูท่ ี่ 831.60 ล้านบาท เทียบกับ
ไตรมาสทีส่ องอยูท่ ี่ 701.06 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสทีส่ ามปีกอ่ นหน้า อยูท่ ี่ 686.07 ล้านบาท และมีรายได้รวม 9 เดือนของปี 2563 อยูท่ ี่
2,340.35 ล้านบาท เทียบกับช่วง 9 เดือนของปี 2562 อยูท่ ี่ 2,098.89 ล้านบาท
ขณะที่ภาครัฐคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 ว่าจะลดลงร้อยละ 6.0 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 3.2 ตามล�ำดับ ทางกลุ่มกิจการโดยคณะผู้บริหารยังคงคาดการณ์
ในการเติบโตของรายได้รวมจนถึงสิ้นปี 2563 โดยประมาณการการเติบโตอยู่ที่ ร้อยละ 10 - 12 เมื่อเทียบกับรายได้รวมปี 2562
ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563-2564 กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 16 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคการผลิต ส่วนเศรษฐกิจรายสาขา ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, ธันวาคม 2563
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ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก
Sales revenue structure
ชื่อนิติบand
ุคคลจดทะเบี
Domestic
exportยน

Year 2018
รายได้ (ล้านบาท) Year 2019
%
Million 9m/62                  9m/63                %yoy
baht
Million baht

Year
ก�ำไร (ขาดทุ
น) 2020
สุทธิ (ล้านบาท)
%
% 9m/62                  9m/63                %yoy
Million baht

2

94,094.0285.59%
99,544.07
3,001.41
2,332.22 5.79 84.00%
2,253.30
2,684.574,984.39
86.14% 66.07
27,121.20444.16
-12.05 16.00%4,812.2
30,836.5814.41%
บริษัท เจริญโภคภั
ณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) 379.22
431.81 5,869.39
13.86% 21.97
Export

3

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

4

บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มหาชน)

5

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)

1

บริษัท ไทยยูเDomestic
นี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

Total sales revenue

รวม

21,647.18 23,862.57 10.23
62.41
1,312.13 2,131.00
2,632.52 100.00% 2,776.38 100.00% 3,116.38 100.00%
3.02
17.91
17,877.46 18,417.34
1,053.47 1,242.16
18,276.75

-0.88

3,804.66

4,028.63

5.89

182,893.82 187,221.93

2.37

13,983.87

18,255.57

30.55

18,438.58

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ประมวลผลโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมปี 2564
ภาพรวมเศรษฐกิจ
จากการคาดการณ์ของภาครัฐเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ว่าจะมีการขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีสัญญาณ
มาจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ ในประเทศ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก และจากฐานการขยายตัวที่ต�่ำผิดปกติในปี
2563 โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 4.2 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมจะขยายตัวร้อยละ 2.4 และร้อยละ 6.6
ตามล�ำดับ และจากการวิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า มูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม
ของไทยปี 2564 อยู่ที่ระดับ 25,150- 26,150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 1.0-5.0 (%yoy) โดยกลุ่มสินค้าที่จะเติบโตต่อเนื่อง คือ
กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ ไก่) ผลไม้ (สด/แช่แย็นแช่แข็ง) สิ่งปรุงรสอาหารและสมุนไพร และตลาดในประเทศ คือ เครื่องดื่มผสม
วิตามิน เช่น น�้ำดื่มผสมสารอาหาร (Water Plus) ซึ่งเกิดจากความนิยมของผู้บริโภคที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกัน พัฒนาจากการบริโภค
กลุ่มเครื่องดืม่ ฟังก์ชั่นนอลดริงก์ และน�้ำดื่มบรรจุขวด-น�้ำแร่ ไปสู่น�้ำดื่มผสมสารอาหาร (Water Plus) โดยคาดว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้น
ในระดับ 6,000 – 7,000 ล้านบาทในปี 2564
จากการที่ภาครัฐมีการบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่ส�ำคัญและส่งผลต่อธุรกิจมีดังนี้ การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าที่ได้รับประโยชน์
จากการระบาดของโรคโควิด-19 การให้ความส�ำคัญกับข้อตกลงระหว่างประเทศทีอ่ าจถูกใช้เป็นเครือ่ งมือในการกีดกันทางการค้า การลดต้นทุน
การผลิตสินค้าที่ส�ำคัญ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท และการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ และ
จากประมาณการเศรษฐกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีประเด็นส�ำคัญดังนี้ (1) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 2.4 เร่งขึน้ จากปี 2563 ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 การฟืน้ ฟูและกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภาครัฐอย่างต่อเนือ่ ง และแนวโน้มการฟืน้ ตัวของฐานรายได้จากการส่งออก (2) การใช้จา่ ยเพือ่ การอุปโภคของรัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
4.7 เร่งขึ้นจากปี 2563 ในขณะที่คาดการณ์การลงทุนภาคเอกชนจะมีการขยายตัวร้อยละ 4.2 ฟื้นตัวจากปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม
การปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกและเศรษฐกิจโลก ในขณะที่การส่งออกบริการยังได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่าง
ประเทศ โดยคาดว่ารายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 4.9 แสนล้านบาท เทียบกับ 4.6 แสนล้านบาท ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.0 ดังนั้น โดยรวมคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ ในปี 2564 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เทียบกับการลดลงร้อยละ 19.5
ในปี 2563
และจากการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2564-2566 โดยศูนย์วจิ ยั กรุงศรี เกีย่ วกับห่วงโซ่การผลิตของภาคอุตสาหกรรม
ในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการพยายามลดความซับซ้อนและระยะทางของแหล่งผลิต โดยการกระจายฐานการผลิตไปในประเทศที่ใกล้แหล่งผลิต
มากขึ้น เช่น อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน มีความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค (Shorter, more diversified and more regionalized) และในช่วง 5 ปี
ข้างหน้า (2568) อุตสาหกรรมหลักของไทยจะมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกมากขึ้นและจะยังคงเป็นอุตสาหกรรมปลายน�้ำที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์
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รายงานดังกล่าวข้างต้นได้สะท้อนภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ยังคงมีศักยภาพและมีแนวโน้มที่ดี มีโอกาสที่จะ
ต่อยอดธุรกิจให้ด�ำเนินไปได้ ในภาวะการณ์ปัจจุบัน การบริหารจัดการด้วยแนวคิด มุมมอง และวิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) จะท�ำให้
วิสัยทัศน์เพื่ออนาคตบรรลุเป้าหมาย เพื่อศักยภาพ ความมั่นคง และความยั่งยืนขององค์กร

ที่มา : สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 16 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : ส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม ปี 2564 โต 1-5%, ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 4 ธันวาคม 2563
ที่มา : By Industry Team ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 11 มกราคม 2564
ที่มา: https://stockradars.news/2020/09/16/kbank-research-water-plus-63-sep-20/ : Radars Man, 16 กันยายน 2563
ที่มา : [วิเคราะห์] อุตสาหกรรมอาหารปี 64 มีความเสี่ยงและท้าทายสูง การลงทุนใหม่ยังต้องระมัดระวัง, https://www.thumbsup.in.th/stategy-foodbusiness : By LadyBee

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้ประมาณก�ำลังการผลิตและอัตราการใช้ก�ำลังการผลิต โดยมีสมมติฐานการค�ำนวณแตกต่างกัน
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส กลุ่มแป้งและซอส และกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก ค�ำนวณจากจ�ำนวนตัน/กิโลกรัม
ที่ผลิตได้เทียบกับจ�ำนวนตัน/กิโลกรัมสูงสุดที่สามารถผลิตได้ต่อปี กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง และผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ค�ำนวณจากชั่วโมง
การผลิตจริงเทียบกับจ�ำนวนชั่วโมงการผลิตสูงสุด
โดยในปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถประมาณการอัตราการใช้กำ� ลังการผลิตส�ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละกลุม่
ได้ดงั นี้

ประเภทผลิตภัณฑ์
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ประมาณอัตราการ
ใช้กำ� ลังการผลิต ปี 2561

ประมาณอัตราการ
ใช้กำ� ลังการผลิต ปี 2562

ประมาณอัตราการ
ใช้กำ� ลังการผลิต ปี 2563

1) กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ รสและสี

79.20%

82.30%

94.96%

2) กลุม่ แป้งและซอส

83.67%

83.67%

86.41%

3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง

76.20%

73.60%

73.71%

4) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

79.70%

74.01%

97.48%

5) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

66.78%

56.68%

30.57%

รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่ายตามลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า รายละเอียดดังตาราง
โครงสร้างรายได้ตาม
ลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

ตามคำ�สั่งซื้อ (Made to order)

2,261.10

85.59%

2,435.97

87.60%

2,724.10

87.41%

198.38

7.54%

170.57

6.14%

189.79

6.09%

173.04

6.57%

169.84

6.12%

202.49

6.50%

2,776.38 100.00%

3,116.38

100.00%

OEM
ตราสินค้าของบริษัท

รวมรายได้จากการขาย

ปี 2561

ปี 2562

2,632.52 100.00%

ปี 2563
%

2.2.6 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากการให้ความส�ำคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค บริษัทและบริษัทย่อย
ยังตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยมีมาตรการในการก�ำจัดขยะและของเสีย เพื่อช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน
ในส่วนของโรงงานผลิตของบริษทั และบริษทั ย่อย การก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก็จะท�ำการรวบรวมและว่าจ้างบุคคลจากภายนอก
ซึง่ เป็นผูร้ บั เหมาที่ได้รบั ใบอนุญาตในการทิง้ ขยะและได้รบั การรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อมในการก�ำจัดเท่านัน้
ในส่วนทีเ่ ป็นน�ำ้ เสียจากกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การล้างภาชนะ และห้องน�ำ้ ก็จะให้นำ�้ เสียผ่านตะแกรงดักเศษขยะ
ไหลลงท่อน�ำ้ เสียมารวมกันทีบ่ อ่ บ�ำบัดน�ำ้ เสีย และผ่านกระบวนการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ส�ำหรับโรงงานผลิตทีล่ าดพร้าวและทีเ่ ชียงใหม่ ทีผ่ า่ นมาก็ ได้มกี ารว่าจ้าง
ผูเ้ ชีย่ วชาญระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ตลอดจนตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ เสีย โดยมีหอ้ งปฏิบตั กิ าร
ที่ได้มาตรฐานและได้รบั การรับรองจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ส�ำหรับโรงงานผลิตทีต่ งั้ อยูใ่ น
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคและโครงการมินแิ ฟคตอรี่ จะอยูภ่ ายใต้การควบคุมผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมของทางนิคมอุตสาหกรรม

2.2.7 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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2.3 การลงทุนในธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม
นอกจากธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายส่วนผสมที่ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทย่อยของบริษัทยังได้มีการลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ที่จังหวัดชุมพร
ทั้ง 2 โรงแรมตามที่กล่าวจะเป็นการลงทุนโดย PFC และ TFF ตามล�ำดับ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานโรงแรมทั้ง 2 แห่ง บริหารงานโดย
กลุ่มแอคคอร์ (ACCOR) ซึ่งเป็นเครือโรงแรมจากประเทศฝรั่งเศสที่มีโรงแรมในเครือกว่า 5,100 โรงแรมในกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ภายใต้
แบรนด์โรงแรม 39 แบรนด์ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังมี boutique hotel ที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ เหตุที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ก็เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในประเทศไทยประสบความส�ำเร็จมากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
กอปรกับ PFC และ TFF ทั้งสองมีสภาพคล่องคงเหลือและเห็นโอกาสในการลงทุนตามเหตุผลที่กล่าวไว้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรม
โดยสรุปแต่ละแห่ง ดังนี้
1) โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในแบรนด์โรงแรมของเครือแอคคอร์ (ACCOR) เปิดด�ำเนินการเมื่อปี 2554 ภายใต้การด�ำเนินงาน
ของ PFC โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 7/9, 8/5 หมู่ที่ 1 ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 บนพื้นที่กว่า
2 ไร่ ซึ่งถือเป็นโรงแรมราคาประหยัดและมีความทันสมัย ตั้งอยู่บริเวณแยกภูค�ำ ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ใกล้มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ อาทิ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพ และถนนนิมมานเหมินต์ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 อาคาร สูง 6 ชั้น 7 ชั้น และ 8 ชั้น มีห้องพักทั้งหมด
208 ห้อง ห้องอาหารจ�ำนวน 3 ห้อง ห้องจัดเลี้ยงจ�ำนวน 4 ห้อง และยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ที่จอดรถ สระว่ายน�้ำ บริการ
อินเตอร์เนต และบริการฟรี wi-fi ภายในห้องพักและรอบบริเวณโรงแรม จึงเหมาะส�ำหรับการติดต่อธุรกิจและการ ท่องเที่ยวพักผ่อน ส�ำหรับ
อัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) ในปี 2561-2563 เท่ากับร้อยละ 65.68 ร้อยละ 54.54 และร้อยละ 27.86 ตามล�ำดับ
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2) โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ เป็นหนึ่งในแบรนด์โรงแรมของเครือแอคคอร์ (ACCOR) เปิดด�ำเนินการเมื่อปี 2551 ภายใต้
การด�ำเนินงานของ TFF โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ตกแต่งสไตล์ร่วมสมัย ตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 หาดภราดรภาพ
ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86160 บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ บนหาดภราดรภาพ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร
และอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช
รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ประกอบด้วยห้องพัก 86 ห้อง ห้องอาหารจ�ำนวน 2 ห้อง ห้องจัดเลี้ยงจ�ำนวน 5 ห้อง และยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ
ได้แก่ ที่จอดรถ สระว่ายน�้ำกลางแจ้ง 2 สระ สนามกอล์ฟขนาด 9 หลุม
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ บริการสปาครบวงจร สโมสรส�ำหรับเด็ก กิจกรรมด�ำน�้ำและบริการน�ำเที่ยวทางเรือ โรงแรมแห่งนี้จึงเหมาะส�ำหรับ
การติดต่อธุรกิจ การท่องเที่ยวและพักผ่อนกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนฝูง ส�ำหรับอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) ในปี 2561–2563
เท่ากับร้อยละ 43.76 ร้อยละ 41.10 และร้อยละ 38.53 ตามล�ำดับ
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ
ได้ติดตาม วิเคราะห์ ทบทวนและประเมินความเสี่ยงส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยก�ำหนดแนวทางป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และลดโอกาสการเกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ หรือลดผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีปัจจัยความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ได้แก่ ปัจจัยดังต่อไปนี้
3.1 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงบุคลากรฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการรักษาความลับของสูตรการผลิต
บริษทั มุง่ ส่งเสริมนวัฒนกรรมด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาด และสร้างความสามารถในการแข่งขันกับ
คูแ่ ข่ง บริษทั จึงมีการลงทุนในด้านทรัพยากรบุคคลด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทงั้ ในด้านจ้างบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน การฝึก
อบรมภายนอก การเรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ ญชาญภายใน
บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งจาการพึง่ พิงบุคลากรฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงมีการจูงใจบุคลากรฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยให้ความส�ำคัญด้านเงินเดือนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับทักษะความเชีย่ วชาญ เป็นผลให้อตั ราการลาออกของบุคลากรอยูใ่ นระดับต�ำ่ บริษทั มีระบบ
การเก็บรักษาข้อมูลของสูตรการผลิตทีส่ ามารถเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าทีๆ่ เกีย่ วข้อง นอกจากนีบ้ ริษทั ยังจัดท�ำสัญญารักษาความลับกับบุคลากร
ฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ เป็นการป้องกันการเปิดเผยสูตรการผลิตทัง้ ในขณะทีเ่ ป็นบุคลากรของบริษทั และมีผลต่อเนือ่ งไปอีกเป็นระยะเวลา
5 ปีหลังจากสิน้ สุดการเป็นพนักงานของบริษทั
3.2 ความเสีย่ งจากการลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทมีแผนการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากปัจจัยหลายด้านที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น การเมือง กฏหมาย สิ่งแวดล้อม
และสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เข้าไปลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการเข้าไปลงทุนอย่างระมัดระวังด้วยการส�ำรวจตลาดและสร้างฐาน
ลูกค้าในประเทศที่สนใจก่อนตัดสินใจลงทุน และบริษัทยังจัดให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาท�ำการตรวจทานความถูกต้องในด้าน
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit), กฎหมาย (Legal Due Diligence) และภาษี (Tax Audited) อย่างต่อเนื่อง
3.3 ความเสีย่ งจากการจัดหาวัตถุดบิ ให้ตรงกับปริมาณและคุณภาพทีต่ อ้ งการ
บริษัทมีการใช้วัตถุดิบหลากหลายประเภทซึ่งมีปัจจัยความเสี่ยงแตกต่างกันไปดังนี้
วัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น แป้งสาลี พืชผัก น�้ำตาล และอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณและคุณภาพ ไปตามปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้วยการวางแผนก�ำหนดปริมาณวัตถุดิบคงคลัง,
สรรหาผู้ขายวัตถุดิบส�ำรองและท�ำสัญญาซื้อขายระยะเพื่อควบคุมปริมาณและราคา
วัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมี อาจมีความเสี่ยงในเรื่องของวัตถุดิบบางตัวมีซัพพลายเออร์ที่ผลิตได้มี
จ�ำนวนน้อยราย วัตถุดิบบางตัวที่มีราคาเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาดและราคาน�้ำมัน ความเสี่ยงในด้านกฎหมายที่มีการเปลี่ยนข้อก�ำหนด
และปริมาณที่อนุญาตให้ ใช้ ซึ่งนอกจากจากการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังและผู้ขายส�ำรองแล้ว บริษัทยังมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท�ำการศึกษาวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต
3.4 ความเสีย่ งจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกโจมตี หรือ ติดไวรัส
บริษทั มีการใช้โปรแกรมทางบัญชี โปรแกรมฐานข้อมูลด้านสูตรการผลิต ซึง่ หากเกิดอุบตั เิ หตุ ภัยพิบตั หิ รือโดนโจมตีทางไซเบอร์และ
ติดไวรัสจะท�ำให้ระบบฐานข้อมูลหยุดท�ำงาน ส่งผลเสียต่อธุรกิจทีต่ อ้ งหยุดด�ำเนินการหรือข้อมูลส�ำคัญเสียหายไม่สามารถกูค้ นื ได้ บริษทั ได้จดั ให้มี
ระบบส�ำรองข้อมูลในระบบปฏิบตั กิ ารรอง (Disaster Recovery Site – DR Site) เพือ่ ช่วยป้องกันความเสียหายของธุรกิจและป้องกันความเสียหาย
ของข้อมูลส�ำคัญ และมีการตรวจสอบการท�ำงานของระบบ DR Site อย่างสม�ำ่ เสมอ
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3.5 ความเสีย่ งจากการไม่ได้นบั ช�ำระค่าสินค้าและบริการจากลูกหนี้
บริษทั มีการขายสินค้าให้ลกู ค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั มีการให้เครดิตการค้ากับลูกค้าเพือ่ ดึงดูดลูกค้า
ให้สนใจมาซือ้ สินค้าของบริษทั ซึง่ การให้เครดิตการค้าจะพิจารณาจากปัจจัยในหลายๆด้าน เช่น ความน่าเชือ่ ถือของลูกค้า ชือ่ เสียง ทุนจดทะเบียน
ประวัตกิ ารซือ้ ขายในอดีต งบการเงินย้อนหลัง ซึง่ ข้อมูลต่างๆ อาจหามาได้หรือไม่ได้ โดยเฉพาะลูกค้าบุคคลในประเทศ ลูกค้าในต่างประเทศ
ท�ำให้มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะไม่ได้รบั ช�ำระค่าสินค้าและบริการจากลูกหนี้ บริษทั จึงจ�ำเป็นต้องมีเครือ่ งมือในการบริหารจัดการและป้องกันการสูญเสีย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น นโยบายให้การอนุมตั เิ ครดิต การสมัครใช้บริการฐานข้อมูลธุรกิจของกระทรวงพานิชย์เพือ่ สืบค้นข้อมูลด้านการเงิน
ของบริษทั ต่างๆ การท�ำประกัน Trade Credited
3.6 ความเสีย่ งจากการผันผวนของอัตาราแลกเปลีย่ น
บริษทั มีการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จากต่างประเทศและส่งสินค้าไปขายต่างประเทศจ�ำนวนมาก โดยมีการช�ำระหรือรับช�ำระค่าสินค้าและบริการ
ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ สกุลเงินยูโรป และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลงิ เป็นส่วนใหญ่ บริษทั ได้รบั ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
กล่าวคือในการส่งออกหากเงินเบาทแข็งค่าขึน้ ก็จะส่งผลให้รายได้ลดลง ในการน�ำเข้าหากเงินบาทอ่อนค่าลงก็จะส่งผลให้ตน้ ทุนวัตถุดบิ สูงขึน้
ปัจจุบนั บริษทั มีมาตรฐานลดผลกระทบการความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นโดย มีบญ
ั ชีสำ� หรับซือ้ -ขายสินค้าด้วยเงินตราต่างประเทศ
ในสกุลเงินเดียวกัน (Natural Hedge) มีนโยบายบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นด้วยการท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า
(Forward Contract) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าธุรกรรมทีย่ งั ไม่ได้ทำ� การป้องกันคาวมเสีย่ ง กรณีทไ่ ม่สามารถจัดการ Natural Hedge
ได้ตามทีก่ ำ� หนดไว้
3.7 ความเสีย่ งด้านการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายราคาโอน
บริษทั มีการลงทุนในบริษทั ย่อยและมีการท�ำธุรกิจซือ้ ขายสินค้าระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยทัง้ ในและต่างประเทศ บริษทั จึงมีความเสีย่ ง
ในการปฏิบตั ไิ ม่เป็นไปตามกฎหมายราคาโอน เรือ่ งก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษทั หรือห้างหุน้
ส่วนนิตบิ คุ คลทีม่ คี วามสัมพันธ์ (Transfer Pricing) และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในต่างประเทศ บริษทั จึงมีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกทีม่ ี
ความช�ำนาญในการด�ำเนินงานทัง้ ในด้านการท�ำวิจยั การวิเคราะห์ราคาโอนและการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการก�ำหนดราคาโอน
ถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
3.8 ความเสีย่ งจากการรับช�ำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสด
ความเสีย่ งจากการช�ำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสด
บริษทั ฯ มีการขายสินค้าให้กบั ลูกค้ารายย่อยในรูปแบบการค้าปลีก ซึง่ ลูกค้ารายย่อยทีซ่ อื้ สินค้ากับทางฝ่ายขายค้าปลีกจะด�ำเนินการ
ช�ำระเงินค่าสินค้าเป็นเงินสดนัน้ ทางบริษทั ฯ ได้กำ� หนดมาตราการให้ลกู ค้าช�ำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านระบบ Application ของทางธนาคาร
และด�ำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษทั ฯ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการช�ำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสด และลดการก่อให้เกิดการทุจริตจากการที่
พนักงานฝ่ายขายค้าปลีกไม่นำ� เงินส่งให้กบั ทางบริษทั ฯ
3.9 ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงกลุม่ ลูกค้าหลัก
บริษทั ฯ มีการขายสินค้าให้กบั กลุม่ ลูกค้าหลักทีม่ จี ำ� นวนน้อยราย รวมไปถึงสินค้าทีค่ ณ
ุ ภาพไม่พงึ พอใจต่อลูกค้า อย่างไรก็ตามทาง
บริษทั จะรักษามาตรฐานสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงมีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุม่ ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
และค้าปลีกทัว่ ไป เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงกลุม่ ลูกค้าหลัก
3.10 ความเสีย่ งจากการด�ำเนินงานของบริษทั ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน
บริษทั ฯ มีโรงงานตัง้ อยูบ่ ริเวณพืน้ ทีช่ มุ ชน ซึง่ ในส่วนของสถานทีผ่ ลิตและจัดเก็บสินค้านัน้ จ�ำเป็นต้องมีการปล่อยน�ำ้ ทิง้ และกลิน่ ออกสู่
สิง่ แวดล้อม ซึง่ อาจท�ำให้ชมุ ชนรอบข้างได้รบั ผลกระทบ ทางบริษทั ฯ ได้จดั หาระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียและระบบบ�ำบัดกลิน่ มาติดตัง้ เพือ่ ลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นและก�ำหนดพนักงานผู้รับผิดชอบให้มีการตรวจสอบและดูแลระบบบ�ำบัดน�้ำและกลิ่นให้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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3.11 ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม
บริษทั มีธรุ กิจหลักคือโรงงานผลิตอาหารและวัตถุดบิ อาหารหลากหลายชนิด และมีโรงงานในประเทศไทยถึง 7 โรงงาน ซึง่ มีกฎหมายต่างๆ
ข้ามาเกีย่ วข้องในการด�ำเนินกิจการโรงงานเช่น พ.ร.บ. โรงงาน, พ.ร.บ. สิง่ แวดล้อม, พ.ร.บ. กากของเสียอุตสาหกรรมและอืน่ ๆ ซึง่ มีหลักเกณฑ์
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย และอาจส่งผลให้บริษทั ถูกพักหรือถอดถอนใบอนุญาติตา่ งๆ หากไม่ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง บริษทั จึงจัดให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลและตรวจสอบโรงงานทุกโรงงาน ให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกกฎหมาย
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รายงานประจำ�ปี 2563

