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สารสนเทศเกี่ยวกับการทารายการที่เกีย่ วโยงกัน
ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลำย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ” หรื อ “RBF”) ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 (ไม่รวม ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ นำงเพ็ชรำ
รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ.จัณจิดำ รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร 4 ท่ำนที่มีส่วนได้เสี ย1
ไม่ได้เข้ำร่ วมประชุ ม และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ) ได้มีมติเห็นชอบให้บริ ษทั
น ำเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ ำปี 2564 เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ ม ัติ ใ ห้ จ ำหน่ ำ ยไปของธุ ร กิ จ โรงแรม
1) โรงแรม โนโวเทล ชุ มพร บีช รี สอร์ ท แอนด์ กอล์ฟ 2) โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชี ยงใหม่ กำรทำธุ รกรรม
ดังกล่ำวเข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำรจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่มีนยั สำคัญที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำรได้มำ
หรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรั พย์ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในกำรทำรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ.2547 ลง
วันที่ 29 ตุลำคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติ ม (รวมเรี ยกว่ำ “ประกำศกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์
พบว่ำ ขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ มีขนำดรำยกำรสู งสุ ด เท่ำกับร้อยละ 5.57 (บริ ษทั ไม่
มีกำรทำรำยกำรจำหน่ ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ในช่วง 6 เดื อนก่อนหน้ำกำรทำรำยกำรครั้งนี้ ) บริ ษทั จึงไม่ได้มีหน้ำที่
ต้องดำเนินกำรตำมประกำศรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์
แต่ท้ งั นี้ กำรจำหน่ ำยไปของธุ รกิ จโรงแรมดังกล่ำวเป็ นกำรขำยทรั พย์สินให้กบั บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับ
กรรมกำร และผูถ้ ือหุน้ ของ RBF บำงรำยที่เข้ำข่ำยเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จึงเข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำร
ที่ เกี่ ย วโยงกันของบริ ษ ทั จดทะเบี ย นตำมที่ กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุ นที่ ทจ.21/2551
เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมเรี ยกว่ำ
“ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่ งเมื่อคำนวณขนำดรำยกำรที่เกี่ยวโยงดังกล่ำวแล้ว จัดเป็ นรำยกำรขนำดใหญ่
(บริ ษ ทั ไม่ มี ก ำรท ำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน กับ บุ ค คลดัง กล่ ำ วในช่ วง 6 เดื อนก่ อนหน้ำ กำรท ำรำยกำรครั้ งนี้ )
บริ ษทั จึงมีหน้ำที่จดั ทำรำยงำนและเปิ ดเผยสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบตั ิกำรต่ำงๆ รวมถึงจัดให้มี
กำรประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อพิ จ ำรณำอนุ ม ัติก ำรเข้ำ ท ำรำยกำรดัง กล่ ำ วตำมประกำศรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน ด้ว ย
โดยมีรำยละเอียดสำรสนเทศดังนี้
ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนได้ส่วนเสี ย เนื่องจำกเป็ นกรรมกำร JPS และผูถ้ ือหุน้ JPS ในสัดส่ วนร้อยละ 40.62
นำงเพ็ชรำ รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนได้ส่วนเสี ย เนื่องจำกเป็ นกรรมกำร RKBG และผูถ้ ือหุน้ RKBG ในสัดส่ วนร้อยละ 33.34
พ.ท.พญ.จัณจิดำ รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนได้ส่วนเสี ย เนื่องจำกเป็ นผูถ้ ือหุน้ JPS ในสัดส่ วนร้อยละ 29.69 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ RKBG
ในสัดส่ วนร้อยละ 33.33
พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ มีส่วนได้ส่วนเสี ย เนื่องจำกเป็ นผูถ้ ือหุน้ JPS ในสัดส่ วนร้อยละ 29.69 และเป็ นผูถ้ ือหุน้ RKBG ในสัดส่ วน
ร้อยละ 33.33
1
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1. วัน เดือน ปี ทีเ่ กิดรายการ
บริ ษทั จะเข้ำทำสัญญำภำยหลังจำกที่ได้รับมติอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ของบริ ษทั ซึ่งจะ
จัด ขึ้ น ในวัน ที่ 23 เมษำยน 2564 เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ว ซึ่ งภำยหลัง จำกวัน ที่ ท ำสั ญ ญำ ผู ซ้ ้ื อ และผู ข้ ำยตกลง
ดำเนินกำรจดทะเบียนโอนสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดิน กรรมสิ ทธิ์ ในอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงในกิจกำรโรงแรมให้แก่ผซู ้ ้ื อ
ณ สำนักงำนที่ดินที่เกี่ ยวข้อง โดยจะดำเนิ นกำรให้แล้วเสร็ จภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เว้นแต่คู่สัญญำทั้ง
สองฝ่ ำยตกลงร่ วมกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อขยำยระยะเวลำดังกล่ำวออกไป
2. คู่สัญญาทีเ่ กีย่ วข้ อง และลักษณะความสั มพันธ์ กบั บริษัทจดทะเบียน
2.1 การขายทรัพย์ สินโรงแรม โนโวเทล ชุ มพร บีช รีสอร์ ท แอนด์ กอล์ ฟ

ผู้จะขายที่ 1

ผู้จะซื้อที่ 1

: บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด (“TFF”)
ถือหุ้ นโดยบริ ษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ
“RBF”) ในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ ว
: บริษัท เจ.พี.เอส.โฮลดิง้ จากัด (“JPS”)
รายชื่ อคณะกรรมการบริ ษัทของ JPS ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
1. ดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ
รายชื่ อผู้ถือหุ้ นของ JPS ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่ อผู้ถอื หุ้น
จำนวนหุ้น สัดส่ วน
1. ดร.สมชาย
รั ตนภูมิภิญโญ/1 284,080 40.62%
2. พ.ท.พญ.จัณจิ ดา รั ตนภูมิภิญโญ/2 207,660 29.69%
3. พญ.สนาธร
รั ตนภูมิภิญโญ/3 207,660 29.69%
รวมทัง้ หมด
699,400 100.00%
หมายเหตุ: จากข้ อมูลรายชื่ อผู้ถือหุ้นของ RBF ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
/1 - ดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ เป็ นกรรมการบริ ษัทและเป็ นผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ
RBF โดยถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 27.80 ของทุนชาระแล้ วของ RBF
/2 - พ.ท.พญ.จัณจิ ดา รั ตนภูมิภิญโญ (เป็ นบุตรของดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ
ซึ่ งเป็ นกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ RBF) เป็ นกรรมการบริ ษัทและ
เป็ นผู้ถือหุ้ นของ RBF โดยถือหุ้ นในสั ดส่ วนร้ อยละ 8.01 ของทุนชาระแล้ ว
ของ RBF
/3 - พญ.สนาธร รั ตนภูมิภิญโญ (เป็ นบุตรของดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ ซึ่ ง
เป็ นกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ RBF) เป็ นกรรมการบริ ษัทและเป็ น
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ผู้ถือหุ้ นของ RBF โดยถือหุ้ นในสั ดส่ วนร้ อยละ 8.01 ของทุนชาระแล้ วของ
RBF
ความสั มพันธ์ ณ : JPS เป็ นนิ ติบุคคลที่มี ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ื อ
หุ ้นใหญ่ของ RBF) เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั และมี พ.ท.
วันทีเ่ กิดรายการ
พ.ญ.จัณจิดำ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นของ RBF) และ
พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นของ RBF) เป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั
2.2 การขายทรัพย์สินโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
ผู้จะขายที่ 2

ผู้จะซื้อที่ 2

: บริษัท พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จากัด (“PFC”)
ถือหุ้ นโดยบริ ษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ
“RBF”) ในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ ว
: บริษัท ริเวอร์ แคว โบตานิก การ์ เด้ น จากัด (“RKBG”)
รายชื่ อคณะกรรมการบริ ษัทของ RKBG ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
1. นางเพ็ชรา รั ตนภูมิภิญโญ
รายชื่ อผู้ถือหุ้ นของ RKBG ณ วันที่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่ อผู้ถอื หุ้น
จำนวนหุ้น สัดส่ วน
1. นางเพ็ชรา
รั ตนภูมิภิญโญ/1 50,000
33.34%
2. พ.ท.พญ.จัณจิ ดา รั ตนภูมิภิญโญ/2 50,000
33.33%
3. พญ.สนาธร
รั ตนภูมิภิญโญ/3 50,000
33.33%
รวมทัง้ หมด
150.000 100.00%
หมายเหตุ : จากข้ อมูลรายชื่ อผู้ถือหุ้นของ RBF ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564
/1 – นางเพ็ชรา รั ตนภูมิภิญโญ เป็ นกรรมการบริ ษัทและเป็ นผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ
RBF โดยถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 27.80 ของทุนชาระแล้ วของ RBF
/2 - พ.ท.พญ.จัณจิ ดา รั ตนภูมิภิญโญ (เป็ นบุตรของดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ
ซึ่ งเป็ นกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ RBF) เป็ นกรรมการบริ ษัทและ
เป็ นผู้ถือหุ้ นของ RBF โดยถือหุ้ นในสั ดส่ วนร้ อยละ 8.01 ของทุนชาระแล้ ว
ของ RBF
/3 - พญ.สนาธร รั ตนภูมิภิญโญ (เป็ นบุตรของดร.สมชาย รั ตนภูมิภิญโญ ซึ่ ง
เป็ นกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้ นใหญ่ ของ RBF) เป็ นกรรมการบริ ษัทและเป็ น
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ผู้ถือหุ้ นของ RBF โดยถือหุ้ นในสั ดส่ วนร้ อยละ 8.01 ของทุนชาระแล้ วของ
RBF
ความสั มพันธ์ ณ : RKBG เป็ นนิติบุคคลที่มี นำงเพ็ชรำ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือ
หุ ้นใหญ่ของ RBF) เป็ นกรรมกำรและผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ข องบริ ษทั และมี พ.ท.
วันทีเ่ กิดรายการ
พ.ญ.จัณจิดำ รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นของ RBF) และ
พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ (กรรมกำรบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นของ RBF) เป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั
3.ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ

บริ ษทั จะจำหน่ำยไปในทรัพย์สินของบริ ษทั ตำมรำยละเอียดต่อไปนี้ให้แก่ผจู ้ ะซื้ อ
1. สิ ทธิ กำรเช่ ำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ ำ) วัสดุ อุปกรณ์ และอำคำรสิ่ งปลู กสร้ ำงของโรงแรม
โนโวเทล ชุ มพร บี ช รี สอร์ ท แอนด์ กอล์ฟ ที่ ลงทุ นโดยบริ ษทั ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จำกัด
(“TFF”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด (“JPS”) คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น
87.00 ล้ำนบำท
2. สิ ทธิ กำรเช่ ำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ ำ) วัสดุ อุปกรณ์ และอำคำรสิ่ งปลู กสร้ ำงของโรงแรม
ไอบิ ส สไตล์ เชี ย งใหม่ ที่ ล งทุ น โดยบริ ษ ัท พรี เ มี่ ย มฟู้ ด ส์ จ ำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ให้ แ ก่
บริ ษทั ริ เวอร์แคว โบตำนิก กำร์เด้น จำกัด RKBG คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 185.00 ล้ำนบำท
โดยกำรจำหน่ ำยทรัพย์สินในครั้งนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรปรับโครงสร้ ำงธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ที่จะมุ่งเน้นกำรดำเนิ น
ธุ รกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยวัตถุ ดิบที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในอำหำร (Food Ingredients) ที่เป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั มี
ประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญ โดยอ้ำงอิงรำคำจำกรำยงำนของผูป้ ระเมินรำคำอิสระ บริ ษทั สยำมแอพเพรซัล แอนด์
เซอร์ วสิ จำกัด และบริ ษทั ชำเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่ งประเมินด้วยวิธีวเิ ครำะห์จำกรำยได้ (Income
Approach)
หมำยเหตุ : บริ ษ ัท ท ำสั ญ ญำเช่ ำ จำกเจ้ำ ของกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ได้แ ก่ ดร.สมชำย รั ต นภู มิ ภิ ญ โญ และ นำงเพ็ ช รำ
รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ บุคคลผูเ้ กี่ยวข้องของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยจำกธุ รกรรมนี้
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4.รายละเอียดทรัพย์สินทีจ่ ะจาหน่ ายไป
4.1 โรงแรม โนโวเทล ชุ มพร บีช รีสอร์ ท แอนด์ กอล์ ฟ
สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง และ
ประเภททรัพย์สิน
วัสดุอุปกรณ์
เลขที่ 110 หมู่ที่ 4 ถนนสำยปำกน้ ำ – หำดทรำยรี ตำบลปำกน้ ำ อำเภอเมือง
ทีต่ ้งั ทรัพย์สิน
ชุมพร จังหวัดชุมพร
สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินแปลงที่เป็ นที่ต้ งั โรงแรม โฉนดที่ดินเลขที่ 3125 เนื้อที่ดินตำม
เอกสารสิ ทธิทดี่ ิน
สัญญำ 18-3-14.9 ไร่ หรื อ 7,514.9 ตำรำงวำ อำยุสัญญำคงเหลือประมำณ 17 ปี
8 เดือน (สัญญำเช่ำเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2561 - ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2581)
จำนวน 11 รำยกำร จำนวนห้องพักรวม 86 ห้อง
อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง
1. อำคำรโรงแรม 2 ชั้น (อำคำร A)
2. อำคำรโรงแรม 2 ชั้น (อำคำร B)
3. อำคำรต้อนรับและสัมมนำ 2 ชั้น
4. อำคำรรับ - ส่ งลูกค้ำ
5. อำคำรสำนักงำน 2 ชั้น
6. สระว่ำยน้ ำ 1
7. อำคำรสระว่ำยน้ ำ และฟิ ตเนส
8. อำคำรเก็บขยะ
9. อำคำรเก็บอุปกรณ์
10. อำคำรวำงถังแก๊ส
11. อำคำรหม้อไอน้ ำ
การใช้ งาน ณ วันที่ทาการซื้อขาย ประกอบกิจกำรโรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รี สอร์ ท แอนด์ กอล์ฟ
87,000,000 บำท
ราคาเสนอขาย
ชำระเต็มจำนวน ณ วันโอนกรรมสิ ทธิ์ โดยกำหนดโอนกรรมสิ ทธิ์ ภำยใน 30
การชาระราคา
มิถุนำยน 2564 เว้นแต่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงร่ วมกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
เพื่อขยำยระยะเวลำดังกล่ำวออกไป
- ธุ รกรรมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูจ้ ะขำยได้รับอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรจำกที่
เงื่อนไขทีส่ าคัญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงดำเนิ นกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอำคำร
และสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งในกิ จ กำรโรงแรมให้ แ ก่ ผู ้ซ้ื อ ณ ส ำนั ก งำนที่ ดิ น ที่
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-

