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วนัท่ี 22 มีนาคม 2564 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ของบรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาดว้ย  
 เอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 1. ประวตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท และคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

(เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 
 2. ประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเพิ่มเติม และคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 

(เอกสารประกอบวาระท่ี 6) 
 3. ขอ้มลูผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือประจ าปี 2564 (เอกสารประกอบวาระท่ี 8) 
  หมายเหต ุ 

บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมเอกสารตามรายการดงัตอ่ไปนี ้ไวใ้นรูปแบบ QR Code ของแบบแจง้การประชมุ 
- รายงานประจ าปี 2563 พรอ้มดว้ยงบการเงินรวม (รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบรษัิทส าหรบัปี

บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 (เอกสารประกอบวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3) 
- สารสนเทศเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

และรายการจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษัิทฯ แก่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั (เอกสารประกอบวาระท่ี 9) 
 

 เอกสารประกอบการเขา้ประชมุ 
 4. แบบฟอรม์ลงทะเบียน (โปรดดเูอกสารอีกฉบบัหนึง่) 
 5. เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน ขัน้ตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและ

วิธีการนบัคะแนน 
 6. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 
 7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  
 8. ขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 9. ขอ้ปฏิบัติการประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพื่อความปลอดภัยภายใตส้ถานการณ์ การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

 10. แผนที่แสดงสถานท่ีจดัการประชมุ 

คณะกรรมการของบริษัท อาร ์แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเขา้ร่วม 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (“การประชุม”)  ในวันศุกร์ที่  23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา  
ณ หอ้งแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:     บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 ซึง่ปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจง้การประชมุ  

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท
ประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2563  ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจง้การประชมุ  

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้:     วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมต ิ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิเฉพาะกิจการ และงบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2563 
สิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญช ี

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:     เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษัิท ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมัติสรุปสาระส าคัญของงบการเงินรวม
เปรยีบเทียบกบัปีที่ผา่นมาไดด้งันี ้
งบการเงนิรวมของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายการ 
                          ล้านบาท 

2562 
 

2563 

รวมสินทรพัย ์                               4,412.31 4,883.40 

รวมหนีส้ิน  542.44 794.58 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,869.88 4,088.81 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 2,864.65 3,172.08 

ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 352.78 519.02 

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ – ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท (บาท/หุน้) 0.22 0.26 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการเห็นควรใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี  2563 สิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งได้รับการตรวจสอบแล้ว  
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี  2563 พร้อมด้วยงบการเงินรวม  
(รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบริษัทส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจง้การ
ประชมุ  

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้:     วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปัน
ผลประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:     บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไร
สทุธิที่เหลือหลงัจากหกัส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทค านึงถึง
ความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกตขิอง
บรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 

นอกจากนี ้ตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดวา่
บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ในปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลงัหกัส ารองตามกฎหมายจ านวน 385,555,977 บาท 
โดยบริษัทไดจ้ดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 20,300,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5 ของก าไร
สุทธิประจ าปี 2563 เมื่อน ามารวมกับเงินทุนส ารองตามกฎหมายที่บริษัทไดห้กัไวแ้ลว้ ส่งผลใหบ้ริษัทมีเงินทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 130,650,000 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 6.53  ของทนุจดทะเบียน ซึ่งสอดคลอ้งกบัที่กฎหมายก าหนดให้
ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายแลว้ โดยบริษัทยงัคงเหลือก าไรเพียงพอที่จะจ่ายปัน
ผลได ้โดยจะจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ที่จ่ายจ านวนทัง้สิน้ 300,000,000 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2563 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิ
รบัเงินปันผล (Record date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสทุธิ
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 20,300,000 
บาท ซึ่งคิดเป็นอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) และพิจารณา
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่
จ่ายจ านวนทัง้สิน้ 300,000,000  บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2563 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบั
ปันผล (Record date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้:     วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล:     ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)                     
และขอ้บังคับของบริษัทก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในอัตรา 1 ใน 3                
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนท่ี
อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกแต่อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้ีก ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี  ้              
มีกรรมการบรษัิทท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระรวมจ านวน 3 ทา่น และไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ
อีกวาระหนึง่ ไดแ้ก่ 

1. ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการ 

2. นายรตัน ์ดา่นกลุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. พญ.สนาธร รตันภมูิภิญโญ กรรมการ  

บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัทและแจง้สารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกสต์่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาแต่งตัง้เ ป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑข์องบรษัิท ในระหวา่งวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 บรษัิทขอเรยีนวา่ไมม่ผีู้
ถือหุน้เสนอช่ือบคุคลใดเพื่อรบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
เห็นสมควรเสนอใหก้รรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้  3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็น 
ผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมาย มีความรูค้วามสามารถและความเขา้ใจในธุรกิจของบรษัิทเป็นอยา่งดี  

ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการ (กรรมการทัง้ 3 ทา่นขา้งตน้ไมไ่ดร้ว่มพิจารณาดว้ย) ภายใตก้ารเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุของบรษัิทแลว้ เห็นวา่
กรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่ออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ มีคุณสมบตัิครบถว้นและสามารถใหค้วามเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนดไว ้และเป็นบคุคลผูท้รงคณุวฒุิ มีความรู ้ความสามารถ 
และมีประสบการณใ์นธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามต าแหน่งเดิมอีก  
วาระหนึง่ โดยวาระนีจ้ะใชว้ิธีการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล 

ประวตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบตัิของกรรมการอิสระซึ่งก าหนดไวเ้ขม้กว่า
ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย            
มีรายละเอียดดงัปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการออกเสยีงลงคะแนนท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 16 ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึ่งเสยีง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้               
ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ (ลงคะแนน
เลอืกตัง้กรรมการแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เทา่นัน้) 

(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอื
จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัจากการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจ านวน 2 ท่าน โดยเพิ่มจ านวนกรรมการจากเดิม 
9 ท่าน เป็น 11 ท่าน 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:     ปัจจบุนับรษัิทมีกรรมการจ านวน 9 ทา่น ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรเสนอเพิ่มจ านวนกรรมการเพื่อใหม้ีบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึน้ อีกทัง้เพื่อใหม้ีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ
ของบริษัท รองรบัการขยายตวัและการเติบโตในอนาคต จึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน รวมเป็น
กรรมการบรษัิททัง้หมด 11 ทา่น โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. ศ. เผดิมศกัดิ ์จารยะพนัธ ์ ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ (เขา้ใหม)่ 