1. ที่ดิน

ประเภททรัพย์สิน

ที่ดิน

1. บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)

ลักษณะทรัพย์สิน
RBF

กรรมสิทธิ์
ไม่มี

ภาระผูกพัน

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2563 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
120.04
ที่ จ อดรถ/อาคารสำ�นั ก งาน/
โรงงาน/คลังสินค้า/ที่ดินเปล่า/
อาคารสำ�นั ก งาน/อาคาร
โรงงาน/คลั ง สิ น ค้ า /อาคาร
โรงงาน/คลังสินค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ เท่ากับ 2,129.18 ล้านบาท (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,377.78 ล้านบาท และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 751.40
ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้

4.1 ลักษณะส�ำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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2. อาคาร

ประเภททรัพย์สิน

RBF
RBF
สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

อาคารสำ�นักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า

อาคารสำ�นักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

ที่ดิน

อาคารสำ�นักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า

สัญญาเช่าระยะยาว
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

กรรมสิทธิ์

ที่ดิน

ลักษณะทรัพย์สิน

งาน ใช้ ในการดำ�เนินงาน

138.87
150.84
31.09

ไม่มี
ตามสัญญาเช่าที่ดิน
ไม่มี

สำ�นักงาน และโรงงาน

งาน ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ทีจ่ อดรถสำ�หรับพนักงาน

ไม่มี

ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 254047 แยก
มาจากโฉนดที่ดินเลขที่ 878 ตำ�บล
วังทองหลาง อำ�เภอบางกะปิ ซึ่งตก
อยู่ ใ นภาระจำ�ยอมบางส่ ว นเรื่ อ งทาง
เดิน ทางรถยนต์ ทางระบายน้ำ�ประปา
ไฟฟ้า โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอื่นๆ
ทุกชนิดของที่ดินข้างเคียง

ภาระผูกพัน

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2563 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
112.46
อาคารโรงงาน/คลังสินค้า/ห้อง
รับรองลูกค้า/อาคารโรงงาน/
คลังสินค้า/สำ�นักงาน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมสิทธิ์
RBF

RBF
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน

ลักษณะทรัพย์สิน

ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็นสำ�นักงาน โรงงาน
คลังสินค้า

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำ�เนินงาน

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำ�เนินงาน

3. ส่วนปรับปรุงอาคาร

4. เครื่องจักร และอุปกรณ์

RBF
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
RBF

ยานพาหนะที่ใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ

ยานพาหนะที่ใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

6. ยานพาหนะ

รวม

ไม่มี

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ไม่มี

ไม่มี

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ไม่มี

ไม่มี

ภาระผูกพัน

1,145.22

77.01

1.31

29.15

26.18

1.11

293.74

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

หมายเหตุ : /1งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการผลิตเกล็ดขนมปัง และเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกระหว่างรอติดตั้ง n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

7. งานระหว่างก่อสร้าง/1

RBF

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน

5. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สำ�นักงาน โรงงาน

ประเภททรัพย์สิน

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2563 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
163.42
อาคารสำ�นักงาน/โรงงาน/คลัง
สินค้า

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

57

58

รายงานประจำ�ปี 2563

TFF
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำ�เนินงาน

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำ�เนินงาน

4. เครื่องจักร และอุปกรณ์

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

อาคารโรงแรม

TFF

TFF

อาคารโรงแรม

ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็นสำ�นักงาน โรงงาน
และโรงแรม

TFF

สัญญาเช่าระยะยาว
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

ที่ดิน

อาคารสำ�นักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า /
อาคารโรงแรม

TFF

กรรมสิทธิ์

ที่ดิน

ลักษณะทรัพย์สิน

3. ส่วนปรับปรุงอาคาร

2. อาคาร

1. ที่ดิน

ประเภททรัพย์สิน

2. บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกเร็นซ์ จำ�กัด (TFF)

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัญญาเช่าที่ดิน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ภาระผูกพัน

0.12

21.55

11.03

0.52

71.94

23.96

39.81

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

อาคารสำ�นักงาน/โรงงาน/คลัง
สินค้า/อาคารโรงแรม

ร้านอาหารในโรงแรม
Novotel ชุมพร

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ทีต่ ง้ั โรงแรม Novotel ชุมพร

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
36.01
อาคารโรงงาน/สนามกอล์ ฟ
โรงแรมโนโวเทล ชุมพร

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

TFF

TFF
TFF

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน

ยานพาหนะที่ใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ

จัดทำ�รายงานรายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม (EIA)

5. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สำ�นักงาน โรงงาน
โรงแรม

6. ยานพาหนะ

7. งานระหว่างก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์

ลักษณะทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน

2.01

224.57

รวม

2.26

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ภาระผูกพัน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
ใช้ ในการดำ�เนินงาน
15.37
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2. อาคาร

1. ที่ดิน

ประเภททรัพย์สิน

PFC

PFC

อาคารสำ�นักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า /
อาคารโรงแรม

อาคารโรงแรม

สัญญาเช่าระยะยาว
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

ที่ดิน

กรรมสิทธิ์
PFC

ลักษณะทรัพย์สิน

ที่ดิน

3. บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำ�กัด (PFC)

สัญญาเช่าที่ดิน

ไม่มี

ที่ดินโฉนดเลขที่ 46458 เนื้อที่ 0-329.5 ไร่ ติดภาระจำ�นองเป็นหลักประกัน
วงเงินกู้ยืมระยะยาวของ PFC กับเจ้าหนี้
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเท่ากับ 90.20
ล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติม 2.2.8
ข้อมูลสำ�คัญอื่น หัวข้อสัญญาเงินกู้)

ไม่มี

ภาระผูกพัน

235.18

96.24

85.53

ใช้ ในการดำ�เนินงาน Ibis Syle
เชียงใหม่

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ทีต่ ง้ั โรงแรม Ibis Syle เชียงใหม่

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
45.42
อาคารสำ�นักงาน/โรงงาน/คลัง
สิ น ค้ า /แปลงเกษตรทดลอง/
อาคารโรงงาน/คลังสินค้า

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน

PFC

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำ�เนินงาน

4. เครื่องจักร และอุปกรณ์

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำ�เนินงาน

PFC

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

กรรมสิทธิ์

ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็นสำ�นักงาน โรงงาน
และโรงแรม

อาคารโรงแรม

ลักษณะทรัพย์สิน

3. ส่วนปรับปรุงอาคาร

ประเภททรัพย์สิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ภาระผูกพัน

0.58

112.84

30.43

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

อาคารสำ�นักงาน/โรงงาน/คลัง
สินค้า/อาคารโรงแรม

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
0.80
เก็ บ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ สำ�หรั บ
แผนกครัวและแผนกช่างของโรงแรม
Ibis เชียงใหม่/แผนกบัญชี แผนก
บุคคลและห้องอาหารพนักงานของ
โรงแรม Ibis เชียงใหม่/เก็บเครือ่ งมือ
อุปกรณ์นกั ดนตรี และอุปกรณ์รา้ น
อาหาร ของโรงแรม Ibis เชียงใหม่/
เก็บเครือ่ งมืออุปกรณ์แผนกแม่บา้ น
และแผนกครัว ของโรงแรม Ibis
เชียงใหม่
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/3

หมายเหตุ : งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารโรงแรม Ibis Styles เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุง อยู่ตำ�บลช้างเผือก อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

PFC

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน

ยานพาหนะที่ใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ

จัดทำ�รายงานรายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม(EIA)

PFC

ยานพาหนะที่ใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ

6. ยานพาหนะ

7. งานระหว่างก่อสร้าง /3

PFC

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน

5. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สำ�นักงาน โรงงาน
โรงแรม

กรรมสิทธิ์

ลักษณะทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน

0.24

610.18
รวม

0.65

0.25

ไม่มี

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ไม่มี

ไม่มี

ภาระผูกพัน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
ใช้ ในการดำ�เนินงาน
2.01

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

BO

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

6. งานระหว่างก่อสร้าง

หมายเหตุ : n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

BO

BO

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน

4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สำ�นักงาน โรงงาน

ยานพาหนะที่ใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ

BO

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำ�เนินงาน

3. เครื่องจักร และอุปกรณ์

5. ยานพาหนะ

BO

ส่วนปรับปรุงอาคารที่ใช้เป็นสำ�นักงาน และ
โรงงาน

สัญญาเช่าดำ�เนินงาน

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

อาคารสำ�นักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า

ห้องพักพนักงาน

BO

กรรมสิทธิ์

อาคารสำ�นักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า

ลักษณะทรัพย์สิน

2. ส่วนปรับปรุงอาคาร

1. อาคาร

ประเภททรัพย์สิน

4. บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำ�กัด (BO)

0.08

44.30
รวม

0.00

0.37

16.59

3.84

1.82

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ภาระผูกพัน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

อาคารสำ�นักงาน / โรงงาน/คลัง
สินค้า

ห้องพักพนักงาน

โรงงาน สำ�นักงาน คลังสินค้า
และอาคารซ่อมบำ�รุง

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
21.60
ใช้ ในการดำ�เนินงาน
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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RBVN

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

3. งานระหว่างก่อสร้าง/4

/4

หมายเหตุ : งานระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อขยายกำ�ลังการผลิตสินค้ากลุ่มแป้งและซอส
n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

RBVN

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

RBVN

กรรมสิทธิ์

อุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงานและคลังสินค้า

ส่วนปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน

ลักษณะทรัพย์สิน

2. เครื่องจักร และอุปกรณ์

1. อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร

ประเภททรัพย์สิน

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

3.60

54.52
รวม

-

11.12

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ภาระผูกพัน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานขาย/สำ�นักงานขาย
และโรงงาน

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
ใช้ ในการดำ�เนินงาน
39.80

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

RBINT

RBINT

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน

ยานพาหนะที่ใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ

3. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สำ�นักงาน โรงงาน

4. ยานพาหนะ

หมายเหตุ : n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

RBINT

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

ส่วนปรับปรุงอาคาร

อุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำ�เนินงาน

RBINT

กรรมสิทธิ์

ส่วนปรับปรุงอาคาร

ลักษณะทรัพย์สิน

2. เครื่องจักร และอุปกรณ์

1. อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร

ประเภททรัพย์สิน

6. PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (RBINT)

0.02
0.16
รวม

0.09

0.05

-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ภาระผูกพัน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานขาย

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
ใช้ ในการดำ�เนินงาน
-
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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RBINM

สัญญาเช่าซื้อ

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน

ยานพาหนะที่ใช้ ในการดำ�เนินธุรกิจ

3. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สำ�นักงาน โรงงาน

4. ยานพาหนะ

หมายเหตุ : n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

RBINM

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

อาคารสำ�นักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า

อุปกรณ์ที่ใช้ ในการดำ�เนินงาน

RBINM

กรรมสิทธิ์

อาคารสำ�นักงาน / โรงงาน / คลังสินค้า

ลักษณะทรัพย์สิน

2. เครื่องจักร และอุปกรณ์

1. อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร

ประเภททรัพย์สิน

7. PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM)

0.57
49.53
รวม

0.51

22.45

5.43

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ภาระผูกพัน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานขาย คลังสินค้า และ
โรงงานผลิต

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
ใช้ ในการดำ�เนินงาน
20.57

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

สัญญาเช่า
(รายละเอียดเพิ่มติม หัวข้อ
5.3.1)

ห้อง 2202 เลขที่ 65 ซอยโจซินเป่ย ถนนดาจิน
เขตลิวาน กวางโจว ประเทศจีน

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน

1. อาคาร

2. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ
อุปกรณ์สำ�นักงาน โรงงาน

หมายเหตุ : n.a หมายถึงการเช่าทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทไม่สามารถระบุภาระผูกพันของทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวได้

RBCH

กรรมสิทธิ์

ประเภททรัพย์สิน

ลักษณะทรัพย์สิน

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

0.20

0.70

ไม่มี

รวม

ไม่มี

ภาระผูกพัน

ใช้ ในการดำ�เนินงาน

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 2562 การใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน
(ล้านบาท)
สำ�นักงานขาย
0.50

รายงานประจำ�ปี 2563
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4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และ
สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำ�เนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน
กำ�ไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ โดยการ
อนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับจากการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำ�นาจ
การอนุมัติที่กำ�หนด นอกจากนี้ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะต้องส่งตัวแทนของบริษัท
ซึ่งมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน
เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำ�เนินการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำ�หนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำ�หนดไว้ ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมนั้นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน เท่ากับ 758.11
ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.43 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทย่อย

ทุนจดทะเบียน

สัดส่วน มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
การลงทุ
น สุทธิจากค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน
ทุนชำ�ระแล้ว
(%)
(ล้านบาท)
183.00 ล้านบาท 99.99%
187.97

1. บจก. ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก
แร็นซ์ (TFF)
2. บจก. เบสท์ โอเดอร์ (BO)

183.00 ล้านบาท
36.50 ล้านบาท

36.50 ล้านบาท

99.97%

36.58

3. บจก. พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)

439.00 ล้านบาท

439.00 ล้านบาท

99.99%

444.17

21,000 ล้านเวียดนามดอง
15,680 ล้านเวียดนามดอง 100.00%
(หรือประมาณ 27.43 ล้านบาท) (หรือประมาณ 22.76 ล้านบาท)

22.76

20,000 ล้านรูเปีย
8,108 ล้านรูเปีย 60.00%
(หรือประมาณ 44.63 ล้านบาท) (หรือประมาณ 20.18 ล้านบาท)
20,000 ล้านรูเปีย
17,066 ล้านรูเปีย 80.00%
(หรือประมาณ 44.63 ล้านบาท) (หรือประมาณ 38.48 ล้านบาท)
3.00 ล้านหยวน
3.00 ล้านหยวน 100.00%
(หรือประมาณ 14.08 ล้านบาท) (หรือประมาณ14.08 ล้านบาท)

14.89

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
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38.37
13.37

758.11

รายงานประจำ�ปี 2563

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญ และไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:
:

ที่ตั้งโรงงาน

:

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
R&B Food Supply Company Limited
0107561000374
RBF
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients)
หลายกลุ่มดังนี้ (1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น (Flavour) และสีผสมอาหาร ซึ่งรวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่น�ำไป
เป็นส่วนผสมในน�้ำหอมและเครื่องส�ำอาง (2) กลุ่มแป้งและซอส (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
(4) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง (5) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และ (6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซอื้ มาและ
จ�ำหน่ายไปซึ่งเป็นสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น
รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก นอกจากธุรกิจดังกล่าว บริษัทย่อยยังได้ลงทุนในธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง
คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
: 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 		
		 กรุงเทพมหานคร 10240

70

โรงงานที่ 1

3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โรงงานที่ 2

130/160 - 161 หมู่ที่ 3 ตำ�บลวังจุฬา อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โรงงานที่ 3

134 หมู่ที่ 1 ตำ�บลบ้านหว้า อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานที่ 4

136 หมู่ที่ 5 ตำ�บลบ้านหว้า อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานที่ 5

136/1 หมู่ที่ 5 ตำ�บลบ้านหว้า อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานที่ 6

989 หมู่ที่ 1 ตำ�บลบ้านเลน อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานที่ 7

135 หมู่ที่ 1 ตำ�บลบ้านหว้า อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โรงงานที่ 8

258 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำ�บลแม่แฝก อำ�เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โรงงานที่ 9

เวิร์คช็อป บี 2-4 เอ คลังสำ�เร็จรูป ฝั่ง บี นิคมอุตสาหกรรมลองหู อำ�เภอแคนจีอูอ๊ค เมืองลองอาน
ประเทศเวียดนาม

โรงงานที่ 10

บล็อค พี-6บี อาคารโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมจาบาเบกา ซิการัง อำ�เภอเบกาซี จังหวัดจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย

รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2563

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์ (URL)
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น

:
:
:
:
:
:

(66) 02-946 6812 - 21
(66) 02 – 183 5705
https://www.rbsupply.co.th/
2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)
2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)
1 บาท (หนึ่งบาท) 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน)

6.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
6.2.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ
			
			
			
			
			
			

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 อาคาร B
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง			
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 02 – 009 9000
โทรสาร : (66) 02 – 009 9991
TSD Call Center : (66) 02 – 009 9999

6.2.2 ผู้สอบบัญชี			
			
			
			
			
			

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ชั้น 15 อาคาร บางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาธรใต้
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 02 – 344 1000
โทรสาร (66) 02 – 286 5050

6.2.3 ผู้ตรวจสอบภายใน			
			
			
			
			

บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด
เลขที่ 35 ซอยวชิรธรรมสาธิต 36 ถนนสุขุมวิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ (66) 02 – 746 4861 - 3
โทรสาร (66) 02 – 746 4569

6.2.4 ที่ปรึกษาการเงิน			
			
			
			
			
			

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 10
ห้อง 1011-1012 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 02 – 264 5678
โทรสาร (66) 02 – 264 5679
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จ�ำนวน ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2,000,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,000,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 2,000,000,000 บาทและไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ลำ�ดัล�บำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9		
10
10
หมายเหตุ :
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ชื่อผูชื่อ้ถผูือ้ถหุือ้นหุ้น

นางเพ็ชรานางเพ็ชรารัรัตตนภู
นภูมมิภิภิญิญโญ
โญ
ดร.สมชายดร.สมชายรัรัตตนภู
นภูมมิภิภิญิญโญ
โญ
พ.ท.พญ.จัพ.ต.พญ.จั
ตนภู
โญมิภิญโญ
ทณจิดา รัณ
จิดมา ิภรัิตญนภู
พญ.สนาธรรัตรันภู
ตนภู
พญ.สนาธร
มิภมิญิภิญ
โญโญ
บรินษวีัทดไทยเอ็
นวีดดีอาร์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยเอ็
ีอาร์ จำ�กั
San-Ei
San-Ei Gen
F.I.I. Gen
Inc. F.I.I. Inc.
บริษัทนไทยประกั
วิต จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกั
ชีวิต จำ�กันดชี(มหาชน)
นายชาย มโนภาส
นายชาย มโนภาส
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
THE HONGKONG
AND SHANGHAI
CORPORATION
LIMITED BANKING
CORPORATION LIMITED
นายอนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี
นายอนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี
บุคคลล�ำดับที่ 1 เป็นคู่สมรสกับบุคคลล�ำดับที่ 2
บุคคลล�ำดับที่ 3 และบุคคลล�ำดับที่ 4 เป็นบุตรของบุคคลล�ำดับที่ 1 และบุคคลล�ำดับที่ 2
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จ�ำนวนหุ
จำ�นวนหุ
้น (หุ้น้น)
(หุ้น)
556,031,000
556,031,000
556,030,900
556,030,900
160,159,000
160,159,000
160,159,000
160,159,000
128,665,121
128,665,121
60,000,000
60,000,000
21,107,200
21,107,200
18,280,000
18,280,000
15,335,100
15,335,100
11,000,000
11,000,000

วน
สัดส่วนสั(ร้ดอส่ยละ)
(ร้อยละ)
27.8027.80
27.8027.80
8.01 8.01
8.01 8.01
6.43 6.43
3.00 3.00
1.06
1.06
0.91
0.91
0.77
0.77
0.55
0.55
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักส�ำรองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด
แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน�ำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอ�ำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสม
และไม่กระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัท และจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริษัทย่อยไม่ได้ก�ำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทในแต่ละปี อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
บริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อย
มีผลก�ำไรสมควรพอจะท�ำเช่นนั้นได้ แล้วให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวถัดไป
การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน
เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทย่อยจะค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
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6

หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางสาวสุกัญญา ทูลธรรมวรคุณ

หมายเหตุ : ต�ำแหน่งที่ 0-7 ผู้บริหารตามนิยามส�ำนักงาน ก.ล.ต.

2

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (รักษาการ)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. โครงสร้างการจัดการ

3

5

7

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร

1

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (EVP)
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

0

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดการฝ่าย Credit Control
นางวาสนา อุณหโชค

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

4
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8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1

นางเบญจวรรณ

รัตนประยูร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2

ดร.สมชาย

รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

3

นางเพ็ชรา

รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

4

พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

5

พญ.สนาธร

รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการบริษัท

6

นายสุรนาถ

กิตติรัตนเดช

กรรมการบริษัท

7

นายธีรพัฒน์

ญาณาธรกุล

กรรมการบริษัท

8

นายรัตน์

ด่านกุล

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

9

ผศ.ศุภสิน

สุริยะ

กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : - รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 2

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ หรือ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำ�คัญของบริษทั เว้นแต่ในกรณีการกระทำ�นิตกิ รรม
เกีย่ วกับทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์ และการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมกับสำ�นักงานที่ดิน กรมที่ดิน ให้ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกันและประทับตราสำ�คัญบริษัท
ข้อจำ�กัดอำ�นาจของกรรมการ : -ไม่มีโดยมีนายสุรชัย ปรัชญาโณทัย ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
2. โครงสร้างคณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (“ประกาศ ทจ.39/2559”) หรือที่
จะมีการแก้ ไขภายหน้า
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามประกาศ ทจ.39/2559 รวมถึงที่จะมีการแก้ ไขภายหน้า อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยประกาศก�ำหนด
4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ ได้
5. บริษัทมีนโยบายก�ำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและไม่เป็นคู่สมรส
หรือบุตรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยกเว้นกรณีที่บริษัทมีคณะกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
6. กรรมการบริษัทไม่จ�ำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ ได้
7. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
ก. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทก็ ได้ ในกรณีเลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการบริษัท จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทแบบ Non-Cumulative เท่านั้น)
ค. บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจ�ำนวนกรรมการบริษัท
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�ำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
8. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการคนดังกล่าวจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
9. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องสรรหาฯ ส�ำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่
เป็นกรรมการโดยพิจารณาจากทักษะที่จ�ำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการรวมทั้งวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยไม่ได้
จ�ำกัดเพศที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใดเพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�ำหนด
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ
กรรมการนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�ำเพื่อผลประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ ไม่เกิน 3 บริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วย
ระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดในข้อบังคับบริษัท
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และควรต้องเป็นการประชุมเต็มคณะ เมื่อมีการพิจารณาลงมติ
ในเรื่องหรือรายการที่มีนัยส�ำคัญ รายการที่มีนัยส�ำคัญควรรวมถึง รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่มีผลกระทบส�ำคัญต่อบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส�ำคัญ การขยายโครงการลงทุน การพิจารณาและอนุมัติ
การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการ และการก�ำหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหาร
ความเสี่ยงของกิจการบริษัท เป็นต้น
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้ง ดูแลให้มีระบบจัดเก็บเอกสารที่
ท�ำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ในภายหลัง
6. จัดให้มีการท�ำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบ
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศก�ำหนด และพิจารณาให้
ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
8. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแล (Monitoring and
Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั แิ ผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการ
รายอืน่ ๆ ทีเ่ สนอโดยฝ่ายบริหาร
10. พิจารณาก�ำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจผูกพันบริษัทได้
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11. พิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี และพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมือ่ เห็นได้วา่ บริษทั มีกำ� ไรพอสมควรทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวถัดไป
12. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่
12.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกรรมการที่ ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ๆ
12.2 ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
12.3 ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน การท�ำรายการระหว่างกัน และ
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�ำคัญแก่บริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน
12.4. หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือท�ำรายการ
ส�ำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยมีหน้าที่ก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อย
ปฏิบัติตามกลไกก�ำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้ง
รายการที่ส�ำคัญตามบริษัทก�ำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการท�ำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยท�ำนองเดียวกับการ
ท�ำรายการในหลักเกณฑ์ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี
13. พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงก�ำหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการก�ำกับดูแลกิจการที่บริษัท
เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่ก�ำหนดในประกาศ ทจ.39/2559
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับตามที่ได้มีการแก้ ไข รวมถึงที่จะมีการแก้ ไขภายหน้า
14. พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำ� นาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะ
อนุกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึง
การก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และ/หรือค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้สว่ นเสีย
หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดท�ำกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคคลอืน่ ปฏิบตั กิ ารแทนคณะกรรมการบริษทั
ในเรือ่ งใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทั ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษทั อย่างชัดเจน และระบุขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องผูร้ บั มอบหมายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างชัดเจน
15. คณะกรรมการอาจมอบอ� ำ นาจให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดในการปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว
มีอำ� นาจตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลง หรือแก้ ไขการมอบอ�ำนาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ สมควร
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ที่จะท�ำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการ
อนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ก�ำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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16. กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้สว่ นเสียของตนหรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้สว่ นเสีย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขและวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนประกาศก�ำหนด
17. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผู้บริหาร ใช้ข้อมูลภายในบริษัท และ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทั้งที่ได้จากการกระท�ำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส�ำคัญต่อบริษัท
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
18. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสัมพันธ์ และการท�ำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว
19. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง
20. การไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทที่อื่นได้ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
1. เป็นประธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
2. การลงคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีที่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
3. เป็นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั
4. ท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท และวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1. การเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีจ้ ะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหา
กรรมการบริษทั โดยต้องพิจารณาประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ รวมถึงคุณสมบัตแิ ละการไม่มี
ลักษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาทีเ่ พียงพอ เพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้
การลงคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีที่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากันเป็นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. กรรมการบริษทั มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในทีน่ ี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปีทไี่ ด้รบั การแต่งตัง้
จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีถดั ไป) ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชือ่ และแต่งตัง้
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อกี คราวได้
3. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการบริษทั ออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ�ำนวน
กรรมการบริษทั จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ กับหนึง่ ในสาม(1/3) กรรมการทีจ่ ะต้องออกจาก
ต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากว่าผู้ใดจะออกก็ ได้
4. นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษทั จะพ้นจากต�ำแหน่งเมือ่
•
ตาย
•
ลาออก
•
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจ�ำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
•
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
•
ศาลมีค�ำสั่งให้ออก