-
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เกี่ ย วข้อ ง โดยคู่ สั ญ ญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลงรั บ ผิ ด ชอบค่ ำ ธรรมเนี ย มและ
ค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำรจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ในอำคำรและสิ่ งปลู กสร้ ำง
ดังกล่ำวฝ่ ำยละเท่ำ ๆ กัน และผูข้ ำยตกลงรับผิดชอบค่ำภำษีอำกรที่เกิ ดขึ้น
จำกกำรจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ในอำคำรและสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งตำมที่
กฎหมำยกำหนด
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงรั บ ผิดชอบค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
โอนสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินฝ่ ำยละเท่ำ ๆ กัน
คู่ สั ญญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลงร่ วมกัน ดำเนิ นกำรที่ เกี่ ย วข้องและจ ำเป็ นทุ ก
ประกำรเพื่อให้ผูซ้ ้ื อได้รับโอนซึ่ งใบอนุ ญำตที่ เกี่ ยวข้องกับกำรประกอบ
กิ จ กำรโรงแรมจำกผู ้ข ำย โดยคู่ สั ญ ญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลงรั บ ผิ ด ชอบ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฝ่ ำยละเท่ำ ๆ กัน
คู่ สั ญญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลงร่ วมกัน ดำเนิ นกำรที่ เกี่ ย วข้องและจ ำเป็ นทุ ก
ประกำรเพื่อให้ผูซ้ ้ื อได้รับโอนซึ่ งกรรมสิ ทธ์ ในทรั พย์สินที่ เกี่ ยวข้องกับ
กิจกำรโรงแรม (นอกจำกอำคำรและสิ่ งปลู กสร้ำงในกิจกำรโรงแรม) จำก
ผูข้ ำย โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำวฝ่ ำยละเท่ำ ๆ กัน และคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลง
รับผิดชอบค่ำภำษีอำกรใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโรงแรมดังกล่ำวตำมที่กฎหมำยกำหนด
คู่ สั ญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงร่ วมกัน ดำเนิ นกำรที่ เกี่ ย วข้องและจ ำเป็ นทุ ก
ประกำรเพื่อให้ผซู ้ ้ื อได้รับโอนสิ ทธิ และหน้ำที่ และเข้ำเป็ นคู่สัญญำบริ หำร
โรงแรมกับ ผูบ้ ริ หำรโรงแรมแทนผูข้ ำย โดยคู่ สั ญญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลง
รับผิดชอบค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฝ่ ำยละเท่ำ
ๆ กัน
ในกรณี ที่ ผูซ้ ้ื อจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรอย่ำงใด ๆ เกี่ ย วกับ เงื่ อนไขในกำร
ประกอบธุ รกิ จของผูซ้ ้ื อเองฝ่ ำยเดี ยวเพื่อให้ผูซ้ ้ื อสำมำรถรั บ โอนกิ จกำร
โรงแรมจำกผูข้ ำยได้ (รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จำกัดเพี ย งกำรจดทะเบี ย นเกี่ ย วกับ
วัตถุประสงค์กำรประกอบธุ รกิจของผูซ้ ้ื อ) ผูซ้ ้ื อตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ ดียว
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- ผูซ้ ้ื อตกลงที่จะรับโอนลู กจ้ำงที่เกี่ ยวข้องกับกิจกำรโรงแรมของของผูข้ ำย
มำเป็ นลูกจ้ำงของผูซ้ ้ื อ โดยผูซ้ ้ื อตกลงนับระยะเวลำกำรทำงำนของลู กจ้ำง
ดังกล่ำวต่อเนื่ องกับระยะเวลำที่ลูกจ้ำงทำงำนให้แก่ผขู ้ ำย รวมทั้งตกลงให้
สิ ทธิประโยชน์ต่ำง ๆ แก่ลูกจ้ำงคนดังกล่ำวไม่นอ้ ยไปกว่ำที่ได้รับจำกผูข้ ำย
ในกรณี ที่ลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโรงแรมของผูข้ ำยคนใดไม่ให้ควำม
ยินยอมสำหรับกำรโอนย้ำยดังกล่ ำว ผูข้ ำยตกลงรั บผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอัน
เกี่ ยวข้องกำรกับเลิ กจ้ำงลู กจ้ำงคนดังกล่ำว (ถ้ำมี) ตำมที่กฎหมำยแรงงำน
ประกำศกำหนด
มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 (งบการเงินงวด
ล่ าสุ ดก่ อนวันที่ทารายการ)

78,293,884 บำท

บริ ษทั ได้วำ่ จ้ำงผูป้ ระเมินรำคำอิสระเพื่อประเมินรำคำสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) และ
อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
บริษัทผู้ประเมิน
บจก.สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วสิ บจก.ชาเตอร์ แวลูเอชั่ น แอนด์
คอนซัลแตนท์
นำยวรชิต สุ รกำรวิทย์
นำยคมสันต์ กุลพิพฒั น์รัตน์
รายชื่ อผู้ประเมินหลัก
(ผูป้ ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.062)
(ผูป้ ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.060)
ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินที่ได้รับควำมเห็นชอบ ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินที่ได้รับควำม
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
เห็นชอบจำกสำนักงำน
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
22 มกรำคม 2564
21 กันยำยน 2563
วันทีอ่ อกรายงาน
9 กันยำยน 2563
วันทีส่ ารวจและทาการประเมิน 14 มกรำคม 2564
เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ
เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ
วัตถุประสงค์ ในการประเมิน
ใช้วธิ ีวเิ ครำะห์จำกรำยได้
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ใช้วธิ ีวเิ ครำะห์จำกรำยได้
(Income Approach) เป็ นเกณฑ์
(Income Approach) เป็ นเกณฑ์
มูลค่ า
88,750,000 บำท
84,329,000 บำท
ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน

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

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลกำรดำเนิ นงำนและข้อมูลสำคัญจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่จดั ทำเพื่อกำรบริ หำร (Separated Managerial
Accounting) ของโรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รี สอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
(หน่ วย: บาท เว้ นแต่ เป็ นอื่นระบุไว้ )

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อัตรำกำรเข้ำพัก (%)
รายได้

43.76%
35,755,658

41.10%
32,486,960

38.53%
27,977,914

ต้นทุนขำย
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น

(44,777,197)
(9,021,540)

(42,402,717)
(9,915,757)

(38,609,226)
(10,631,313)

351,348

381,800

290,909

(20,160,938)
-

(17,168,956)
(6,219,137)

(15,545,843)
-

(28,831,130)

(32,922,050)

(25,886,247)

-

-

-

(28,831,130)

(32,922,050)

(25,886,247)

รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่ำย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

4.2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง
ประเภททรัพย์สิน
และวัสดุอุปกรณ์
เลขที่ 7/9 และ 8/5 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
ทีต่ ้งั ทรัพย์สิน
เชียงใหม่
สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินแปลงที่เป็ นที่ต้ งั โรงแรม โฉนดที่ดินเลขที่ 9319, 9320,
เอกสารสิ ทธิทดี่ ิน
14282, 14283, 14284, 14286, 14287, 14288 และ 46458 จำนวน 9 โฉนด
เนื้อที่รวม 2-1-97.5 ไร่ หรื อ 997.5 ตำรำงวำ อำยุสัญญำคงเหลือประมำณ 17
ปี 8 เดือน (สัญญำเช่ำเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2561 - ถึงวันที่ 30 กันยำยน
2581)
จำนวน 3 รำยกำร จำนวนห้องพักรวม 208 ห้อง
อาคารสิ่ งปลูกสร้ าง
1. อำคำรโรงแรม 6 ชั้น
2. อำคำรโรงแรม 8 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
3. อำคำรโรงแรม 7 ชั้น พร้อมชั้นลอย
การใช้ งาน ณ วันที่ทาการซื้อขาย ประกอบกิจกำรโรงแรมในชื่ อ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ (Ibis Styles
Chiangmai Hotel)
185,000,000 บำท
ราคาเสนอขาย
สำนักงำนใหญ่ : 3395 ซอยลำดพร้ำว 101 (วัดบึงทองหลำง) แขวงคลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
Head Office : 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
การชาระราคา

เงื่อนไขทีส่ าคัญ

ชำระเต็มจำนวน ณ วันโอนกรรมสิ ทธิ์ โดยกำหนดโอนกรรมสิ ทธิ์ ภำยใน 30
มิถุนำยน 2564 เว้นแต่คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงร่ วมกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
เพื่อขยำยระยะเวลำดังกล่ำวออกไป
- ธุ รกรรมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูจ้ ะขำยได้รับอนุ มตั ิกำรทำรำยกำรจำก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงดำเนิ นกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอำคำร
และสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งในกิ จ กำรโรงแรมให้ แ ก่ ผู ซ้ ้ื อ ณ ส ำนัก งำนที่ ดิ น ที่
เกี่ ย วข้อง โดยคู่ สั ญญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลงรั บผิดชอบค่ ำ ธรรมเนี ยมและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบี ยนโอนกรรมสิ ทธิ์ ในอำคำรและสิ่ งปลู กสร้ ำง
ดังกล่ำวฝ่ ำยละเท่ำ ๆ กัน และผูข้ ำยตกลงรับผิดชอบค่ำภำษีอำกรที่เกิดขึ้น
จำกกำรจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิ์ ในอำคำรและสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งตำมที่
กฎหมำยกำหนด
- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
โอนสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินฝ่ ำยละเท่ำ ๆ กัน
- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงร่ วมกันดำเนิ นกำรที่ เกี่ ยวข้องและจำเป็ นทุ ก
ประกำรเพื่อให้ผซู ้ ้ื อได้รับโอนซึ่ งใบอนุ ญำตที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบ
กิ จ กำรโรงแรมจำกผู ้ข ำย โดยคู่ สั ญ ญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลงรั บ ผิ ด ชอบ
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวฝ่ ำยละเท่ำ ๆ กัน
- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงร่ วมกันดำเนิ นกำรที่ เกี่ ยวข้องและจำเป็ นทุ ก
ประกำรเพื่อให้ผูซ้ ้ื อได้รับโอนซึ่ งกรรมสิ ทธ์ในทรัพย์สินที่เกี่ ยวข้องกับ
กิจกำรโรงแรม (นอกจำกอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงในกิจกำรโรงแรม) จำก
ผู ้ข ำย โดยคู่ สั ญ ญำทั้ง สองฝ่ ำยตกลงรั บ ผิ ด ชอบค่ ำ ธรรมเนี ย มและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกำรดังกล่ำวฝ่ ำยละเท่ำ ๆ กัน และคู่สัญญำทั้งสอง
ฝ่ ำยตกลงรับผิดชอบค่ำภำษีอำกรใด ๆ ที่เกิ ดขึ้นจำกกำรโอนกรรมสิ ทธิ์
ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโรงแรมดังกล่ำวตำมที่กฎหมำยกำหนด
- คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงร่ วมกันดำเนิ นกำรที่ เกี่ ยวข้องและจำเป็ นทุ ก
ประกำรเพื่ อ ให้ ผู ซ้ ้ื อ ได้รั บ โอนสิ ท ธิ แ ละหน้ำ ที่ และเข้ำ เป็ นคู่ สั ญ ญำ
บริ หำรโรงแรมกับผูบ้ ริ หำรโรงแรมแทนผูข้ ำย โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำย

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

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
ตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นกำรดังกล่ ำว
ฝ่ ำยละเท่ำ ๆ กัน
- ในกรณี ที่ผูซ้ ้ื อจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรอย่ำงใด ๆ เกี่ ยวกับเงื่ อนไขในกำร
ประกอบธุ รกิ จของผูซ้ ้ื อเองฝ่ ำยเดี ยวเพื่อให้ผูซ้ ้ื อสำมำรถรับโอนกิ จกำร
โรงแรมจำกผูข้ ำยได้ (รวมถึ งแต่ไม่จำกัดเพียงกำรจดทะเบี ยนเกี่ ยวกับ
วัตถุประสงค์กำรประกอบธุ รกิจของผูซ้ ้ื อ) ผูซ้ ้ื อตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ ดียว
- ผูซ้ ้ื อตกลงที่จะรับโอนลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโรงแรมของของผูข้ ำย
มำเป็ นลูกจ้ำงของผูซ้ ้ื อ โดยผูซ้ ้ื อตกลงนับระยะเวลำกำรทำงำนของลูกจ้ำง
ดังกล่ำวต่อเนื่องกับระยะเวลำที่ลูกจ้ำงทำงำนให้แก่ผขู ้ ำย รวมทั้งตกลงให้
สิ ทธิ ประโยชน์ต่ำง ๆ แก่ ลูกจ้ำงคนดังกล่ ำวไม่น้อยไปกว่ำที่ ได้รับจำก
ผูข้ ำย ในกรณี ที่ลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโรงแรมของผูข้ ำยคนใดไม่ให้
ควำมยินยอมสำหรับกำรโอนย้ำยดังกล่ำว ผูข้ ำยตกลงรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
อันเกี่ ย วข้องกำรกับ เลิ ก จ้ำ งลู ก จ้ำ งคนดัง กล่ ำ ว (ถ้ำ มี ) ตำมที่ ก ฎหมำย
แรงงำนประกำศกำหนด
มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 (งบการเงินงวด
ล่ าสุ ดก่ อนวันที่ทารายการ) /1