2. นายอากิฮิโกะ คชิิ ด ารงต าแหนง่กรรมการ (เขา้ใหม)่ 

ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทจะคดัเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์วิสยัทศัน ์และความ
น่าเช่ือถือ รวมทัง้ความเป็นผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัททัง้ดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด ในการนี ้บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการเพิ่มเติมเป็นผู้
มีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการที่ระบขุา้งตน้ทกุประการ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ใหบ้คุคลทัง้ 2 ท่านเป็น
กรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยนายอากิฮิโกะ คิชิ เป็นตวัแทนจากบริษัท San-Ei Gen FFI Inc ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย
วตัถุที่ใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารรายใหญ่ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยการแต่งตัง้กรรมการในครัง้นี ้จะช่วยสนบัสนุนกลยุทธ์การ
เติบโตของบรษัิทในการขยายธุรกิจในประเทศและตา่งประเทศ  

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการภายใตก้ารเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิเพิ่มจ านวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน           
โดยแต่งตั้ง ศ. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ์ และนายอากิฮิโกะ คิชิ  เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีกจ านวน 2 ท่าน                          
ตามรายละเอียด ที่เสนอขา้งตน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลซึ่งไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

ประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเพิ่มเติม และคณุสมบตัิของกรรมการอิสระซึ่งก าหนดไวเ้ขม้
กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยมีรายละเอียดดงัปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้:     วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการออกเสยีงลงคะแนนที่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 16 ตามที่ระบขุา้งตน้ 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:     ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดใหก้รรมการของบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินตอบแทน
ประจ า เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั รางวลั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและ
ลงมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่
ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง  ๆ 
ตามระเบียบของบรษัิท 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล                        
และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท                  
แนวโนม้ของตลาดและอตุสาหกรรม โดยไดเ้ปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั
หรอืที่มีขนาดเทียบเทา่กนัแลว้ จึงเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 2564 
ตามที่ไดเ้สนอขา้งตน้ ดงันี ้

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุมรายคร้ัง ค่าตอบแทนรายปี** 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริษัท* 30,000 20,000 25,000 20,000 ไม่เกิน 
200,000 

ไม่เกิน 
200,000 

กรรมการตรวจสอบ - - 25,000 20,000 - - 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน - - 25,000 20,000 - - 

กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 25,000 20,000 - - 

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

- - 25,000 20,000 - - 

หมายเหต ุ
* กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารของบรษัิทจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน 
** อตัราการจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปี โดยใหด้ร.สมชาย รตันภมิูภิญโญ หรือบุคคลที่ไดร้บั
มอบหมายจาก ดร.สมชาย รตันภมิูภิญโญ มีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนนีแ้ก่กรรมการแตล่ะทา่น 

ทัง้นีใ้หก้ารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 ในรูปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุ 
ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ทัง้นี ้ใหอ้ตัราค่าตอบแทนดงักลา่วมี
ผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป จนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น   

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้:     วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:     เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวน
เงินค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัท นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียน
ตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายใหม่ที่สงักัดส านักงานสอบ
บญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จากการ
หมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยสองรอบปีบญัชีนบัแต่วนัที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทโดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษัท
จากประสบการณ ์มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี และคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาการ
ด าเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาของผูส้อบบญัชีของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แลว้เห็นว่าเป็นท่ีนา่
พอใจ โดยผูส้อบบญัชีมีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี           
ใหค้  าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท ทัง้นี ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท
ยอ่ยทัง้หมดดว้ย  

ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้ 

1)  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ดงัรายช่ือตอ่ไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
ประจ าปี 2564 

1.   นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4298 
2. นางสาวสกณุา แยม้สกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4906 
3. นางสาวสนิสริ ิทงัสมบตัิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7352 

โดยใหม้ีอ  านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตาม
รายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตอื่นของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้

ทัง้นี ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธแ์ละ
สว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ประวตัิโดยสงัเขปของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

2) ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 4,587,000 บาท (สี่ลา้นหา้แสนแปดหมื่นเจ็ดพนับาท) 
และส าหรบับริษัทย่อย (ในประเทศไทย) เป็นเงินจ านวน 4,346,000 บาท (สี่ลา้นสามแสนสี่หมื่นหกพนับาท) รวมค่าสอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) ทัง้สิน้ไม่เกิน 8,933,000 บาท (แปดลา้นเกา้แสนสามหมื่นสามพนับาท) 
โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรบัเพิ่มขึน้หากบริษัทย่อยมีการด าเนินงานมาก
ขึน้ [ส าหรบัคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษัิทส าหรบัปี 2563 เป็นเงินจ านวน 4,510,000 บาท และส าหรบับรษัิทยอ่ยใน
ประเทศไทยเป็นเงินจ านวน 4,330,000 บาท รวม 8,840,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี ้ในปี 2563 บริษัทมี
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ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non-audit Fees) ประกอบดว้ย ค่าตรวจทานการท ารายงานภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ค่าตรวจทานการจดัท า 
Deferred Tax และคา่ลว่งเวลาของผูส้อบบญัชี จ านวน 443,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม)]   

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาซือ้ขายกจิการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์ กับ
บริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ จ ากัด และโรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ กับบริษัท ริเวอรแ์คว โบตานิก 
การเ์ด้น จ ากัด ซ่ึงถือเป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ก่บุคคล
เกี่ยวโยง 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:     บริษัทมีแผนที่จะปรบัโครงสรา้งธุรกิจ โดยด าเนินการตามกลยทุธแ์ละนโยบายของบริษัทที่
มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจหลกัที่บริษัทมีความเช่ียวชาญ คือ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอ าหาร 
ประกอบกับเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ท าใหธุ้รกิจโรงแรมขาดรายได้ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน รวมถึงกระแสเงินสดในช่วงที่ผ่านมา และผูบ้ริหารคาดการณว์่าอาจใชเ้วลา 2-3 
ปี ธุรกิจโรงแรมถึงจะฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งสมบรูณ ์การจ าหนา่ยหนว่ยธรุกิจโรงแรมทัง้ 2 แหง่ คือ โรงแรมโนโวเทล ชมุพร บีช รสีอรท์ 
แอนด ์กอลฟ์ และโรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ จะท าใหก้ลุม่บรษัิทไมต่อ้งแบกรบัผลขาดทนุของโรงแรมทัง้ 2 แหง่เพื่อจะได้
ไมก่ระทบตอ่ผลประกอบการภาพรวมของกลุม่บรษัิทและเป็นการมุง่เนน้บรหิารธุรกิจหลกัใหแ้ข็งเกรง่ตอ่ไป  

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
รายละเอียดของการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์ และโรงแรม ไอบิส สไตล ์
เชียงใหม ่กบับรษัิท เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ จ ากดั และบรษัิท รเิวอรแ์คว โบตานิก การเ์ดน้ จ ากดั ตามล าดบัแลว้ มีมติเห็นควรให้
เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทยอ่ย
ของบรษัิทไดแ้ก่ การจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิ ดงันี ้