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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5. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั กรรมการซึง่ ลาออก
จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษทั มหาชนทราบด้วยก็ ได้
6. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนดเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคนดังกล่าวจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
7. ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนือ่ งได้ ไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มเี งือ่ นไขให้เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมเพือ่ รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการ
ต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซึ่งต้องแจ้งต่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ ในรายงาน
ประจ�ำปี ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการ
จะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพือ่ ให้ทราบถึงวัน เวลา สถานทีแ่ ละวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วันและเป็นผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพือ่ จัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าและ
เอกสารดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดลุ ยพินจิ อย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการเลขานุการ คณะกรรมการ
จะต้องเป็นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุมเพือ่ จัดท�ำเป็นรายงานการประชุมซึง่ ต้องมีเนือ้ หาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน
นับตัง้ แต่วนั ประชุมเสร็จสิน้ เพือ่ เสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษทั ลงนามและจะต้องจัดให้มรี ะบบการจัดเก็บทีด่ ี สะดวกต่อการค้นหา
และรักษาความลับได้ดี
2. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
3. จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
4. การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นส�ำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการบริษทั คนอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ลงมติ
เห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
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สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ใน ปี 2561 – ปี 2563
									
ปี 2561
ปี 2562
รายชื่อคณะกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

หน่วย : จ�ำนวนครั้ง
ปี 2563
กรรมการบริษัท

1

นางเบญจวรรณ

รัตนประยูร

7/7

6/6

8/8

2

ดร.สมชาย

รัตนภูมิภิญโญ

7/7

6/6

8/8

3

นางเพ็ชรา

รัตนภูมิภิญโญ

7/7

6/6

8/8

4

พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

5/7

6/6

6/8

5

พญ.สนาธร

รัตนภูมิภิญโญ

4/7

6/6

5/8

6

นายสุรนาถ

กิตติรัตนเดช

7/7

6/6

8/8

7

นายธีรพัฒน์

ญาณาธรกุล

7/7

6/6

8/8

8

นายรัตน์

ด่านกุล

7/7

6/6

8/8

9

ผศ.ศุภสิน

สุริยะ

7/7

4/6

7/8

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ : - ข้อมูลแสดงจำ�นวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมต่อจำ�นวนครั้งการประชุม

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)
รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

ต�ำแหน่ง

รายชื่อ

1

ดร.สมชาย

รัตนภูมิภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายตลาดและวางแผน (รักษาการ)

2

นางเพ็ชรา

รัตนภูมิภิญโญ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3

นายสุรนาถ/1

กิตติรัตนเดช

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

4

นายธีรพัฒน์

ญาณาธรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

หมายเหตุ : - รายละเอียดประวัติผู้บริหารบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- รายละเอียดผู้บริหารบริษัทย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 2
- บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำ�หรับการเข้ารับตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน
โดยหากสรรหาได้แล้ว จะดำ�เนินการนำ�ประวัติของบุคคลดังกล่าวเข้าระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อไป
- /1ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินคือ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำ�ลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี คือ นางสาวสุกัญญา ทูลธรรมวรคุณ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมการด�ำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน และบริหารงานประจ�ำวันของบริษทั
2. ตัดสินในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ก�ำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึงการควบคุมการบริหารงาน
ในสายงานต่างๆ
3. เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิ รรมสัญญา เอกสารค�ำสัง่ หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่
ก�ำหนดไว้ ในคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ
4. มีอำ� นาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้ายบุคคลตามทีเ่ ห็นสมควร ตลอดจนก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม และให้มี
อ�ำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่าง ๆตามทีก่ ำ� หนดไว้ ในคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ
5. มีอำ� นาจในการก�ำหนดเงือ่ นไขทางการค้าเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการบริษทั
7. อนุมตั แิ ละแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินงาน
8. ด�ำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษทั
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือ การมอบ
อ�ำนาจช่วงในการอนุมตั ริ ายการใดทีต่ น หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจช่วง หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน) มีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั ซึง่ การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ พิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท
ตามข้อก�ำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.2535 ก�ำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มเี ลขานุการบริษทั
รับผิดชอบในนามของบริษทั หรือคณะกรรมการบริษทั โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2561 เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2561 มีมติแต่งตัง้ ให้
นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย ด�ำรงต�ำแหน่งเป ็นเลขานุการบริษทั (รายละเอียดประวัตเิ ลขานุการบริษทั ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ ำ� กับบริษทั ตลอดจนเก็บรักษารายงาน
การมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
2. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 ทะเบียนกรรมการ
2.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำและรายงานประจ�ำปี
ของบริษทั
2.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานจัดท�ำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถกู ต้องครบถ้วนและสามารถ
ตรวจสอบได้ ในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ารจัดท�ำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอืน่ ใด ทีส่ ามารถ
เรียกดูได้ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้อความ
4.1 การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
4.2 งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั หรือรายงานอืน่ ใดทีต่ อ้ งเปิดเผยตามมาตรา 56
มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.3 ความเห็นของบริษทั เมือ่ มีผทู้ ำ� ค�ำเสนอซือ้ หุน้ ของบริษทั จากผูถ้ อื หุน้ เป็นการทัว่ ไป
4.4 การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
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5. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระท�ำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้ง
กับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
7. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท�ำภายใต้สถานการณ์
อย่างเดียวกัน โดย
7.1 การตัดสินใจได้กระท�ำไปด้วยความเชือ่ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นส�ำคัญ
7.2 การตัดสินใจได้กระท�ำบนพืน้ ฐานข้อมูลทีเ่ ชือ่ โดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
7.3 การตัดสินใจได้กระท�ำไปโดยตนไม่มสี ว่ นได้เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรือ่ งทีต่ ดั สินใจนัน้
8. ให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้นแก่กรรมการบริษทั เกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษทั รวมถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และ
จรรยาบรรณทีก่ รรมการพึงปฏิบตั ิ และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้อง และสม�ำ่ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลง
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญแก่กรรมการบริษทั
9. ด�ำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ แนะน�ำ ลักษณะธุรกิจ และแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั แก่กรรมการใหม่
10. จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั
11. สนับสนุนให้มกี ารสรรหาหลักสูตรอบรม สัมมนาต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และพัฒนากรรมการให้มที กั ษะและประสบการณ์ทจี่ ะ
ก่อให้เกิดการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. จัดให้มจี ดั เตรียมข้อมูลและการบรรยายเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ ข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั กรรมการทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่ง
ในบริษทั เป็นครัง้ แรก
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประจ�ำปี 2563
ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เบี้ยประชุม
ต�ำแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

1. คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท

25,000
20,000

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

25,000
20,000

3. คณะกรรมการสรรหาฯและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการสรรหาฯ

25,000
20,000

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

25,000
20,000

5. คณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร

หมายเหตุ
กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
จะได้รับค่าตอบแทนนอกจากเบี้ยประชุม
เท่ากับ 20,000 บาทต่อคนต่อเดือน

-

หมายเหตุ : บริษัทกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ จากการเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 ของบริษัทแล้ว

โบนัสกรรมการ
- ก�ำหนดเงินโบนัสกรรมการบริษทั เท่ากับ 200,000 บาทต่อคนต่อปี
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ในงวดปี 2561 - ปี 25623 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

200,000

หมายเหตุ : - ในอดีต บริษัทไม่เคยกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทประจำ�ปี 2561 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561
/1

เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทปี 2561 รวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทย่อยแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติงดจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการโดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

/2

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือน

ข. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อย
ต�ำแหน่ง
เงินเดือน+ผลตอบแทนอื่น/1

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จ�ำนวน ล้านบาท จ�ำนวน ล้านบาท จ�ำนวน ล้านบาท
(คน)
(คน)
(คน)
4

30.85

4

33.76

4

35.08

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ : - /1ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ โบนัส เงินสมทบนำ�ส่งประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน และสวัสดิการอื่นๆ
- บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 โดยปัจจุบันบริษัทมอบหมายให้กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน เป็นผู้บริหารกองทุนฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากอง
ทุนฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนตามอายุการทำ�งานของพนักงานโดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
- บริษทั กำ�หนดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั และบริษทั ย่อย โดยพิจารณาจากปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้ 1.เปรียบเทียบบริษทั
ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมอาหาร และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.ผลกำ�ไรของในแต่ละปี 3.ศักยภาพ และ
ประสบการณ์ทำ�งานของผูบ้ ริหารแต่ละราย 4.ผลสำ�เร็จตามเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ 5.หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
แต่ละราย โดยค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้ผา่ นการพิจารณาอนุมตั จิ ากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั แล้ว สำ�หรับค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารทีเ่ หลือ ได้ผา่ นการพิจารณา
อนุมตั โิ ดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั
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8.5 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทมีค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้
ต�ำแหน่ง
เงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

368.19

394.01

359.05

หมายเหตุ : บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 โดยปัจจุบันบริษัทมอบหมายให้กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน เป็นผู้บริหารกองทุนฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนตามอายุการทำ�งานของพนักงานโดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

8.6 ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

8.7 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-
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9. การก�ำกับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ และ
ข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด�ำเนินธุรกิจบริษัท รวมถึงการให้ความส�ำคัญในการน�ำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส
และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลระบบการตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสีย่ ง และการก�ำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษทั ควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมให้ผบู้ ริหารพนักงานปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม
เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วนมั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่นว่าบริษัทเจริญเติบโตต่อไป
อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ สามารถสรุปหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสังเขป ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ และการรับทราบข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของบริษทั
ข้อมูลทีส่ ำ�คัญตามรอบระยะเวลา และข้อมูลสำ�คัญตามเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทั และระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำ�ไร/เงินปันผล
อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
1.3 สิทธิในการมอบฉันทะ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้ตามแบบที่กำ�หนดโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทจะได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะในหนังสือ
นัดประชุมและโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
1.4 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ วาระใดที่ผู้ถือหุ้น
มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามในที่ประชุม และให้มีการบันทึก
ประเด็นคำ�ถามคำ�ตอบไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
1.5 สิทธิในการร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำ�คัญต่าง ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่ได้มอบอำ�นาจให้คณะกรรมการบริษัท
บริหารงาน อาทิ การรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน การอนุมัติงบการเงินประจำ�ปีการพิจารณาจัดสรรกำ�ไรและการจ่าย/
งดจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การกำ�หนดค่าตอบแทนเบี้ยประชุม โบนัส/บำ�เหน็จ และสิทธิประโยชน์
อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชี รวมทั้งการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
รายการได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำ�คัญ
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1.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และ/หรือตัวแทนสถาบันทำ�หน้าที่
ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียงตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุม
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท
1.7 บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.8 บริษัทได้อำ�นวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทกำ�หนด
สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยง่าย
2. สิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริษทั ได้จดั ทำ�หนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระทีเ่ สนอในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการ
บริษทั ได้แสดงความเห็นไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
2.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งกรรมการ โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อ
ของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอเลือกตั้ง ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา วัน เดือน ปี ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งบริษัทเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือก
กรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
2.3 สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระค่าตอบแทนกรรมการ โดยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยชี้แจงองค์ประกอบ ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ�ปี และสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ไว้อย่างชัดเจน
2.4 สิทธิในการรับทราบข้อมูล รายละเอียดในวาระเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบโดยในหนังสือนัดประชุม ได้
กำ�หนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้
สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชีที่กำ�หนดไว้อย่างชัดเจน
2.5 สิทธิในการได้รับแจ้งขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติ การใช้บัตรลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนของแต่ละวาระก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
2.6 เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความ
รวดเร็ว และแม่นยำ� บริษัทได้นำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้น
2.7 สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.8 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระพร้อมทั้งมติที่ประชุมและจำ�นวนเสียง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนำ�ส่งสำ�เนารายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้
ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
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3. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริ ษัท ส่ ง เสริมให้ผู้ถือ หุ้นเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเป็น วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับ การเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น แสดงความคิ ด เห็ น และตั้ ง ค� ำ ถามต่ อ คณะกรรมการในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้องกับบริษัท
ล่ ว งหน้ า ไม่ น ้ อ ยกว่า 1 เดือ นก่อ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บ ริษัท ก�ำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
4. สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
4.1 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำ�ถามของผู้ถือหุ้น
4.2 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบคำ�ถาม
ผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย
การดำ�เนินงาน ปี 2563
1. บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส สำ�หรับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ข้อมูลทีส่ ำ�คัญตามรอบ
ระยะเวลา และข้อมูลสำ�คัญตามเหตุการณ์ โดยทางบริษทั ได้เปิกเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ที่ https://www.rbfoodsupply.co.th/
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ในส่วนของเลือกตั้งกรรมการทางบริษัทได้กำ�หนดการลงคะแนนเสียงเป็น
แบบรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการและให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำ�ไร/เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมมอบฉันทะได้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และ
อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้
บริ ษั ท จะได้ แ นบรายละเอี ย ดกรรมการอิ ส ระดั ง กล่ า วพร้ อ มหนั ง สื อ มอบฉั น ทะในหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม และโดยเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัทที่ https://www.rbfoodsupply.co.th/
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 บริษัทได้กำ�หนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนและ
ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญ โดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. บริษัทเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และผู้ซึ่งทำ�หน้าที่ นับองค์ประชุม
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฏหมายและข้อบังคับของบริษัท
เป็นผู้ตรวจสอบอิสระจากบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
6. บริษัทได้อำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุม
อยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ
7. บริษัทได้จัดทำ�หนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้า 16 วัน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 31 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
8. บริษัทได้ประกาศแจ้งจำ�นวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมวิธีปฏิบัติ
ในการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
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9. บริษัทได้นำ�เสนอหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอให้ค่าตอบแทนกรรมการ โดยชี้แจงองค์ประกอบ และเสนอค่าตอบแทน
กรรมการบริษัททุกรูปแบบ แยกเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ�ปี และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาไว้ ในหนังสือนัดประชุม
10. บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม
2563 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน และได้มอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษัท ดำ�เนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 16 วันและได้เผย
แพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าเป็นเวลา 16 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
11. บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นเพื่อให้การ
ลงทะเบียน การนับคะแนน การแสดงผล และการดำ�เนินการประชุมสามารถกระทำ�ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ�
12. บริษัทได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม วันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิในการรับเงินปันผล และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. บริษัทได้จัดทำ�รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระพร้อมทั้งมติที่ประชุมและจำ�นวนเสียง ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง และนำ�ส่งสำ�เนารายงานการประชุมฉบับเต็มภายใน 14 วัน วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
14. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ ระหว่าง 24 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งระบุวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจน ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.rbfoodsupply.co.th/ ภายใต้หมวดนัก
ลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้น เลือกหัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
15. ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
16. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท ได้มีการเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพบปะและตอบคำ�ถามของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยกำ�กับดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำ�หนด รวมทั้งจากการอำ�นวยความสะดวก และส่งเสริมให้
ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทดำ�เนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
2.1 ในกรณีที่มีการทำ�รายงานที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
ก่อนทำ�รายการ บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำ�รายการ บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำ�
รายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำ�รายการทุกครั้ง
2.2 การทำ�รายการระหว่างกันทางบริษัทฯ กระทำ�อย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
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2.3 บริษัทได้อำ�นวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำ�นาจให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยทางบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุม และได้เผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนด ทิศทางการลงคะแนนได้เองในแต่ละวาระ
2.4 บริษัทได้กำ�หนดข้อปฏิบัติสำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้นแนบในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีการมอบฉันทะ) สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้องตาม
กฏหมายและข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทไม่ได้กำ�หนดเงื่อนไขซึ่งมีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร
2.5 บริษัทกำ�หนดให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น ตามจำ�นวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
2.6 บริษัทได้กำ�หนดนโยบายกำ�กับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายในโดยทางบริษัทมีนโยบาย
ไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้รับทราบข้อมูลภายในของผลการดำ�เนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูล จนกระทั่งข้อมูล
ได้เปิดเผยสู่สาธารณะชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำ�ข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์โดยเฉพาะ
การซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
บริษัทยังมีนโยบายการกำ�กับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทุกระดับชั้น และลูกจ้าง
ของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณะชน หรือมีไว้เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างเดียว และไม่ใช่ข้อมูลที่มีไว้ ใช้ส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลจากงบการเงินที่ยังไม่ได้
นำ�ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ การจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำ�คัญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากข้อมูลสำ�คัญ โดยไม่คำ�นึงว่ากระทำ�ในนามตนเอง หรือผู้อื่น หรือแสวงหาข้อมูล
อย่างไม่สุจริต ทำ�ธุรกิจเพื่อการแข่งขัน โดยหาก พิสูจน์ ได้ว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ตามที่กล่าวข้างต้น หรือพิสูจน์ ได้ว่า
การใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำ�งานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน
เป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณีเป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทได้กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำ� และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำ�การ นับจากวันที่มีการซื้อ
ขาย โอน หรือรับโอนต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้เป็นการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
- บริษทั กำ�หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผูท้ ค่ี ณะกรรมการมอบหมายเกีย่ วกับการซือ้ ขายหุน้
ของบริษทั ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำ�การซือ้ ขาย
- ให้เลขานุการบริษทั รวบรวม รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทีก่ รรมการ
และผูบ้ ริหารได้รายงานต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยแจ้งให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการครัง้ ถัดไป
การดำ�เนินงาน ปี 2563
1. บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำ�รายการ โดยบริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำ�
รายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำ�รายการทุกครั้ง
2. บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำ�รายการระหว่างกัน
3. บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบอำ�นาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และได้เผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษทั ได้แนบข้อปฏิบตั สิ ำ�หรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้ ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และได้เผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองและ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะ (กรณีการมอบฉันทะ) สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานเพือ่ แสดงตนในการเข้าประชุมได้
อย่างถูกต้อง ตามกฏหมายและข้อบังคับบริษทั โดยบริษทั ไม่ได้กำ�หนดเงือ่ นไขซึง่ มีลกั ษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ผถู้ อื หุน้ เกินสมควร
5. บริษัทให้สิทธิ์แก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงเท่าเทียมกันโดยหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำ�นวนหุ้นที่ถือ
6. บริษัทได้นำ�นโยบายกำ�กับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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หมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใสต่อต้านการทุจริตปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน และคำ�นึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำ�เนินงานขององค์กรต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั ฯ
ตลอดจนการดูแลการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสิง่ แวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ควบคูไ่ ปกับ
การพัฒนาสังคมและท้องถิน่ ให้เข้มแข็ง
1. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ผูถ้ อื หุน้ คือเจ้าของกิจการ บริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว จึงกำ�หนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางต่อไปนี้
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลบนพื้นฐานข้อมูล
ที่เชื่อว่าเพียงพอถูกต้องทั้งทางตรงทางอ้อมและทำ�โดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและ
เหมาะสมไม่กระทำ�การโดยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
1.2 ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของ บริษทั ฯ มติกรรมการ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดำ�เนินการตามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ของหลักการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่และรายย่อย เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
1.3 จัดการดูแลมิให้สนิ ทรัพย์ของ บริษทั ฯ เสือ่ มค่า หรือสูญหายโดยมิชอบจัดให้มรี ะบบควบคุมภายในและระบบบริหารความ
เสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล
1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการภายใต้การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.5 รายงานสถานภาพของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอครบถ้วนตามความเป็นจริงและทันต่อสถานการณ์
1.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและในเวลาที่เหมาะ
1.7 ดูแลไม่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกและ / หรือดำ�เนินการใดๆ ในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
1.8 จัดให้มีช่องทางสำ�หรับการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ที่ไม่สุจริตหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ ไปรษณีย์
และโทรคมนาคมและมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำ�เนินการ
ต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบและยุติธรรม
1.9 จัดให้มชี อ่ งทางการเผยแพร่ขอ้ มูลหลากหลายช่องทางรวมทัง้ จัดทำ�เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้โดยโดยสะดวก
2. การปฎิบัติต่อพนักงาน
2.1. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
2.1.1 บริษัท ฯ มีมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำ�ผิดกฎหมายหรือผิดพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะได้รับความคุ้มครอง บริษัท ฯ ไม่สามารถปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำ�งาน สั่งพักงาน ข่มขู่รบกวนการปฏิบัติงานเลิกจ้าง (มาตรา 89/2)
อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทำ�ผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
2.1.2 บริษัท ฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่บริษัท ฯ จึงให้ความสำ�คัญ
ในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติเรื่องเพศสัญชาติ
และศาสนา ในเรื่องการจ้างงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนา
คุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคมด้วยบริษัทฯ จึงได้กำ�หนดหลักการปฏิบัติ
ต่อพนักงานดังนี้
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(1) ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ได้แก่
- ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำ�หนดในกรณีที่คู่ธุรกิจจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุมากกว่า
เกณฑ์ที่กฎหมายกำ�หนดต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำ�หนดทุกประการรวมทั้ง
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำ�งานอย่างเหมาะสม
- ไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำ�งานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยในกรณีลูกจ้างซึ่งเป็น
หญิงมีครรภ์ ต้องจัดให้ ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำ�หนด
- การจ้างแรงงานต่างด้าวต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ไม่ใช้แรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคาขมขู่
การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะรูปแบบใดๆ
(2) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
(3) จัดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำ�หรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
(4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำ�งานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึง
มีสุขอนามัยที่ดี
(5) ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำ�เสมอ
(6) แต่งตั้งโยกย้ายให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงาน
(7) บริษัท ฯ จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงาน
(8) ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำ�เนินงานและสถานภาพของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสม่่ำ�เสมอ
(9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
(10) หลีกเลี่ยงการกระทำ�ใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือ
คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
(11) สร้างจิตสำ�นึกที่ดีให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ ให้และเป็นพลเมืองดีของสังคม
(12) จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่
อาจเป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงาน ผู้ร้องที่เป็นระบบ
และยุติธรรม
(13) บริษัทฯ และตัวแทนองค์กรต้องสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้วยความเป็นกลาง
(14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และ/หรือข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำ�งานร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน
ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
(15) ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กรตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
2.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำ�เนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคนซึ่งเป็นรากฐานของการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีและคุณค่า
บริษัท ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำ�คัญมากในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพจึงให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องการให้ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม
เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำ�หรับพนักงานและให้พนักงานได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำ�งานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึงและให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ
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• แนวทางในการปฏิบัติ
(1) กำ�หนดมาตรการคุ้ ม ครองพนั ก งานที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล แก่ ท างการกรณี มี ก ารทำ�ผิ ด กฎหมายหรื อ ผิ ด พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำ�แหน่งงาน ลักษณะ
งาน สถานที่ทำ�งาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
การทำ�ผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
(2) กำ�หนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มธุรกรรมกับบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน) ที่ไม่คำ�นึงถึงสิทธิ
มนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านเชื้อชาต ิสตรี เด็กความพิการ เป็นต้น
(3) กำ�หนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำ�ผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจำ�อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
(4) กำ�หนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยกำ�หนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมิน
เป็นประจำ�ทุกปีและรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ
(5) เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแสดงความเห็นผ่านผ่าน E-mail ของกรรมการอิสระหรือเลขานุการ
บริษัท
(6) มีช่องทางการสื่อสารและช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบความคืบหน้าในการแจ้ง
เบาะแส
(7) จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงานทั้งนี้ บริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร
2.2 นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
บริษัท ได้กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับผล
การดำ�เนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นระยะยาวดังนี้
2.2.1 บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะจ่ายผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมต่อพนักงานและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานด้วยความยุตธิ รรม
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถ
แข่งขันได้ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2.2.2 บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้าง
แรงจูงใจทั้งในรูปแบบของการปรับค่าจ้างประจำ�ปี โบนัสและค่าล่วงเวลา
2.2.3 บริษัท จัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความจำ�เป็นพื้นฐานในการทำ�งานของพนักงาน อาทิเช่น กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน ชุดฟอร์มพนักงาน รถรับส่ง เป็นต้น
• การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
บริษัทได้กำ�หนดอัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นต่ำ�สำ�หรับพนักงานทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ตามค่าจ้างขั้นต่ำ�
ที่กฎหมายกำ�หนดและบริษัทได้ดำ�เนินการปรับค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงานแยกตามวุฒิและสาขาที่ใช้ปฏิบัติงาน
ตามคุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง และปรับผลกระทบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�ของเงินเดือนจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ�
และค่าจ้างเริ่มต้นดังกล่าวระหว่างพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบัน
• การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานและให้การสนับสนุนอื่นๆ
พนักงานของบริษัทยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าครองชีพรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงาน ครอบคลุมไปถึงครอบครัวพนักงาน อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการดำ�รงชีวิตของพนักงาน
ให้ดีขึ้น ดังนี้
- การให้บริการห้องพยาบาลและมีพยาบาลวิชาชีพให้บริการตรวจรักษาตามเวลาที่กำ�หนด
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำ�ปี
• การจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
สำ�หรับกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ บริษัท จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมให้
พนักงานมีเงินออมไว้ ใช้จ่ายยามเกษียณอายุและ / หรือออกจากงานเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง
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2.3 นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน) (“ บริษัท ”) ตระหนักถึงความสำ�คัญของทรัพยากรบุคคล
ที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำ�คัญที่สุดในการดำ�เนินธุรกิจ และเป็นส่วนสำ�คัญที่จะทำ�ให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงกำ�หนด
นโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานในทุกด้านของพนักงาน
ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำ�คัญของบริษัท โดยบริษัทได้กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.3.1 บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำ�นาญจากการปฏิบัติงานจริง โดยจะจัดให้มีผู้ควบคุม
การดำ�เนินงาน (supervisor) ในแต่ละสายงานทำ�หน้าที่ฝึกสอนในสายงานนั้นๆ
2.3.2 บริษัทส่งเสริมและดำ�เนินการให้มีการสัมมนาและการฝึกอบรมจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่บุคลากรของบริษัท ในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
และศักยภาพในการทำ�งานพร้อมทั้งให้นำ�ความรู้ที่ ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรุงการดำ�เนินงานในบริษัท
ให้ดียิ่งขึ้น
2.3.3 บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความต้ อ งการและจำ�เป็ น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษั ท ในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และกำ�หนดขึ้นเป็นแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนการพัฒนาบริษัท และเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่บุคลากรของบริษัท เพื่อรับกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับตำ�แหน่งงานที่ว่างได้
2.3.4 บริษัทจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานในทุกตำ�แหน่งให้สามารถเพิ่มคุณภาพการทำ�งาน
3. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัท ฯ มีนโยบายให้ความสำ�คัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าซึ่งเป็น
ปัจจัยที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จของธุรกิจ บริษัท ฯ โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อมและมีเจตจำ�นงที่จะแสวงหาวิธีการ
ที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำ�หนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
3.1 ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้าทีผ่ า่ นการรับรองคุณภาพและได้มาตรฐานตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาทีเ่ ป็นธรรม
ไม่คา้ กำ�ไรเกินควร
3.2 ให้ข้อมูลข่าวสารและคำ�แนะนำ�ที่ถูกต้องเพียงพอและทันเหตุการณ์ต่อลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าการบริการ
3.3 ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัดกรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดได้ตอ้ งรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบ
เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปัญหา
3.4 ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นที่วางใจของลูกค้า
3.5 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัยมีมาตรการรักษาความลับของลูกค้าไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าและไม่นำ�ข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3.6 รับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
3.7 ให้มีระบบ / กระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้ง
ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบและการดำ�เนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว
3.8 ริเริ่มสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
3.9 มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าการใช้บรรจุภัณฑ์และการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.10 สร้างช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง
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4. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉลดังต่อไปนี้
4.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการค้าเสรี และ ไม่ใช้วิธีทุ่มตลาด
4.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบน หรือ
ว่าจ้างพนักงานของบริษัทคู่แข่งเพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทคู่แข่ง
4.3 ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4.4 ไม่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติร่วมกันเพื่อกระทำ�การหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
4.5 ไม่ละเมิดและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด
4.6 ไม่สนับสนุนการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทุกกรณี
5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ / หรือเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้องโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1 บริษทั เปิดโอกาสในการทำ�ธุรกิจให้กบั ทุกคูค่ า้ และการพิจารณาคัดเลือกคูค่ า้ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม
5.2 ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำ�ที่เป็นการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5.3 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
5.3.1 ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน รับ หรือ ขอเรี่ยไรของขวัญ เช่น การเลี้ยงรับรอง การให้บริการการสนับสนุน
ทางการเงิน หรือ เงินรางวัลจากคู่ค้าและเจ้าหนี้ที่ทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯ
5.3.2 ห้ามรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กรเว้นแต่ในโอกาสหรือ
เทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้นต้องมีราคาหรือมูลค่า
การรับในแต่ละโอกาสมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาทต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบทันที โดยการรับ
สิ่งของดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่
5.3.3 การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 3.2 ซึ่งมีความจำ�เป็นที่ต้องรักษาสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างองค์กรให้ผู้รับรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบ และส่งมอบสิ่งของนั้นให้ฝ่าย
บุคคล ผ่านเลขานุการบริษัท ภายใน 5 วันทำ�การนับแต่วันที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
5.4 การให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด: ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเสนอผลประโยชน์หรือสิ่งจูงใจในรูปใด ๆ ทั้งสิ้นต่อ
บุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบและก่อให้เกิดความขัดแย้ง
5.5 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกหรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผยรายละเอียด
ต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็วหามาตรการป้องกันและให้โอกาสเท่าเทียมกันในการคัดเลือก
โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นสำ�คัญ
5.6 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าและ / หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
5.7 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ได้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา
แนวทางแก้ ไข
5.8 ให้โอกาสคู่ค้าที่ดำ�เนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5.9 ส่งเสริมการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมของบริษัทฯ
5.10 บริษัทฯ จะนำ�ประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น สิทธิมนุษยชนการดูแลพนักงานและแรงงานจรรยาบรรณธุรกิจ
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม มาใช้ ในเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือก ตรวจสอบและ/หรือประเมินคู่ค้าด้วย
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6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งมุ่งเน้นกระบวนการทำ�งานร่วมกับ
ชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั้งใกล้ ไกลตามนโยบายของบริษัท และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน
6.1 บริษัทฯ จะดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจที่คำ�นึงถึงประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชนและสังคมเป็นสำ�คัญ
6.2 บริษัทฯ จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคสังคมในการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนออย่างสม่ำ�เสมอ
6.3 บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการวางแผนและมาตรการป้องกันแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเนื่องมาจาก
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
6.4 จั ด กิ จ กรรมบำ�เพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ สั ง คมโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งานและส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานร่ ว มปฏิ บั ติ ต น
เป็นพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสา
6.5 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้และการศึกษาของเยาวชนไทยตามศักยภาพที่มีอยู่ของบริษัท
6.6 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาศาสนาสถานและ
สุขลักษณะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน
6.7 ส่งเสริมทำ�นุบำ�รุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
6.8 ส่งเสริมการดำ�เนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจชุมชนท้องถิ่นและโอกาสในการเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ
6.9 สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยการสรรหาและสนับสนุนในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตลอดจน
สนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ชุมชนมีความรู้เพื่อการประกอบอาชีพและสามารถนำ�เอาความรู้ ไปสร้างหรือส่งเสริม
ครอบครัวและชุมชนให้มีรายได้เพิ่มและสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
6.10 สื่ อ สารกั บ ชุ ม ชนและสั ง คมอย่ า งสม่ำ� เสมอและมี ค วามโปร่ ง ใสตลอดจนเผยแพร่ แ ละรายงานผลการดำ�เนิ น งาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบ
7. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการที่
เป็นมิตรต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
7.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริมกระบวนการ
นำ�ทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่ตลอดกระบวนการทางธุรกิจ
7.3 จัดให้มีระบบการทำ�งานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำ�งานอย่างเหมาะสม เช่น การมีระบบ
ป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ทำ�งานให้สะอาดและถูกสุขลักษณะเพื่อให้บุคลากร
ตลอดจนผู้เข้ามาในบริษัททุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย
7.4 กำ�หนดให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานต้ อ งเอาใจใส่ อ ย่ า งจริ ง จั ง ต่ อ กิ จ กรรมทั้ ง ปวงที่ จ ะเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพด้ า นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตสำ�นึกถึงความปลอดภัยและคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา
7.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำ�เนินงานของบริษัท ฯ และสื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง
7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
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นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีนโยบายต่างๆ ที่สำ�คัญ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดถือตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
		 • นโยบายสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้บทบัญญัติที่ได้กำ�หนดไว้ตามกฎหมายไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) กลุ่มบริษัทฯ และพนักงาน
สิทธิแรงงานและสภาพการจ้างของพนักงานในกลุ่มบริษัท ฯ สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานทั้งในระดับสากล
และกฎหมายไทย ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่ระบุในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ
ในการทำ�งาน นโยบายด้านการจ้างงาน และบรรจุพนักงาน นโยบายด้านการประเมินผลงาน นโยบายด้านการบริหาร
ค่าตอบแทน นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร และนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ
(2) กลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ
บริษัทฯ มุ่งหวังให้คู่ค้าเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยมีการคัดเลือกและดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้าอยู่บนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้คู่ค้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมบริษัทเพื่อสร้างจิตสำ�นึกเพื่อสังคมตาม
ที่ได้ระบุในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำ�งาน (Code of Conduct) นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้เรียกร้องให้คู่ค้า
แสดงความมุ่งมั่นในการระบุประเด็นการป้องกันการลดผลกระทบและการรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ในกรณีที่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน
(3) กลุ่มสังคมและชุมชน
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจในทุกขั้นตอนด้วยความเคารพต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบเพื่อลดผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมช่องทางสำ�หรับชุมชนในการร้องเรียนและ
ให้คำ�แนะนำ�ต่างๆ โดยบริษัทฯ จะดำ�เนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนอย่างทันทีและเหมาะสมในกรณีที่มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
• นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด แนวทางในการจัดการ และมาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนการแสดงความเห็นและแจ้งเบาะแส
การกระทำ�ผิดกฎหมาย หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ โดยกำ�หนดให้เลขานุการบริษัทฯ ทำ�หน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านการกำ�กับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
		