179,041,845 บำท สำหรับงบกำรเงินของบริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
241,301,763 บำท สำหรับงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั RBF

หมำยเหตุ: /1 เนื่ องจำกงบกำรเงิ นของบริ ษัท พรี เมี่ ยมฟู้ ดส์ จำกัด จัดทำภำยใต้มำตรฐำนงบกำรเงิ นสำหรั บกิ จกำรที่ไม่ มีส่วนได้เสี ยสำธำรณะ (“Non-Publicly Accountable Entities”,
“NPAEs”) ซึ่ งไม่ได้รับข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพ
บัญชี (มำตรำกำรผ่อนปรนดังกล่ำว ได้อนุ ญำตให้กิจกำรที่ได้รับผลกระทบสำมำรถเลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็ นข้อบ่งชี้ กำรด้อยค่ำได้ สำหรับรอบ
ระยะเวลำรำยงำนสิ้ นสุ ดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563) ต่ำงจำกมำตรฐำนงบกำรเงินสำหรับกิจกำรที่มีส่วนได้เสี ยสำธำรณะ (“Publicly
Accountable Entities”, “PAEs”) ที่เป็ นมำตรฐำนกำรเงินของ RBF ซึ่ งได้รับอนุ ญำตจำกสภำวิชำชี พกำรบัญชี ให้สำมำรถไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำเป็ นข้อบ่งชี้
กำรด้อยค่ำได้ ด้วยเหตุน้ ี RBF เลือกที่จะไม่นำที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็ นข้อบ่งชี้ กำรด้อยค่ำ ทำให้มูลค่ำสุ ทธิทำงบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ไอบิส สไตล์
เชี ยงใหม่ ในงบกำรเงินรวมของ RBF จะมีค่ำไม่เท่ำกับมูลค่ำในงบกำรเงินของบริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด โดยในงบกำรเงินรวมของ RBF มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะเท่ำกับ
241.30 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ผตู ้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั ได้ระบุไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ไว้ใจควำมว่ำ
“หลังจำกกำรสิ้ นสุ ดกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนดังกล่ำวในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะมีกำรรับรู ้ผลกระทบต่อรำยกำรรับรู ้กำรด้อยค่ำของอำคำร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
อย่ำงมีสำระสำคัญ สำหรับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2564 ที่กำลังจะถึงนี้” โดยกลุ่ม RBF จะรับรู ้กำไร (ขำดทุน) จำกกำรด้อยค่ำไปจำก
มูลค่ำทำงบัญชีของงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
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บริ ษทั ได้ว่ำจ้ำงผูป้ ระเมิ นรำคำอิ สระเพื่อประเมินรำคำสิ ทธิ กำรเช่ ำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ ำ) และ
อำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
บริษัทผู้ประเมิน
บจก.สยามแอพเพรซัล แอนด์
บจก.ชาเตอร์ แวลูเอชั่ น แอนด์
เซอร์ วสิ
คอนซัลแตนท์
นำยวรชิต สุ รกำรวิทย์
นำยจีรวัฒน์ นฤมิตร
รายชื่ อผู้ประเมินหลัก
(ผูป้ ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.062)
(ผูป้ ระเมินชั้นวุฒิ วฒ.228)
ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินที่ได้รับควำม
ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมินที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร เห็นชอบจำกสำนักงำน
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
12 ตุลำคม 2563
10 ตุลำคม 2563
วันทีอ่ อกรายงาน
1 ตุลำคม 2563
วันทีส่ ารวจและทาการประเมิน 12 ตุลำคม 2563
เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ
เพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ
วัตถุประสงค์ ในการประเมิน
ใช้วธิ ีวเิ ครำะห์จำกรำยได้
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ใช้วธิ ีวเิ ครำะห์จำกรำยได้
(Income Approach) เป็ นเกณฑ์
(Income Approach) เป็ นเกณฑ์
มูลค่ า
168,606,000 บำท
174,900,000 บำท
ราคาประเมินมูลค่ าทรัพย์ สิน
ผลกำรดำเนิ นงำนและข้อมูลสำคัญจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่จดั ทำเพื่อกำรบริ หำร (Separated Managerial
Accounting) ของโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่
(หน่ วย: บาท เว้ นแต่ เป็ นอื่นระบุไว้ )

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อัตรำกำรเข้ำพัก (%)
รายได้

65.68%
69,975,031

54.54%
55,815,968

27.86%
27,773,910

ต้นทุนขำย
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น

(71,942,447)
(1,967,416)

(63,254,018)
(7,438,051)

(44,519,405)
(16,745,496)

242,508
(26,543,229)

281,786
(25,122,844)

152,952
(15,345,336)

(28,268,137)

(5,342,941)
(37,622,050)

(62,259,918)
(94,197,797)

(6,977,103)

(4,720,712)

(2,878,698)

(35,245,241)

(42,342,761)

(97,076,495)

รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
กาไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบีย้ จ่ ายและภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่ำย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
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5. การคานวณขนาดรายการ
5.1 การคานวณขนาดรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
กำรคำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ บริ ษทั คำนวณขนำดรำยกำรจำกงบ
กำรเงิ นงวดล่ ำสุ ดของบริ ษทั ก่ อนวันที่ ทำรำยกำร สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดข้อมู ล ทำง
กำรเงินที่สำคัญ ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้ อมูลทางการเงิน RBF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
หนี้สินรวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
สิ นทรัพย์ ทมี่ ีตัวตนสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ 12 เดือนย้อนหลัง
(ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2563)
มูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ ทจี่ าหน่ าย

เกณฑ์ การคานวณ
ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่ำ
สิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ
2. เกณฑ์กำไรสุ ทธิ

