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วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 

 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 การจ่ายเงินปันผล  การเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใช้ 

เงิน IPO และก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั                         
คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2563 ดงัน้ี 

 
1. อนุมติังบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2562 ส้ินสุด                  

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
2. อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562                  

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 19,850,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี
หลงัหกัขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.99 ของทุนจดทะเบียน (งบเฉพาะกิจการ) 

 
3. อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 

300,000,000 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล 
(Record date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 

 
4. อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการประจ าปี 2563 จ านวน 3 ท่าน คือ 1. ผศ.ศุภสิน สุริยะ 2.พ.ต.พญ.จณัจิดา                

รัตนภูมิภิญโญ และ 3.นายธีรพฒัน์ ญาณาธรกุล ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัและต าแหน่งอ่ืนตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึงเน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถท่ี
เป็นคุณประโยชน์ต่อบริษทั 
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5. อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดงัน้ี 
 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมรายคร้ัง ค่าตอบแทนรายปี** 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริษัท* 25,000 20,000 25,000 20,000 ไม่เกิน 200,000 ไม่เกิน 200,000 

กรรมการตรวจสอบ - - 25,000 20,000 - - 

* กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนรายเดือน 

** อตัราการจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษทัไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปี โดยให้ดร.
สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอ านาจจดัสรรเงิน
จ านวนน้ีแก่กรรมการแต่ละท่าน  

ทั้งน้ีให้การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 ในรูปค่าตอบแทนราย
เดือน ค่าเบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งน้ี                              
ให้อตัราค่าตอบแทนดงักล่าวมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป จนกว่าท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

 
6. อนุมติัการแต่งตั้งนายไพบูล ตนักลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 หรือนายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 
3,970,000 บาท (สามลา้นเกา้แสนเจด็หม่ืนบาท) และส าหรับบริษทัยอ่ย จ านวน 4,210,000 บาท (ส่ีลา้นสองแสนหน่ึง
หม่ืนบาท) รวมทั้งส้ินไม่เกิน 8,180,000 บาท ( แปดลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนบาท) โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
 

7. อนุมติัการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งิน IPO อยา่งไม่เป็นนยัส าคญั ดว้ยวิธีการเกล่ียวงเงินระหวา่ง
รายการท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลไวแ้ล้วในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สจ.63/2561 เร่ืองการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์าร
ใชเ้งินตามแบบแสดงรายการขอ้มูลการขายหลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวน ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศท่ี 
สจ.63/2561) โดยน าเงินท่ีคงเหลือจากการช าระคืนเงินกูใ้ห้กบัผูถื้อหุ้นใหญ่ จ านวน 50.14 - 150.14 ลา้นบาท ไปเป็น
เงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ เน่ืองจากบริษทัไดช้ าระคืนเงินกูใ้ห้กบัผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีมีอยูต่ามแบบแสดงรายการขอ้มูลฯ 
ครบถว้นแลว้ โดยสรุปการเปล่ียนแปลงไดด้งัน้ี 
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วตัถุประสงค์การใช้เงิน - ตามแบบแสดง
รายการข้อมูลฯ 

จ านวนเงินโดยประมาณ 
(ล้านบาท) ระยะเวลาใช้เงิน 

โดยประมาณ ตามแบบแสดง
รายการข้อมูลฯ 

เกลีย่วงเงิน 

1. ลงทุนก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ  200 – 250 200 – 250 ปี 2565 
2. ปรับปรุงและซ้ือเคร่ืองจกัรเพิ่มเติม  120 - 130 120 - 130 ปี 2564 
3. ลงทุนเปิดบริษทัตวัแทนและ

หอ้งทดลองในต่างประเทศ 
20 - 25 20 - 25 ปี 2563 

4. ช าระคืนเงินกูใ้หก้บัผูถื้อหุน้ใหญ่ 500 - 600 449.86 ปี 2562 
5. ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 660.14 – 825.14   810.28 – 875.28 ปี 2563 

รวมทั้งส้ิน 1,665.14/1 1,665.14  
หมายเหตุ : /1เป็นจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ IPO หลงัหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
8. อนุมติัวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (Record 

Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 และก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2563                       
เวลา 13.00 น. ณ ห้องคริสตลั แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 

 
วาระที่ 1  เร่ืองแจง้เพื่อทราบ 
วาระที ่2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมติังบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ประจ าปี 2562 ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการประจ าปี 2563 แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
วาระที ่9 พิจารณารับทราบการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน IPO 
วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 
 
 

    นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช  
       ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

        บริษทั อาร์ แอนด ์บี ฟู้ ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
 


