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วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563  
 
เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 (แกไ้ข) 
 
เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ของบริษทั อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 

เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 ไดมี้มติท่ีส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 
1. มีมติรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2562  
2. มีมติอนุมติังบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ ำปี 2562 ส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และรับทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย  1,674,408,869 เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง -  เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ) 
บตัรเสีย  -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
 

3. มีมติอนุมติังดจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล คร้ังท่ี 
1/2563 จำกผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
เห็นดว้ย  1,674,408,870 เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง -  เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ) 
บตัรเสีย  -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
 

4. มีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำปี 2563 แทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ กลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัอีกวำระหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  
1. ผศ.ศุภสิน สุริยะ 
 เห็นดว้ย  1,466,970,789 เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 97.1393 
ไม่เห็นดว้ย 43,200,181 เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 2.8606 
งดออกเสียง 164,237,900 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ) 
บตัรเสีย  -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
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2. พ.ท.พ.ญ.จณัจิดำ รัตนภูมิภิญโญ 
เห็นดว้ย  1,482,331,989 เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 98.1565 
ไม่เห็นดว้ย 27,838,981 เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 1.8434 
งดออกเสียง 164,237,900 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ) 
บตัรเสีย  -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
 
3. นำยธีรพฒัน์ ญำณำธรกุล 
เห็นดว้ย  1,482,331,989 เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 98.1565 
ไม่เห็นดว้ย 27,838,981 เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 1.8434 
งดออกเสียง 164,237,900 เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ) 
บตัรเสีย  -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
 

5. มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2563 ( ซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกรรบริหำร

ควำมเส่ียง) ในรูปแบบเบ้ียประชุม ค่ำตอบแทนรำยปี และโบนสั โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมรายคร้ัง ค่าตอบแทนรายปี** 

ประธำน

กรรมกำร 

กรรมกำร ประธำน

กรรมกำร 

กรรมกำร ประธำน

กรรมกำร 

กรรมกำร 

กรรมกำรบริษทั* 20,000 20,000 25,000 20,000 ไม่เกิน 

200,000 

ไม่เกิน 

200,000 

กรรมกำรตรวจสอบ - - 25,000 20,000 - - 

กรรมกำรสรรหำ

และพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

- - 25,000 20,000 - - 

กรรมกำรบ ริหำร

ควำมเส่ียง 

- - 25,000 20,000 - - 

หมายเหตุ 

* กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนรำยเดือน 
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** อตัรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยปีเฉพำะกรรมกำรบริษทัไม่เกินคนละ 200,000 บำท ต่อปี วงเงินรวมไม่เกิน 10 

ลำ้นบำทต่อปี โดยให้ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก ดร.สมชำย รัตนภูมิภิญโญ                     

มีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนน้ีแก่กรรมกำรแต่ละท่ำน ทั้งน้ี บริษทัไม่มีค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปแบบอ่ืนใดอีก 

 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มำประชุม ดงัน้ี 
เห็นดว้ย  1,675,408,670 เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 300  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย  -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
 

6. มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้ งนำยไพบูล ตันกูล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4298 และ/หรือ                  

นำยชำญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3760 และ/หรือ นำยพิสิฐ ทำงธนกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4095 แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส ำหรับปี 2563 และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัท

ส ำหรับปี 2563 เป็นจ ำนวน 3,970,000 บำท และส ำหรับบริษทัย่อยในประเทศ จ ำนวน 4,210,000 

บำท รวมทั้งส้ินไม่เกิน 8,180,000 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)โดยไม่รวมค่ำตอบแทนอ่ืนๆ (Non 

Audit Free)  และค่ำใช้จ่ำย อ่ืนท่ีเ รียกเก็บเท่ำ ท่ีจ  ำ เป็นตำมท่ีจ่ำยจริง (Out of Packet Expense)                    

ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,675,408,670 เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง 300  เสียง (ไม่น ำมำค ำนวณ) 
บตัรเสีย  -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
 

7. มีมติอนุมติักำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษทั ข้อ 25 และ 31 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตำม

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด และมอบอ ำนำจให้กรรมกำร หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกกรรมกำร มี

อ ำนำจในกำรแกไ้ขถอ้ยค ำ หรือขอ้ควำมในเอกสำร รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้น ขอ้บงัคบั และ/หรือ

ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้ปฏิบติัให้เป็นไปตำมค ำสั่งของนำยทะเบียนในกำรยื่นจดทะเบียนแก้ไข

เพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เพื่อให้กำรจดทะเบียน
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ส ำเร็จลุล่วงไปได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำ

ประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  1,675,408,680 เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 300  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย  -  เสียง คิดเป็นอตัรำร้อยละ 0.0000 

 

8. มีมติรับทรำบกำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคข์องกำรใชเ้งิน IPO  

 
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 
 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 
 
 
 
 

    นำยสุรนำถ กิตติรัตนเดช  
       ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

        บริษทั อำร์ แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) 
 