3. เกณฑ์มูลค่ำรวม
สิ่ งตอบแทน
4. เกณฑ์มูลค่ำหุ น้
ทุน

วิธีการคานวณขนาดรายการ

ล้านบาท
4,883.40
38.85
794.58
(2.12)
4,052.08
519.02
319.60

ผลการคานวณขนาดรายการ

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

ไม่ตอ้ งคำนวณ เนื่ องจำกไม่ได้
เป็ นกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์
ประเภทหุ ้นสำมัญ
(กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ที่ทำรำยกำร) x ไม่ตอ้ งคำนวณ เนื่ องจำกไม่ได้
สัดส่ วนกำรเข้ำถือหุ น้ x 100
เป็ นกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์
กำไรสุ ทธิ จำกกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั จดทะเบียน ประเภทหุ ้นสำมัญ
มูลค่ำรำยกำรที่จ่ำยหรื อได้รับ x 100
272.00 = 5.57%
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั จดทะเบียน
4,883.40
จำนวนหุ ้นที่บริ ษทั ออกเพื่อชำระค่ำสิ นทรัพย์ x 100 ไม่ตอ้ งคำนวณ เนื่องจำกเป็ น
จำนวนหุ ้นที่ชำระแล้วของบริ ษทั จดทะเบียน
รำยกำรจำหน่ำยไปเพื่อสิ นทรัพย์
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จำกกำรคำนวณขนำดรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ขำ้ งต้น พบว่ำขนำดรำยกำรตำมเกณฑ์มูลค่ำรวมสิ่ งตอบแทนมี
ขนำดสู งสุ ด ซึ่งมีขนำดร้อยละ 5.57 (บริ ษทั ไม่มีกำรทำรำยกำรจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ำกำรทำ
รำยกำรครั้งนี้) บริ ษทั จึงไม่ได้มีหน้ำที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมประกำศรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์
5.2 การคานวณขนาดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กำรคำนวณขนำดรำยกำรตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน บริ ษทั คำนวณขนำดรำยกำรจำกงบกำรเงินงวดล่ำสุ ดของ
บริ ษทั ก่อนวันที่ทำรำยกำร สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงิน RBF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวม
4,883.40
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
38.85
หนี้สินรวม
794.58
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
(2.12)
4,052.08
สิ นทรัพย์ ทมี่ ีตัวตนสุ ทธิ
มูลค่ำ ร้อยละ 0.03 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
1.22
มูลค่ำ ร้อยละ 3.00 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ
121.56
กรอบล่างของการคานวณขนาดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
1.22
(เลือกใช้ ค่าสู งระหว่ าง 0.03% ของ NTA หรื อ 1.22 ล้านบาท)
กรอบบนของการคานวณขนาดรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (เลือกใช้
121.56
ค่ าสู งระหว่ าง 3.00% ของ NTA หรื อ 121.56 ล้านบาท
มูลค่ าการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
มูลค่ าการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
272.00 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.71
กำรขำยสิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) ของมูลค่ าสิ นทรัพย์ ทมี่ ีตัวตนสุ ทธิของ
และอำคำรสิ่ งปลูกสร้ำง มูลค่ำรวม 272.00 ล้ำนบำท
บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563
ขนาดรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
รายการขนาดใหญ่
(มูลค่ า > 3.00% ของ NTA)
ทั้งนี้ รำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำรมี
มู ล ค่ ำ กำรท ำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน รวม 272.00 ล้ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ นขนำดกำรท ำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน รวม
ร้อยละ 6.71 ของมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ซึ่ งมีมูลค่ำสู งกว่ำเกณฑ์กำหนดขนำดรำยกำรที่ 121.56 ล้ำน
บำท (ร้อยละ 3.00 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ) จึงถื อเป็ นกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันขนำดใหญ่ ดังนั้น บริ ษทั จึง
ต้องปฎิ บตั ิตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำร
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ที่เกี่ยวโยงกัน และประกำศ คณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูล
และกำรปฎิบตั ิกำรของบริ ษทั จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบริ ษทั มีหน้ำที่
ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1) จัดทำรำยงำนและเปิ ดเผยสำรสนเทศกำรเข้ำทำรำยกำรของบริ ษทั ต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และกำรดำเนินกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) แต่ ง ตั้ง ที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ นอิ ส ระเพื่ อให้ค วำมเห็ นตำมที่ ก ำหนดในประกำศรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน
โดยจัดส่ งรำยงำนควำมเห็ นของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ นอิสระให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจำรณำพร้ อมกับจัดส่ ง
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งให้ บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วสิ เซส จำกัด ซึ่งเป็ น
ที่ ปรึ กษำทำงกำรเงิ นที่ ได้รับควำมเห็ นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ เพื่อทำบทบำทเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรเงินอิสระในกำรให้ควำมเห็นแก่ผถู ้ ือหุ น้
3) จัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิให้เข้ำทำรำยกำรดังกล่ำว โดยจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุ ม ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน ก่อนวันประชุ มผู ้
ถือหุน้
6. มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน และ วิธีและเงื่อนไขในการชาระเงิน
รำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร คู่สัญญำ
ทั้ง 2 ฝ่ ำยตกลงซื้ อขำยทรัพย์สินทั้ง 2 รำยกำรในมูลค่ำรวม 272.00 ล้ำนบำท โดยผูซ้ ้ื อตกลงที่จะชำระมูลค่ำซื้ อขำยแก่
ผูข้ ำยในครั้งเดียว ณ วันโอนกรรมสิ ทธิ์ ซึ่ งทั้ง 2 ฝ่ ำยตกลงกำหนดวันโอนกรรมสิ ทธิ์ ภำยใน 30 มิถุนำยน 2564 เว้นแต่
คู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำยตกลงร่ วมกันเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อขยำยระยะเวลำดังกล่ำวออกไป ซึ่ งผูข้ ำยจะนำเงินเข้ำบัญชี
เงินฝำกธนำคำรของผูซ้ ้ื อในวันโอนกรรมสิ ทธิ์ ดงั กล่ำว ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้ง 2 รำยกำรมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) วัสดุอุปกรณ์ และอำคำรสิ่ งปลูกสร้ำงของโรงแรม
โนโวเทล ชุ มพร บีช รี สอร์ ท แอนด์ กอล์ฟ ที่ลงทุนโดยบริ ษทั ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จำกัด
(“TFF”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ให้แก่บริ ษทั เจ.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด (“JPS”) คิดเป็ นมูลค่ำรวม
ทั้งสิ้ น 87.00 ล้ำนบำท
2. สิ ทธิ กำรเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง (สิ ทธิ ของผูเ้ ช่ำ) วัสดุอุปกรณ์ และอำคำรสิ่ งปลูกสร้ำงของโรงแรม
ไอบิส สไตล์ เชี ยงใหม่ ที่ลงทุนโดยบริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด (“PFC”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ให้แก่ บริ ษทั ริ เวอร์ แคว โบตำนิก กำร์ เด้น จำกัด (“RKBG”) คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 185.00 ล้ำนบำท
หมำยเหตุ : บริ ษ ัท ท ำสั ญ ญำเช่ ำ จำกเจ้ำ ของกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ได้แ ก่ ดร.สมชำย รั ต นภู มิ ภิ ญ โญ และ นำงเพ็ช รำ
รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ บุคคลผูเ้ กี่ยวข้องของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยจำกธุ รกรรมนี้
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7. เหตุผล ความจาเป็ น และผลประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการเข้ าทาธุรกรรม
ในอดีตทำงบริ ษทั ได้เคยพิจำรณำจัดโครงสร้ำงเพื่อเตรี ยมนำบริ ษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ในประเด็น
กำรจำหน่ำยธุ รกิจโรงแรมออกจำกกลุ่มบริ ษทั ที่จะทำกำรจดทะเบียนเข้ำซื้ อขำยในตลำดหลักทรัพย์ให้กบั ประชำชน
เป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่ งเมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรจำหน่ำยธุ รกิจโรงแรมออกไปนั้นจะทำให้มี
ภำระภำษี และค่ำใช้จ่ำยกำรโอนค่อนข้ำงสู ง ซึ่ งกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นและบริ ษทั ไม่มีควำมพร้ อมที่จะดำเนิ นกำร ณ เวลำนั้น
กอปรกับในช่ วงนั้นบริ ษทั ยังคำดว่ำจะสำมำรถเข้ำไปดำเนิ นกำรให้กลุ่ มธุ รกิ จโรงแรมมี ผลประกอบกำรดี ข้ ึ นได้
อย่ำ งไรก็ ตำม ในช่ วงระยะเวลำที่ ผ่ำ นมำตั้ง แต่ บ ริ ษ ทั ได้ท ำกำร IPO กลุ่ ม ธุ รกิ จโรงแรมประสบผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ฝนที
ุ่ ่เชียงใหม่ (ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่) อีกทั้งเกิดสถำนกำรณ์โรคระบำด Covid19 ทำให้ผลประกอบกำรของโรงแรมไม่เป็ นไปตำมแผนงำนที่ต้ งั ใจไว้ และยังไม่มีควำมแน่ นอนในกำรฟื้ นตัวของ
กลุ่ ม ธุ รกิ จโรงแรม อี ก ทั้ง เพื่ อให้โครงสร้ ำ งธุ รกิ จมี ค วำมชัดเจนในธุ รกิ จหลัก ของบริ ษทั บริ ษ ทั จึ ง พิ จำรณำที่ จะ
ดำเนิ นกำรจำหน่ ำ ยธุ รกิ จโรงแรมออกในช่ วงเวลำนี้ อันน่ ำ จะเป็ นประโยชน์ ก ับ บริ ษ ทั และผูถ้ ื อหุ ้นในระยะยำว
ดังนั้นฝ่ ำยบริ หำรจึงมีควำมเห็นดังนี้
7.1 กำรจำหน่ ำยทรั พย์สิ นในครั้ ง นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกำรปรั บ โครงสร้ ำงธุ รกิ จของกลุ่ ม บริ ษทั โดยเป็ นกำร
ดำเนิ นกำรตำมกลยุทธ์ และนโยบำยของบริ ษทั ที่ จะมุ่งเน้นกำรดำเนิ นธุ รกิ จหลักที่ บริ ษทั มีควำมเชี่ ย วชำญ
กล่ำวคือ ธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยวัตถุดิบที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในอำหำร (Food Ingredients) และเพื่อให้สะท้อน
ผลกำรดำเนิ นงำนของธุ รกิจหลักได้อย่ำงชัดเจน ซึ่ งบริ ษทั มีแผนที่จะมุ่งเน้นที่กำรดำเนิ นกลุ่มธุ รกิจหลักของ
บริ ษทั ณ ปั จจุบนั โดยปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะดำเนิ นธุ รกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจหลัก แต่ท้ งั นี้
หำกบริ ษทั พบโอกำสในกำรลงทุ นธุ รกิ จใหม่ที่เกี่ ยวข้องทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมกับกลุ่มธุ รกิ จหลัก หรื อ
ธุ รกิจอื่นที่มีควำมน่ำสนใจ และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสู งสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ ได้ และไม่เป็ นธุ รกิจที่
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริ ษทั จะทำกำรพิจำรณำเป็ นรำยกรณี ไป
7.2 กำรจำหน่ำยไปครั้งนี้ ทำให้กลุ่มบริ ษทั ไม่ตอ้ งแบกรับผลขำดทุนของโรงแรมทั้ง 2 แห่ ง (รำยละเอียดผลกำร
ดำเนิ นงำนแสดงในส่ วน 4. รำยละเอียดทรัพย์สินที่จะจำหน่ำยไป) นอกจำกนี้ กำรเข้ำทำธุ รกรรมดังกล่ำว ยัง
เป็ นกำรรับมือกับผลกระทบที่เกิ ดขึ้นจำกกำรแพร่ ระบำดของเชื้ อไวรัส COVID-19 ณ ปั จจุบนั ที่ส่งผลให้
ผูป้ ระกอบกำรธุ รกิ จโรงแรมขำดรำยได้อย่ำ งฉับพลัน และทำให้ภำพรวมของธุ รกิ จโรงแรมหดตัว อย่ำ ง
รุ นแรงอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่ งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดในช่วงที่ผำ่ น
มำ และคำดว่ำอำจใช้เวลำ 2-3 ปี ก่อนที่ธุรกิจโรงแรมจะฟื้ นตัวอย่ำงสมบูรณ์ได้
7.3 หำกไม่มีธุรกรรมจำหน่ ำยไป คำดว่ำจะมีกำรรับรู ้ ผลกระทบต่อรำยกำรรับรู ้ กำรด้อยค่ำของอำคำร อุปกรณ์
และสิ นทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้ อย่ำ งมี ส ำระส ำคัญ ส ำหรั บ หน่ วยสิ นทรั พ ย์ที่ ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดของกลุ่ ม ธุ รกิ จ
โรงแรมในไตรมำสที่ 1 พ.ศ. 2564 ที่ กำลังจะถึ งนี้ หลังจำกกำรสิ้ นสุ ดกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
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เพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ออก
โดยสภำวิชำชีพบัญชี (มำตรำกำรผ่อนปรนดังกล่ำว ได้อนุญำตให้กิจกำรที่ได้รับผลกระทบสำมำรถเลือกที่จะ
ไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็ นข้อบ่งชี้กำรด้อยค่ำได้ สำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน
สิ้ นสุ ดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563)
7.4 ที่ดินซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมทั้ง 2 แห่ ง เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ประเภทสิ ทธิ กำรเช่ำ (Leasehold)/1 ซึ่ งมีระยะเวลำใน
กำรเช่ำจำกัด/2 ส่ งผลให้กำรจำหน่ำยทรัพย์สินโรงแรมเป็ นไปได้ยำก เนื่ องจำกทำให้ผซู ้ ้ื อสำมำรถซื้ อได้เพียง
สิ ทธิ ในกำรเช่ำเท่ำนั้น
หมำยเหตุ: /1 - บริ ษทั ทำสัญญำเช่ำจำกเจ้ำของกรรมสิ ทธิ์ ที่ดิน ได้แก่ ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ และ นำงเพ็ชรำ รัตน
ภูมิภิญโญ กรรมกำร ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ บุคคลผูเ้ กี่ยวข้องของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยจำกธุ รกรรมนี้
/2
– สิ ทธิ กำรเช่ำของที่ดินที่ต้ งั ของโรงแรมโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รี สอร์ท แอนด์ กอล์ฟ มีอำยุสัญญำ
ทั้งหมด 20 ปี อำยุสัญญำตั้งแต่ 1 ตุ ลำคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2581 อำยุสัญญำคงเหลื อ ณ วันประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 เท่ำกับ 17 ปี 7 เดือน 4 วัน ส่ วนสิ ทธิ กำรเช่ ำ
ของที่ดินที่ต้ งั ของโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชี ยงใหม่ มีอำยุสัญญำทั้งหมด 20 ปี อำยุสัญญำตั้งแต่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 –
30 กันยำยน พ.ศ. 2581 อำยุสัญญำคงเหลือ ณ วันประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2564 เท่ำกับ 17 ปี 7 เดือน 4 วัน
8. แผนการใช้ เงินทีไ่ ด้ รับจากการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
เงินที่ได้จำกกำรจำหน่ำยกิจกำรโรงแรมในครั้งนี้ บริ ษทั จะนำไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการตกลงเข้ าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ไม่รวม ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ นำงเพ็ชรำ
รัตนภูมิภิญโญ พ.ท.พญ.จัณจิดำ รัตนภูมิภิญโญ และพญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมกำร 4 ท่ำนที่มีส่วนได้เสี ยไม่ได้
เข้ำร่ วมประชุ มและไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็ นว่ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่มี
ควำมเหมำะสม สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เนื่องจำกเป็ นกำรดำเนินกำรตำมกำรปรับปรุ งแผน
ธุ รกิจและกลยุทธ์ของบริ ษทั ที่จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงผลกำไรจำกธุ รกิจหลักของบริ ษทั
ทั้งนี้ รำคำซื้ อขำยกิ จกำรโรงแรมที่มูลค่ำรวม 272.00 ล้ำนบำท โดยเป็ นรำคำซื้ อขำยที่ท้ งั สองฝ่ ำยตกลงกัน
มีรำยละเอียดดังนี้
1. โรงแรม โนโวเทล ชุ มพร บีช รี สอร์ ท แอนด์ กอล์ฟ เท่ำกับ 87.00 ล้ำนบำท ซึ่ งอยูร่ ะหว่ำงช่วงรำคำประเมิน
มูลค่ำทรัพย์สินจำกบริ ษทั สยำมแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วสิ จำกัด ฉบับเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 ซึ่ งเท่ำกับ
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88.75 ล้ำนบำท และรำคำประเมินมูลค่ำทรัพย์สินจำกบริ ษทั ชำเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ฉบับเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2563 ซึ่ งเท่ำกับ 84.33 ล้ำนบำท
2. โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชี ยงใหม่ เท่ำกับ 185.00 ล้ำนบำท โดยเป็ นรำคำขำยที่ สูงกว่ำ รำคำประเมิ นมู ล ค่ ำ
ทรัพย์สินจำกบริ ษทั สยำมแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์ วสิ จำกัด ฉบับเมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2563 ซึ่ งเท่ำกับ 168.61
ล้ำนบำท และรำคำประเมินมูลค่ำทรัพย์สินจำกบริ ษทั ชำเตอร์ แวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ฉบับ
เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2563 ซึ่ งเท่ำกับ 174.90 ล้ำนบำท
คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงมีควำมเห็นว่ำกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลดี แล้ว โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
- รำคำซื้ อขำยที่ท้ งั สองฝ่ ำยตกลงกัน เป็ นรำคำที่สูงกว่ำรำคำประเมินเฉลี่ยจำกผูป้ ระเมินรำคำอิสระทั้ง 2 รำย
ซึ่ งผูป้ ระเมินอสังหำริ มทรัพย์ท้ งั 2 รำยนั้น เป็ นผูป้ ระเมินที่ อยู่ในรำยชื่ อบริ ษทั ประเมินมูลค่ำทรัพย์สิ นใน
ตลำดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับควำมเห็ นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลัก ทรั พ ย์ นอกจำกนั้นแล้วในรำยงำนควำมเห็ นของที่ ปรึ ก ษำทำงกำรเงิ นอิ สระ ที่ ถู ก จัดท ำโดยบริ ษทั
แกรนท์ ธอนตัน เซอร์ วิ ส เซส จ ำกัด ซึ่ งเป็ นที่ ป รึ ก ษำทำงกำรเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ น ชอบส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์น้ นั ได้ให้ควำมเห็ นว่ำกำรทำรำยเกี่ ยวโยงดังกล่ ำวมี
ควำมเหมำะสมของรำคำและเงื่อนไข จำกกำรพิจำรณำรำยละเอียดที่ผปู ้ ระกอบวิชำชีพ ที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ แสดงควำมเห็ น มำทั้ง หมดนั้ น
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็ นว่ำรำคำและเงื่ อนไขของกำรเข้ำทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลดีแล้ว ตำม
รำยละเอียดจำกผูป้ ระกอบวิชำชีพที่ฝ่ำยบริ หำรเสนอมำ
- สำหรับควำมจำเป็ นในกำรจำหน่ำยให้กบั บุคคลเกี่ยวโยงนั้น ทำงคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้รับรำยละเอียดจำก
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ว่ำเนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมโรงแรมในวงกว้ำง
ประกอบกับที่ดิน ที่เป็ นที่ต้ งั ของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ประเภทสิ ทธิ กำรเช่ำ ส่ งผลให้กำรจำหน่ำย
สิ นทรัพย์โรงแรมเป็ นไปได้ยำก เนื่ องจำกทำให้ผซู ้ ้ื อได้เพียงสิ ทธิ ในกำรเช่ำเท่ำนั้น ซึ่ งแม้แต่บริ ษทั เอเอพีซี
(ประเทศไทย) จำกัด ในฐำนะผูบ้ ริ หำรโรงแรม ซึ่งตำมสัญญำบริ หำรโรงแรมมีขอ้ ตกลงเรื่ องสิ ทธิที่จะปฏิเสธ
ก่ อ น (Right of First Refusal) /1 กับ ทำงบริ ษ ัท ก็ แ จ้ง เจตจ ำนงค์ ไ ม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะซื้ อ กับ ทำงบริ ษ ัท แล้ ว
นอกจำกนั้ น ฝ่ ำยบริ หำรได้ แ จ้ง ต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษัท ว่ ำ ได้ มี ก ำรสอบถำมไปยัง บริ ษัท นำยหน้ ำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อเสนอขำย แต่ไม่มีกำรตอบรับจำกบริ ษทั นำยหน้ำอสังหำริ มทรัพย์ ทำงคณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้พิจำรณำประโยชน์ที่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับ ตำมรำยละเอียดที่ ฝ่ำยบริ หำรได้แจ้ง และควำม
จำเป็ นในกำรจำหน่ำยไปให้บุคคลเกี่ยวโยงที่ทำงฝ่ ำยบริ หำรเสนอมำแล้ว คณะกรรมกำรบริ ษทั มีควำมเห็ นว่ำ
กำรจำหน่ำยไปแก่บุคคลเกี่ยวโยงมีควำมสมเหตุสมผลตำมรำยละเอียดที่ฝ่ำยบริ หำรเสนอมำ
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คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำและให้ควำมเห็นรำยกำรเกี่ ยวโยงดังกล่ำวโดยยึดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เป็ นสำคัญ กำรเสนอวำระนี้ ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้พิจำรณำอนุ มตั ิควำมเหมำะสมของ
กำรเข้ำทำรำยกำรเกี่ ยวโยงดังกล่ ำวที่ บริ ษทั ได้เข้ำทำกับ JPS และ RKBG เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี
ดังนั้นจึงมีควำมเห็นเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ ควรพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำรำยกำรเกี่ยวโยงกันดังกล่ำว
หมำยเหตุ: /1 - ข้อตกลงเรื่ องสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) กล่ำวคือ ในกรณีที่บริ ษทั มีควำมประสงค์จะจำหน่ำย หรื อ โอนสิ ทธิในทรัพย์ดงั กล่ำวให้แก่บุคคลอื่น ทำงบริ ษทั
จำเป็ นต้องทำหนังสื อแจ้งไปยังผูบ้ ริ หำรโรงแรมให้พิจำรณำก่อนเป็ นอันดับแรก หำกผูบ้ ริ หำรโรงแรมปฎิเสธที่จะยืน่ ข้อเสนอ บริ ษทั ถึงจะสำมำรถจำหน่ำย หรื อ โอนสิ ทธิในทรัพย์ดงั กล่ำว
ให้แก่บุคคลอื่นได้

10. ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ที่ แ ตกต่ า งจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณีกรรมการดังกล่าวงดออกเสี ยง
- ไม่มี 11. ข้ อมูลบริษัทและการดาเนินงานโดยสรุ ป
ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
รายการ
ชื่อบริ ษทั
เลขทะเบียนบริ ษทั
ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่
ประเภทธุ รกิจ

ทุนจดทะเบียน

รายละเอียด
บริ ษทั อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลำย จำกัด (มหำชน)
0107561000374
เลขที่ 3395 ซอยลำดพร้ ำว 101 (วัดบึ งทองหลำง) ถนนลำดพร้ ำว แขวง
คลองจัน่ เขตบำงกะปิ กรุ งเทพมหำนคร 10240
ผลิตและจำหน่ำยวัตถุที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในอำหำร (Food Ingredients) หลำย
กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่น (Flavour) และสี ผสมอำหำร ซึ่ งรวมถึงวัตถุ
แต่งกลิ่นที่นำไปเป็ นส่ วนผสมในน้ ำหอมและเครื่ องสำอำง 2) กลุ่มแป้ งและ
ซอส 3) กลุ่ มผลิ ตภัณฑ์อบแห้ง 4) กลุ่ มผลิ ตภัณฑ์อำหำรแช่ แข็ง 5) กลุ่ ม
บรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก และ 6) กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ซ้ื อมำและจำหน่ ำยไป ซึ่ งเป็ น
สิ นค้ำประเภท Food Additive อำทิ สำรกันบูด สำรกันรำ กรดมะนำว เป็ น
ต้น รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก
นอกจำกธุ รกิจดังกล่ำว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้ลงทุนในธุ รกิจโรงแรม 2
แห่ ง คือ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชี ยงใหม่ และโรงแรมโนโวเทล ชุ มพร บีช
รี สอร์ท แอนด์ กอล์ฟ /1
2,000 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ น 2,000 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 1.00 บำทต่อหุ น้

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

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
รายการ

รายละเอียด
ทุนชำระแล้ว
2,000 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ น 2,000 ล้ำนหุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 1.00 บำทต่อหุ น้
วันจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 24 ตุลำคม 2562
หมำยเหตุ: /1 – หำกบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิรำยกำรเกี่ยวโยงดังที่ได้กล่ำวไปในสำรสนเทศฉบับนี้ จำกกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น กำรจำหน่ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะทำให้บริ ษทั ไม่มีกำรประกอบธุ รกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่ งบริ ษทั มีแผนที่จะมุ่งเน้นที่กำรดำเนิ นกลุ่มธุรกิจหลักของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั โดยปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะ
ดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจหลัก แต่ท้ งั นี้หำกบริ ษทั พบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมกับกลุ่มธุ รกิจหลัก หรื อธุรกิจอื่นที่มีควำมน่ำสนใจ
และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสู งสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นได้ และไม่เป็ นธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริ ษทั จะทำกำรพิจำรณำเป็ นรำยกรณีไป

ลักษณะกำรประกอบธุ รกิจของบริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จผลิ ตและจำหน่ ำยวัตถุ ที่ใช้เป็ นส่ วนผสมในอำหำร (Food Ingredients)
โดยแบ่งเป็ นผลิ ตภัณฑ์หลำยกลุ่มดังนี้ 1) กลุ่มวัตถุ แต่งกลิ่ น (Flavour) และสี ผสมอำหำร ซึ่ งรวมถึ งวัตถุ แต่งกลิ่ นที่
นำไปเป็ นส่ วนผสมในน้ ำหอมและเครื่ องสำอำง 2) กลุ่มแป้ งและซอส 3) กลุ่มผลิ ตภัณฑ์อบแห้ง 4) กลุ่มผลิ ตภัณฑ์
อำหำรแช่แข็ง 5) กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก และ 6) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ื อมำและจำหน่ำยไปซึ่ งเป็ นสิ นค้ำประเภท Food
Additive อำทิ สำรกันบูด สำรกันรำ กรดมะนำว เป็ นต้น รวมถึงนมผง และปลอกไส้กรอก โดยซื้ อจำกผูผ้ ลิตรำยอื่น
หรื อ น ำเข้ำ จำกต่ ำ งประเทศ มำจ ำหน่ ำ ยให้ ก ับ ลู ก ค้ำ ที่ น ำไปใช้ใ นอุ ต สำหกรรมอำหำร อุ ต สำหกรรมเครื่ องดื่ ม
อุตสำหกรรมยำ และอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ นอกจำกกำรผลิตและจำหน่ำยให้กบั ลูกค้ำตำมที่กล่ำวแล้ว บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยยังผลิ ตและจำหน่ ำยสิ นค้ำให้กบั กลุ่มลูกค้ำผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมตำมคำสั่งซื้ อ (Made to order)
เป็ นหลัก และจำหน่ ำยให้กบั กลุ่มลู กค้ำผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมและกลุ่มลู กค้ำธุ รกิ จค้ำปลี กขนำดใหญ่ที่สั่ง
ผลิตในรู ปแบบ OEM (Original Equipment Manufacture) นอกจำกนี้ ยังผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำสิ นค้ำ
“อังเคิลบำร์นส์” “เบสท์ โอเดอร์ ” “super-find” “ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์
ประเภทแป้ งประกอบอำหำร เกล็ดขนมปั ง วัตถุ แต่งกลิ่ นและรส สี ผสมอำหำร น้ ำหวำนเข้มข้น และอำหำรแช่ แข็ง
เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทัว่ ถึง
ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีโรงงำนผลิตวัตถุผสมอำหำรตำมที่กล่ำวและผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก รวม 10
โรงงำน ตั้งอยูท่ ี่ซอยลำดพร้ำว 101 จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร 1 แห่ ง จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นโครงกำร
แฟคตอรี่ แลนด์วงั น้อย 1 แห่ ง อยู่ในนิ คมอุตสำหกรรมไฮเทค 5 แห่ ง อยู่ในอำเภอสันทรำย จังหวัดเชี ยงใหม่ 1 แห่ ง
อยู่ในเมืองลองอำน ประเทศเวียดนำม 1 แห่ ง และตั้งอยู่ในจังหวัดจำกำร์ ตำ ประเทศอินโดนี เซี ย 1 แห่ ง โดยแต่ละ
โรงงำนใช้เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย มีกระบวนกำรผลิ ตที่ได้มำตรฐำนสำกล อำทิ มำตรฐำนรับรองเกี่ ยวกับ
สุ ข ลัก ษณะและข้อ ก ำหนดกำรผลิ ต (Good Manufacturing Practice Practice : GMP) มำตรฐำนรั บ รองวิ เ ครำะห์
อันตรำยและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis & Critical Control Points : HACCP) มำตรฐำน British Retail
Consortium (BRC) มำตรฐำน Food Safety System Certification (FSSC) 22000 มำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์ HALAL และ
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มำตรฐำนระบบบริ หำรงำนคุณภำพ (ISO 9001) ทำให้ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับควำมไว้วำงใจจำก
ลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ
ปั จจุ บนั บริ ษทั มี บริ ษทั ย่อยรวม 10 บริ ษทั ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยในประเทศไทย 4 บริ ษทั เวียดนำม 1
บริ ษทั อินโดนีเซีย 2 บริ ษทั จีน 1 บริ ษทั สิ งคโปร์ 1 บริ ษทั และประเทศญี่ปุ่น 1 บริ ษทั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีกำร
ส่ งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศมำเลเซี ย อินโดนี เซี ย ลำว กัมพูชำ เวียดนำม เมียนมำร์ ประเทศแถบตะวันออกกลำง
และเอเชี ยใต้ ทั้งสหรัฐอำหรับเอมิเรต คู เวต อินเดี ย ปำกี สถำน ออสเตรเลี ย ญี่ปุ่น จีน รัสเซี ย อังกฤษ เยอรมัน และ
สหรัฐอเมริ กำ เป็ นต้น
นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อยยังได้ลงทุนในธุ รกิ จโรงแรม 2 แห่ ง ได้แก่ 1) โรงแรมโนโวเทล ชุ มพร บีช รี สอร์ ท
แอนด์ กอล์ฟ โดยลงทุนผ่ำนบริ ษทั ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร๊ นซ์ จำกัด (“TFF”) และ 2) โรงแรม ไอบิส สไตล์
เชียงใหม่ โดยลงทุนผ่ำนบริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด (“PFC”) /1
หมำยเหตุ: /1 – หำกบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิรำยกำรเกี่ยวโยงดังที่ได้กล่ำวไปในสำรสนเทศฉบับนี้ จำกกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น
กำรจำหน่ำยไปซึ่งสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะทำให้บริ ษทั ไม่มีกำรประกอบธุ รกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่งบริ ษทั มีแผนที่จะมุ่งเน้นที่กำรดำเนิ นกลุ่มธุ รกิจหลักของบริ ษทั ณ ปัจจุบนั
โดยปัจจุบนั บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะดำเนิ นธุ รกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจหลัก แต่ท้ งั นี้หำกบริ ษทั พบโอกำสในกำรลงทุนธุ รกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อม
กับกลุ่ ม ธุ รกิ จ หลัก หรื อธุ รกิ จ อื่ นที่ มี ค วำมน่ ำ สนใจ และสำมำรถสร้ ำ งผลตอบแทนสู งสุ ด ต่อบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นได้ และไม่ เป็ นธุ รกิ จที่ ก่อให้เกิ ด ควำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์ บริ ษทั จะทำกำรพิจำรณำเป็ นรำยกรณี ไป

โครงสร้ำงรำยได้ของบริ ษทั
โครงสร้ างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
รำยได้จำกกำรขำย
1) วัตถุแต่งกลิ่นและสี ผสมอำหำร
2) กลุ่มแป้งและซอส
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง
4) อำหำรแช่แข็ง
5) กลุ่มบรรุ จภัณฑ์พลำสติก
6) ผลิตภัณฑ์ซ้ือมำเพื่อจำหน่ำย
รำยได้จำกกำรประกอบธุรกิจโรงแรม/1
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
รำยได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2561
ล้านบาท
2,632.52
995.54
948.69
156.69
101.13
44.48
385.99
105.73
2,738.25
11.34
2,749.59

ปี 2562
ร้ อยละ
95.74%
36.21%
34.50%
5.70%
3.68%
1.62%
14.04%
3.85%
99.59%
0.41%
100.00%

ล้านบาท
2,776.38
1,038.82
1,025.71
172.31
98.81
41.16
399.57
88.28
2,864.65
17.34
2,881.99

ปี 2563
ร้ อยละ
96.34%
36.05%
35.59%
5.98%
3.43%
1.43%
13.87%
3.06%
99.40%
0.60%
100.00%

ล้านบาท
3,116.38
1,185.49
1,147.36
178.23
87.97
24.30
493.02
55.70
3,172.08
15.19
3,187.27