(1) สทิธิการเช่าที่ดินพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง (สทิธิของผูเ้ช่า) วสัดอุปุกรณ ์และอาคารสิง่ปลกูสรา้งของโรงแรม โนโวเทล 
ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์ ที่ลงทนุโดยบริษัท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแร็นซ ์จ ากดั (“TFF”)  ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยของบรษัิท (บรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99) ใหแ้ก่บรษัิท เจ.พี.เอส.โฮลดิง้ จ ากดั (“JPS”) ซึง่เป็นบคุคลที่
เก่ียวโยงกนัของบรษัิท คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ 87,000,000 บาท 

(2) สิทธิการเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง (สิทธิของผูเ้ช่า) วสัดอุปุกรณ ์และอาคารสิ่งปลกูสรา้งของโรงแรม ไอบิส  
สไตล ์เชียงใหม ่ที่ลงทนุโดยบรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิท (บรษัิทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 
99.99) ใหแ้ก่ บริษัท ริเวอรแ์คว โบตานิก การเ์ดน้ จ ากดั (“RKBG”) ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท คิดเป็น
มลูคา่รวมทัง้สิน้ 185,000,000 บาท 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณารายละเอียดที่ฝ่ายบรหิารไดน้ าเสนอมา และมีความเห็นวา่การท ารายการเก่ียวโยงดงักลา่ว

มีความสมเหตสุมผลดีแลว้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ราคาซือ้ขายที่ทัง้สองฝ่ายตกลงกัน เป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยจากผูป้ระเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย             

ซึ่งผูป้ระเมินอสงัหาริมทรพัยท์ัง้ 2 รายนัน้ เป็นผูป้ระเมินที่อยู่ในรายช่ือบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยส์ินในตลาดทุน

และผูป้ระเมินหลกัที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

นอกจากนั้นแลว้ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ถูกจัดท าโดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน          

เซอรว์ิสเซส จ ากดั ซึง่เป็นท่ีปรกึษาทางการเงินท่ีไดร้บัความเห็นชอบส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
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ตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ ไดใ้หค้วามเห็นวา่การท ารายเก่ียวโยงดงักลา่วมีความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไข จากการ

พิจารณารายละเอียดที่ผูป้ระกอบวิชาชีพที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์แสดงความเห็นมาทัง้หมดนัน้ คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่ราคาและเง่ือนไขของการเขา้ท า

รายการมีความสมเหตสุมผลดีแลว้ ตามรายละเอียดจากผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีฝ่ายบรหิารเสนอมา 

- ส าหรบัความจ าเป็นในการจ าหน่ายใหก้บับคุคลเก่ียวโยงนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทไดร้บัรายละเอียดจากฝ่าย

บริหารของบริษัทว่าเนื่องจากสถานการณ ์COVID-19 ที่สง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมโรงแรมในวงกวา้ง ประกอบ

กบัท่ีดิน ที่เป็นท่ีตัง้ของโรงแรมทัง้ 2 แหง่ เป็นกรรมสทิธ์ิประเภทสทิธิการเช่า สง่ผลใหก้ารจ าหนา่ยสนิทรพัยโ์รงแรม

เป็นไปไดย้าก เนื่องจากท าใหผู้ซ้ือ้ไดเ้พียงสิทธิในการเช่าเท่านัน้ ซึ่งแมแ้ต่บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ใน

ฐานะผูบ้รหิารโรงแรม ซึง่ตามสญัญาบรหิารโรงแรมมีขอ้ตกลงเรือ่งสทิธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) /1 

กับทางบริษัทก็แจ้งเจตจ านงค์ไม่ประสงค์ที่จะซื ้อกับทางบริษัทแล้ว นอกจากนั้นฝ่ายบริหารได้แจ้งต่อ

คณะกรรมการบริษัทว่าไดม้ีการสอบถามไปยงับริษัทนายหนา้อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อเสนอขาย แต่ไม่มีการตอบรบั

จากบริษัทนายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์ทางคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาประโยชนท์ี่บริษัทและผูถื้อหุน้จะไดร้บั 

ตามรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารไดแ้จง้ และความจ าเป็นในการจ าหน่ายไปใหบ้คุคลเก่ียวโยงที่ทางฝ่ายบริหารเสนอ

มาแลว้ คณะกรรมการบรษัิทมีความเห็นวา่การจ าหนา่ยไปแก่บคุคลเก่ียวโยงมีความสมเหตสุมผลตามรายละเอยีด

ที่ฝ่ายบรหิารเสนอมา 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและใหค้วามเห็นรายการเก่ียวโยงดงักลา่วโดยยึดประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ของ

บริษัทเป็นส าคญั การเสนอวาระนีใ้หท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทไดพ้ิจารณาอนุมตัิความเหมาะสมของการเขา้ท ารายการ

เก่ียวโยงดงักลา่วที่บรษัิทไดเ้ขา้ท ากบั JPS และ RKBG เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี ดงันัน้จึงมีความเห็นเสนอให้

ผูถื้อหุน้ควรพิจารณาอนมุตัิการเขา้รายการเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว 

หมายเหตุ: /1 - ขอ้ตกลงเรื่องสิทธิท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) กล่าวคือ ในกรณีท่ีบริษัทมีความประสงคจ์ะจ าหน่าย หรือ โอนสิทธิในทรพัย์

ดงักลา่วใหแ้ก่บคุคลอ่ืน ทางบรษัิทจ าเป็นตอ้งท าหนงัสือแจง้ไปยงัผูบ้รหิารโรงแรมใหพ้ิจารณาก่อนเป็นอนัดบัแรก หากผูบ้รหิารโรงแรมปฎิเสธท่ีจะย่ืนขอ้เสนอ 

บรษัิทถึงจะสามารถจ าหน่าย หรือ โอนสทิธิในทรพัยด์งักลา่วใหแ้ก่บคุคลอ่ืนได ้

การเขา้ท าธุรกรรมดงักลา่วเขา้ข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการท ารายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและ
การปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในการท ารายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ.2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 
และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์”) โดยขนาดรายการตามเกณฑ์
มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิมีขนาดรายการสงูสดุ เท่ากบัรอ้ยละ 5.57 (บริษัทไม่มีการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์
ในช่วง 6 เดือนก่อนหนา้การท ารายการครัง้นี)้ บริษัทจึงไมม่ีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหนา่ยไป
ซึง่สนิทรพัย ์