(1) ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- นายรัตน์ ด่านกุล		
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
rut@rbfoodsupply.co.th
- นางเบญจวรรณ รัตนประยูร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 		
benjawan@rbfoodsupply.co.th
- นายศุภสิน สุริยะ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		
suppasin@rbfoodsupply.co.th
- นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ comsec@rbsupply.co.th
หรือติดต่อเลขานุการบริษัทฯ โดยส่งผ่านไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
		
(2) กระบวนการดำ�เนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและ
สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรดังนี้
- ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
- ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียนโดย
แยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็นด้านการบริหารจัดการด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น
- มาตรการดำ�เนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนนำ�เสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและกำ�หนดมาตรการดำ�เนินการ
เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- การรายงานผล: ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบหากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำ�คัญ
ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
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(3) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทฯ กำ�หนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง
ก็จะทำ�ให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ
- ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำ�นึงถึงความปลอดภัย โดยได้กำ�หนดมาตรการคุ้มครอง
พนักงานที่ร้องเรียนและ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลโดยจะได้รับความคุ้มครอง
จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำ�แหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำ�งาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
ปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน
		

• นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่เป็นความลับ
บริษัทฯ กำ�หนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์เป็นนโยบายสำ�คัญที่ ซึ่งกรรมการผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำ�หนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ใน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(1) พนักงานต้องไม่นำ�ข้อมูลและความลับของบริษัท เช่น ข้อมูลที่มาจากความคิดความรู้เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการงานทุกกรณีให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ทั้งนี้ห้ามเผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดจากการมอบหมายให้พนักงานหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบของบริษัทพัฒนาขึ้น บริษัท
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรมนั้น
(3) พนักงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในความครอบครองหรือ
หน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบและไม่เปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำ�คัญทาง
ธุรกิจกับผู้ ไม่เกี่ยวข้อง
(4) พนักงาน ต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ
กลุ่มบริษัทฯ และผู้อื่น เช่นใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ โดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง และ
ทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อความรำ�คาญต่อการทำ�งานของระบบสารสนเทศรวมทั้งไม่ใช้ ในเชิงธุรกิจหรือทำ�ผิดกฎมาย
(5) พนักงานต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง
(6) พนักงานต้องไม่ละเมิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
(7) พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย
เว็บไซต์ที่ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลและอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัทฯ
(8) หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานคนใดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุอันควร
เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มบริษัทฯ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานนั้นๆ
การดำ�เนินงาน ปี 2563
ทางบริษัทได้พัฒนาระดับธรรมาภิบาลในบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2563 ทางบริษัทฯได้นำ�นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับ
ผู้มีส่วนได้เสียเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
2. การปฎิบัติต่อพนักงาน
		
2.1 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
		
2.2 นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
		
2.3 นโยบายพัฒนาบุคลากร
3. นโยบายการการปฏิบัติต่อลูกค้า
4. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
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6. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
7. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
8. นโยบายสิทธิมนุษยชน
9. นโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด แนวทางในการจัดการ และมาตราการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
10. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และข้อมูลที่เป็นความลับ
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ
ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำ�หนด ซึ่งข้อมูลสำ�คัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่
รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนด
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและ
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำ�นวนครั้งของการประชุมและจำ�นวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัทด้วย
การดำ�เนินงาน ปี 2563
4.1 จัดส่งรายงานการเงินทางรายไตรมาส และรายปี ซึ่งได้รับรองจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขต่อสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ทั้งนี้ บริษัท
ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้งบการเงินจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
4.2 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำ�ปี และเว็บไซต์ของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน เช่น โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลกรรมการ
และผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดต่อสังคม
งบการเงิน รายงานประจำ�ปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1) ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
4.3 เปิดเผยนโยบายหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.4 เปิดเผยบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวนครัง้ ของการประชุม และจำ�นวนครัง้ ทีก่ รรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทผ่ี า่ นมารวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งของคณะกรรมการบริษทั ในรายงาน
ประจำ�ปี
4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำ�หนดนโยบาย
ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้
1) การซื้อ-ขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: กำ�หนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
จะต้องจัดทำ�รายงานการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต.และจะต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
ก่อนทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ และให้เลขานุการบริษัทรวบรวม รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ ที่กรรมการและผู้บริหารได้รายงานต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป
2) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท: กำ�หนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
จะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร
ผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
รายการเกี่ยวโยง และรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
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4.6 บริษทั กำ�หนดนโยบายในการทำ�รายการระหว่างกันทีส่ ำ�คัญต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมตั ิ จากคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้
ในปี 2563 ไม่มกี ารทำ�รายการระหว่างกันทีอ่ าจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนยั สำ�คัญ
4.7 บริษทั ได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีผ่ า่ นการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563 เป็นปีท่ี 6 ซึง่ ได้พจิ ารณาคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชี โดยผูส้ อบบัญชีมคี ณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีคา่ ตอบแทนการสอบบัญชีประจำ�ปี
2563 (Audit fee) จำ�นวน 9,890,000 บาท เทียบกับปี 2562 จำ�นวน 9,840,000 บาท และค่าตอบแทนอืน่ ๆ ประจำ�ปี 2563 (Non Audit Fee)
จำ�นวน 403,000 บาท เทียบกับปี 2562 จำ�นวน 906,000 บาท ผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระ ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีไม่ได้ให้บริการอืน่ ๆ แก่บริษทั
และไม่มคี วามสัมพันธ์ และ/หรือการมีสว่ นได้เสียกับบริษทั / บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว
4.8 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ชื่อ ตำ�แหน่ง และภาพถ่าย
4.9 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษทั บริษทั ย่อย และผูบ้ ริหารรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเอง
และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำ�หนดให้ทบทวน
รายงานทุกไตรมาส และหรือทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลโดยให้สง่ รายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษทั
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้ความสำ�คัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำ�เสมอ โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทจะเป็นข้อมูล
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำ�คัญที่จะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ที่ได้รับ
ข้อมูลสามารถนำ�ข้อมูลเหล่านั้น มาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของ
บริษัท ในที่สุด
บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ ที่สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางสื่อสารในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาศให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site
Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวต่างๆ เข้าพบ และสัมภาษณ์ การออกเอกสาร
ข่าวผลการประกอบการของบริษัทให้แก่สาธารณชนทราบอย่างสม่ำ�เสมอ การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารข้อมูลบริษัท การเปิดให้
นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ทั้งทางโทรศัพท์และจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บริษัท (www.rbfoodsupply.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำ�เสมอ ทั้งในส่วนของงบการเงิน
รายงานประจำ�ปี แบบ 56-1เอกสารประกอบการนำ�เสนอข้อมูลบริษัทและอื่นๆ
ทั้งนี้ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทมีกิจกรรมในการนำ�เสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้
1. การนำ�เสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำ�
ทุกไตรมาส จำ�นวน 4 ครั้งต่อปี
2. การให้ข้อมูลและข้อสักถามของนักลงทุนและสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ที่ suranart@rbsupply.co.th
และทางโทรศัพท์ 02-946-6813 ต่อ 176 อย่างสม่ำ�เสมอ
ทั้งนี้ในปี 2563 ทางบริษัทได้รับรางวัลดีเด่นในธุรกรรมการการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award)
ซึ่งเป็นรางวัลที่ทางตลาดหลักทรัพย์ ได้มอบให้บริษัท
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สำ�คัญในการกำ�หนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำ�คัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์
ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงประเมินผลการดำ�เนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น คณะกรรมการ
จึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำ�ประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและ
กำ�หนดนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำ�เนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูล
และข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1 จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำ�จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการดำ�เนินกิจการอันจะทำ�ให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้โครงสร้างคณะกรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถ
ที่เป็นประโยชน์และเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 ท่าน
เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด ตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 รวมถึงที่จะมีการแก้ ไข
ภายหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 ชุด
เพื่อใช้กำ�กับดูแลคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
5.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ�หนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการทีต่ อ้ งสรรหาสำ�หรับผูท้ จ่ี ะมาทำ�หน้าที่
เป็นกรรมการ ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั
จะพิจารณาจากทักษะทีจ่ ำ�เป็นทีย่ งั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริษทั โดยไม่ได้จำ�กัดเพศ อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และ
ความรู้ ทีจ่ ะมาทำ�หน้าทีเ่ ป็นกรรมการแต่อย่างใดเพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดำ�เนินธุรกิจ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั ทางคณะมีความครบถ้วน สมบูรณ์ทง้ั ในมิตคิ วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมิตคิ วามหลากหลาย ทีเ่ อือ้ ประโยชน์ให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.4 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่
ในกรณีที่มีกรรมการของบริษัทว่างลงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำ�หน้าที่ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการทำ�งาน ทักษะที่จำ�เป็น
ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะ ต้องห้าม
ตามกฏหมายและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกกรรมการของบริษัท จะพิจารณาจากฐานข้อมูล
กรรมการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและจัดทำ� Board Skill Matrix เพื่อกำ�หนดคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อ
ผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำ�หน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและ ความเหมาะสม
ของผู้สมัครผู้ ได้รับการเสนอชื่อหรือกรรมการบริษัทที่ครบกำ�หนดที่ต้องออกตามวาระ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ
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คุณสมบัติของกรรมการ: บุคคลที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการ
ปฎิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำ�หนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และต้องไม่มีลักษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) มีความรู้ ทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ
ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานความรู้
ความสามารถและใช้หลักแห่งความหลากหลายประกอบการพิจารณา
(3) สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำ�คัญ และในการทำ�หน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
บริษัท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
(4) เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดเพิ่มเติมตามกฏหมายหรือตามความเหมาะสม
ของคณะกรรมการบริษัท
5.5 การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่
สำ�หรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่ โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะ
การดำ�เนินงาน สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อกำ�หนดของสำ�นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจ
การดำ�เนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี)
5.6 การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเองทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มี
การกำ�กับดูแล ในการดำ�เนินงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารนำ�ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของกรรมการบริษัท โดยแจ้งผลการประเมินให้กรรมการบริษัททราบ และนำ�ไปวิเคราะห์
ผลการประเมิน เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานโดยมีการแบ่งเป็นดังนี้
(1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ
(2) การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
พัฒนาต่อไป

เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินผลการปฎิบัติงานและแก้ ไขปัญหาร่วมกันเพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุงและ

		
กระบวนการประเมินตนเองคณะกรรมการทั้งคณะ
		
การประเมินผลการปฏิบัติงานในการดำ�เนินงาน คณะกรรมการบริษัททางคณะแบ่งการประเมินเป็น 4 หัวข้อหลัก
ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้
		
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ: ประกอบด้วยความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ
คุณสมบัติของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
		
2. บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ: ประกอบด้วยการใช้เวลาทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณาเรือ่ งทีส่ ำ�คัญ
รายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสีย่ ง
3. การประชุมคณะกรรมการ: ประกอบด้วยกำ�หนดการประชุมล่วงหน้าทัง้ ปีคณ
ุ ภาพเอกสารข้อมูลเพียงพอต่อ
การตัดสินใจของกรรมการ
4. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร: ประกอบด้วยการเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน ประกาศให้มีส่วนร่วมในการแก้ ไข
ปัญหา และรวมไปถึงการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหารประกอบด้วยความเข้าใจ บทบาทหน้าที่มีความรู้ ในธุรกิจ บริษัท
ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบทอดตำ�แหน่ง เป็นต้น
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้ นุมตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทห่ี น่วยงานกำ�กับดูแลกำ�หนด
2. เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
3. เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำ�ผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทไปจัดทำ�แผนเพื่อดำ�เนินการปรับปรุง
กระบวนการประเมินตนเองคณะกรรมการรายบุคคล
การประเมินผลการปฎิบตั งิ านในการดำ�เนินงานคณะกรรมการบริษทั แบบรายบุคคลแบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลักดังนี้
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ: ความหลากหลายของคณะกรรมการความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
2. การประชุม: การเข้าร่วมประชุมการแสดงความเห็นในการประชุมการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ: ความเป็นอิสระของกรรมการในการแสดงความเห็นและการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เพียงพอ ระบบควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูล
4. การแสดงความเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตนเองกรรมการรายบุคคลดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและทบทวนและประเมินผล เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำ�กับดูแล
2. กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการความเป็น
อิสระของสร้างการบริหารการพัฒนา ความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร
3. เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อจัดทำ�
แผนพัฒนากรรมการรายบุคคล
			
ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็มในแต่ะละข้อ ดังนี้
				
คะแนนเท่ากับ 4.00 		
=
ดีเยี่ยม
				
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.01 – 3.99		
=
ดีมาก
				
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00		
=
ค่อนข้างดี
				
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.01 – 2.00		
=
พอใช้
				
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00		
=
ควรปรับปรุง
5.7 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ทำ�หน้าที่สรรหาคัดเลือกเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้
คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ความสามารถ ทักษะเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั หรือ
เกีย่ วข้องในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ดำ�เนินกิจการอยู่ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
(2) พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ควาชำ�นาญ ทักษะ และประสบการณ์ความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืนมีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ� และประพฤติตนตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ ได้มาซึ่งผู้บริหารระดับสูงที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.8 แนวทางการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทมีกระบวนการกำ�หนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำ�หน้าที่
พิจารณากำ�หนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำ�เสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำ�หรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแนวทางการกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริษัท
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ขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น
ของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ
โดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำ�เป็น
5.9 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฎิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่บริหารจะประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมิน เพื่อพิจารณาอนุมัติทั้งนี้ผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้โดยมีเกณฑ์การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อจ่ายค่าตอบแทน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการประเมินประจำ�ปี มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1. ความเป็นผู้นำ�
2. การกำ�หนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำ�แหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
ส่วนผลตอบแทนสำ�หรับการทำ�งานระยะยาว
คณะกรรมการอาจอนุมัติผลตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามผลการทำ�งานระยะยาวเป็นครั้งคราวค่าตอบแทนดัง
กล่าวเป็นการจูงใจที่สำ�คัญในการทำ�ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายทางการเงินที่กำ�หนดไว้ ซึ่งบริษัทเห็นว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการ
บริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5.11 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ดำ�เนินการกำ�กับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
การวิเคราะห์ และบริหารจัดการการควบคุมภายใน รวมถึงการพัฒนางานระบบงานด้านตรวจสอบภายใน และการบริหารงานควบคุม
ภายใน และงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัท ควบคู่ไปกับการกำ�หนดนโยบายที่สำ�คัญและการติดตามดูแล
ให้มีการปฏิบัติ ตลอดจนกำ�กับมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้กิจการของ
บริษัทสามารถดำ�เนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำ�หน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้บริษัทมีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ ข้อกำ�หนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มี
กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเป็นอิสระ
ในการทำ�หน้าที่ตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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5.12 การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทให้ความสำ�คัญในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำ�เนินธุรกิจไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายใน หรือปัจจัย
ภายนอก เนื่องจากเป็นกลไกสำ�คัญที่นำ�พาให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและพันธกิจตามกลยุทธ์ที่ได้กำ�หนดไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย กำ�หนดนโยบาย มาตรการการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นยึดถือปฏิบัติ ประเมินและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เพื่อหาแนวทางและวิธีการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายที่สำ�คัญ ดังนี้
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำ�เสมอ
5.13 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำ�หนดนโยบาย ระเบียบ
วิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง
กัน และข้อกำ�หนดของหน่วยงานที่กำ�กับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ มีนโยบายที่มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน
ของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจึงกำ�หนดข้อควรปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
(1) หลีกเลีย่ งการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกับตนเอง และ/หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษทั ฯ
(2) กรณีที่จำ�เป็นต้องทำ�รายการนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้ทำ�รายการนั้นเสมือนการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญชนพึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไปด้วยอำ�นาจต่อรองทางการค้าที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติและมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกี่ยวโยง
(3) ในกรณีที่กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นการดำ�รง
ตำ�แหน่งนั้นต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัทฯ
(4) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่นซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนและเชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำ�รายการดัง
กล่าวมีความเป็นธรรมโปร่งใสสมเหตุสมผลและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งจัดให้มีแบบรายงานการเปิดเผย
รายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไว้ ในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการ
(5) บุคคลที่ดำ�เนินการใดๆ ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้
- กรรมการและผู้บริหาร จะต้องมีหน้าที่รายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น และ
เพื่อมั่นใจได้ว่า บริษัทฯได้มีการตรวจสอบเป็นประจำ�จึงกำ�หนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่สำ�รวจรายการรายการความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำ�ทุกปี และรายงานประธานกรรมการ และรายงานประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
อย่างน้อยปีละครั้ง
- ผู้บริหารระดับจัดการตั้งแต่ ผู้จัดการแผนกถึงผู้จัดการทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี จึงกำ�หนดให้ผู้บริหารในระดับจัดการทุกคนและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำ�เนินงาน มีหน้าที่รายการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทันทีที่มีรายการเกิดขึ้น และ/หรือรายงานรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจำ�ทุกสิ้นปี โดยให้
รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายมีหน้าที่สำ�รวจ และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ
เป็นประจำ�หรืออย่างน้อยปีละครั้ง
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(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายใน มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามข้อ
กำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการเป็นประจำ�
(7) เพื่อประโยชน์ ในการติดตามดูแลรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการบริหารจัดการของบริษัท และ บริษัทย่อย ตาม พ. ร. บ.
หลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีการรายงานข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาสและตามหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้
(8) ในกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมหรือถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้ดำ�เนินการดังนี้
- กรรมการผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
5.14 แผนการสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan)
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำ�แหน่ง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้ง
ประสบการณ์และจริยธรรม
การดำ�เนินงานในปี 2563
1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
มีจุดมุ่งหมายในการดำ�เนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
2. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำ�กลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำ�หนดให้มีการรายงานผลการดำ�เนินงานและ
ผลประกอบการของบริษัท
3. เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับ
จำ�นวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการได้ ดังนี้
(1) จำ�นวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ก่อนจะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการได้ ไม่เกิน 3 บริษัท
ผลการดำ�เนินงาน: ปี 2563 กรรมการแต่ละคนดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท
(2) การไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัทที่อื่นได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4.บริษทั ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทำ�ผิดกฎระเบียบของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
5. กำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ ไม่เกินเก้าปีโดยไม่มีเงื่อนไข
6. ไม่มกี รรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากกลุม่ ธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง
7. ปัจจุบนั ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร จำ�นวน 5 ท่าน (ในจำ�นวนนี้ เป็นกรรมการ
อิสระจำ�นวน 3 ท่าน) กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 4 ท่าน ซึง่ มีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้วและบริษทั ไม่มกี รรมการทีด่ ำ�รงตำ�แหน่ง
ในบริษทั จดทะเบียนมากกว่า 3 บริษทั
8. กำ�หนดจำ�นวนองค์ประชุมขัน้ ต่ำ�่ ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะลงมติในทีป่ ระชุมโดยต้องมีกรรมการอยู่ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด
9. คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยได้แก่
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(4) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน (อนุมัติหลักการ)

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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10. กำ�หนดให้ประธานกรรมการ เป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาทอำ�นาจและหน้าที่แบ่งแยก
ออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ
11. คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท บริษัทย่อย โดยมีกลไกในการกำ�กับดูแลที่สามารถ
ควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัท โดยส่งบุคคลเพื่อ
เป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
12. คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้าทัง้ ปี รวมทัง้ มีการประชุมกรณีพเิ ศษ
ตามความจำ�เป็น โดยในการประชุมแต่ละครัง้ ได้กำ�หนดวาระทีช่ ดั เจน ทัง้ วาระเพือ่ พิจารณา เพือ่ ทราบ และเพือ่ อนุมตั ิ โดยมีเอกสารประกอบการ
ประชุมทีค่ รบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพือ่ ให้กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
ทัง้ นีใ้ นปี 2563 บริษทั ได้กำ�หนดตารางประชุมคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564

วันที่ประชุม
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่
14 พฤษภาคม 2564
วันศุกร์ที่
13 สิงหาคม 2564
วันศุกร์ที่
12 พฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

อนึง่ ในการประชุมประธานได้จดั สรรเวลา เพือ่ ให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และประธาน
จะเป็นผูป้ ระมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม โดยมีการจัดทำ�รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
โดยภายหลังทีผ่ า่ นการรับรองจากทีป่ ระชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บไว้ทห่ี อ้ งเก็บเอกสาร ชัน้ 3 อาคาร 1 สำ�นักงานใหญ่
13. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการ
อยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
14. คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประเมินผลการปฎิบตั งิ านของตนเองทัง้ คณะ เพือ่ ทบทวนว่าได้มกี ารกำ�กับดูแล ในการดำ�เนินงาน
ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝา่ ยบริหารนำ�ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยใช้
แบบฟอร์มทีบ่ ริษทั ปรับจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของกรรมการบริษทั โดยแจ้งผลการประเมินให้กรรมการบริษทั ทราบ และนำ�ไปวิเคราะห์ผลการประเมิน เพือ่ พัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานโดยมีการแบ่งเป็นดังนี้
(1) การประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ
(2) การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เพือ่ ให้กรรมการได้รว่ มกันพิจารณาการประเมินผลการปฎิบตั งิ านและแก้ ไขปัญหาร่วมกันเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษทั รายคณะ (แบบย่อ) ประจำ�ปี 2563
คะแนนเฉลีย่ 3.81 อยูใ่ นระดับดีมาก
หัวข้อประเมิน
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ			
ค่าเฉลีย่ 3.83		
- การประชุมคณะกรรมการ					
ค่าเฉลีย่ 3.83
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ		
ค่าเฉลีย่ 3.81
- ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร		
ค่าเฉลีย่ 3.78
2. ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษทั รายบุคคล ประจำ�ปี 2563
คะแนนเฉลีย่ 3.84 อยูใ่ นระดับดีมาก
หัวข้อประเมิน
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ			
ค่าเฉลีย่ 3.78		
- การประชุมคณะกรรมการ					
ค่าเฉลีย่ 3.89
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ		
ค่าเฉลีย่ 3.87
3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประจำ�ปี 2563
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คะแนนเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับดีมาก
หัวข้อประเมิน
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ			
ค่าเฉลี่ย 3.95
- การประชุมคณะกรรมการ					
ค่าเฉลี่ย 3.89
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ		
ค่าเฉลี่ย 4.00
3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คะแนนเฉลี่ย 3.89 อยู่ในระดับดีมาก
หัวข้อประเมิน
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ			
ค่าเฉลี่ย 3.94
- การประชุมคณะกรรมการ					
ค่าเฉลี่ย 3.80
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ		
ค่าเฉลี่ย 3.93
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คะแนนเฉลี่ย 3.51 อยู่ในระดับดีมาก
หัวข้อประเมิน
- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ			
ค่าเฉลี่ย 3.69
- การประชุมคณะกรรมการ					
ค่าเฉลี่ย 3.61
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ		
ค่าเฉลี่ย 3.23

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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15. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาวประจำ�ปี 2563
ซึ่งผลการประเมินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการประเมินประจำ�ปีมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
1. ความเป็นผู้นำ�
2. การกำ�หนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำ�แหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
ส่วนผลตอบแทนสำ�หรับการทำ�งานระยะยาว
คณะกรรมการอาจอนุมตั ผิ ลตอบแทนแก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารตามผลการทำ�งานระยะยาวเป็นครัง้ คราว ค่าตอบแทนดังกล่าว
เป็นการจูงใจทีส่ ำ�คัญในการทำ�ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารปฏิบตั งิ านได้ตามเป้าหมายทางการเงินทีก่ ำ�หนดไว้ ซึง่ บริษทั เห็นว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั และเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว
16. การพัฒนาความรู้กรรมการ และผู้บริหาร โดยบริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ
ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตรดังนี้
รายชื่อ
1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT)
รุ่นที่ 9/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นายสมชาย รัตนภูมภิญโญ

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) รุ่นที่ 43/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) รุ่นที่ 43/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

17. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการงาน การปฎิบัติงาน การดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการดำ�เนินงาน ภายใต้การดูแลของ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำ�กัด และรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและจัดทำ�รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปิดเผยจำ�นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใน
รอบปีนั้น และมีการประเมินตรวจสอบ สอบทาน ระบบการควบคุมภายใน การทำ�รายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
การสอบทานรายงานทางการเงิน กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และมีข้อสรุป
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการดำ�เนินการในด้านต่างๆ โดยรวม
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18. คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและยึดถือปฏิบตั ิ เรือ่ งจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ ซึง่ ในปีนบ้ี ริษทั ไม่มกี ารฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
19. คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ ในคู่มือกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อป้องกัน
การใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
20. คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิด แนวทางในการจัดการ และมาตราคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ซึ่งมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และติดตามและสามารถร้องเรียน
ผ่านอีเมลของกรรมการอิสระโดยตรง หรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัท ดังนี้
ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
1) นายรัตน์ ด่านกุล		
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
rut@rbfoodsupply.co.th
2) นางเบญจวรรณ รัตนประยูร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
benjawan@rbfoodsupply.co.th
3) นายศุภสิน สุริยะ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		
suppasin@rbfoodsupply.co.th
4) นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
comsec@rbsupply.co.th
หรือติดต่อเลขานุการบริษัทฯ โดยส่งผ่านไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึ่งได้ระบุไว้ ในโครงสร้างองค์กร หัวข้อที่ 8 เรื่องโครงสร้างการจัดการ โดยมีขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่และสถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้
นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ สามารถสรุปหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสังเขป ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำ�ดับ

รายชื่อ
ด่านกุล

ตำ�แหน่ง

1

นายรัตน์

2

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3

ผศ.ศุภสิน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบไทย

สุริยะ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านเดิม คือ นายพีระศักดิ์ อุณหโชคและมีมติแต่งตั้งเลขานุการณะกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คือ นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย
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สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ใน ปี 2563

ลำ�ดับ

รายชื่อ

1

นายรัตน์

2
3

ด่านกุล

ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

ผศ.ศุภสิน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

5/5

สุริยะ

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน และมีความรู้ต่อเนื่อง
เกี่ยวกับเหตุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
กรรมการตรวจสอบต้องมีทักษะความชำ�นาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำ�หนด

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
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ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เทียบกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำ�แหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนเข้ารับตำ�แหน่ง
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รายงานประจำ�ปี 2563

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำ�รายการทางการค้าที่กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำ�นอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำ�ระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ทั้งนี้ การคำ�นวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำ�นวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำ�แหน่ง
2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำ�แหน่ง
2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
2.10 กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
นอกจากคุณสมบัติกรรมการอิสระตามระบุข้างต้น กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
2.11 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2.12 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
2.13 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2.14 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำ�หนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.15 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำ�เป็นและเป็นสิ่งสำ�คัญ พร้อมทั้งนำ�ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายใน
ที่สำ�คัญและจำ�เป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
9.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.6 จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
9.8 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ�นาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท
ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำ�เป็น
12. ให้มีอำ�นาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำ�ปรึกษาในกรณีจำ�เป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกปี
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14. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ�นาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่อง
ต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำ�เนินการ
ปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำ�ที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้
14.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
14.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน
14.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
14.4 สิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อฐานะการเงินผลการดำ�เนินงาน
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

2.

3.

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• พ้นวาระจากการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วง
หน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำ�เนา
หนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่พ้นจากตำ�แหน่งต้องรักษาการในตำ�แหน่งเพื่อดำ�เนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำ�นวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำ�แหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

ตำ�แหน่ง

รายชื่อ
นายรัตน์
นางเพ็ชรา
นางเบญจวรรณ
ผศ.ศุภสิน
นายสุรนาถ

ด่านกุล
รัตนภูมิภิญโญ
รัตนประยูร
สุริยะ
กิตติรัตนเดช

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใน ปี 2563
หน่วย : จำ�นวนครั้ง

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นายรัตน์
นางเพ็ชรา
นางเบญจวรรณ
ผศ.ศุภสิน
นายสุรนาถ

ด่านกุล
รัตนภูมิภิญโญ
รัตนประยูร
สุริยะ
กิตติรัตนเดช

ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/
หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำ�นวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
มีมติแต่งตั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทอีกได้
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ
เวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำ�กัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1. กำ�หนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร โดยการ
กำ�หนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำ�นาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก
กรรมการเดิมให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจาก
บุคคลจากทำ�เนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำ�หนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำ�เนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำ�หนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี
ที่จะมารับตำ�แหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
8. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสม
ของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำ�หนด
หลักเกณฑ์ ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัท
ประสบผลสำ�เร็จ
9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ� ค่าตอบแทนตามผลการดำ�เนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำ�นึงถึง
แนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่บริษัทต้องการ
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. กำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปีของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำ�เสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
มีมติแต่งตั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
ใหม่อีกได้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำ�หนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
นายสุรนาถ
กิตติรัตนเดช
นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
นายสุรชัย
ปรัชญาโณทัย

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงท่านเดิม คือ นายพีระศักดิ์ อุณหโชค และมีมติแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ คือ นายธีรพัฒน์
ญาณาธรกุล

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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สถิติการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใน ปี 2563
หน่วย : จำ�นวนครั้ง

ลำ�ดับ

รายชื่อ

1
2
3
4
5

ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ
นายสุรนาถ
กิตติรัตนเดช
นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
นายสุรนาถ
กิตติรัตนเดช

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำ�นวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำ�หนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
รวมทั้งกำ�กับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
3. กำ�หนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นหัวหน้าสายงาน
สนับสนุนธุรกิจ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการ
ทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ
และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำ�กัด กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำ�หนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. กำ�กับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสีย่ งองค์กร และให้ขอ้ คิดเห็นในความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ แนวทางการกำ�หนดมาตรการ
ควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสีย่ งองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง
4. รายงานผลการบริหารความเสีย่ งองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีทม่ี ปี จั จัย หรือเหตุการณ์สำ�คัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบ
ต่อบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบและพิจารณาโดยเร็วทีส่ ดุ
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1ครั้ง/ปี
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งใหม่อีกได้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำ�หนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
กรรมการบริหารความเสีย่ ง คนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยน่ื ใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มผี ลตัง้ แต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั

9.3 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดกลไกในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อ
เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่รวมถึงก�ำหนดกลไกการก�ำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการท�ำรายการ
ระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
9.4.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินส�ำหรับงวดบัญชีปี 2561 ถึงปี 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชี ดังนี้
(หน่วย : บาท)
1. ค่าสอบบัญชีประจำ�ปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
รวม

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

6,920,000
3,350,000
10,270,000

6,980,000
2,860,000
9,840,000

6,730,000
3,160,000
9,890,000

9.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non Audit Fee)
(หน่วย : บาท)
/1

1. ค่าบริการอื่น

รวม

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

2,228,000
2,228,000

906,000
906,000

403,000
403,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอืน่ ๆ ประกอบด้วย ค่าตรวจทานการทำ�รายงานภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ค่าตรวจทานการจัดทำ� Deferred Tax และค่าล่วงเวลาของผูส้ อบบัญชี
/1
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในประเด็นความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการพัฒนาระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน
นอกจากการพัฒนาระดับธรรมาภิบาล ตามที่ได้กล่าวไว้ ในหมวดที่ 3 การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ของหัวข้อที่ 9 เรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ แล้วนั้น ทางบริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจให้มีการเติบโต มีผลประกอบการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความมั่งคั่งทางการเงินไปพร้อมกับการด�ำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2563 จึงได้มีมติอนุมัติหลักการตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลต่อผู้คนในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิต
การท�ำงาน ความเป็นอยู่ รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้คน ทางบริษัทจึงได้จัดตั้งจึงได้จัดตั้ง “โครงการอังเคิ้ลบารน์
สู้ภัยโควิด” เพื่อก้าวฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน น�ำโดย พ.ท.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ สนับสนุน
และช่วยเหลือชุมชน ในการแจกข้าวเหนียวไก่ 1,000 กล่อง และขนมเยลลี่โคโรโคโร ให้กับชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ 18 และชุมชน
บ้านเอื้ออาทร หัวหมาก
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการ
อิสระของบริษัทรวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม ทางคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในแง่ต่างๆ ทั้ง 5 ประเด็น ได้แก่ 1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม 2.การประเมินความเสี่ยง 3.กิจกรรมการควบคุม 4.สารสนเทศและ
การสื่อสาร 5.การติดตามประเมินผล คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว
ส�ำหรับการด�ำเนินการเกีย่ วกับระบบควบคุมภายใน บริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การปฏิบตั งิ านของบริษทั โดยมีการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในและผูบ้ ริหารบริษทั เกีย่ วกับการสอบทาน
รายงานทางการเงินให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชือ่ ถือได้ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของบริษทั เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยจะมีการ
จัดท�ำรายงานการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยในปี 2563 บริษัทได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย TFF
BO PFC ซึ่งแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด โดยมี นางสาววัลดี สีบุญเรือง ต�ำแหน่ง Audit Partner เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อท�ำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในกลุ่มบริษัทภายใน
ประเทศไทย แต่งตั้ง A&C Auditing and Consulting Co.,LTD โดย Mr.Nguyen Ngoc Thanh เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBVN บริษัท
ย่อยในประเทศเวียดนาม แต่งตั้ง Registered Public Accountants Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan Dan Rekan โดย
Mr.Saur Sitanggang เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBINT และ RBINM บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย และแต่งตั้ง Baker Tilly China
CPAS โดย Miss Wang Wei เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBCH บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาคุณสมบัติเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
อนึ่ง บริษัทได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังจากได้รับแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็น
และเป็นสิ่งส�ำคัญ พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ในส่วนการตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ�ำทุกไตรมาสในปี 2563 ที่ผ่านมา และผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่พบข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณารับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
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12. รายการระหว่างกัน
รายชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ลักษณะความสัมพันธ์
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ				
กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
				
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
				
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั
พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
				
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
				
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
บริษัท เพชรเพิ่มสิน จ�ำกัด		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				
				
ค่าเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน				
				

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมิน
โดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมิน
โดยผู้ประเมินอิสระที่ใกล้เคียงราคาตลาด

สัญญาสำ�คัญที่ทำ�กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าที่ดิน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ทำ�สัญญาเช่าที่ดิน รวมทั้งสิ้น 39 โฉนด กับ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ, ดร.สมชาย
รัตนภูมิภิญโญ , พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สัญญาเช่า
มีกำ�หนดระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2581 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่
ระบุไว้ในสัญญา ราคาค่าเช่าอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ทำ�สัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้าง กับ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ, พ.ท.พญ. จัณจิดา
รัตนภูมิภิญโญ และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท สัญญาเช่ามีทั้งระยะสั้นและระยะยาว สัญญาเช่า
มีกำ�หนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 และสัญญาเช่ามีกำ�หนดระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2581 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ ในสัญญา ราคาค่าเช่าอ้างอิงจากราคา
ประเมิน ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำ�กัดกู้ยืมเงินระยะยาวจาก ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อใช้ ในการจัดโครงสร้างกลุ่ม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 ต่อปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�เฉลี่ย 24 เดือน
ของสถาบันการเงิน 3 แห่ง และวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทย่อยได้ชำ�ระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว
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สัญญาจ้างบริการ
เมื่อเดือนมีนาคม 2563 บริษัทได้ ใช้บริการ บริษัท เพชรเพิ่มสิน จำ�กัด ในการต่อเติมและปรับปรุงอาคารโรงงาน เป็นจำ�นวน 1.55 ล้านบาท
โดยพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขกับผู้รับเหมารายอื่น อย่างน้อย 2 ราย รวมเป็น 3 ราย ก่อนพิจารณา
คัดเลือกทุกครั้ง
ซึง่ ต่อมา บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันได้ถงึ แก่กรรม เมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2563 ได้จดเปลีย่ นแปลงผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยทาง
กระทรวงพาณิชย์ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงผูถ้ อื หุน้ มีผลตามวันทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2563 ทำ�ให้บริษทั
เพชรเพิม่ สินจำ�กัด ไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วโยงกัน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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13. ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดบัญชีปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
: นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
(เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี : รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขว่า งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย (กลุม่ กิจการ)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
: นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
(เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี : รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขว่า งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย (กลุม่ กิจการ)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

: งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดบัญชีปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
: นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
(เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักงาน ก.ล.ต.)
การแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี : รายงานของผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขว่า งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย (กลุม่ กิจการ)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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13.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
(1) งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
ล้านบาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงิน (เงินฝากประจำ�) ที่วัดมูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สัดส่วน

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562
ล้านบาท

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

249.42
13.19
636.12
-

7.23% 1,234.41
0.38%
6.09
18.45% 726.92
-

27.98%
0.14%
16.47%
-

613.65
841.66
400.10

12.57%
17.24%
8.19%

746.04
3.39

21.64%
0.11%

682.51
9.24

15.47%
0.21%

756.99
15.18

15.50%
0.31%

47.81% 2,659.17

60.27%

2,627.58

53.81%

9.16
1,721.62
23.70
30.40
14.62

0.27%
3.16
67.13
49.94% 1,622.61
0.69%
11.31
0.88%
32.87
0.42%
16.06

0.07%
1.52%
36.77%
0.26%
0.74%
0.36%

3.16
67.13
1,377.78
751.40
4.47
34.38
17.50

0.06%
1.37%
28.21%
15.39%
0.09%
0.70%
0.36%

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 1,799.50

52.19% 1,753.14

39.73%

2,255.82

46.19%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,648.16
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ 3,447.66 100.00% 4,412.31 100.00%
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

225.00

6.53%

-

-

4,883.40 100.00%

-

-

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะทางการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
ล้านบาท

สัดส่วน

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562
ล้านบาท

สัดส่วน

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563
ล้านบาท

สัดส่วน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

338.26
0.77
27.79

9.81%
0.02%
0.81%

311.77
0.07
13.76

7.07%
0.00%
0.31%

366.00
10.89
-

7.49%
0.22%
-

34.35

1.00%

12.49

0.28%

-

-

35.36
8.52

1.03%
0.25%

26.14
10.91

0.59%
0.25%

50.25
9.50

1.03%
0.19%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

670.05

19.44%

375.14

8.50%

436.64

8.94%

74.27
34.67
538.43
38.48

2.15%
1.01%
15.62%
1.12%

40.33
35.08
37.51
54.38

0.91%
0.80%
0.85%
1.23%

296.12
61.83

6.06%
1.27%

685.85

19.89%

167.30

3.79%

357.95

7.33%

รวมสินทรัพย์ 1,355.90

39.33%

542.44

12.29%

794.59

16.27%

2,000.00
1,480.00
93.66
94.71

58.01% 2,000.00
42.93% 2,000.00
2.72% 1,248.94
2.75%
94.71

45.33%
45.33%
28.31%
2.15%

2,000.00
2,000.00
1,248.94
94.71

40.96%
40.96%
25.58%
1.94%

77.00
350.50
(3.05)
2,092.83
(1.07)
2,091.75

2.23% 110.35
10.17% 423.93
-0.08%
(7.67)
60.70% 3,870.26
-0.03%
(0.39)
60.67% 3,869.87

2.50%
9.61%
-0.17%
87.72%
-0.01%
87.71%

130.65
619.52
(2.89)
4,090.93
(2.12)
4,088.81

2.68%
12.69%
-0.06%
83.77%
-0.04%
83.73%

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,447.66 100.00% 4,412.31 100.00%
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(2) งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