ร้ อยละ
97.78%
37.19%
36.00%
5.59%
2.76%
0.76%
15.47%
1.75%
99.52%
0.48%
100.00%

หมำยเหตุ: /1 – หำกบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิรำยกำรเกี่ยวโยงดังที่ได้กล่ำวไปในสำรสนเทศฉบับนี้ จำกกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น กำรจำหน่ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะทำให้บริ ษทั ไม่มีกำรประกอบธุ รกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่ งบริ ษทั มีแผนที่จะมุ่งเน้นที่กำรดำเนิ นกลุ่มธุรกิจหลักของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั โดยปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะ
ดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจหลัก แต่ท้ งั นี้หำกบริ ษทั พบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมกับกลุ่มธุ รกิจหลัก หรื อธุรกิจอื่นที่มีควำมน่ำสนใจ
และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสู งสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นได้ และไม่เป็ นธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริ ษทั จะทำกำรพิจำรณำเป็ นรำยกรณีไป
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12. ผู้บริหารและรายชื่ อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นวันที่ 12 มีนาคม 2564
รำยชื่อผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
บริ ษทั มีรำยชื่อผูบ้ ริ หำร ณ วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ น้ ล่ำสุ ด วันที่ 12 มีนำคม 2564 ดังนี้
ลาดับ
รายชื่ อ
ตาแหน่ ง
1. ดร.สมชำย
รัตนภูมิภิญโญ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร /
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตลำดและวำงแผน (รักษำกำร)
2. นำงเพ็ชรำ
รัตนภูมิภิญโญ
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
3. นำยสุ รนำถ
กิตติรัตนเดช
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
4. นำยธีรพัฒน์
ญำณำธรกุล
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำร
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั มีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 รำยแรก ณ วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ น้ ล่ำสุ ด วันที่ 12 มีนำคม 2564 ดังนี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สั ดส่ วน
1. นำงเพ็ชรำ รัตนภูมิภิญโญ
556,031,000
27.80%
2. นำยสมชำย รัตนภูมิภิญโญ
556,030,900
27.80%
3. พ.ท.พญ. จัณจิดำ รัตนภูมิภิญโญ
160,159,000
8.01%
4. พญ.สนำธร รัตนภูมิภิญโญ
160,159,000
8.01%
5. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
110,289,009
5.51%
6. SAN-EI GEN F.F.I., INC.
60,000,000
3.00%
7. กองทุนเปิ ดไทยพำณิ ชย์หุน้ ระยะยำวปันผล 70/30 15,745,500
0.79%
8. นำยพะเนียง พงษธำ
14,033,700
0.70%
9. นำยชำย มโนภำส
12,280,000
0.61%
10. นำยสมชำย พิทกั ษ์กมั พล
10,790,000
0.54%
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13. รายการระหว่างกันในปี 2562 และ 2563
กิจกำรและบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอื่นแห่งหนึ่งหรื อมำกกว่ำ
หนึ่ งแห่ ง โดยที่บุคคลหรื อกิ จกำรนั้นมีอำนำจควบคุ มบริ ษทั หรื อถู กควบคุ มโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุ ม
เดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ดำเนิ นธุ รกิจกำรลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้ำของ ส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญเหนื อกิ จกำร ผูบ้ ริ หำรสำคัญรวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริ ษทั ตลอดจนสมำชิ กในครอบครั วที่
ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอำจมีข้ ึนได้ตอ้ งคำนึ งถึงรำยละเอียดของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
บริ ษทั ถูกควบคุมโดยกลุ่มครอบครัวรัตนภูมิภิญโญ ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั ประกอบกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นได้แก่
นำยสมชำย รัตนภูมิภิญโญ นำงเพ็ชรำ รัตนภูมิภิญโญ แพทย์หญิงจัณจิดำ รัตนภูมิภิญโญ และแพทย์หญิงสนำธร รัตน
ภูมิภิญโญ ซึ่ งถือหุ น้ ในบริ ษทั รวมกันร้อยละ 71.62 ณ วันกำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ น้ ล่ำสุ ด วันที่ 12 มีนำคม 2564
รายชื่ อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
R&B Food Supply Vietnam Limited Liability Company
PT RBFood Supply Indonesia
บริ ษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็ นซ์ จำกัด
บริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
บริ ษทั เบสท์ โอเดอร์ จำกัด
PT RBFood Manufaktur Indonesia
Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd.
บริ ษทั เจ.พี.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด
บริ ษทั พอร์ต พลัส จำกัด
บริ ษทั โกลเบิล ไทรอัมพ์ จำกัด
บริ ษทั ทรำนส์ลูเซ็นส์ จำกัด
บริ ษทั แดฟเน่ จำกัด
บริ ษทั โบตำนิค ดีไลท์ จำกัด
บริ ษทั เพชรเพิ่มสิ น จำกัด

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่ำงปี 2562 และ 2563 กลุ่มกิจกำรและบริ ษทั มีรำยกำรกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรค้ำดังกล่ำว
เป็ นไปตำมเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงกิ จกำรตำมปกติของกำรดำเนิ นธุ รกิ จ และเป็ นไปตำมเงื่ อนไขกำรค้ำตำมปกติ
ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
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R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
ประเภทรายการ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำบริ กำร
รำยได้อื่น - ค่ำคอมมิชชัน่
รำยได้ดอกเบี้ย
ซื้อสิ นค้ำ
ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ค่ำเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำน
ค่ำบริ กำร
ค่ำคอมมิชชัน่
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์
รำคำต้นทุนบวกกำไร
รำคำตำมสัญญำ ซึ่งได้มำจำกกำรประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ใกล้เคียงรำคำตลำด
รำคำต้นทุนบวกกำไร
รำคำตำมสัญญำ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละของยอดขำย
รำคำตำมสัญญำ
รำคำทุนบวกกำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์
รำคำตำมสัญญำ ซึ่งได้มำจำกกำรประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ใกล้เคียงรำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ ซึ่งได้มำจำกกำรประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ใกล้เคียงรำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ ซึ่งได้มำจำกกำรประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระที่ใกล้เคียงรำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละของยอดขำย
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและบริ กำร
ประเภทรายการ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
บริ ษทั ย่อย
รำยได้จำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ค่ำเช่ำ
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ค่ำบริ กำรและรำยได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ดอกเบี้ย
บริ ษทั ย่อย
รำยได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

-

-

321,363,921
321,363,921

267,858,448
267,858,448

-

-

334,255
334,255

20,768,744
20,768,744

-

-

10,045,681
10,045,681

11,713,125
11,713,125

-

-

35,497,340
35,497,340

26,992,019
26,992,019

-

-

14,579,461
14,579,461

5,165,094
5,165,094

-

-

-

65,785,029
65,785,029
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R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
กำรซื้ อสิ นค้ำและรับบริ กำร
ประเภทรายการ
ซื้อสิ นค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำเช่ำที่ดินและอำคำรโรงงำน
ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำรสำคัญ
กำรรับบริ กำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริ ษทั ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำรสำคัญ
เงินปันผลจ่ำย
ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำรสำคัญ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

-

-

75,182,920

48,397,492

-

7,528,151
7,528,151

75,182,920

7,528,151
55,925,643

1,428,066
1,428,066

20,314,812
20,314,812

5,540,121
1,428,066
6,968,187

20,314,812
20,314,812

-

17,539,780
17,539,780

-

10,202,331
10,202,331

119,092
119,092

1,259,812
1,259,812

34,354,377
34,354,377

20,104,178
120,794
20,224,972

12,726,509
12,726,509

1,131,283
10,160,242
11,291,525

8,685,808
8,685,808

9,035,248
9,035,248

214,856,985
214,856,985

246,004,971
246,004,971

214,856,985
214,856,985

246,000,000
246,000,000
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R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
ยอดค้ำงชำระที่เกิดจำกกำรซื้ อและขำยสิ นค้ำและบริ กำร
ยอดคงค้ำง ณ วันสิ้นงวดที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
รายการ

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำรสำคัญ
รวมลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

36,100
36,100

-

166,900,884
36,100
166,936,984

126,596,490
126,596,490

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำรสำคัญ
รวมเจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

47,248
47,248

5,000
5,473,274
5,478,274

24,795,217
19,000
24,814,217

18,310,020
5,000
3,305,649
21,620,669

286,293,727
286,293,727

34,846,421
34,846,421

152,859,295
152,859,295

32,835,396
32,835,396

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำรสำคัญ
รวมหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

เงินกูย้ มื จำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รายการ
บริษัทภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ที่ระดับของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินกูจ้ ่ำยคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสาคัญ
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินกูจ้ ่ำยคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี
รวมเงินกูย้ ืมจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

-

74,000,000
(74,000,000)
-

-

-

50,000,000
(50,000,000)
-

498,780,000
(448,780,000)
50,000,000
50,000,000

-

448,780,000
(448,780,000)
-
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Head Office : 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand.
Tel : 66-2946-6813-18 Fax. : 66-2519-3311 เลขประจำตัวผูเ้ สี ยภำษี : 0-1075-61000-37-4

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 เงินกูย้ ืมจำกผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประเภทมีดอกเบี้ ยโดยมีอตั รำดอกเบี้ ยร้อยละ 1.97 ต่อปี ไม่มีหลักประกัน และมี
กำหนดวันจ่ำยชำระคืนภำยในระยะเวลำ 5 ปี ทั้งนี้กลุ่มกิจกำรได้จ่ำยชำระเงินกูย้ มื จำกผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้นแล้วในปี พ.ศ. 2563

เงินให้กยู้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รายการ

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่อำจจะเกิดขึ้น
(พ.ศ. 2562: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
ตำม TAS 101)
รวม
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
หัก ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่อำจจะเกิดขึ้น
(พ.ศ. 2562: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
ตำม TAS 101)
รวม

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

-

-

5,978,000

-

-

-

(34,504)
5,943,496

-

-

-

361,947,933

285,498,875

-

-

(2,100,070)
359,847,863

285,498,875

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
รายการ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือต้นงวด
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มำใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (หมำยเหตุ 5)
เงินให้กยู้ มื เพิ่มระหว่ำงปี
เงินรับชำระคืนระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

-

-

285,498,875

156,916,667

-

-

(15,747,961)
165,499,923
(87,044,200)
(702,141)

262,928,900
(133,150,667)
(1,196,025)
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ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยใน
สัญญำเงินให้กยู้ ืม (หมำยเหตุ 15)
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
ยอดคงเหลือปลำยงวด

-

-

18,413,844
(126,981)
365,791,359

285,498,875

จานวนเงินทีจ่ ่ ายคืน
สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

อัตราดอกเบีย้
ร้ อยละ

40,560,000

3.85 - 4.24

44,084,200

3.85 - 4.24

2,400,000

3.85

-

4.25 - 4.75

-

4.50 – 4.75

โดยระยะเวลำและเงื่อนไขของสัญญำเงินให้กยู้ มื มีรำยละเอียดดังนี้

บริษัท
บริ ษทั พรี เมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด
บริ ษทั ไทยเฟลเวอร์ แอนด์
แฟรกแร็ นซ์ จำกัด
บริ ษทั เบสท์ โอเดอร์ จำกัด
R&B Food Supply Vietnam
Limited Liabilities Company
PT RB Food Manufaktur
Indonesia

จานวนเงิน
ให้ ก้ ยู ืมเงินคงเหลือ
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

ระยะเวลาจ่ ายชาระ

177,733,193 ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนด
ชำระคืนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2568
137,616,883 ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนด
ชำระคืนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2568
4,573,449 ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนด
ชำระคืนทั้งหมดในปี พ.ศ. 2565
16,476,539 ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนด
ชำระคืนในปี พ.ศ. 2569
29,391,295 ไม่มีหลักประกันและจะครบกำหนด
ชำระคืนในปี พ.ศ. 2570
365,791,359

87,044,200

เงินให้กูย้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตำมประเพณี กำรให้กูย้ ืมปกติ รำยได้ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเงิน 14,579,461 บำท (31 ธันวำคม พ.ศ.
2562 : 5,165,094 บำท)

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญ
ผูบ้ ริ หำรสำคัญของบริ ษทั รวมถึง กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ค่ำตอบแทนที่จ่ำยหรื อค้ำงจ่ำยสำหรับผูบ้ ริ หำรสำคัญมีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รำยกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
35,083,276
33,755,787
29,064,845
27,925,825
ผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
201,526
6,014,635
154,088
5,101,076
35,284,802
39,770,422
29,218,933
33,026,901
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14. ตารางสรุ ปงบการเงินในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่านมา พร้ อมคาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ตำรำงสรุ ปงบกำรเงิน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

ณ 31 ธ.ค. 61
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ
249.42
7.23%

ณ 31 ธ.ค. 63
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ
613.65
12.57%

13.19
636.12

0.38%
18.45%

6.09
726.92

0.14%
16.47%

841.66

0.00%
17.24%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

0.00%

-

0.00%

400.10

8.19%

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลหรื อกิจกำรอื่น

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน (เงินฝำกประจำ) ที่วดั มูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย

ณ 31 ธ.ค. 62
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ
1,234.41
27.98%

-

สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้

746.04
3.39
1,648.16
9.16

21.64%
0.11%
47.81%
0.27%

682.51
9.24
2,659.17
3.16

15.47%
0.21%
60.27%
0.07%

756.99
15.18
2,627.58
3.16

15.50%
0.31%
53.81%
0.06%

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บุคคลหรื อกิจกำรอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

1,721.62
23.70
30.40
14.62
1,799.50
3,447.66

0.00%
49.94%
0.00%
0.69%
0.88%
0.00%
0.42%
52.19%
100.00%

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

1.52%
36.77%
0.00%
0.26%
0.74%
0.00%
0.36%
39.73%
100.00%

67.13
1,377.78
751.40
4.47
34.38
17.50
2,255.82
4,883.40

1.37%
28.21%
15.39%
0.09%
0.70%
0.00%
0.36%
46.19%
100.00%

225.00

6.53%

-

0.00%

-

0.00%

338.26

9.81%

311.77

7.07%

366.00

7.49%

ส่วนของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี

0.77

0.02%

0.07

0.00%

-

0.00%

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี

27.79

0.81%

13.76

0.31%

-

0.00%

34.35

1.00%

12.49

0.28%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
ส่วนเกินจำกกำรรวมธุ รกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
กำไรสะสม-จัดสรรแล้ว
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
รวมส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 61
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ

ณ 31 ธ.ค. 62
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ

ณ 31 ธ.ค. 63
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ

-

0.00%

-

0.00%

10.89

0.22%

35.36
8.52

1.03%
0.25%

26.14
10.91

0.59%
0.25%

50.25
9.50

1.03%
0.19%

670.05
74.27
34.67
538.43
38.48
685.85
1,355.90
2,000.00
1,480.00

19.43%
2.15%
1.01%
15.62%
1.12%
19.89%
39.33%
58.01%
42.93%

375.14
40.33
35.08
37.51
54.38
167.30
542.44
2,000.00
2,000.00

8.50%
0.91%
0.80%
0.85%
1.23%
3.79%
12.29%
45.33%
45.33%

436.64
296.12
61.83
357.95
794.59
2,000.00
2,000.00

8.94%
0.00%
6.06%
0.00%
1.27%
7.33%
16.27%
40.96%
40.96%

93.66
94.71
77.00
350.50
(3.04)
2,092.83
(1.07)
2,091.76
3,447.66

2.72%
2.75%
2.23%
10.17%
-0.09%
60.70%
-0.03%
60.67%
100.00%

1,248.94
94.71
110.35
423.93
(7.67)
3,870.26
(0.39)
3,869.87
4,412.31

28.31%
2.15%
2.50%
9.61%
-0.17%
87.72%
-0.01%
87.71%
100.00%

1,248.94
94.71
130.65
619.52
(2.89)
4,090.93
(2.12)
4,088.81
4,883.39

25.58%
1.94%
2.68%
12.69%
-0.06%
83.77%
-0.04%
83.73%
100.00%

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม /1
รวมรายได้
ต้นทุนจำกกำรขำย
ต้นทุนจำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม /1

ณ 31 ธ.ค. 61
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ
2,632.52
96.14%
105.73
3.86%
2,738.25 100.00%
(1,627.68) (59.44%)
(116.49)

(4.25%)

ณ 31 ธ.ค. 62
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ
2,776.38
96.92%
88.28
3.08%
2,864.66 100.00%
(1,668.38) (58.24%)
(105.66)

(3.69%)

ณ 31 ธ.ค. 63
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ
3,116.38
98.24%
55.70
1.76%
3,172.08 100.00%
(1,809.29) (57.04%)
(79.19)

(2.50%)

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

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมต้ นทุน
กาไรขั้นต้ น
รำยได้อื่น /2
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริ หำร
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นอื่นจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กาไรสาหรับงวด

ณ 31 ธ.ค. 61
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ
(1,744.17) (63.70%)
994.08
36.30%
11.34
0.41%
(191.18)
(6.98%)

ณ 31 ธ.ค. 62
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ
(1,774.04) (61.93%)
1,090.62
38.07%
17.34
0.61%
(182.01)
(6.35%)

ณ 31 ธ.ค. 63
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้านบาท
ร้ อยละ
(1,888.48) (59.53%)
1,283.60
40.47%
15.19
0.48%
(191.66)
(6.04%)

(386.17)
(20.71)

(14.10%)
(0.76%)

(457.10)
(25.95)

(15.96%)
(0.91%)

(440.47)
(19.74)
(14.57)

(13.89%)
(0.62%)
(0.46%)

407.36
(86.25)

14.88%
(3.15%)

442.90
(89.36)

15.46%
(3.12%)

632.35
(115.04)

19.93%
(3.63%)

321.11
323.75

11.73%
11.82%

353.54
352.78

12.34%
12.31%

517.31
519.02

16.31%
16.36%

-

-

-

-

-

-

(2.64)
321.11

(0.10%)
11.73%

0.76
353.54

0.03%
12.34%

(1.71)
517.31

(0.05%)
16.31%

กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (บำท/
หุ้น) (คำนวณจำกมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท)

25.87

22.29

25.95

กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็ นเจ้ำของของบริ ษทั ใหญ่ (บำท/
หุ้น) (คำนวณจำกมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) /3

0.26

0.22

0.26

ที่มำ: ข้อมูลจำกบริ ษทั
หมำยเหตุ: /1 – หำกบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิรำยกำรเกี่ยวโยงดังที่ได้กล่ำวไปในสำรสนเทศฉบับนี้ จำกกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น กำรจำหน่ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะทำให้บริ ษทั ไม่มีกำรประกอบธุ รกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่ งบริ ษทั มีแผนที่จะมุ่งเน้นที่กำรดำเนิ นกลุ่มธุรกิจหลักของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั โดยปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะ
ดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจหลัก แต่ท้ งั นี้หำกบริ ษทั พบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมกับกลุ่มธุ รกิจหลัก หรื อธุรกิจอื่นที่มีควำมน่ำสนใจ
และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสู งสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นได้ และไม่เป็ นธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริ ษทั จะทำกำรพิจำรณำเป็ นรำยกรณีไป
/2
- รำยได้อื่น ประกอบด้วย กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน รำยได้ดอกเบี้ย รำยได้ค่ำขนส่ งและบริ กำร รำยได้ดอกเบี้ย รำยได้ค่ำคอมมิชชัน่ และ อื่นๆ
/3
- กำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 สิ งหำคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุ ้นละ 100 บำท เป็ นหุ ้นละ 1 บำท จึงคำนวณกำไรต่อหุ ้นสำหรับ
ปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2561 จำกจำนวนหุ ้นสำมัญที่ปรับเป็ นมูลค่ำที่ไว้เท่ำกับ 1 บำทต่อหุ ้น เพื่อเป็ นประโยชน์ในกำรเปรี ยบเทียบกำไรต่อ
หุ ้น ณ ปัจจุบนั

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

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019
เมื่อต้นปี 2563 และต่อเนื่ องมำถึ งปั จจุ บ นั ได้เกิ ดกำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรน่ ำ 2019 (“กำร
ระบำดของ COVID-19”) ซึ่ งเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวส่ งผลทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มธุ รกิจโรงแรม
จำกกำรระบำดของ COVID-19 ที่เกิ ดขึ้นในหลำยพื้นที่ทวั่ โลก ยังผลให้เกิ ดกำรควบคุ มและจำกัดกำรเดินทำง
โดยรัฐบำลประเทศต่ำง ๆ รวมทั้งก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในวิถีกำรดำเนิ นชีวิตและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ซึ่ งส่ งผล
ให้ผลประกอบกำรของกลุ่มโรงแรมลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ รำยได้ลดลงร้อยละ 36.90 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2562 จำก
กำรปิ ดกำรดำเนิ นธุ รกิ จเป็ นกำรชัว่ ครำวตั้งแต่เดื อนเมษำยนถึงเดื อนมิถุนำยน 2563 ส่ งผลให้เกิ ดกำรยกเลิกยอดจอง
กำรเข้ำพักโรงแรมถึงจำนวนร้อยละ 24 ในปี 2563 ซึ่ งเป็ นช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวของธุ รกิจโรงแรม และจำกกำรที่กลุ่ม
ลูกค้ำต่ำงประเทศไม่สำมำรถเดิ นทำงมำได้ในช่ วงของกำรระบำด และจำกกำรที่กลุ่มลูกค้ำทั้งในและต่ำงประเทศลด
กำรเดินทำงลงในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หำรจึงได้มีกำรเข้ำร่ วมโครงกำร เรำเที่ยวด้วยกัน ตำมมำตรกำรกระตุน้ กำรท่องเที่ยว
ของภำครัฐเพื่อดึ งดู ดลู กค้ำ ซึ่ ง ผูบ้ ริ หำรได้ให้ควำมใส่ ใจกับเหตุ กำรณ์ กำรระบำดของ COVID-19 เป็ นพิเศษ และ
ได้กำลังประเมินผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรวำงแผนเพื่อรับมือกับเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอย่ำงมีประสิ ทธิ ผล
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลื อกนำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวเพื่ อลดผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี มำถือปฏิบตั ิ
ส ำหรั บ รอบระยะเวลำรำยงำนสิ้ น สุ ด ภำยในช่ ว งเวลำระหว่ำ งวัน ที่ 1 มกรำคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563
โดยเลื อกที่จะไม่นำข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถื อเป็ นข้อบ่งชี้ กำรด้อยค่ำ ในกำรพิจำรณำว่ำหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มธุ รกิจโรงแรม ซึ่ งอำจมีผลกระทบเชิ งลบต่อฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน
ในอนำคตของธุ รกิ จโรงแรม อย่ำ งไรก็ ดี ผูบ้ ริ หำรจะคอยติ ดตำมผลกระทบเชิ ง ลบของ COVID-19 และจัดให้มี
มำตรกำรที่เหมำะสมและทันกำรเพื่อลดผลกระทบเชิ งลบของกำรแพร่ ระบำด COVID-19 ต่อกำรดำเนินงำนในอนำคต
ของธุ รกิจโรงแรม
การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (หน่ วย:ล้านบาท)
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริ กำร
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม /1
รวมรายได้ จากการดาเนินธุรกิจ
ต้นทุนจำกกำรขำยและให้บริ กำร
ต้นทุนจำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม /1
รวมต้ นทุนจากการดาเนินธุรกิจ

สาหรับปี
(มกราคม - ธันวาคม)
ปี 2563
ปี 2562
3,116.38
2,776.38
55.70
88.28
3,172.08
2,864.66
1,809.29
1,668.38
79.19
105.66
1,888.48
1,774.04

การเปลีย่ นแปลง
จานวนเงิน
340.00
-32.58
307.42
140.91
-26.47
114.44

ร้ อยละ
12.25%
-36.90%
10.73%
8.45%
-25.05%
6.45%
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กาไรขั้นต้ น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร
ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั

1,283.60
15.19
191.66
440.47
19.74
14.57
632.35
115.04
517.31

1,090.62
17.34
182.01
457.10
25.95
442.90
89.36
353.54

192.98
-2.15
9.65
-16.63
19.74
-11.38
189.45
25.68
163.77

17.69%
-12.41%
5.30%
-3.64%
100.00%
-43.85%
42.77%
28.73%
46.32%

-1.71
519.02

0.76
352.78

-2.47
166.24

-325.25%
47.12%

หมำยเหตุ: /1 – หำกบริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิรำยกำรเกี่ยวโยงดังที่ได้กล่ำวไปในสำรสนเทศฉบับนี้ จำกกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น
กำรจำหน่ำยไปซึ่ งสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะทำให้บริ ษทั ไม่มีกำรประกอบธุ รกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่ งบริ ษทั มีแผนที่จะมุ่งเน้นที่กำรดำเนิ นกลุ่มธุ รกิจหลักของบริ ษทั ณ ปัจจุบนั
โดยปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะดำเนิ นธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจหลัก แต่ท้ งั นี้ หำกบริ ษทั พบโอกำสในกำรลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อม
กับ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ หลัก หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ที่ มี ค วำมน่ ำสนใจ และสำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนสู ง สุ ด ต่ อ บริ ษัท และผูถ้ ื อหุ ้ น ได้ และไม่ เ ป็ นธุ ร กิ จ ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ควำมขัด แย้งทำง
ผลประโยชน์ บริ ษทั จะทำกำรพิจำรณำเป็ นรำยกรณีไป

รายได้ จากการดาเนินธุรกิจในปี 2563
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกดำเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ำกับ 3,172.08 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้นเท่ำกับ
307.42 ล้ำนบำท หรื อ 10.73% เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีรำยได้จำกดำเนินธุ รกิจรวมเท่ำกับ 2,864.66 ล้ำนบำท
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรำยได้แต่ละประเภทมีดงั นี้
1. รายได้ จากการขายสิ นค้ าที่ผลิตและซื ้อมาขายไป
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ เท่ำกับ 3,116.38 ล้ำนบำท คิ ดเป็ นสัดส่ วนต่ อ
รำยได้จำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ำกับ 98.24% โดยเพิ่มขึ้ นเท่ำกับ 340.00 ล้ำนบำท (YoY 12.25%) เมื่ อเที ยบกับปี
2562 ที่มีรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำเท่ำกับ 2,776.38 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้จำกจำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จรวม
เท่ำกับ 96.92%
กำรเพิ่มขึ้นของรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำจำนวน 340.00 ล้ำนบำท แยกที่มำตำมแหล่งรำยได้ดงั นี้
- จำกยอดขำยในประเทศเพิ่มขึ้น 352.36 ล้ำนบำท
- จำกยอดขำยต่ำงประเทศลดลง 12.36 ล้ำนบำท
พิจำรณำตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม พบว่ำรำยได้จำกกำรดำเนิ นงำนที่เพิ่มขึ้นสำเหตุหลักมำจำกกลุ่มวัตถุแต่ง
กลิ่นรสและสี ผสมอำหำรเท่ำกับ 146.67 ล้ำนบำท กลุ่มแป้ งและซอสเท่ำกับ 121.65 ล้ำนบำท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ื อมำ
ขำยไปเท่ำกับ 93.45 ล้ำนบำท
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2. รายได้ จากกิจการโรงแรม /1
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกกิจกำรโรงแรมเท่ำกับ 55.70 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้
จำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ำกับ 1.76% โดยลดลงเท่ำกับ 32.58 ล้ำนบำท (YoY -36.90%) สำเหตุหลักเนื่ องจำกกำร
แพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรน่ ำ 2019 (“กำรระบำดของ COVID-19”) ส่ ง ผลให้เกิ ดกำรยกเลิ กกำรจอง
ห้องพักโรงแรมในช่ วงฤดู กำลท่องเที่ยว และกำรปิ ดกำรดำเนิ นธุ รกิ จโรงแรมทั้ง 2 แห่ งเป็ นกำรชัว่ ครำวตั้งแต่เดื อน
เมษำยนถึงเดือนมิถุนำยน 2563 ตำมที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น
หมำยเหตุ: /1 – หำกบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิรำยกำรเกี่ยวโยงดังที่ได้กล่ำวไปในสำรสนเทศฉบับนี้ จำกกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น กำรจำหน่ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะทำให้บริ ษทั ไม่มีกำรประกอบธุ รกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่ งบริ ษทั มีแผนที่จะมุ่งเน้นที่กำรดำเนิ นกลุ่มธุ รกิจหลักของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั โดยปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะ
ดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจหลัก แต่ท้ งั นี้หำกบริ ษทั พบโอกำสในกำรลงทุนธุ รกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมกับกลุ่มธุ รกิจหลัก หรื อธุรกิจอื่นที่มีควำมน่ำสนใจ
และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสู งสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นได้ และไม่เป็ นธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริ ษทั จะทำกำรพิจำรณำเป็ นรำยกรณีไป