 นอกจากนี ้การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินดงักลา่วขา้งตน้เป็นการขายทรพัยส์ินใหก้ับบริษัทที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการ 
และผูถื้อหุน้ของ RBF บางรายซึ่งเขา้ข่ายเป็นบคุคลเก่ียวโยงกนัของบริษัท จึงเขา้ข่ายเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของ
บรษัิทจดทะเบียนตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่
เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั”) ซึ่งเมื่อค านวณขนาด
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รายการท่ีเก่ียวโยงดงักลา่วแลว้ จดัเป็นรายการขนาดใหญ่ (บรษัิทไมม่ีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั กบับคุคลดงักลา่วในช่วง 
6 เดือนก่อนหนา้การท ารายการครัง้นี)้ บริษัทจึงมีหนา้ที่จัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
ด าเนินการต่าง ๆ รวมถึงจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการดงักล่าวตามประกาศรายการที่
เก่ียวโยงกนัดว้ย ตามรายละเอียดทีป่รากฏในสารสนเทศเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพั
พลาย จ ากัด (มหาชน) และรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทฯ แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกนั ในรูปแบบ QR Code ของ
แบบแจง้การประชมุ  

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า
สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถื้อหุน้ที่
มีสว่นไดเ้สยีพิเศษ 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ข้อมูลส าหรับผู้ถอืหุ้น  

(1) บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) เป็นวนัท่ี 
12 มีนาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.  2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)             
มาตรา 89/26  

(2) บริษัทไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 หรือเพื่อเสนอผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่าน 
ผูถื้อหุน้สามารถสง่ความประสงคด์งักลา่วมายงับริษัทไดเ้ป็นการลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัการ
ก ากบักิจการที่ดี กลา่วคือ ตัง้แตว่นัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563  ถึงวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563 โดยการเสนอตอ้งเป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท รวมถึงบริษัทไดแ้จง้การเชิญชวนดงักลา่วผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย อนึ่งบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ 
การประชมุหรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท   

(3) สบืเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บรษัิทขอความรว่มมือจาก
ผูถื้อหุน้ในการพิจารณามอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระเพื่อเขา้ประชุมแทนตนเอง อย่างไรก็ตามหากผูถื้อหุน้ตอ้งการ
เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง โปรดศึกษา สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 “ขอ้ปฏิบตัิการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพือ่ความปลอดภยั
ภายใตส้ถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019” ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการใด ๆ  
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อความปลอดภยัของสาธารณะซึ่งอาจท าใหผู้ถื้อหุน้บางรายไม่สามารถเขา้ไปภายในสถานที่
ประชมุได ้หรอืไมไ่ดร้บัความสะดวกเทา่ที่ควร 

(4) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษัิทจะใชร้ะบบบารโ์คด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง 
เพื่อช่วยใหข้ัน้ตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งรวดเรว็ยิ่งขึน้ และเพื่อใหก้าร
ลงทะเบียนในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นีม้ีความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยและเป็นไปตามกฎหมาย และบรษัิทจะเชิญ
ผูแ้ทนจากบริษัทที่ปรกึษากฎหมายเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดแูลการประชมุใหเ้ป็นไปอยา่งโปรง่ใส 
ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร
ประชมุผูถื้อหุน้ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาน าแบบฟอร์มลงทะเบียน  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) มาแสดงในวนัประชุมพรอ้มทัง้เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบใุนสิ่งที่ส่ง
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มาด้วย 5) ที่กรอกขอ้มลูครบถว้นมาแสดงและลงทะเบียนต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมตัง้แต่เวลา 11.00 น. 
เป็นตน้ไป 

ส าหรับผู้ถือหุ้นซ่ึงประสงคท์ี่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ กรุณาน าแบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
พรอ้มทัง้เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบใุนสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พรอ้มทัง้จดัท าหนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (ในกรณี Custodian) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กรอกขอ้มูลครบถว้นมาแสดงและ
ลงทะเบียนตอ่พนกังานลงทะเบียนในวนัประชมุตัง้แตเ่วลา 11.00 น. เป็นตน้ไป 

ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือก  
มอบฉนัทะให ้ผศ. ศภุสนิ สรุยิะ หรอื นางเบญจวรรณ รตันประยรู ซึง่เป็นกรรมการอิสระของบรษัิทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
ของผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการอิสระท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ทัง้นีข้อ้มลูของกรรมการอิสระปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

(5) กรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการส่งค าถามล่วงหนา้ หรือส่งเอกสารใด ๆ มายงับริษัท ขอใหจ้ัดส่งล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อที่บริษัทจะไดด้  าเนินการตามประสงคข์องผูถื้อหุน้ไดท้ันวนัประชุม โดยขอใหจ้ัดส่งเอกสารทัง้หมด
ขา้งตน้มาถึงบรษัิทตามที่อยูด่า้นลา่งนี ้ 

บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
3395 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมและ 
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษัิทท่ี https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null หรอืผา่นรหสั
คิวอาร ์(QR Code) ซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุมและเพื่อใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เป็นไปดว้ยความ
เรียบรอ้ยรวดเร็ว บริษัทขอเชิญผูถื้อหุน้ใหด้  าเนินการลงทะเบียนต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมตัง้แต่เวลา 11.00 น.           
เป็นตน้ไป  

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดเขา้รว่มประชมุตามวนั  เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
 

นางเบญจวรรณ รตันประยรู 
              ประธานกรรมการ 

https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null
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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 

ชื่อ : ดร.สมชาย รตันภมูิภิญโญ  

สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 69 ปี 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอก 

: คณะรฐัศาสตร ์สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยักรุงเทพ
ธนบรุ ี
ปริญญาโท 
: คณะรฐัศาสตร ์สาขาวชิารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตร ี 
: คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวชิาเคมี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

: หลกัสตูร วปอ. วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ว.ป.อ.47 (ปรอ17) 
การอบรม 
IOD 

: Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 121/2015 
: Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ท่ี 43/2020 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทมหาชน 

: 2 ปี 4 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อ 14 สงิหาคม 2561) 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 8 ครัง้จาก 8 ครัง้ 
การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของคู่
สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ/
ผู้อื่นที่ถอืหุน้แทน) 

: 556,030,900 หุน้  (27.80%) และคูส่มรสถือหุน้ 556,031,000 หุน้ (27.80%) 
  รวมถือหุน้ 1,112,061,900 หุน้ (55.60%) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการ  Maple Innovation Company Limited (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการ  R&B FOOD SUPPLY (Singapore) (ประเทศสงิคโปร)์ 
ปี 2563-ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท อารบ์ีเจ จ ากดั 
ปี 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ  PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (ประเทศอินโดนเีซยี) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (ประเทศอินโดนเีซยี) 
ปี 2556 – ปัจจบุนั Legal Representative  R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (ประเทศเวียดนาม) 
ปี 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั 
ปี 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท พรเีมียมฟูด้ส ์จ ากดั 
ปี 2528 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั 
ปี 2528 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท                            ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  
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ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 

