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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเทา่ทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 
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R&B FOOD SUPPLY – อาร ์แอนด ์บ ีฟู้ด ซัพพลาย (RBF) 31 สิงหาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 

คาํแนะนาํ 

Not Rated 

ราคาปิด 

20.50 บาท 
ราคาเป้าหมาย 

N/A 
หมวดอุตสาหกรรม/ธุรกิจ 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/ 

อาหารและเครืองดมื 
Anti-corruption: 
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Key takeaway จากการประชุมนักวิเคราะหป์ระจาํไตรมาส /  

 
■ Outlook 

บริษัทตังเป้ารายได้ปี 2564 เติบโตราว 10-12%YoY อย่างได้ก็ตาม 3Q64 คาดได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 เนืองจากลกูคา้ทีเป็นผูผ้ลิตอาหารและเครืองดืม ซงึเป็นลกูคา้หลัก
ไดร้บัผลกระทบจากกาํลงัซือทีหดตวั ประกอบกบั GPM คาดว่าจะยงัไม่กลับมาอยู่ในระดบั 
40% ดงัเช่นปีกอ่นหนา้ จากตน้ทนุวตัถดุิบกลุ่มแป้งและซอสทียงัสงู 

 
International Business: 
ปัจจบุนัมีการขยายฐานการผลิตโรงงานผลิตเกล็ดขนมปัง (Food coating) ไปยงัอนิโดนีเซีย
และเวียดนาม โดยมีแผนการขยายโรงงานผลิตเกล็ดขนมปังใหม่ในอนิโดนีเซียเพิม ซงึคาด
ว่าจะเพมิกาํลงัการผลติไดอี้กราว 3 เทา่ (CAPEX 200-250 ลา้นบาท จากเงิน IPO) 

 
Update ธุรกจิกัญชง 
 ไดร้บัใบอนญุาตโรงงานสกดัสาร CBD-THC จากกญัชงเชิงพาณิชย ์รวมถงึเพาะปลูก-

สกดันาํมันจากเมล็ดกัญชง ครอบคลมุตน้นาํและปลายนาํ อย่างไรก็ตามยงัไม่ได้หวัง
รายไดจ้าก CBD มาเป็นรายไดห้ลกั ตอ้งรอการปลูก ซงึเมล็ดจะส่งมาถงึวนัที 2 ก.ย. 64 
ทังนี คาดเห็นรายได้จาก CBD ตังแต่  1Q65F ซึงจะค่อยๆ Ramp up ตามลําดับ 
เนืองจากยังมีความเสียงจาก Yield จากการปลูก และการตอบรับของผูบ้ริโภค เมือ
จาํหนา่ยจรงิ ทงันีไม่ตอ้งสรา้งโรงงานใหม่ สามารถใช ้Facility ทีมีได ้

 ปัจจุบนั มีกลุ่มวิสาหกิจทีเซ็น MOU การปลูกกับบริษัทราว 70-80 ราย คิดเป็น 600 
กว่าไร ่คาด Demand ปี 2565 ราว 3,600-6,000 kg คาดราคาอยู่ทีราว 2-3 แสนบาท/
kg (เบืองตน้ฝ่ายวิเคราะหฯ์ประมาณการคิดเป็น upside รายไดจ้ากธุรกิจกัญชงราว      

- ,  ลา้นบาทตอ่ปีในปี 2565 และ ปี 2566) 
 

■ Recommendation: 
Bloomberg consensus BUY/HOLD/SELL 7/2/0 TP@21.23 บาท/หุน้ 
 

ความเสียง: ความผนัผวนของตน้ทุนวัตถุดิบ, การปลกูและความนิยมของผลิตภัณฑ์
กญัชง, ผลกระทบจากโควิด-   
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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
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หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