2,632.52
105.73

96.14%
3.86%

2,776.38
88.28

96.92%
3.08%

3,116.38
55.70

98.24%
1.76%

รวมรายได้

2,738.25 100.00%

2,864.66 100.00%

3,172.08 100.00%

ต้นทุนจากการขาย
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

(1,627.68)
(116.49)

59.44% (1,668.38)
4.25% (105.66)

58.24% (1,809.29)
3.69% (79.19)

57.04%
2.49%

รวมต้นทุน

(1,744.17)

63.70% (1,774.04)

61.93% (1,888.48)

59.53%

กำ�ไรขั้นต้น

994.08

36.30%

1,090.62

38.07%

1,283.60

40.47%

11.34
(191.18 )
(386.17)
(20.71)
407.36

0.41%
6.98%
14.10%
0.75%
14.88%

17.34
(182.01)
(457.10)
(25.95)
442.90

0.61%
6.35%
15.96%
0.91%
15.46%

15.19
(191.66)
(440.47)
(19.74)
(14.57)
632.35

0.48%
6.04%
13.89%
0.62%
0.46%
19.93%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(86.25)

3.15%

(89.36)

3.12%

(115.04)

3.63%

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวด

321.11

11.73%

353.54

12.34%

517.31

16.31%

323.75

11.82%

352.78

12.31%

519.02

16.36%

-

-

-

-

-

-

(2.64)

0.10%

0.76

0.03%

(1.71)

0.05%

321.11

11.73%

353.54

12.34%

517.31

16.31%

รายได้อื่น/1
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอื่นจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรสำ�หรับงวด
กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)
(คำ�นวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
กำ�ไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)
(คำ�นวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)/2

25.87

22.29

25.95

0.26

0.22

0.26

หมายเหตุ : /1 รายได้อื่น ประกอบด้วย กำ�ไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าขนส่งและบริการ รายได้ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ
/2
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท จึงคำ�นวณกำ�ไร
ต่อหุ้นสำ�หรับปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จากจำ�นวนหุ้นสามัญที่ปรับเป็นมูลค่าที่ไว้เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น เพื่อ
เป็นประโยชน์ ในการเปรียบเทียบกำ�ไรต่อหุ้น ณ ปัจจุบัน
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(3) งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
(การกลับรายการ)ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการลดค่าเช่า
ค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การตัดจำ�หน่ายหนี้สูญ
(การกลับรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
(การกลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
การการทำ�ลายสินค้าคงเหลือ
(กำ�ไร)ขาดทุนจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
การตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
(กำ�ไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
กำ�ไรจากการเงินลงทุนระยะสั้นที่ยังไม่เกิดขึ้น
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
ลุกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากการดำ�เนินงาน
หัก เงินจ่ายประโยชน์พนักงาน
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
หัก จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดำ�เนินงาน
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สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

407.36

442.90

632.35

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
0.46
(1.48)
25.95
(0.46)
-

139.07
48.93
(1.13)
8.85
19.74
0.88
(5.13)
0.08
(0.20)
0.16
4.76
0.46
1.43
(4.00)
14.57
2.14
-

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

(81.67)
67.36
(5.85)
(1.44)
(29.22)
2.38

(132.51)
(70.30)
(5.94)
(2.68)
67.97
(1.41)

456.82
(0.23)
(19.57)
(99.94)
337.08

614.01
(0.21)
(27.17)
(101.06)
485.57

718.09
(0.12)
(16.59)
(91.66)
609.72

รายงานประจำ�ปี 2563

งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (เงินฝากประจำ�)ที่วัดมูลค่าด้วย
วิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน (เงินฝากประจำ�)วัดมูลค่า
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำ�กัดการเบิกใช้
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายสำ�หรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เวินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับชำ�ระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำ�นาจ
ควบคุม
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันต้นงวด
กำ�ไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

(0.30)
30.66
-

(6.02)
13.11
-

(500.01)

-

-

106.00

(0.50)
(322.36)
1.39
(3.43)
2.26
(292.28)

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

(0.44)
(421.93)
1.03
(2.01)
(2.01)
2.14
(817.23)

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
(40.72)
(47.97)
519.40
(744.40)
(522.78)
-

(54.09)
(50.00)
(10.44)
-

(1,436.20)
(16.04)

(246.00)
633.53

(300.00)
(414.53)

28.76
219.87
0.78

986.14
249.42
(1.14)

(622.04)
1,234.42
1.27

249.42

1,234.42

613.65
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งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบกระแสเงินสด

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562

สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารวันสิ้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การลดลงของเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
การยกเลิกสัญญาเช่า
การโอนจากที่ดินไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากสัญญาเช่าทางการเงิน

249.42
249.42

1,234.42
1,234.42

613.65
613.65

6.04
0.01
35.35

2.70
(0.01)
67.13
-

(7.61)
25.34
(0.08)
(0.12)
-

13.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
ธุรกิจโรงแรม
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไรอื่น (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
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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%

ปี 2562
7.09
5.27
0.93
4.32
83.25
4.46
80.63
8.44
42.68
121.20
38.07%
39.91%
-19.69%
16.37%
0.60%
103.47%
12.27%
11.86%

ปี 2563
6.02
4.28
1.50
4.20
85.74
5.08
70.91
8.72
41.29
115.37
40.47%
41.94%
-42.17%
21.02%
0.48%
91.46%
16.23%
13.00%

รายงานประจำ�ปี 2563

อัตราส่วนทางการเงิน

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน
(Cash Basis) (เท่า)
อัตราการจ่ายปันผล/1(%)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

ปี 2562

ปี 2563

9.73%
30.70%
83.35%
0.65
21.45
0.12

9.00%
30.80%
73.33%
0.14
23.14
0.28

11.13%
43.52%
68.57%
0.19
50.74
0.79

131.27%/2
9.42

85.33%/3
7.38

77.81%/4
19.47

หมายเหตุ : /1 อัตราการจ่ายปันผล คำ�นวณจาก เงินปันผลจ่ายสำ�หรับปีหารด้วยกำ�ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักสำ�รองต่าง ๆ ทุกประเภท
ตามที่กฎหมายกำ�หนด
/2
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมติให้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2561 สำ�หรับ
หุ้นสามัญจำ�นวน 1,480,000,000 หุ้น เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 246.00 ล้านบาท
/3
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2562 สำ�หรับหุ้นสามัญ
จำ�นวน 2,000,000,000 หุ้น เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 300.00 ล้านบาท
/4
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2563 สำ�หรับหุ้นสามัญ
จำ�นวน 2,000,000,000 หุ้น เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 300.00 ล้านบาท
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14. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ขอเรียนชีแ้ จงผลการด�ำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน ส�ำหรับปี 2563
โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงสร้างรายได้
1.จากการประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์
ออกเป็น 6 กลุ่ม
1.1 กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ รสและสีผสมอาหาร
1.2 กลุม่ แป้งและซอส
1.3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
1.4 กลุม่ อาหารแช่แข็ง
1.5 กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
1.6 กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์ซอื้ มาเพือ่ จ�ำหน่าย
2. จากการลงทุนของบริษทั ย่อยในธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) จ�ำนวน 2 แห่ง
2.1 โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยลงทุนในนามบริษทั พรีเมีย่ มฟูด้ ส์ จ�ำกัด
2.2 โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนในนามบริษทั ไทย เฟลเวอร์แอนด์แฟรกแรนซ์ จ�ำกัด
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อต้นปี 2563 และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“การระบาดของ COVID-19”)
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลทางลบต่อผลการด�ำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม
จากการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ยังผลให้เกิดการควบคุมและจ�ำกัดการเดินทางโดยรัฐบาลประเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการด�ำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มโรงแรมลดลง
อย่างมีนัยส�ำคัญ รายได้ลดลงร้อยละ 36.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 จากการปิดการด�ำเนินธุรกิจเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายน
ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ส่งผลให้เกิดการยกเลิกยอดจองการเข้าพักโรงแรมถึงจ�ำนวนร้อยละ 24 ในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
ของธุรกิจโรงแรม และจากการที่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ ในช่วงของการระบาด และจากการที่กลุ่มลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศลดการเดินทางลงในปัจจุบัน ผู้บริหารจึงได้มีการเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของ
ภาครัฐเพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งผู้บริหารได้ ให้ความใส่ใจกับเหตุการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นพิเศษ และได้ก�ำลังประเมินผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงาน รวมทั้งการวางแผนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผล
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยเลือกน�ำข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติส�ำหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกที่จะไม่น�ำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้
การด้อยค่า ในการพิจารณาว่าหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ซึ่งอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานในอนาคตของธุรกิจโรงแรม อย่างไรก็ดี ผู้บริหารจะคอยติดตามผลกระทบเชิงลบของ COVID-19 และจัดให้มีมาตรการ
ที่เหมาะสมและทันการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของการแพร่ระบาด COVID-19 ต่อการด�ำเนินงานในอนาคตของธุรกิจโรงแรม
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การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(หน่วย:ล้านบาท)

ส�ำหรับปี
(มกราคม - ธันวาคม)

การเปลี่ยนแปลง

ปี 2563
3,116.38

ปี 2562
2,776.38

จ�ำนวนเงิน
340.00

ร้อยละ
12.25%

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

55.70

88.28

(32.58)

(36.90%)

     รวมรายได้จากการดำ�เนินธุรกิจ

3,172.08

2,864.66

  307.42

10.73%

1,809.29

1,668.38

140.91

8.45%

ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม

79.19

105.66

(26.47)

(25.05%)

รวมต้นทุนจากการดำ�เนินธุรกิจ

3,172.08

1,774.04

  114.44

6.45%

กำ�ไรขั้นต้น

3,172.08

1,090.62

192.98

17.69%

15.19

17.34

(2.15)

(12.41%)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

191.66

182.01

9.65

5.30%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

440.47

457.10

(16.63)

(3.64%)

19.74
14.57

25.95

19.74
(11.38)

100.00%
(43.85%)

3,172.08

442.90

  189.45

42.77%

115.04

89.36

25.68

28.73%

3,172.08

353.54

  163.77

46.32%

(1.71)

  0.76

   (2.47 )

(325.25%)

519.02

352.78

166.24

47.12%

รายได้จากการขายและให้บริการ

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ

รายได้อื่น

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
      การแบ่งปันกำ�ไร
      ส่วนของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำ�นาจควบคุม
      ส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัท
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รายได้จากการด�ำเนินธุรกิจในปี 2563
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากด�ำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 3,172.08 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 307.42 ล้านบาท หรือ
10.73% เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีรายได้จากด�ำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 2,864.66 ล้านบาท
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของรายได้แต่ละประเภทมีดงั นี้
1. รายได้จากการขายสินค้าทีผ่ ลิตและซือ้ มาขายไป
ในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 3,116.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจ
รวมเท่ากับ 98.24% โดยเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 340.00 ล้านบาท (YoY 12.25%) เมือ่ เทียบกับปี 2562 ทีม่ รี ายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 2,776.38
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากจากการด�ำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 96.92%
การเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการขายสินค้าจ�ำนวน 340.00 ล้านบาท แยกทีม่ าตามแหล่งรายได้ดงั นี้
- จากยอดขายในประเทศเพิม่ ขึน้ 352.36 ล้านบาท
- จากยอดขายต่างประเทศลดลง 12.36 ล้านบาท
พิจารณาตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 6 กลุม่ พบว่ารายได้จากการด�ำเนินงานทีเ่ พิม่ ขึน้ สาเหตุหลักมาจากกลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ รสและ
สีผสมอาหารเท่ากับ 146.67 ล้านบาท กลุม่ แป้งและซอสเท่ากับ 121.65 ล้านบาท และกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซอื้ มาขายไปเท่ากับ 93.45 ล้านบาท
2. รายได้จากกิจการโรงแรม
ในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จากกิจการโรงแรมเท่ากับ 55.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจรวม
เท่ากับ 1.76% โดยลดลงเท่ากับ 32.58 ล้านบาท (YoY -36.90%) สาเหตุหลักเนือ่ งจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(“การระบาดของ COVID-19”) ส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว และการปิดการด�ำเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ 2 แห่ง
เป็นการชัว่ คราวตัง้ แต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถนุ ายน 2563 ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น

ก�ำไรขัน้ ต้นในปี 2563
ในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำ� ไรขัน้ ต้นรวมเท่ากับ 1,283.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ
40.47% โดยมีกำ� ไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ 192.98 ล้านบาท (YoY 17.69%) เมือ่ เทียบกับปี 2562 ทีม่ กี ำ� ไรขัน้ ต้นรวม เท่ากับ 1,090.62 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 38.07%
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของก�ำไรขัน้ ต้นแต่ละประเภทมีดงั นี้
1. ก�ำไรขัน้ ต้นจากการขายสินค้าทีผ่ ลิตและซือ้ มาขายไป
ในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำ� ไรขัน้ ต้นจากการขายสินค้าทีผ่ ลิตและซือ้ มาขายไปเท่ากับ 1,307.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้จากการขายสินค้าเท่ากับ 41.94% โดยเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 199.09 ล้านบาท (YoY 17.97%) เมือ่ เทียบกับปี 2562 ทีม่ กี ำ� ไรขัน้ ต้นจากการ
ขายสินค้าเท่ากับ 1,108.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสินค้า เท่ากับ 39.91% การเพิม่ ขึน้ ของก�ำไรขัน้ ต้นสอดคล้อง
กับยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้
สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของก�ำไรขัน้ ต้นของกลุม่ สินค้า ดังนี้ กลุม่ วัตถุแต่งกลิน่ รสและสีผสมอาหารเพิม่ ขึน้ 108.57 ล้านบาท
กลุม่ แป้งและซอสเพิม่ ขึน้ 56.80 ล้านบาท และกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซอื้ มาขายไปเพิม่ ขึน้ 34.36 ล้านบาท
2. ก�ำไรขัน้ ต้นจากกิจการโรงแรม
ใน ปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีขาดทุนขัน้ ต้นจากกิจการโรงแรมเท่ากับ 23.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากกิจการโรงแรม
เท่ากับ -42.17% โดยมีขาดทุนเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 6.11 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับ ปี 2562 ทีม่ ขี าดทุนขัน้ ต้นเท่ากับ 17.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้จากกิจการโรงแรม เท่ากับ -19.69% เนือ่ งมาจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
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ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารในปี 2563
ในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารเท่ากับ 632.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการด�ำเนิน
ธุรกิจรวมเท่ากับ 19.93% โดยบริษทั และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ลดลง 6.98 ล้านบาท (YoY -1.09%) เมือ่ เทียบกับปี 2562
ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารจ�ำนวน 639.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 22.31%
สาเหตุหลักของค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารทีเ่ ปลีย่ นแปลง ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาการเงินและค่าใช้จ่ายในการนําเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนลดลงจ�ำนวน 15.04 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกไป
ในปี 2562
- ค่าใช้จา่ ยประมาณการผลประโยชน์พนักงานเมือ่ เกษียณอายุลดลง 11.35 ล้านบาท เนือ่ งจากได้บนั ทึกต้นทุนบริการในปัจจุบนั
จากการปรับเพิม่ อัตราค่าชดเชยให้กบั ลูกจ้างทีท่ ำ� งานตัง้ แต่ 20 ปีขนึ้ ไปให้ ได้คา่ ชดเชยอัตราใหม่จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน
ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ทบี่ นั ทึกไปในปี 2562
- การตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าโรงแรมลดลงจ�ำนวน 11.56 ล้านบาท ซึง่ ถูกบันทึกไปในปี 2562
- สุทธิจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน จ�ำนวน 9.75 ล้านบาท และ
- การเพิม่ ขึน้ ของค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขาย จ�ำนวน 4.83 ล้านบาท และ
- การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยในการศึกษาและวางแผนการตลาด และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ส�ำหรับธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
จ�ำนวน 10.62 ล้านบาท
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ในปี 2563 ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จ�ำนวนเงิน 19.74 ล้านบาท มาจากการรับรูค้ า่ เผือ่ ผลขาดทุนจากผลขาดทุน
ด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน
ก�ำไรส�ำหรับปี 2563
ในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำ� ไรส�ำหรับปีเท่ากับ 517.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ
16.31% โดยเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 163.77 ล้านบาท (YoY 46.32%) เมือ่ เทียบกับปี 2562 ทีม่ กี ำ� ไรส�ำหรับปีจำ� นวน 353.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 12.34%
ก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของผูเ้ ป็นเจ้าของบริษทั ในปี 2563
ในปี 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำ� ไรส่วนทีเ่ ป็นของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษทั เท่ากับ 519.02 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
จากการด�ำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 16.36% โดยเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 166.24 ล้านบาท (YoY 47.12%) เมือ่ เทียบกับปี 2562 ทีม่ กี ำ� ไรส่วนทีเ่ ป็นของ
ผูเ้ ป็นเจ้าของบริษทั จ�ำนวน 352.78 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการด�ำเนินธุรกิจรวมเท่ากับ 12.31%
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เท่ากับ 4,883.40 ล้านบาท โดยมีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 471.08
ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้ 10.68% เมือ่ เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีม่ สี นิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 4,412.31 ล้านบาท
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญประกอบด้วย
- การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 620.76 ล้านบาท สาเหตุหลักประกอบด้วย
• เงินสดจ่ายเพือ่ การลงทุนในอาคารและเครือ่ งจักรอุปกรณ์ จ�ำนวน 421.93 ล้านบาท
• การลงทุนเงินฝากประจ�ำกับสถาบันการเงินจ�ำนวนเงินสุทธิ 394 ล้านบาท
• การจ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 300 ล้านบาท
• การจ่ายคืนเงินกูย้ มื ให้กบั สถาบันการเงินและกิจการทีก่ ยี่ วข้องกัน จ�ำนวน 104.09 ล้านบาท
• สุทธิจากเงินสดรับจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 609.72 ล้านบาท
- การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ จ�ำนวน 114.74 ล้านบาท เนือ่ งจากยอดขายสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และเงินจ่ายล่วงหน้า
ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยน�ำเข้าสินค้าและซือ้ เครือ่ งจักร กลุม่ กิจการมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ส�ำหรับธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า
ในปี 2563 นานขึน้ 2 วันเมือ่ เทียบกับปี 2562
- การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ทางการเงินจ�ำนวน 400.10 ล้านบาท จากการลงทุนเงินฝากประจ�ำกับสถาบันการเงิน
- การเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 74.47 ล้านบาท สาเหตุหลักเพือ่ การรองรับค�ำสัง่ ซือ้ ในอนาคต ส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้
ของวัตถุดบิ จ�ำนวน 75.93 ล้านบาท วัสดุหบี ห่อและวัสดุสนิ้ เปลือง จ�ำนวน 18.11 ล้านบาท และสุทธิจากการลดลงของสินค้า
ส�ำเร็จรูป จ�ำนวน 19.56 ล้านบาท
- การลดลงของรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวน 244.83 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการโอนอาคารและส่วนปรับปรุง
อาคารเป็นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ งสัญญาเช่า จ�ำนวน 519.09 ล้านบาท
และลดลงจากค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี จ�ำนวน 139.07 ล้านบาท สุทธิจากทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทเี่ พิม่ ขึน้ ระหว่างปี
จ�ำนวน 415.08 ล้านบาท
- การเพิม่ ขึน้ ของรายการสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ จ�ำนวน 751.40 ล้านบาท โดยการรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ทเี่ ป็นการเช่าสินทรัพย์
จากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรือ่ งสัญญาเช่า
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ รวม เท่ากับ 794.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 16.27%
โดยมีหนีส้ นิ รวมเพิม่ ขึน้ 252.14 ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้ 46.48% เมือ่ เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีม่ หี นีส้ นิ รวมเท่ากับ 542.44 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12.29%
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญประกอบด้วย
- การเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ จ�ำนวน 54.23 ล้านบาท จากการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าเพือ่ รองรับยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้
จ�ำนวน 46.88 ล้านบาท จากการซือ้ สินทรัพย์ถาวรเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 8.93 ล้านบาท
- การลดลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจ�ำนวน 104.09 ล้านบาท จากการจ่ายช�ำระคืน
- การเพิม่ ขึน้ ของรายการหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจ�ำนวน 271.86 ล้านบาท จากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรือ่ งสัญญาเช่า ส�ำหรับสัญญาเช่าเดิมและสัญญาเช่าฉบับใหม่เพิม่ ขึน้
- การเพิม่ ขึน้ ของค่าภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลค้างจ่าย จ�ำนวน 24.12 ล้านบาท จากภาษีสำ� หรับปี 2563
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ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษทั เท่ากับ 4,090.93 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 83.77% โดยมีสว่ นของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษทั เพิม่ ขึน้ 220.67 ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้ 5.70% เมือ่ เทียบกับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ซึง่ มีสว่ นของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษทั เท่ากับ 3,870.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 87.72% มีรายการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญมาจากก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของผูเ้ ป็นเจ้าของของบริษทั ของปี 2563 จ�ำนวน 519.02 ล้านบาท สุทธิจากการจ่ายเงินปันผล
300 ล้านบาท ผลกระทบจากการปรับก�ำไรสะสมต้นปีจากการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรือ่ งเครือ่ งมือทางการเงิน
จ�ำนวน 0.88 ล้านบาท และองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ เพิม่ ขึน้ 4.78 ล้านบาท
งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 609.72 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 817.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ ไปเพือ่ การลงทุนในโรงงาน เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ของบริษทั และบริษทั ย่อย จ�ำนวน 421.93 ล้านบาท น�ำไปลงทุนในเงินฝากประจ�ำกับสถาบันการเงิน จ�ำนวนเงินสุทธิ 394 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 414.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพือ่ ช�ำระเงินกูย้ มื ระยะยาว จากสถาบันการเงิน
และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน จ�ำนวน 104.09 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล จ�ำนวน 300 ล้านบาท และจ่ายช�ำระหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
จ�ำนวน 10.44 ล้านบาท
- รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,234.42 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 เท่ากับ 613.66 ล้านบาท

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

137

138

รายงานประจำ�ปี 2563

1.

ลำ�ดับ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวเบญจวรรณ โตนวล

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- การสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

68 ปริญญาโท
- คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
- คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 137/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร สัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อ “Current Complex
and Practical Issues in Patent, Trade
Secret and Trademark Litigation
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board
Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 9/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

อายุ
(ปี)
-

(<0.01%)

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

หน่วยงานราชการ

หาแหล่งจัดซื้อสินค้าหรือ
บริการเกี่ยวกับอาหาร
สินค้าอุปโภคในประเทศไทย

2560 – ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รุ่นที่ 12
2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำ�นักงานผู้แทนประจำ�
ประเทศไทย Eastland Food
Corporation จำ�กัด
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2562 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและ หน่วยงานราชการ
ประเมินผลภาคราชการประจำ�กระทรวง
พาณิชย์

หน่วยงานราชการ

วัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักร

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อ
พิจารณาศึกษาเรื่องผักและผลไม้และ
สมุนไพร สภาผู้แทนราษฏร

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุ
ที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(FoodIngredients) และ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ
อิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาร์
แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
ดูแลการทำ�บัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
(ต่อ)

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.

2.

ลำ�ดับ

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง
คุณวุฒิการศึกษา

69 ปริญญาเอก
- คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี์
ปริญญาโท
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

อายุ
(ปี)

- คู่สมรส
นางเพ็ชรา
รัตนภูมิภิญโญ
- บิดาพ.ท.พญ.
จัณจิดา
รัตนภูมิภิญโญ
และพญ.สนาธร
รัตนภูมิภิญโญ
คู่สมรส
ถือหุ้นอีก
27.80%

27.80%

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ

2554 – 2559 ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รุ่นที่ 9

ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุที่
ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(Food Ingredients) และ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ให้คำ�ปรึกษาด้านการ
บริหาร

2555 – 2558 ที่ปรึกษา บจก.บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป

2534 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการ
บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและวางแผน
(รักษาการ) บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

ให้บริการทำ�แผนธุรกิจและ
ขยายตลาดด้านการรักษา
โรคมะเร็ง

2559 - 2560 กรรมการ/ที่ปรึกษา บริษัท เอสคูแลป
คลินิก (เอเชีย) จำ�กัด

2558 – 2562 กรรมการอนุกรรมาธิการพาณิชย์
หน่วยงานราชการ
ในคณะกรรมาธิการพาณิชย์อุตสาหกรรม
และแรงงานสภานิติบัญญติแห่งชาติ

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 – 2562 กรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการประจำ�กระทรวงพาณิชย์

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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2.