ปี 2563-ปัจจบุนั : กรรมการ Maple Innovation Company Limited (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
ปี 2563-ปัจจบุนั : กรรมการ R&B FOOD SUPPLY (Singapore) (ประเทศสงิคโปร)์ 
ปี 2563-ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท อารบ์ีเจ จ ากดั 
ปี 2561 – ปัจจบุนั : กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (ประเทศ

อินโดนีเซีย) 
ปี 2559 – ปัจจบุนั : กรรมการ PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (ประเทศอินโดนเีซยี) 
ปี 2556 – ปัจจบุนั : Legal Representative   R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY 

COMPANY (ประเทศเวียดนาม) 
ปี 2555 – ปัจจบุนั : กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  บรษัิท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั 

ปี 2545 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท พรเีมียมฟูด้ส ์จ ากดั 

ปี 2534 -ปัจจบุนั : กรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร / 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายตลาดและ
วางแผน (รกัษาการ) 

บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ซพัพลาย จ ากดั(มหาชน) 

ปี 2528 – ปัจจบุนั : กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั 

ปี 2528 – ปัจจบุนั : กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ จ ากดั 
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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 
 
ชื่อ : นายรตัน ์ดา่นกลุ  

สัญชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 68 ปี 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี  

: คณะนิติศาสตร ์สาขาวชิานติิศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรม 
IOD 

: Director Accreditation Program DAP รุน่ 137/2017 
: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
 รุน่ท่ี 2/2017 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทมหาชน 

: 2 ปี 4 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อ 14 สงิหาคม 2561) 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 8 ครัง้จาก 8 ครัง้ 
: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้จาก 5 ครัง้ 

การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของคู่
สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ/
ผู้อื่นที่ถอืหุน้แทน) 

: ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไมม่ีการด ารงต าแหนง่   
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   บรษัิท ดลุยภาพ 6 จ ากดั 
ปี 2520 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษากฎหมาย  บรษัิท กรุงไทยแทรคเตอร ์จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท                   ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 

ปี 2560 -ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ซพัพลาย จ ากดั(มหาชน) 

ปี 2545 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท ดลุยภาพ 6 จ ากดั  

ปี 2520 - ปัจจบุนั : ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท กรุงไทยแทรคเตอร ์จ ากดั 
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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 

ชื่อ : พญ.สนาธร รตันภมูิภิญโญ  

สัญชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 32 ปี  
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตร ี 

: คณะแพทยศาสตร ์แพทยศาสตรบ์ณัฑิต (พบ.) ศิรริาชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
 

การอบรม 
IOD 

: Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 144/2018 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ   
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทมหาชน 

: 2 ปี 4 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อ 14 สงิหาคม 2561) 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 5 ครัง้จาก 8 ครัง้ 
การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของคู่
สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ/
ผู้อื่นที่ถอืหุน้แทน) 

: 160,159,000 หุน้ (8.01%) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี 2562-ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั 
ปี 2520 - ปัจจบุนั  กรรมการ  PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (ประเทศอินโดนเีซยี) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท       ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
ปี 2562-ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั 
ปี 2560 -ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ซพัพลาย จ ากดั(มหาชน) 
ปี 2561 – ปัจจบุนั              : กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (ประเทศอินโดนเีซยี) 
ปี 2559 - ปัจจบุนั : แพทยป์ระจ าบา้น โรงพยาบาลรามาธิบด ี
ปี 2557 –  ปี 2558 : แพทย ์ โรงพยาบาลชลประทาน 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

คุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มีดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้รบั
ต าแหน่ง ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของ
สว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการหรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านอง
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหผู้ข้ออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งผ่อนช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของ
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยง โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บั
รวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวิชาชีพนัน้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  

10. กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิขา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการเพิ่มเติม (ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 

ชื่อ : ศาสตราจารย ์เผดมิศกัดิ ์จารยะพนัธุ ์  

สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 68 ปี  
วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอก  

: Doctor of Philosophy (Ph.D), Biology, Dalhousie University Canada 
ปริญญาโท  
: วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาทางทะเล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตร ี 
: วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยาทางทะเลและ  
การประมง จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม IOD : Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 170/2020 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชน      : ไมม่ี 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563       : ไมม่ี 
การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อืน่ที่ถอืหุน้แทน) : ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  : ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท       : ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
ปี 2563 – ปัจจบุนั :ที่ปรกึษา คณะที่ปรกึษาของสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 

ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมจิตวิทยา 
ส านกังานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 

ปี 2563 – ปัจจบุนั : กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการการนโยบายและแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรทาง
ทะเล และชายฝ่ังแหง่ชาตดิา้นวทิยาศาสตรท์างทะเล 
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

ปี 2563 – ปัจจบุนั : กรรมการ 
 

คณะกรรมการนโยบายวิชาการดา้นความมั่นคง  
ส านกังานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 

ปี 2562 – ปัจจบุนั : กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการนโยบายการรกัษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล    
ดา้นกิจกรรมทางทะเล 
ส านกังานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 

ปี 2561 – ปัจจบุนั :กรรมการ คณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตรช์าติ  
ดา้นการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวติที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
ปี 2557 – ปัจจบุนั : ผูท้รงคณุวฒุิ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการเพิ่มเติม (ขอ้มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 
 
ชื่อ 

 
: นายอากิฮิโกะ คิชิ (Mr. Akihiko Kishi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชาต ิ : ญ่ีปุ่ น 
อาย ุ : 52 ปี 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี  

: ภาษาองักฤษและการสือ่สาร มหาวิทยาลยัคนัไซไกได 
การอบรม IOD : ไมม่ี 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชน      : ไมม่ี 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563       : ไมม่ี 
การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อืน่ที่ถอืหุน้แทน) : ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : ไมม่ีการด ารงต าแหนง่   
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี 2562 – ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการทั่วไป San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท                 : ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  
ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 

ปี 2562 – ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการทั่วไป San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญ่ีปุ่ น) 

ปี 2559 – ปี 2562 ผูจ้ดัการธุรกิจในตา่งประเทศ San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญ่ีปุ่ น) 

ปี 2544 – ปี 2559 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญ่ีปุ่ น) 

ปี 2542 – ปี 2544 จดัซือ้วตัดดุิบ San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญ่ีปุ่ น) 

ปี 2540 – ปี 2542 น าเขา้และสง่ออกวสัดอุาหาร San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญ่ีปุ่ น) 

ปี 2536 – ปี 2540 ขายชิน้สว่นสายพานล าเลยีงในญ่ีปุ่ นและทั่วโลก Fuji Seisakusho Co., Ltd. (ประเทศญ่ีปุ่ น) 

ปี 2533 – ปี 2536 ขายชิน้สว่นเครือ่งจกัรไฟฟา้ในตา่งประเทศ Sinfonia Technology Co., Ltd. (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

คุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มีดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหน่ง ทัง้นี ้
ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือ
บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อน
เขา้รบัต าแหนง่ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน ดว้ย
การรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหผู้้
ขออนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งผ่อนช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิท 
หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง 
โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไม่
เป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  

10. กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิขา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม 
โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 3. 