กาไรขั้นต้ นในปี 2563
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำไรขั้นต้นรวมเท่ำกับ 1,283.60 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้จำกกำร
ดำเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ำกับ 40.47% โดยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 192.98 ล้ำนบำท (YoY 17.69%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มี
กำไรขั้นต้นรวม เท่ำกับ 1,090.62 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้จำกกำรดำเนินธุ รกิจรวมเท่ำกับ 38.07%
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของกำไรขั้นต้นแต่ละประเภทมีดงั นี้
1. กาไรขัน้ ต้ นจากการขายสิ นค้ าที่ผลิตและซื ้อมาขายไป
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำไรขั้นต้นจำกกำรขำยสิ นค้ำที่ผลิตและซื้ อมำขำยไปเท่ำกับ 1,307.09 ล้ำน
บำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำเท่ำกับ 41.94% โดยเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 199.09 ล้ำนบำท (YoY 17.97%)
เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้นจำกกำรขำยสิ นค้ำเท่ำกับ 1,108.00 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้จำกกำรขำย
สิ นค้ำ เท่ำกับ 39.91% กำรเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นสอดคล้องกับยอดขำยที่เพิ่มขึ้น
สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นของกลุ่มสิ นค้ำ ดังนี้ กลุ่มวัตถุ แต่งกลิ่ นรสและสี ผสมอำหำร
เพิ่มขึ้น 108.57 ล้ำนบำท กลุ่มแป้ งและซอสเพิ่มขึ้น 56.80 ล้ำนบำท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซ้ื อมำขำยไปเพิ่มขึ้น 34.36 ล้ำน
บำท
2. กาไรขัน้ ต้ นจากกิจการโรงแรม /1
ใน ปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีขำดทุนขั้นต้นจำกกิจกำรโรงแรมเท่ำกับ 23.49 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รำยได้จำกกิจกำรโรงแรม เท่ำกับ -42.17% โดยมีขำดทุนเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 6.11 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ ปี 2562 ที่มีขำดทุน
ขั้นต้นเท่ำกับ 17.38 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้จำกกิจกำรโรงแรม เท่ำกับ -19.69% เนื่องมำจำกผลกระทบจำก
กำรระบำดของ COVID-19
หมำยเหตุ: /1 – หำกบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิรำยกำรเกี่ยวโยงดังที่ได้กล่ำวไปในสำรสนเทศฉบับนี้ จำกกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เม.ย. 2564 แล้วนั้น กำรจำหน่ำยไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะทำให้บริ ษทั ไม่มีกำรประกอบธุ รกิจโรงแรมอีกต่อไป ซึ่ งบริ ษทั มีแผนที่จะมุ่งเน้นที่กำรดำเนิ นกลุ่มธุ รกิจหลักของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั โดยปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีแผนที่จะ
ดำเนินธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุ รกิจหลัก แต่ท้ งั นี้หำกบริ ษทั พบโอกำสในกำรลงทุนธุ รกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงหรื อทำงอ้อมกับกลุ่มธุ รกิจหลัก หรื อธุรกิจอื่นที่มีควำมน่ำสนใจ
และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสู งสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นได้ และไม่เป็ นธุรกิจที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริ ษทั จะทำกำรพิจำรณำเป็ นรำยกรณีไป
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารในปี 2563
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเท่ำกับ 632.13 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อ
รำยได้จำกกำรดำเนินธุ รกิจรวมเท่ำกับ 19.93% โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร ลดลง 6.98
ล้ำนบำท (YoY -1.09%) เมื่ อเที ยบกับปี 2562 ที่ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรจำนวน 639.11 ล้ำนบำท คิดเป็ น
สัดส่ วนต่อรำยได้จำกกำรดำเนินธุ รกิจรวมเท่ำกับ 22.31%
สำเหตุหลักของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย
- ค่ำใช้จ่ำยที่ ปรึ กษำกำรเงิ นและค่ำใช้จ่ำยในกำรนำเสนอข้อมู ลให้กบั นักลงทุนลดลงจำนวน 15.04
ล้ำนบำท ซึ่งถูกบันทีกไปในปี 2562
- ค่ำใช้จ่ำยประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกษียณอำยุลดลง 11.35 ล้ำนบำท เนื่องจำกได้บนั ทึก
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั จำกกำรปรับเพิ่มอัตรำค่ำชดเชยให้กบั ลูกจ้ำงที่ทำงำนตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปให้
ได้ค่ำชดเชยอัตรำใหม่จำกเดิม 300 วัน เป็ น 400 วัน ตำมกฎหมำยแรงงำนฉบับใหม่ที่บนั ทึกไปในปี
2562
- กำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำโรงแรมลดลงจำนวน 11.56 ล้ำนบำท ซึ่งถูกบันทีกไปในปี 2562
- สุ ทธิ จำกกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน จำนวน 9.75 ล้ำนบำท และ
- กำรเพิ่มขึ้นของค่ำนำยหน้ำและค่ำส่ งเสริ มกำรขำย จำนวน 4.83 ล้ำนบำท และ
- กำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำและวำงแผนกำรตลำด และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับ
ธุ รกิจในประเทศสิ งคโปร์ จำนวน 10.62 ล้ำนบำท
ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้
ในปี 2563 ผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น จำนวนเงิ น 19.74 ล้ำนบำท มำจำกกำรรั บรู ้ ค่ำเผื่ อผล
ขำดทุ นจำกผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นตลอดอำยุของลู กหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กาไรสาหรับปี 2563
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำไรสำหรับปี เท่ำกับ 517.31 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้จำกกำร
ดำเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ำกับ 16.31% โดยเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 163.77 ล้ำนบำท (YoY 46.32%) เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไร
สำหรับปี จำนวน 353.54 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้จำกกำรดำเนินธุ รกิจรวมเท่ำกับ 12.34%
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กาไรส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัท ในปี 2563
ในปี 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำไรส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั เท่ำกับ 519.02 ล้ำนบำท คิด
เป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้จำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จรวมเท่ำกับ 16.36% โดยเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 166.24 ล้ำนบำท (YoY 47.12%)
เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั จำนวน 352.78 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อรำยได้
จำกกำรดำเนินธุ รกิจรวมเท่ำกับ 12.31%
การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม เท่ำกับ 4,883.40 ล้ำนบำท โดยมีสินทรัพย์
รวมเพิ่มขึ้นเท่ำกับ 471.08 ล้ำนบำท หรื อ เพิ่มขึ้น 10.68% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่มีสินทรัพย์รวม
เท่ำกับ 4,412.31 ล้ำนบำท
รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประกอบด้วย
- กำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำนวน 620.76 ล้ำนบำท สำเหตุหลักประกอบด้วย
• เงินสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนในอำคำรและเครื่ องจักรอุปกรณ์ จำนวน 421.93 ล้ำนบำท
• กำรลงทุนเงินฝำกประจำกับสถำบันกำรเงินจำนวนเงินสุ ทธิ 394 ล้ำนบำท
• กำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 300 ล้ำนบำท
• กำรจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ให้กบั สถำบันกำรเงินและกิจกำรที่กี่ยวข้องกัน จำนวน 104.09 ล้ำนบำท
• สุ ทธิจำกเงินสดรับจำกกำรดำเนินงำน จำนวน 609.72 ล้ำนบำท
- กำรเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นจำนวน 114.74 ล้ำนบำท เนื่องจำกยอดขำยสิ นค้ำที่เพิ่มขึ้น
และเงินจ่ำยล่วงหน้ำสำหรับค่ำใช้จ่ำยนำเข้ำสิ นค้ำและซื้ อเครื่ องจักร กลุ่มกิจกำรมีระยะเวลำในกำร
เก็บหนี้เฉลี่ยสำหรับธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยสิ นค้ำ ในปี 2563 นำนขึ้น 2 วันเมื่อเทียบกับปี 2562
- กำรเพิ่ ม ขึ้ นของสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ นจำนวน 400.10 ล้ำ นบำท จำกกำรลงทุ นเงิ นฝำกประจำกับ
สถำบันกำรเงิน
- กำรเพิ่มขึ้นของสิ นค้ำคงเหลือจำนวน 74.47 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเพื่อกำรรองรับคำสั่งซื้ อในอนำคต
ส่ งผลต่อกำรเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบจำนวน 75.93 ล้ำนบำท วัสดุหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 18.11
ล้ำนบำท และสุ ทธิจำกกำรลดลงของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป จำนวน 19.56 ล้ำนบำท
- กำรลดลงของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ จำนวน 244.83 ล้ำนบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรโอน
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำรเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
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ที่ 16 เรื่ องสัญญำเช่ ำ จำนวน 519.09 ล้ำนบำท และลดลงจำกค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี จำนวน 139.07
ล้ำนบำท สุ ทธิ จำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี จำนวน 415.08 ล้ำนบำท
- กำรเพิ่มขึ้นของรำยกำรสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ จำนวน 751.40 ล้ำนบำท โดยกำรรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ
กำรใช้ที่เป็ นกำรเช่ำสิ นทรัพย์ จำกกำรถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง
สัญญำเช่ำ
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี หนี้ สินรวม เท่ำกับ 794.58 ล้ำนบำท คิ ดเป็ นสัดส่ วนต่อ
สิ นทรัพย์รวมเท่ำกับ 16.27% โดยมีหนี้สินรวมเพิม่ ขึ้น 252.14 ล้ำนบำท หรื อ เพิม่ ขึ้น 46.48% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562 ที่มีหนี้สินรวมเท่ำกับ 542.44 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ำกับ 12.29%
รำยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประกอบด้วย
- กำรเพิ่มขึ้นของเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น จำนวน 54.23 ล้ำนบำท จำกกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบและสิ นค้ำ
เพื่อรองรับยอดขำยที่เพิ่มขึ้น จำนวน 46.88 ล้ำนบำท จำกกำรซื้ อสิ นทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น จำนวน 8.93
ล้ำนบำท
- กำรลดลงของเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 104.09 ล้ำนบำท จำกกำร
จ่ำยชำระคืน
- กำรเพิ่ ม ขึ้ น ของรำยกำรหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ จ ำนวน 271.86 ล้ำ นบำท จำกกำรถื อ ปฏิ บ ัติ ต ำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญำเช่ำ สำหรับสัญญำเช่ำเดิมและสัญญำเช่ำฉบับ
ใหม่เพิม่ ขึ้น
- กำรเพิ่มขึ้นของค่ำภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย จำนวน 24.12 ล้ำนบำท จำกภำษีสำหรับปี 2563
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั เท่ำกับ 4,090.93 ล้ำนบำท
คิดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ำกับ 83.77% โดยมีส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั เพิ่มขึ้น 220.67 ล้ำนบำท หรื อ
เพิ่มขึ้น 5.70% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ งมีส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้ำของของบริ ษทั เท่ำกับ 3,870.27 ล้ำน
บำท คิดเป็ นสัดส่ วนต่อสิ นทรัพย์รวมเท่ำกับ 87.72% มีรำยกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมำจำกกำไรส่ วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ น
เจ้ำของของบริ ษทั ของปี 2563 จำนวน 519.02 ล้ำนบำท สุ ทธิ จำกกำรจ่ำยเงินปั นผล 300 ล้ำนบำท ผลกระทบจำกกำร
ปรั บกำไรสะสมต้นปี จำกกำรถื อปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทำงกำรเงิ น
จำนวน 0.88 ล้ำนบำท และองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ำของ เพิ่มขึ้น 4.78 ล้ำนบำท
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งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้
- กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำน จำนวน 609.72 ล้ำนบำท
- กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 817.23 ล้ำนบำท ส่ วนใหญ่ใช้ไปเพื่อกำรลงทุนใน
โรงงำน เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จำนวน 421.93 ล้ำนบำท นำไปลงทุนใน
เงินฝำกประจำกับสถำบันกำรเงิน จำนวนเงินสุ ทธิ 394 ล้ำนบำท
- กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 414.53 ล้ำนบำท ส่ วนใหญ่เพื่อชำระเงินกูย้ ืม
ระยะยำว จำกสถำบันกำรเงิ นและกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน จำนวน 104.09 ล้ำนบำท จ่ำยเงิ นปั นผล
จำนวน 300 ล้ำนบำท และจ่ำยชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ จำนวน 10.44 ล้ำนบำท
- รำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เท่ำกับ 1,234.42 ล้ำนบำท และ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกับ 613.66 ล้ำนบำท
15. ข้ อมูลสาคัญอื่น
- ไม่มี 16. แบบหนังสื อมอบฉันทะ พร้ อมชื่ อกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ราย เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย 6 ของหนังสื อเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564

บริ ษทั ขอรับรองว่ำสำรสนเทศในรำยงำนนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร

ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษทั อำร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลำย จำกัด (มหำชน)
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