ลำ�ดับ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :
วันที่ 29 สิงหาคม 2561

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด
และวางแผน (รักษาการ)

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
(ต่อ)

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
- หลักสูตร วปอ. วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ว.ป.อ.47 (ปรอ17)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 121/2015 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial
Statements for Directors (FSD)
รุ่นที่ 43/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำ�กัด

2556 – ปัจจุบัน Legal Representative R&B FOOD
SUPPLY VIETNAM LIMITED
LIABILITY COMPANY
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำ�กัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ PT RBFOOD
MANUFAKTUR INDONESIA
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ PT RBFOOD SUPPLY
INDONESIA

2563-ปัจจุบัน กรรมการ R&B FOOD SUPPLY
(Singapore)
2563-ปัจจุบัน กรรมการ Maple Innovation
Company Limited

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์บีเจ จำ�กัด

ขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม การขายส่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
ผลิต จำ�หน่ายส่งออก พืช
ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ
กิจการโรงแรม

นำ�เข้าส่งออก วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวม
ถึงการขาย และการทำ�การ
ตลาด
ผลิตและจำ�หน่าย
เกล็ดขนมปัง
จำ�หน่ายเกล็ดขนมปัง
แป้งประกอบอาหาร
และวัตถุแต่งกลิ่นรส
จำ�หน่ายเกล็ดขนมปังและ
แป้งประกอบอาหาร

ประเภทธุรกิจ
เป็นผู้จัดจำ�หน่าย
สินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์
ที่ร่วมพัฒนา
ห้องทดลองในต่างประเทศ

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

3.

ลำ�ดับ

อายุ
(ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวเพ็ชรา อุณหโชค

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
69
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

ปริญญาโท
- คู่สมรส
- SCIENCE TEACHING AMERICAN ดร.สมชาย
UNIVERSITY, WASHINGTON DC
รัตนภูมิภิญโญ
ปริญญาตรี
- มารดาพ.ท.พญ.
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
จัญจิดา
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
รัตนภูมิภิญโญ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
และพญ.สนาธร
Directors Accreditation Program
รัตนภูมิภิญโญ
(DAP) รุ่นที่ 121/2015 สมาคมส่งเสริม - อานายสุรนาถ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
กิตติรัตนเดช
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board
และอานาย
Nomination and Compensation
ธีรพัฒน์
Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018
ญาณาณธรกุล
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา

คู่สมรส
ถือหุ้นอีก
27.80%

27.80%

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จำ�กัด

ขายส่งเคมีภัณฑ์ทาง
อุตสาหกรรม การขายส่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ

ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
อื่น ๆ โรงแรมและรีสอร์ท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกแร็นซ์ จำ�กัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำ�กัด

ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุที่
ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(Food Ingredients) และ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จำ�กัด (มหาชน)

เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น

2528 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิ้ง จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ
ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหา
อื่น ๆ โรงแรมและรีสอร์ท

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2528 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์
จำ�กัด

ช่วงเวลา

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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142

รายงานประจำ�ปี 2563

5.

4.

ลำ�ดับ

อายุ
(ปี)

ผศ.ศุภสิน สุริยะ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- -ไม่มีวันที่ได้รับแต่งตั้ง :
วันที่ 29 สิงหาคม 2561

67

นายรัตน์ ด่านกุล
68
- กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

ปริญญาโท
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
Utah State University U.S.A
ปริญญาตรี
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ปริญญาตรี
- คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 137/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board
Nomination and Compensation
Program (BNCP) รุ่นที่ 2/2017 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial
Statements for Directors (FSD) รุ่นที่
43/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา

-

-

-

-

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุที่
ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(Food Ingredients)
และลงทุนในธุรกิจโรงแรม
สถาบันการศึกษา

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์ แอนด์
บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
2548 – 2563 ผศ.สำ�นักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นำ�เข้ารถแทรคเตอร์ และ
เครื่องจักรกลหนักจาก
ต่างประเทศ

อสังหาริมทรัพย์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดุลยภาพ 6 จำ�กัด
2520 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำ�กัด

ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุที่
ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(Food Ingredients)
และลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ประเภทธุรกิจ
ผลิต จำ�หน่ายส่งออก พืช
ผัก ผลไม้อบแห้ง ประกอบ
กิจการโรงแรม

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำ�กัด

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

6.

ลำ�ดับ

อายุ
(ปี)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :
วันที่ 29 สิงหาคม 2561

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นายสุรนาถ อุณหโชค

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช
43
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มีวันที่ได้รับแต่งตั้ง :
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 137/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปริญญาโท
- Master of Business Administration
(Finance) Central Michigan
University
ปริญญาตรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า
กำ�ลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 121/2015 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 220/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา

หลานนางเพ็ชรา
รัตนภูมิภิญโญ
และพี่ชาย
นายธีรพัฒน์
ญาณาธรกุล

0.43%

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร
ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุที่
ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(Food Ingredients) และ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ประเภทธุรกิจ
สถาบันการศึกษา

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำ�กัด

ผลิต จำ�หน่ายส่งออก พืช
ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ
กิจการโรงแรม

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Maple Innovation Company นำ�เข้าส่งออก วิจัยและ
Limited
พัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมถึงการขาย และ
การทำ�การตลาด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
บริหารกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
และการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

ช่วงเวลา
2545 – 2563

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

143

144

รายงานประจำ�ปี 2563

6.

ลำ�ดับ

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช
(ต่อ)

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร How to Develop
a Risk Management Plan (HRP) 9/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial
Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่
32/2017สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
รุน่ ที่ 3 /2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Strategic CFO in
Capital Markets Program (CFO) รุน่ ที่
5/2017 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Chief Financial
Officer Certification Program (CFO) รุน่ ที่
20/2016 สภาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรงบประมาณเพือ่
การวางแผนและทำ�กำ�ไร รุน่ ที่ 2/2556 โดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่
ที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ประเภทธุรกิจ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

8.

7.

ลำ�ดับ

ปริญญาโท
- บุตรดร.สมชาย
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางเพ็ชรา
ปริญญาตรี
รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ
- คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
- พีส่ าวพญ.
บัญฑิต (พบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนาธร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors
รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ
Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 141/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง สถาบัน
โรคผิวหนังแห่งประเทศไทย

38

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
พ.ท.พญ.จัณจิดา
รัตนภูมิภิญโญ
- กรรมการบริษัท

ปริญญาโท
- หลานนางเพ็ชรา
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รัตนภูมภิ ญ
ิ โญ
เกษตรศาสตร์
และน้องชาย
ปริญญาตรี
นายสุรนาถ
- คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
กิตติรตั นเดช
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร
Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 121/2015 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

41

นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล
- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นายธีรพัฒน์ อุณหโชค

คุณวุฒิการศึกษา

8.01%

0.20%

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

อายุ
(ปี)

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุ
ที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(Food Ingredients) และ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

2563-ปัจจุบัน กรรมการ Maple Innovation
Company Limited

กรรมการ
บริษัท อาร์บีเจ จำ�กัด
2563-ปัจจุบัน กรรมการ R&B FOOD SUPPLY
(Singapore) PTE. LTD

2563-ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

นำ�เข้าส่งออก วิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขาย
และการทำ�การตลาด

ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุที่ใช้เป็น
ส่วนผสมในอาหาร (Food
Ingredients) และลงทุนใน
ธุรกิจโรงแรม
เป็นผูจ้ ดั จำ�หน่ายสินค้าเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทร่ี ว่ มพัฒนา
ห้องทดลองในต่างประเทศ

ขายส่งเคมีภณ
ั ฑ์ทาง
อุตสาหกรรม การขายส่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารอืน่ ๆ
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR ผลิตและจำ�หน่ายเกล็ด
ขนมปัง
INDONESIA

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำ�กัด

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
บริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด
ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

145

146

รายงานประจำ�ปี 2563

8.

ลำ�ดับ

พ.ท.พญ.จัณจิดา
รัตนภูมิ-ภิญโญ (ต่อ)

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)
คุณวุฒิการศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

2557 – 2559 แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แฮร์ด็อกเตอร์ คลินิก จำ�กัด
2557 - ปัจจุบัน แพทย์ประจำ�แผนกผิวหนัง โรงพยาบาล
พระมงกุฏ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิร์ท จำ�กัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษทั พรีเมียมฟูด้ ส์ จำ�กัด

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์
จำ�กัด
2561 – ปัจจุบัน Legal representative TAI-MEI-WEISHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI
(“RBCH”)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR
INDONESIA

สถานรักษาพยาบาล

คลินิกเวชกรรม ผลิต นำ�
เข้า จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
เวชสำ�อาง

สถานรักษาพยาบาล

จำ�หน่ายเกล็ดขนมปัง
แป้งประกอบอาหาร
และวัตถุแต่งกลิน่ รส
ผลิตและจำ�หน่ายเกล็ด
ขนมปัง
ผลิต จำ�หน่ายส่งออก พืช
ผัก ผลไม้อบแหง้ ประกอบ
กิจการโรงแรม
ร้านขายปลีกเครื่องสำ�อาง

ประเภทธุรกิจ
ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
โรงแรมและรีสอร์ท

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :
วันที่ 29 สิงหาคม 2561

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

32

พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
- กรรมการบริษัท

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

43
10. นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บัญชีและการเงิน
- เลขานุการบริษัท

9.

ลำ�ดับ

อายุ
(ปี)

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

ปริญญาตรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท
- คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-

ปริญญาตรี
- บุตร ดร.สมชาย
- คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์บัณฑิต รัตนภูมิภิญโญ
(พบ.) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
และนางเพ็ชรา
มหิดล
รัตนภูมิภิญโญ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Direc- น้องสาว
tors Accreditation Program (DAP) พ.ท.พญ.
รุน่ ที่ 144/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน จัณจิดา
กรรมการบริษทั ไทย
รัตนภูมิภิญโญ
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง
โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณวุฒิการศึกษา

0.02%

8.01%

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

2549 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำ�กัด

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR
INDONESIA
2559 – ปัจจุบัน แพทย์ประจำ�บ้าน โรงพยาบาลรามาธิบดี
2557 - 2558 แพทย์ โรงพยาบาลชลประทาน
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ
เงินและบัญชี/เลขานุการบริษัท
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด
(มหาชน)

ผลิต จำ�หน่ายส่งออก พืช
ผัก ผลไม้อบแห้ง ประกอบ
กิจการโรงแรม

ผลิตและจำ�หน่ายเกล็ด
ขนมปัง
สถานรักษาพยาบาล
สถานรักษาพยาบาล
ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุที่
ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(Food Ingredients) และ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด ที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(มหาชน)
(Food Ingredients) และ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ อืน่ ๆโรงแรมและรีสอร์ท
จำ�กัด

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2563

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวมนพัทธ์ ชะโลธร

11. นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

10. นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย
(ต่อ)

ลำ�ดับ

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

54

อายุ
(ปี)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company
Reporting Program (CRP) รุน่ 17/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Effective
Minutes Taking (EMT) รุน่ 38/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Report
ing Program (BRP) รุน่ 22/2017 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company
Secretary Program (CSP) รุน่ 78/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate
Governance for Executive (CGE)
รุน่ ที่ 16/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
ปริญญาตรี
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
และการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

คุณวุฒิการศึกษา

-

-

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

ประเภทธุรกิจ
กิจการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ และ
ดำ�เนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์

ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุที่
2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(Food Ingredients) และ
(มหาชน)
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม
2559 – 2560 ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารการเงิน
ให้บริการสินเชื่อ
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จำ�กัด (มหาชน)

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - 2562 กรรมการ
บริษัท ชิค แอนด์ คูล ดีเวลลอปเม้นท์
จำ�กัด

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

38

12. นางสาวสุกัญญา ทูลธรรม
วรคุณ

ลำ�ดับ

อายุ
(ปี)

รายชื่อ/ตำ�แหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

ปริญญาตรี
- คณะการบริหารธุรกิจ
แขนงวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

คุณวุฒิการศึกษา

-

(<0.01%)

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วนถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง ในบริษัท
(%)
ผู้บริหาร

ประเภทธุรกิจ
นำ�เข้าและจำ�หน่ายอุปกรณ์
เครื่องครัว และผลิตภัณฑ์
สแตนเลส

ผลิตและจำ�หน่ายวัตถุที่
2550 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายบัญชี
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร
(Food Ingredients) และ
(มหาชน)
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2555 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์งบการเงิน
บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ จำ�กัด

ประสบการณ์การทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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150
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xx @ ///(8.01%)
xx @ ///(8.01%)
/ // /// (0.02%)
//

8. พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

9. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ

10. นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

11. นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร

หมายเหตุ :

2.

xx @ ///
(<0.01%)

xx @ ///
(<0.01%)

xx @

xx @ //// # xx //// #

xx @ //// # xx //// #

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

1.

xx ///
(<0.01%)

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

xx //// #

xx //// #

xx //// #

3.

xx @

xx @

4.

## ////

5.

xx @ ////

6.

บริษัทย่อย

3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ

1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการอิสระ, xxxx = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น,
/// = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นผู้ถือหุ้น, # = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นกรรมการ ## = ผู้มีอำ�นาจลงนามที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)
2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อำ�นาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี

// /// ( <0.01 %)

xx / // (0.20%)

7. นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

12.นางสาวสุกัญญา ทูลธรรมวรคุณ

xx / // /// (0.43%)

6. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

xx xxx xxxx (<0.01%)

5. ผศ.ศุภสิน สุริยะ

xx @ / // ///(27.80%) //// #

3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
xx xxx xxxx

xx @ / // ///(27.80%) //// #

2. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

4. นายรัตน์ ด่านกุล

x xxx xxxx (<0.01%)

บริษัท
บมจ. อาร์ แอนด์ บี
ฟู้ด ซัพพลาย

1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มีอำ�นาจควบคุม

ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท

xx

xx

xx

xx @ ////

7.

##

8.

xx

xx @

9.

xx

xx

xx

10.

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

///(29.69%)

///(29.69%)

xx @ //
///(40.62%)

11.

///(33.33%)

///(33.33%)

xx @ // ///
(33.33%)

12.

xx ///
(<0.01%)

13.

xx @ ////

14.

15.

xx @ ///
(35.00%)

บริษัทย่อย

หมายเหตุ : 1) x = ประธานกรรมการ, xx = กรรมการ, xxx = กรรมการอิสระ, xxxx = กรรมการตรวจสอบ, @ = กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม, / = กรรมการบริหาร, // = ผู้บริหาร, /// = ผู้ถือหุ้น,
/// = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นผู้ถือหุ้น, # = ผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 เป็นกรรมการ ## = ผู้มีอำ�นาจลงนามที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)
2) บริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ภายใต้อำ�นาจการควบคุมเดียวกันในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทานโดยผู้สอบบัญชี
3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นๆ

// /// ( <0.01 %)

//

11. นางสาวณิศดาภัทธิ์ ชะโลธร

12.นางสาวสุกัญญา ทูลธรรมวรคุณ

/ // /// (0.02%)

10. นายสุรชัย ปรัชญาโณทัย

xx @ ///(8.01%)

8. พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
xx @ ///(8.01%)

xx / // (0.20%)

7. นายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล

9. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ

xx / // /// (0.43%)

6. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

xx xxx xxxx (<0.01%)

5. ผศ.ศุภสิน สุริยะ

xx @ / // ///(27.80%) //// #

3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
xx xxx xxxx

xx @ / // ///(27.80%) //// #

2. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

4. นายรัตน์ ด่านกุล

x xxx xxxx (<0.01%)

บริษัท
บมจ. อาร์ แอนด์ บี
ฟู้ด ซัพพลาย

1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร /
ผู้มีอำ�นาจควบคุม

////

16.

//// #

17.

//// #

18.
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รายชื่อบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทย่อย
1. บจก. ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ (TFF)

ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆโรงแรมและรีสอร์ท

2. บจก. เบสท์ โอเดอร์ (BO)

ขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม การขายส่งผลิตภัณฑ์
อาหารอื่นๆ

3. บจก. พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)

ผลิต จำ�หน่ายส่งออก พืช ผัก ผลไม้อบแห้ง ประกอบ
กิจการโรงแรม

4. บจก.อาร์บีเจ (RBJ)

เป็นผู้จัดจำ�หน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนา

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

จำ�หน่ายเกล็ดขนมปังและแป้งประกอบอาหาร

6. PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (RBINT)

จำ�หน่ายเกล็ดขนมปัง แป้งประกอบอาหาร และวัตถุ
แต่งกลิ่นรส

7. PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (RBINM)

ผลิตและจำ�หน่ายเกล็ดขนมปัง

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

จำ�หน่ายวัตถุแต่งกลิ่นและรส เกล็ดขนมปัง แป้ง
ประกอบอาหาร และอาหารแช่แข็ง

9. R&B FOOD SUPPLY (Singapore) PTE. LTD (RBSG)

ห้องทดลองในต่างประเทศ

10. Maple Innovation Company Limited

นำ�เข้าส่งออก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขาย
และการทำ�การตลาด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
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11. บจก.เจ. พี. เอส. โฮลดิ้ง

เข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น

12. บจก.ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

13. บจก.ดุลยภาพ 6

ดำ�เนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

14. บจก.แฮร์ด็อกเตอร์ คลินิก

จำ�หน่ายเครื่องสำ�อาง

15. บจก.แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิร์ท

คลินิกเวชกรรม ผลิต นำ�เข้า จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
เวชสำ�อาง

16. บจก.แฮร์ด็อกเตอร์ พระราม2

ให้บริการทรีทเม้นท์เส้นผม

17. บจก.สยาม โตเกียว เทรดดิ้ง

ตัวแทน นายหน้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
นายหน้าจัดหาสินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

18. บจก.สกาย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

จำ�หน่ายและติดตั้งระบบเครื่องฟอกอากาศ พัดลม
เครื่องดูดอากาศ อุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่
และอุปกรณ์
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xx @

2. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

xx @

xx @

6. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ

7. นางสาวดาวอรุณ อุณหโชค
##

##

xx

xx @

xx

xx

xx

xx @

##

xx

xx

xx @

xx

xx

xx

Maple
Innovation
Company
Limited

หมายเหตุ : 1) XX = กรรมการ @ = กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม ## = ผู้มีอำ�นาจลงนามที่ไม่ใช่กรรมการ (legal representative)

xx @

xx @

xx @

xx @

บจก.
อาร์บีเจ
(RBJ)

13. Mr.Yoichiro Takahashi

xx

xx @

xx

xx

บจก.
พรีเมี่ยมฟู้ดส์
(PFC)

R&B FOOD
TAI-MEIR&B FOOD
PT RBFOOD PT RBFOOD
SUPPLY
WEI-SHISUPPLY VIETNAM SUPPLY MANUFAKTUR PING-YOU- (Singapore)
LIMITED LIABILITY INDONESIA INDONESIA XIAN-GONG-SI PTE. LTD
COMPANY (RBVN) (RBINT)
(RBINM)
(RBCH)
(RBSG)

xx

xx @

xx

xx @

บจก.
เบสท์
โอเดอร์
(BO)

12. Mr.Shiro Takahashi

11. Ms. Ko Chiew Hong, Yvonne

10. นายณัฏฐนันท์ พันธุวงศ์

9. Mr. Harijadi Soedarjo

8. นางสาว Thai Son Anh

xx @

5. พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

4. นายธีรพัฒน ญาณาธรกุล

3. นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช

xx @

บจก.
ไทย เฟลเวอร์
แอนด์
แฟรกแร็นซ์
(TFF)

1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

รายชื่อกรรมการ

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีบุญเรือง ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ท�ำหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อท�ำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในกลุ่มบริษัทภายในประเทศ แต่งตั้ง A&C Auditing and Consulting Co.,LTD โดย Mr.Nguyen Ngoc Thanh เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของ RBVN บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม แต่งตั้ง Registered Public Accountants Paul Hadiwinata Hidajat Arsono Retno Palilingan
Dan Rekan โดย Mr.Saur Sitanggang เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBINT และ RBINM บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย และแต่งตั้ง Baker
Tilly China CPAS เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBCH บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอทุกไตรมาสทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัดและนางสาววัลดี สีบุญเรือง รวมถึง 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 และ Baker Tilly China CPAS โดย Miss Wang Wei เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBVN บริษัทย่อย
ในประเทศเวียดนาม เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBINT RBINM บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นผู้ตรวจสอบภายในของ RBCH
บริษัทย่อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามล�ำดับ และได้ลงความเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน จากรายงานการตรวจสอบภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว ไม่พบประเด็นส�ำคัญที่มีผลต่อระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริษัทก�ำหนดให้มีระบบการก�ำกับดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และก�ำหนดนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ ได้ตระหนักว่า
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและท�ำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
ประวัตินางสาววัลดี สีบุญเรือง (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศ)
การศึกษา 		
การทำ�งาน			
			
			
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประกาศนียบัตร		
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: ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน
หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำ�กัด
พ.ศ. 2533 – 2537		
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
พ.ศ. 2529 – 2533		
Audit Senior บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829
: - หลักสูตรสำ�หรับกรรมการบริษัท (Director Accreditation Program: DAP) รุ่นที่ 32/2005 จัดโดยสมาคมส่ง		
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
- หลักสูตรสำ�หรับกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program: ACP) รุ่นที่ 4/2005 จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

รายงานประจำ�ปี 2563

ประวัติ Mr.Nguyen Ngoc Thanh (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศเวียดนาม)
Education
			
			
Work Experiences		
Professional Licenses
			
Certificates		
			

: 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
: 2002 - Present Deputy General Director, A&C Auditing and Consulting Co.,LTD
: Vietnam Association of Certified Public Accountants (VACPA)
: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
: IFRS program issued by ICAEW
: Certificate for practicing service on tax procedure
ประวัติ Mr.Saur Sitanggang (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย)

Education
Work Experiences		
			
			
			
			
Professional Licenses
			
Certificates		
			

: Bachelor degree STIE YAI Jakarta, Indonesia 			
: 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
: Public accountant AP.1393 (License No.719.KM.1/2017)
Consultant Tax License (License No. Kep-2835/IP.B/PJ/2015)
: Certified Public Accountant, No.C001903
: Taxation Certified, No.Kep-001/USKP.01/I/2014)
ประวัติ Miss Wang Wei (ผู้ตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)

Education		
: Suzhou University, June,2002 CICPA 			
Work Experiences		
: 2012 – Present Baker Tilly China CPAS
				
Manager at BT China
		
2002-2011
BDO China Shu Lun Pan CPAS
					
Finally as Project manager at BDO China
Key activities		
: - Audits under international Accounting Standards and PRC GAAP
			
- Listed Company Audit experiences
			
- Rich experiences on Shipping and logistic industry, retail industry
References		
: Listed Companied
			
- Shanghai Dajiang (Group) Stock Co., Ltd
(code: 600695)
			
- Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co., Ltd (code: 600420)
			
- Yangfan Co., Ltd 			
(code: 600421)
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วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

2-3-26 ไร่

6-1-4 ไร่

ส่วนที่ 1 : โฉนดเลขที่ 58373
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และ
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
(RBF)

ส่วนที่ 2 : โฉนดเลขที่ 64609 ,
64610 , 64611 , 64612 ,
64613 , 64614 , 64616 ,
69340 , 69341 , 69342 ,
69343 , 69346 , 78905 ,
254047
ผู้ถือกรรมสิทธิ์:
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

เนื้อที่ดิน

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน วัตถุประสงค์
/ ชื่อผู้ประเมินหลัก
การประเมิน

1. ประเมินค่าเช่าที่ดิน
ตั้งอยู่ที่ ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยกจากถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น 6 พ.ย.2560 บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงงาน
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
คลังสินค้า และห้องรับรองลูกค้า
จำ�กัด / นางกาญจนา
ชนะกานนท์

ทรัพย์สินที่ประเมิน

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4

วิธีคิดจากรายได้
(Income
Approach)

วิธีการประเมิน

938.94
938.94
938.94

ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

- กำ�หนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

938.94

บาท/ตร.ว./ปี

ส่วนที่ 1

ราคาประเมิน

ราคาประเมิน

0.15

0.15

2.39

0.78

ล้านบาท/ปี

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4 : โฉนดเลขที่ 62093
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
(RBF)

ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
(RBF)
ส่วนที่ 3 : โฉนดเลขที่ 6876 และ
155452
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
(RBF)

ทรัพย์สินที่ประเมิน

0-1-62 ไร่

10-2-84 ไร่

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน วัตถุประสงค์
/ ชื่อผู้ประเมินหลัก
การประเมิน

วิธีการประเมิน

ราคาประเมิน

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

157

158
วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

รายงานประจำ�ปี 2563

โฉนดเลขที่ 3125, 6221, 6721,
6586, 53715, 53716, 6126,
7065, 8687, 18481, 38394,
38395
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บจก.ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรก
แร็นซ์ (TFF)

58-078.50 ไร่

เนื้อที่ดิน

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน วัตถุประสงค์
/ ชื่อผู้ประเมินหลัก
การประเมิน

2. ประเมินค่าเช่าที่ดิน
ตั้งอยู่ที่ถ.สายปากน้ำ�-หาดทรายรี ต.ปากน้ำ� อ.เมือง จ.ชุมพร 9 ก.ค. 2562 บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
(ชุมพร) ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงแรม ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ โรงแรม
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
Novotel ชุมพร
จำ�กัด/ นายกิตติคุณ
ศิริไชยยากุล

ทรัพย์สินที่ประเมิน

วิธีคิดจากรายได้
(Income
Approach)

วิธีการประเมิน

78.00

ราคาประเมิน

- กำ�หนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บาท/ตร.ว./ปี

ราคาประเมิน

ราคาประเมิน

1.815

ล้านบาท/ปี

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

0-0-84.0
ไร่

0-0-84.0
ไร่

1-1-00 ไร่

ส่วนที่ 1 : โฉนดที่ดินเลขที่ 14286
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บจก.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)

ส่วนที่ 2 : โฉนดที่ดินเลขที่ 14287
และ 14288
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บจก.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)

ส่วนที่ 3 : โฉนดที่ดินเลขที่ 9319,
9320 และ 14282-14284
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บจก.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)

เนื้อที่ดิน

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

ทรัพย์สินที่ประเมิน

19 พ.ย.
2559

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

บริษัท ซิมส์ พร็อพเพ
เพื่อ
อร์ตี้ คอนซัลแทน์ จำ�กัด วัตถุประสงค์
/ นายวรศักดิ์ โชติแฉล้ม สาธารณะ
สกุลชัย

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน วัตถุประสงค์
/ ชื่อผู้ประเมินหลัก
การประเมิน

วิธีรายได้
(Profit Rent
Method)

วิธีการประเมิน

3,300.00
2,700.00
2,700.00

ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

- กำ�หนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

3,300.00

บาท/ตร.ว./ปี

ส่วนที่ 1

ราคาประเมิน

ราคาประเมิน

89.0

35.1

0.27

0.27

ล้านบาท/ปี

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2563

0-3-29.5
ไร่

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จำ�กัด / นางกาญจนา
ชนะกานนท์

ส่วนที่ 1 : อาคารสำ�นักงาน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บจก.เบสท์ โอเดอร์ (BO)

151 ตร.ม.