ชื่อ – นามสกุล : นายไพบูล ตันกุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4298 
 
 
 
 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีใน
ส านักงาน 

หุน้สว่นสายงานการตรวจสอบบญัชี  
บรษัิท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั 

วุฒกิารศึกษา สถาบนัการศกึษา : จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา : ปรญิญาโทดา้นบรหิารการเงิน 
สถาบนัการศกึษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา : ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี 

สถาบนัการศกึษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา        ปรญิญาตรทีางการบญัชี 

สมาชิกในองคก์รวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

ประสบการณต์รวจสอบ   ไพบลูไดผ้า่นการเลือ่นต าแหนง่เป็นหุน้สว่นส านกังานในปี พ.ศ. 2550 โดยเช่ียวชาญในเรือ่ง  
I. ตรวจสอบบญัชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ท่ีใชส้  าหรบับรษัิทมหาชนและธุรกิจ
ขนาดเลก็และกลาง และธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงิน รวมถงึธุรกิจประกนั 

II. การน าบรษัิทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์อง 3 ประเทศ (ไทย ลาว และกมัพชูา) 
การท าธุรกิจในลาวและกมัพชูา และยงัมีประสบการณก์ารท างานในประเทศเวียดนาม
และเมียนมาร ์

III. การควบคมุภายใน การบรหิารความเสีย่ง และธรรมภิบาล 
IV. รายงานเพื่อความยั่งยืนและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
V. ที่ปรกึษาทางการเงินในเรือ่งการซือ้ขายกิจการและการฟ้ืนฟธูุรกิจ 

 ไพบลูยงัไดร้บัการแตง่ตัง้และท างานในฐานะผูน้  าทางดา้นกิจกรรมเพื่อสงัคม(เพื่อความยั่งยืน) 
ของส านกังาน PwC ทัง้หมด  กิจกรรมเพื่อสงัคมของ PwC จะเนน้เรือ่งการใชท้กัษะและความรู ้
เช่น โครงการเสรมิสรา้งความรูท้างบญัชีครวัเรอืน และการจดัการเงินใหก้บัชมุชน และกิจกรรม
จิตอาสาในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม ทัง้โครงการภายในและภายนอก เพื่อสรา้งความตระหนกัรูใ้หก้บั
พนกังานที่เป็นระบบ เพื่อจะลดผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มจากการด าเนินธุรกิจของ PwC 
ตลอดจนกิจกรรมสีเขียวเพื่ออนรุกัษ์สตัวป่์าและสตัวน์ า้ทอ้งทะเล กบัพนัธมิตรและหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สิง่ที่สง่มาดว้ย 3. 

ชือ่ – นามสกุล : นางสาวสกุณา แย้มสกุล 
 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4906 

 
 
 
 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาตรีทางดา้นการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชี
ในบริษัท : 

หุน้สว่นสายงานการตรวจสอบบญัชี  
บริษัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั 

ต าแหน่งในสภาวิชาชพี
บัญช ี:  

คณะอนกุรรมการก าหนดจรรยาบรรณวาระปี 2560 – 2563 
คณะอนกุรรมการก าหนดจรรยาบรรณวาระปี 2563 – 2566 
คณะอนกุรรมการติดตามและศกึษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง 
สญัญาประกนัภยัวาระปี 2563 - 2566 

ประสบการณก์าร
ตรวจสอบ : 

คณุสกณุา เป็นผูม้ีประสบการณใ์นการสอบบญัชี รวมถงึการใหค้  าปรกึษาดา้นการบญัชี
แก่บริษัทหลายแห่ง ซึง่ครอบคลมุ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ธนาคาร ธรุกิจ
ประกนั ธรุกิจหลกัทรพัย ์ธุรกิจลีสซิ่ง มากกวา่ 20 ปี และมีประสบการณใ์นการน าบริษัท
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

และเป็นผูฝึ้กอบรมในเรื่องการบญัชีใหก้บัหลกัสตูรปริญญาโทมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

เป็นตวัแทน บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ในการประชุมและร่วมงาน
กบั ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
กลุ่มลูกค้าหลักทีเ่ป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย ์

 บรษัิท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 บรษัิท อิก๊ดราซิล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

 ธนาคาร เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทในเครอื 

 บรษัิท สยามฟิวเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 บรษัิท ศกัดิส์ยามลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 บรษัิท เน็คซ ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
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ประวัตแิละประสบการณท์ างานของผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2564 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสินสิริ ทังสมบตั ิ
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7352 

                                                                                       
 

สถานะทางธุรกิจ หุน้สว่น  

การศึกษา สถาบนัการศกึษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา : ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกิจ 
สถาบนัการศกึษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา : ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
 สาขาการบญัชี  (เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่)  
                                                              ภาคภาษาองักฤษ 

สมาชิกในองคก์รวชิาชีพ - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

- สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

ประสบการณก์ารท างานที่
เกี่ยวข้อง 

 

- มีประสบการณใ์นดา้นการตรวจสอบสถาบนัการเงินและธุรกิจโรงแรมมาเป็นเวลากวา่ 20 ปี 
โดยมีความเช่ียวชาญในดา้นการตรวจสอบดา้นการบรหิารเงินรวมถึงสญัญาอนพุนัธท์าง
การเงิน 

- มีประสบการณท์ างานอยา่งกวา้งขวางในดา้นการตรวจสอบบญัชีและใหค้  าปรกึษาทาง
ธุรกิจกบับรษัิทมากมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  

- มีประสบการณใ์นการตรวจบรษัิทในกลุม่จารด์ีน 

- ใหค้  าปรกึษาทางเทคนคิในประเด็นเก่ียวกบัการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ตา่งประเทศ(IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ใหก้บัสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ 

- เป็นผูฝึ้กอบรมทัง้การบญัชีแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ การบญัชีส าหรบัเครือ่งมือทาง
การเงิน สญัญาซือ้ขายทางการเงินลว่งหนา้ ความเสีย่ง การควบคมุ และพฒันาการของ
มาตรฐานการบญัชี 

- เคยด ารงต าแหนง่คณะอนกุรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

- เป็นตวัแทนบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ในการรว่มงานกบัธนาคาร
แหง่ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินระหวา่ง
ประเทศมาใชใ้นการธนาคารและตลาดเงิน  
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เอกสารส าหรับการลงทะเบียน 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมการประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 11.00 น. ของวนัศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564      
เป็นตน้ไป 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ย 4.) 

- บตัรประจ าตวัฉบบัจรงิซึง่ออกโดยสว่นราชการที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี ่หรอื
หนงัสอืเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้มีสญัชาติตา่งประเทศ) เป็นตน้ 

2. การเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ย 4.) 

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ
หนงัสอืเดินทาง ซึง่ผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- บตัรประจ าตวัฉบบัจริงของผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งออกโดยสว่นราชการที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะมีสญัชาติตา่งประเทศ) เป็นตน้ 

2.2 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ย 4.) 

- แบบหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองหรือหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัประชุม ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง พรอ้ม
ประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- บตัรประจ าตวัฉบบัจริงของผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งออกโดยสว่นราชการที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี ่หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะมีสญัชาติตา่งประเทศ) เป็นตน้ 
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2.3 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ 

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ย 4.) 

- แบบหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตัง้นิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง     
ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุม แสดงช่ือ สถานที่ตั้งส  านักงานใหญ่ และรายช่ือและอ านาจของผู้มีอ  านาจ  
ลงนามแทนผูถื้อหุน้ ซึง่ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- บตัรประจ าตวัฉบบัจริงของผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งออกโดยสว่นราชการที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง(กรณีผูร้บัมอบฉนัทะมีสญัชาติตา่งประเทศ) เป็นตน้ 

- ค าแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนาม
รบัรองค าแปลถกูตอ้ง 

2.4  กรณีคัสโตเดียน (Custodian) 

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน (สิง่ที่สง่มาดว้ย 4.) 

- แบบหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของนิติบคุคลดงักลา่วในฐานะผูม้อบ
ฉนัทะและของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

- หนงัสอืรบัรองนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) 

- หนงัสอืยืนยนัหรอืส าเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกโดยส่วน
ราชการ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือลงนามแทน
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

- เอกสารหรอืหลกัฐานของผูถื้อหุน้ท่ีมอบอ านาจใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

- บตัรประจ าตวัฉบบัจริงของผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง(กรณีผูร้บัมอบฉนัทะมีสญัชาติตา่งประเทศ) เป็นตน้ 
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ผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคท์ี่จะแตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค ์หรือมอบฉนัทะให้
ผูช้่วยศาตราจารยศ์ภุสิน สรุิยะ หรือ นางเบญจวรรณ รตันประยรู กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โดยขอ้มลูของ
กรรมการอิสระดงักลา่ว ปรากฏในสิง่ที่สง่มาดว้ย 7. 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งตน้ มายงั
ส านกังานใหญ่ของบรษัิทท่ี 

บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
3395 ซอยลาดพรา้ว 101 (วดับงึทองหลาง)  
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 

ภายในเวลา 17.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
เอกสาร หรอืสง่มอบ ณ สถานท่ีจดัการประชมุ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเก่ียวกับเอกสารส าหรับการลงทะเบียน หรือการกรอกหนังสือมอบฉันทะ กรุณาติดต่อฝ่าย
เลขานุการบริษัทที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-946-6813 #561 โทรสารหมายเลข 02-946-6813 #136 หรืออี เมล์มายัง 
comsec@rbsupply.co.th  

 

mailto:comsec@rbsupply.co.th


สิง่ที่สง่มาดว้ย 5. 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ 

เริ่มการประชมุเวลา 13.00 น. 

ด าเนินการประชมุ 
ตามล าดบัวาระการประชมุ 

เก็บบตัรลงคะแนนจากผูท้ี่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแตล่ะวาระ 
ยกเว้นวาระที่ 5 และวาระที่ 6 เก็บบตัรลงคะแนนจากผูท่ี้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสียง 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 

กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

จดุตรวจเอกสาร 

โต๊ะลงทะเบียน 
ส าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะ 

แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน 
หนงัสือมอบฉนัทะ และเอกสาร

ประกอบ 

กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียน 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง 

แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียน  
และบตัรประจ าตวั 

เปิดลงทะเบียนเวลา 11.00 น. 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 5. 
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การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนน 

1. การออกเสยีงลงคะแนน จะนบั 1 หุน้ มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 เสยีง 

2. ผูถื้อหุน้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้  

3. การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ (ยกเว้นวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 เก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการ) ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมเ่ห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทเพื่อ
นบัคะแนนเสยีงตอ่ไป ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไมต่อ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีง 

4. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และจะน า
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และจากบตัรเสียที่พบ มาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี  ้กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น กรณีที่ท  าเครื่องหมายลงคะแนนเสียง 
ไม่ชัดเจน หรือการขีดฆ่าบตัรทัง้บตัร หรือการแกไ้ข หรือขีดฆ่าการลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้กูม้ิไดล้งนามก ากบัไว้ หรือ 
บตัรลงคะแนนท่ีช ารุดในสภาพท่ีไมส่ามารถอา่นผลได ้เป็นตน้ 

5. ส าหรบัวาระที่ 5 และวาระที่ 6 เก่ียวกบัการแต่งตัง้กรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 
ไม่ว่าจะเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทเพื่อนบัคะแนน
เสยีงตอ่ไป ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ง่มอบบตัรลงคะแนนเสยีง จะถือวา่งดออกเสยีง 

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น แจง้ช่ือและ
นามสกลุก่อนซกัถามและแสดงความคิดเห็นทกุครัง้ 

7. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ยกเว้น วาระที่ 7 
เก่ียวกบัการอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และวาระที่ 9 เก่ียวกบัการพิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์
และการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน (โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูม้ีสว่นไดเ้สยี)) 

8. ประธานในที่ประชมุจะแจง้ผลการออกเสยีงลงคะแนนตอ่ที่ประชมุ เมื่อการนบัคะแนนเสยีงของวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy Form (Form A.) 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่า่ยไม่ซับซ้อน) 
(General Form) 

ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้    เขียนที่   
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที่   เดือน   พ.ศ.   
Date  Month  Year 

 
(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   

I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขที่  ถนน ต าบล/แขวง  
Address Road Sub-district  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
District Province Postal Code  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED (“Company”) 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง ดงันี ้
holding the total amount of  shares and have the rights to vote equal to  votes as follows 
 หุน้สามญั   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 

ordinary share   shares and have the rights to vote equal to votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 

preference share  shares and have the rights to vote equal to  votes 
(3) ขอมอบฉันทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 7) 

Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment no. 7) 
  1. ชื่อ                                                        อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขที่    

Name                                                       age   years old, residing at  
ถนน    ต  าบล/แขวง    อ  าเภอ/เขต   
Road    Sub-district  District 
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
Province   Postal Code   Or 