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน วัตถุประสงค์
/ ชื่อผู้ประเมินหลัก
การประเมิน

5. ประเมินค่าเช่าอาคารสำ�นักงาน และโรงงาน
ตั้งอยู่ที่ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยกจากถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น 6 พ.ย.2560 บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว)
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จำ�กัด / นางกาญจนา
เนื้อที่ดิน
ชนะกานนท์

4. ประเมินค่าเช่าอาคารสำ�นักงาน
ตั้งอยู่ที่ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยกจากถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น 6 พ.ย.2560
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) พื้นที่ 214 ตร.ม.
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)

ส่วนที่ 4 : โฉนดที่ดินเลขที่ 46458
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บจก.พรีเมี่ยมฟู้ดส์ (PFC)

ทรัพย์สินที่ประเมิน

วิธีคิดจากรายได้
(Income
Approach)

วิธีคิดจากรายได้
(Income
Approach)

วิธีการประเมิน

2,723.40

ราคาประเมิน

2,723.40

สำ�นักงาน

- กำ�หนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

รวม

1,180.14

1,180.14
โรงงาน

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1

ราคาประเมิน บาท/ตร.ว./ปี

- กำ�หนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บาท/ตร.ว./ปี

ราคาประเมิน

ราคาประเมิน

2.61

0.49

2.12

0.17

ล้านบาท/ปี

0.58

ล้านบาท/ปี

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

1,977
ตร.ม.

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

6. ประเมินค่าเช่าห้องชุด
ตั้งอยู่เลขที่ 3388/11 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวง 6 พ.ย.2560
คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 303.17 ตร.ม.
ปัจจุบันเป็นสำ�นักงานขายของโรงแรม Novotel ชุมพร
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บจก.ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ (TFF)
บริษัทฯได้ทำ�การเช่า ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2562
โดยปัจจุบันได้ทำ�การยกเลิกสัญญาเช่าเป็นที่เรียบร้อย

ส่วนที่ 2 : อาคารสำ�นักงาน (179
ตร.ม.) และโรงงาน (1789 ตร.ม.)
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ
และ พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จำ�กัด (RBF)

ทรัพย์สินที่ประเมิน

บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จำ�กัด / นางกาญจนา
ชนะกานนท์

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน วัตถุประสงค์
/ ชื่อผู้ประเมินหลัก
การประเมิน

วิธีรายได้
(Profit Rent
Method)

วิธีการประเมิน

3,240.42

ราคาประเมิน

- กำ�หนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บาท/ตร.ว./ปี

ราคาประเมิน

ราคาประเมิน

0.98

ล้านบาท/ปี

รายงานประจำ�ปี 2563

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

161

162

7. ประเมินค่าเช่าร้านอาหาร 2 ชั้น (Casita)
ตั้งอยู่ที่ถ.สายปากน้ำ�-หาดทรายรี ต.ปากน้ำ� อ.เมือง
จ.ชุมพร (ชุมพร) พื้นที่ 625 ตร.ม.
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
ผู้เช่าทรัพย์สิน :
บจก.ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ (TFF)

ทรัพย์สินที่ประเมิน

เพื่อ
วัตถุประสงค์
สาธารณะ

ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน วัตถุประสงค์
/ ชื่อผู้ประเมินหลัก
การประเมิน

6 พ.ย.2560 บริษัท เดอะแวลูเอชั่น
แอนด์ คอนซัลแทนท์ส
จำ�กัด / นางกาญจนา
ชนะกานนท์

วันที่ประเมิน
มูลค่า
ทรัพย์สิน

วิธีรายได้
(Profit Rent
Method)

วิธีการประเมิน

รายงานประจำ�ปี 2563

1,153.00

ราคาประเมิน

- กำ�หนดปรับเพิ่มค่าเช่าร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี

บาท/ตร.ว./ปี

ราคาประเมิน

ราคาประเมิน

0.72

ล้านบาท/ปี

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2563

เอกสารแนบ 5
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส�ำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีและรายงานประจ�ำปี 2563
โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวได้ ใช้ดุลยพินิจและประมาณการอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วว่า มีความถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้เปิดเผยค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการพัฒนา และส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูล
ทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน ท�ำหน้าที่สอบทานคุณภาพและก�ำกับดูแลงบการเงิน ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายการระหว่างกันรวมทั้ง
สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพน่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

.................................................................
(นางเบญจวรรณ รัตนประยูร)
ประธานกรรมการบริษัท

.................................................................
(นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ)
ประธานกรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายรัตน์ ด่านกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
และผศ.ศุภสิน สุริยะ เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อย่างรอบคอบด้วยความรู้ความสามารถ เป็นความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำ�กัดในการได้รับข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท
ในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจำ�ทุกไตรมาส ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการจรวจสอบได้หารือกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
ตามวาระอันสมควร โดยสรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้
1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลบริษัท
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ารายการทางการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระสำ�คัญ ได้จัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ซักถามประเด็นทีเ่ ป็น
สาระสำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดทำ�งบการเงินโดยฝ่ายจัดการของบริษทั ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมัน่ ใจว่างบการเงินของบริษทั มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ�คัญ รวมถึงรายการทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างบริษทั กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจัดทำ�ขึน้ อย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการตีความ แนวปฏิบตั ิ
และหลักการทีก่ ล่าวข้างต้น
1.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ จั ด ให้ มี ว าระการประชุ ม ร่ ว มกั น เป็ น เฉพาะระหว่ า งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้สอบบัญชี ตามแนวทางที่กำ�หนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้หารือร่วมกัน
ในประเด็นต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
2. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระและการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของวิชาชีพอื่นๆ ผลการปฏิบัติงาน
และคุณภาพของงานบริการที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด ได้ ให้แก่บริษัท รวมถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการจัดทำ�รายงานทางการเงิน และ
การปรับปรุงด้านการควบคุมภายในของบริษัท
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3. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการทำ�รายการระหว่างกันรวมถึงรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่าในรอบปี 2563 การตกลงทำ�รายการระหว่างกันของบริษัท มีลักษณะ
เป็นธุรกรรมการค้าปกติ และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส่และมีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทตามหลักการ และแนวทางในการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ�เนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
และได้ ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำ�เนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสม่ำ�เสมอ เพื่อเสริมสร้างให้
บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
5. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจสอบประจำ�ปี ตลอดจนการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติขอบเขตของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำ�ปี ตลอดจน
กำ�กับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึง การกำ�กับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องต่างๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
6. สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานความเพี ย งพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท
โดยพิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน และได้กำ�ชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คอยติดตามความก้าวหน้าเรื่องที่มอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ ไขและ/หรือปรับปรุงการควบคุมและมาตรการป้องกัน
อย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ในประเด็นสำ�คัญที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พบจากการปฏิบัติงาน
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และกำ�กับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
8. สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานเกณฑ์การประเมินความเสีย่ งระดับองค์กรตามแนว COSO-ERM จาก
คณะทำ�งานบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ใช้ ในการประเมินปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผยปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ�คัญต่างๆ ไว้ภายใต้หวั ข้อปัจจัยเสีย่ งในรายงานประจำ�ปี 2563
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9. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานเกณฑ์การประเมินความเสีย่ งระดับองค์กรตามแนว COSO-ERM จาก
คณะทำ�งานบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ใช้ ในการประเมินปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผยปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ�คัญต่างๆ ไว้ภายใต้หวั ข้อปัจจัยเสีย่ งในรายงานประจำ�ปี 2563
9.1 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท โดยได้ ให้
ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้งได้รายงานเรื่องสำ�คัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำ�เสมอ โดยพิจารณา
จากรายงานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในรอบปี 2563
9.2 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดำ�เนินการไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริม
การกำ�กับดูแลของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบสำ�หรับ
ปี 2563 โดยใช้แนวทางของแบบประเมิน ซึ่งจัดทำ�โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการประเมินเป็นที่พอใจ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ มีระบบ
การควบคุมภายในโดยรวมอย่างเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นสาระสำ�คัญ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ให้มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจของบริษัทที่ก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

.................................................................
(นายรัตน์ ด่านกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

166

รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2563

เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำ�เนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมุ่งไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวนทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำ�นวน 1 ครั้ง
โดยมีการพิจารณาเรื่องสำ�คัญดังนี้
1. รับทราบความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำ�คัญสำ�หรับปี 2563 และพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การติดตามการดำ�เนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำ�คัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท
อย่างมีนัยสำ�คัญ รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำ�คัญ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ
พิจารณา
4. ทบทวนความเสี่ยง และพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
จากการดำ�เนินการข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทได้กำ�หนดความเสี่ยงที่ครอบคลุม
การดำ�เนินธุรกิจหลักของบริษัท และได้กำ�หนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้อง
กับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทดำ�เนิน
ไปด้วยความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

.................................................................
(นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เอกสารแนบ 8
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่ช่วยคณะกรรมการ
บริษัทในการกำ�กับดูแลงานด้านสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหาร
ของบริษัท อย่างน้อยจำ�นวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ควรเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง โดยกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นตำ�แหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
		

นายรัตน์ ด่านกุล		
นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ		
นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
นายศุภสิน สุริยะ		
นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช		

กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/เลขานุการ			
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการจัดประชุม 1 ครั้ง เพื่อดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ
ตามที่กำ�หนดไว้ ในกฎบัตรคณะสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งผลของการประชุมสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับโบนัสประจำ�ปี 2562 และการปรับขึ้นเงินเดือนสำ�หรับปี 2563
โดยพิจารณาถึงการดำ�เนินงานประจำ�ปีของบริษัทฯ โดยรวม ผลการปฏิบัติงานในด้านที่สำ�คัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ
ในระยะยาว รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของผลตอบแทน โดยการเปรียบเทียบกับตำ�แหน่งที่เท่ากันของบริษัทอื่นที่เทียบเคียงกัน เช่น
ขนาดของกิจการ ซึ่งอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอดสินทรัพย์รวม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเกี่ยวกับโบนัสประจำ�ปี 2562 และการปรับขึ้นเงินเดือนของปี 2563 นั้นมีความเหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้นำ�เสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่จ่ายเป็นรายเดือน
และค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่จ่ายเป็นรายครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการ
ที่เป็นโบนัสมีความเหมาะสมแล้ว ซึ่งพิจารณาจากขนาดธุรกิจและผลประกอบการโดยเห็นควรคงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ปี 2563
เท่ากับปี 2562 จึงมีมติให้นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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3. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระ โดยยึดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาตามที่กำ�หนดไว้ ในกฎบัตรกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563
มีมติเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระ กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำ�นวน 3 ท่าน คือ
ผศ.ศุภสิน สุริยะ พ.ท.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ และนายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความ
รู้ความสามารถ รวมถึงความเหมาะสมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และเห็นว่ากรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการ
อิสระที่ออกจากตำ�แหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้ และเห็นสมควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้ง และนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป

.................................................................
(นายรัตน์ ด่านกุล)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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เอกสารแนบ 9

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ประจำ�ปี 2564

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

แบบประเมินนี้จัดทำ�โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นความเห็น
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น โดยระบบ
ที่ดี จะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะต้องดำ�เนินการให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแล
การดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน
จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำ�บัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จัดทำ�ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 และนำ�มาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งเหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย
ซึ่งคำ�ถามหลักยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม
17 หลักการ เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของแต่ละส่วนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การนำ�ไปใช้
บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมี
การทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และ
สามารถกำ�หนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า บริษัทยังขาดการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) บริษัทควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ ไขประกอบ
ไว้ด้วย

1

เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA) สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal
Auditors หรือ IIA) สถาบันผู้บริหารการเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา (American Accounting Association หรือ AAA)
และสถาบันนักบัญชีเพื่อการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ IMA)
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1.องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คำ�ถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกำ�หนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ทิ อ่ี ยูบ่ นหลัก
ความซือ่ ตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำ�เนินงาน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำ�วัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กำ�หนดทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความซือ่ ตรงและรักษาจรรยาบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำ�หรับผู้
บริหารและพนักงานที่เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกำ�หนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้าม
คอร์รัปชันอันทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำ�หนดข้างต้น
1.2.4 มีการสือ่ สารข้อกำ�หนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับ
ทราบข้อกำ�หนดและบทลงโทษเป็นประจำ�ทุกปี รวมทัง้ มีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและ บุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of
Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริ ษั ท มี ก ารจั ด ทำ�คู่ มื อ การกำ�กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี (code of conduct) ซึ่งกำ�หนด
แนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ชัดเจน และได้
ประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของบริษัทแล้ว

บริ ษั ท ได้ ว่ า จ้ า งผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ ป็ น อิ ส ระ
จากภายนอกเป็ น ผู้ ต รวจสอบภายใน
โดยดำ�เนิ น การตรวจสอบทุ ก ไตรมาส
เพื่อตรวจสอบ ประเมิน และให้ความเชื่อ
มั่ น ในการปฏิ บั ติ ง านว่ า เป็ น ไปตามข้ อ
กำ�หนดและนโยบายต่างๆ ของบริษัท และ
รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะ
กรรมการตรวจสอบตามระยะเวลาที่
กำ�หนด

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับ
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำ�ให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายใน
เวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการทีท่ ำ�ให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืน
ได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทำ�ที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

2

172

บริษัทควรกำ�หนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2563

ใช่ ไม่ใช่

รายงานประจำ�ปี 2563

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำ�หน้าที่กำ�กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำ�เนินการด้านการ
ควบคุมภายใน
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

2.1 มีการกำ�หนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดย
ได้สงวนสิทธิอ์ ำ�นาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษทั ไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำ�กับดูแลให้มีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนิน
ธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
และพนักงาน
2.3 คณะกรรมการบริษทั กำ�กับดูแลให้บริษทั กำ�หนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการ
และผูบ้ ริหารให้ถกู ต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาททีส่ ำ�คัญ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบ
ต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และ
มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำ�แนะนำ�จาก
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้
2.5 คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี วามรู้ ความ
สามารถน่าเชือ่ ถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างแท้จริง เช่น
ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ไม่มคี วามสัมพันธ์อน่ื ใด อันอาจมี
อิทธิพลต่อการใช้ดลุ ยพินจิ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ ในจำ�นวนทีเ่ หมาะสม
เพียงพอ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำ�กับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุม
ภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูล และการสื่อสาร
และการติดตาม

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำ�หนดอำ�นาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำ�กับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

3.1 ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง กำ�หนดโครงสร้ า งองค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและ
กฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำ�คัญ ซึ่งทำ�ให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และ
มีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น
3.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงกำ�หนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมเกีย่ วกับอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสือ่ สารข้อมูล
3.3 มีการกำ�หนด มอบหมาย และจำ�กัดอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และ
พนักงาน
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

4.1 บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ จัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากร บริษทั มีการกำ�หนดนโยบายและขัน้ ตอนการ
ทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถทีเ่ หมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบาย ปฏิบัติงานสำ�หรับกระบวนการสรรหาและ
และวิธกี ารปฏิบตั นิ น้ั อย่างสม่�ำ เสมอ
ฝึกอบรมพนักงานโดยอ้างอิงคุณสมบัติ
ของตำ�แหน่งงานตาม Job Description
และมีการจัดทำ�แผนการฝึกอบรมประจำ�ปี
โดยมีท้งั การฝึกอบรมภายในและฝึกอบรม
ภายนอก ทัง้ นี้ บริษทั ยังให้ความสำ�คัญ
กับการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภั ย ในชี วิต และทรั พ ย์ สิน และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งานของพนักงานและการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการ
ทำ�งานทีด่ อี กี ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการสอบ
ทานนโยบายและวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
อย่างสม่�ำ เสมอ
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือ
รางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่
มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้
บริหารและพนักงานทราบ
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำ�หรับการขาด
บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุก
คน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำ�แหน่ง (succession
plan) ที่สำ�คัญ

5. องค์กรกำ�หนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
คำ�ถาม
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิง
บังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้
มีการปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จำ�เป็น
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำ�หนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการ
ปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ ในระยะสั้นและระยะยาวของ
บริษัท
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัล
อย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำ�เร็จของหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการบริ ษั ท และผู้ บ ริ ห ารได้ พิ จ ารณาไม่ ใ ห้ มี ก ารสร้ า งแรง
กดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกำ�หนดวัตถุประสงค์ ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ
เหมาะสมกับธุรกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงิน
มีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง
มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษัทกำ�หนดสาระสำ�คัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึง
ปัจจัยที่สำ�คัญ เช่น ผู้ ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของ
ธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำ�เนินงานของ
บริษัทอย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสาร
นโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

7.1 บริ ษั ท ระบุ ค วามเสี่ ย งทุ ก ประเภทซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การดำ�เนิ น บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงทุกด้านของ
ธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
การดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ประเมินผลกระทบ โอกาสเกิด และ
กำ�หนดแผนจัดการความเสี่ยงในแต่ละรูป
แบบ และมีการติดตามอย่างสม่ำ�เสมอโดย
จัดทำ�เป็นรายงานการบริหารความเสี่ยง
นำ�เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พิจารณา
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำ�เนินงาน
การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ทกำ�หนดให้ ผู้ บริ หารในทุ กส่ ว นงาน
มีส่วนร่วมในการระบุ ประเมินและบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีการติดตามการดำ�เนิน
การตามแผนอย่างต่อเนื่อง
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำ�คัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาส
เกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการ ความเสี่ยง โดยอาจ
เป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction)
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริต
แบบต่างๆ เช่น การจัดทำ�รายงานทางการเงินเท็จ การทำ�ให้สูญเสีย
ทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในรายงานที่สำ�คัญ การได้มาหรือใช้ ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง
เป็นต้น
8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณา
ความเป็นไปได้ของเป้าหมายทีก่ ำ�หนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความสมเหตุสมผล
ของการให้สง่ิ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มลี กั ษณะส่งเสริม
ให้พนักงานกระทำ�ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตง้ั เป้าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สงู เกิน
ความเป็นจริง จนทำ�ให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับ
โอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำ�เนินการเพื่อป้องกันหรือ
แก้ ไขการทุจริต
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่กำ�หนดไว้

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คำ�ถาม
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจน
ได้กำ�หนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำ�ธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจน
ได้กำ�หนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงผูน้ ำ�องค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำ�หนด
มาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริษทั มีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และลักษณะ
เฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน
ขอบเขตการดำ�เนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอืน่ ๆ
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำ�หนดเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบ
วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร
ทั่วไป ตลอดจนกำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ และลำ�ดับชั้นการอนุมัติ
ของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกัน
การทุจริตได้ เช่น มีการกำ�หนดขนาดวงเงินและอำ�นาจอนุมัติของผู้บริหาร
แต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและ
วิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น
โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำ�หรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อประโยชน์ ในการติดตามและสอบทานการทำ�รายการระหว่างกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำ�สัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำ�สัญญาซื้อขาย
สินค้า การให้กู้ยืม การค้ำ�ประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการ
ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท
เช่น ติดตามการชำ�ระคืนหนี้ตามกำ�หนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสม
ของสัญญา เป็นต้น
10.3 บริษัทกำ�หนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม
เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกัน
และติดตาม
10.4 บริษัทกำ�หนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น
ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้
ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

11.1 บริ ษั ท ควรกำ�หนดความเกี่ ย วข้ อ งกั น ระหว่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการปฏิ บั ติ ง านและการควบคุ ม ทั่ ว ไปของระบบ
สารสนเทศ
11.2 บริ ษั ท ควรกำ�หนดการควบคุ ม ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.3 บริ ษั ท ควรกำ�หนดการควบคุ ม ด้ า นความปลอดภั ย ของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
11.4 บริษัทควรกำ�หนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการ
บำ�รุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำ�หนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำ�หนด
ไว้นั้นสามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้
คำ�ถาม
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำ�ธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอน
การอนุมัตที่กำ�หนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสำ�นักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือ
นำ�ผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำ�โดยผู้ที่
ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น
12.3 บริษทั มีนโยบายเพือ่ ให้การพิจารณาอนุมตั ธิ รุ กรรมคำ�นึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทั เป็นสำ�คัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการทีก่ ระทำ�
กับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม รวมทั้งกำ�หนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
หรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
12.5 บริ ษั ท กำ�หนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการนำ�นโยบายและ
กระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ท ได้ รั บ การนำ�ไปใช้ ใ น
เวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุม
กระบวนการแก้ ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามที่กำ�หนดไว้
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

13.1 บริษัทกำ�หนดข้อมูลที่ต้องการใช้ ในการดำ�เนินงาน ทั้งข้อมูลจาก
ภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและ
ความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริษัทดำ�เนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำ�คัญอย่างเพียง
พอสำ�หรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำ�คัญ เช่น รายละเอียด
ของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริ ษั ท ดำ�เนิ น การเพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษั ท ได้ รั บ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
หรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำ�เป็นและเพียงพอต่อการ
พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำ�ตามที่
กฎหมายกำ�หนด
13.5 บริษทั ดำ�เนินการเพือ่ ให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียด
ตามควร เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกีย่ วกับความเหมาะสม
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของ
กรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ความเห็น
ของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรือ่ งทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษัทมีการดำ�เนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำ�คัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อ
บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทั ได้แก้ ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำ�เป็นต่อการสนับสนุน
ให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามที่วางไว้
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษั ท มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ที่ สำ�คั ญ ถึ ง คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า ง
สม่ำ�เสมอ และทำ�ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ
เช่น การกำ�หนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่น
นอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจาก
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผู้ บ ริ ห ารนอกเหนื อ จากการประชุ ม คณะกรรมการ
เป็นต้น

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
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คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคล บริษัทได้จัดทำ�นโยบายต่อต้านการทุจริต
ต่าง ๆ ภายใน บริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือ ว่าด้วยเรื่องรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
การทุจริต ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส
ทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย
มาตรการคุม้ ครอง และรักษาความลับ
รวมทั้ ง ได้ ส่ื อ สารให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ
ทราบถึงช่องทางต่างๆ ทัง้ ทางกายภาพ
และ อิเล็คทรอนิคส์ทพ
่ี นักงานสามารถแจ้ง
ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับเกีย่ วกับการทุจริตทัง้
ภายในและภายนอกบริษทั ได้ และได้รบั ความ
คุม้ ครองจากการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็นธรรม

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คำ�ถาม
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการ
ฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำ�เนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
และข้อกำ�หนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำ�หนดให้แต่ละส่วนงานติดตาม
การปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจ
สอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นต้น
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน
16.3 ความถี่ ใ นการติ ด ตามและประเมิ น ผลมี ค วามเหมาะสมกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของบริษัท
16.4 ดำ�เนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มี
ความรู้และความสามารถ
16.5 บริษัทกำ�หนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for
the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง
และคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คำ�ถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใช่ ไม่ใช่

17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ
ดำ�เนินการเพื่อติดตามแก้ ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้น
แตกต่างจากเป้าหมายที่กำ�หนดไว้อย่างมีนัยสำ�คัญ
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการ
ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำ�ที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อ
เสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ พร้อมแนวทางการแก้ ไข
ปัญหา (แม้วา่ จะได้เริม่ ดำ�เนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษทั /
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
สำ�คัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
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บร�ษัท อาร แอนด บี ฟ�ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ
3395 ซ.ลาดพราว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
เบอรโทร (66)2-946-6812-21
แฟกซ (66)2-183-5705
www.rbfoodsupply.co.th