  2. ชื่อ                                                        อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขที่    
Name                                                       age   years old, residing at  
ถนน    ต  าบล/แขวง    อ  าเภอ/เขต   
Road    Sub-district   District 
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
Province   Postal Code   Or 

  3. ชื่อ                                                        อาย ุ   ปี อยูบ่า้นเลขที่    
Name                                                       age   years old, residing at  
ถนน    ต  าบล/แขวง    อ  าเภอ/เขต   
Road    Sub-district   District 
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
Province   Postal Code  
   

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 6. 
 Attachment 6. 
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 กรรมการอิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้(ขอ้มลูเพ่ิมเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 7) 
Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director as provided 
in attachment no. 7) 
 1. ผศ.ศุภสิน สุริยะ               : กรรมการอิสระ 

          Mr. Suppasin Suriya            : Independent Director 

           อยูบ่า้นเลขที่ 3395 ซอยลาดพรา้ว 101(วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

          Address: 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 

 2. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร : กรรมการอิสระ 

           Mrs. Benjawan Ratanaprayul : Independent Director 

          อยูบ่า้นเลขที่ 3395 ซอยลาดพรา้ว 101(วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

          Address: 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
 ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอ้งแอทธินี คริสตัล ฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ                      
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
As only my proxy to attend and vote on my behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, 23 April 2021 
at 1.00 p.m. at the Athenee Crystal Hall, 3rd Floor, The Athenee Hotel Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand, 
or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 ( ) 

 
ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 
 
 
หมายเหตุ : ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Note : The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 

his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.  



สิ่งที่ส่งมาดว้ย 6. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

  

 เขียนท่ี    

 วนัท่ี  เดือน พ.ศ.  

  

(1) ขา้พเจา้   สญัชาต ิ  

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   

อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฏตาม
สิ่งที่สง่มาดว้ย 7.)  

 1.   อาย ุ  ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   

อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

  2.   อาย ุ  ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   

อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

  3.   อาย ุ  ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   

อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 4. กรรมการอิสระของบรษิัทคนใดคนหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้(ขอ้มลูเพิ่มเตมิของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7.) 
 (1) ผศ.ศุภสิน สุริยะ                : กรรมกำรอิสระ 

 อยูบ่า้นเลขที่ 3395 ซอยลาดพรา้ว 101(วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 (2) นำงเบญจวรรณ รัตนประยรู : กรรมกำรอิสระ 

     อยูบ่า้นเลขที่ 3395 ซอยลาดพรา้ว 101(วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น              

ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอ้งแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก                 

เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
วำระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทรำบ 

เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมติ 
วำระที ่2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 

เน่ืองจากเป็นวาระรบัทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมต ิ
วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 

2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 และรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปัน
ผลประจ ำปี 2563  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมัตแิต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2564  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ดร.สมชำย รัตนภูมิภญิโญ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
(2) นำยรัตน ์ด่ำนกุล 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
(3) พญ.สนำธร รัตนภูมิภญิโญ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังกรรมกำรของบริษัทเพิ่มเติมจ ำนวน 2 ท่ำน โดยเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรจำก

เดมิ 9 ท่ำน เป็น 11 ท่ำน 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ศ. เผดมิศักดิ ์จำรยะพันธ ์

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
(2) นำยอำกิฮโิกะ คิชิ 

  เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
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วำระที ่7 พจิำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที ่8 พจิำรณำอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
วำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยกิจกำรโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 

กับบริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิ้ง จ ำกัด และโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กับบริษัท ริเวอร์แคว        
โบตำนิก กำรเ์ด้น จ ำกัด ซึ่งถือเป็นกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจำกกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์
แก่บุคคลเกี่ยวโยง 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

วำระที ่10 พจิำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เท็จจรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเขา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ       ผูม้อบฉนัทะ 
 (     ) 

ลงช่ือ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (     ) 

ลงช่ือ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (     ) 

ลงช่ือ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (     ) 
หมำยเหตุ: 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั )มหาชน(  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
ในวนัศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ หอ้งแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก เลขท่ี 61 
ถนนวทิย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

 วาระท่ี   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระท่ี   เรื่อง   

ช่ือกรรมการ    
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ    
 เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 เขียนท่ี    
 วนัท่ี  เดือน พ.ศ.  
  

(1) ขา้พเจา้    

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั    
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง ดงันี ้
 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฏตาม

สิ่งที่สง่มาดว้ย 7.) 
 1.   อาย ุ  ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

  2.   อาย ุ  ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

 3.   อาย ุ  ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 4. กรรมการอิสระของบรษิัทคนใดคนหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้(ขอ้มลูเพิ่มเตมิของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7) 
 (1) ผศ.ศุภสิน สุริยะ 
           อยูบ่า้นเลขที่ 3395 ซอยลาดพรา้ว 101(วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 (2) นางเบญจวรรณ รัตนประยูร 
           อยู่บา้นเลขท่ี 3395 ซอยลาดพรา้ว 101(วดับงึทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ในวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก                     
เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 หุน้สามญั    หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ    หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้  เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด       เสียง 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมต ิ

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

เน่ืองจากเป็นวาระรบัทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมต ิ

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิเฉพาะกิจการ และงบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2563 
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2563  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภญิโญ 

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
(2) นายรัตน ์ด่านกุล 

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
(3) พญ.สนาธร รัตนภูมิภญิโญ 

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจ านวน 2 ท่าน โดยเพิ่มจ านวนกรรมการจาก

เดมิ 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ศ. เผดมิศักดิ ์จารยะพันธ ์
 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
(2) นายอากิฮโิกะ คิชิ 
 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตแิต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการเข้าท าสัญญาซือ้ขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอรท์ แอนด ์กอลฟ์ 
กับบริษัท เจ. พ.ี เอส. โฮลดิง้ จ ากัด และโรงแรม ไอบิส สไตล ์เชียงใหม่ กับบริษัท ริเวอรแ์คว โบตา
นิก การเ์ด้น จ ากัด ซึ่งถือเป็นการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยแ์ก่
บุคคลเกี่ยวโยง 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เท็จจรงิประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเขา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ       ผูม้อบฉนัทะ 
 (     ) 

ลงช่ือ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (     ) 

ลงช่ือ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (     ) 

ลงช่ือ       ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (     ) 
หมายเหตุ: 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั )มหาชน(  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
ในวันศุกร์ ท่ี  23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธิ นี  คริสตัล  ฮอลล์  ชั้น  3 โรงแรม ดิ  แอทธิ นี  โฮลเทล  
แบงคอ็ก เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

วาระที่   เรื่อง   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง  ____ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่   เรื่อง  ___________________________________________________________________ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
วาระที่  ______________________เรื่อง_______________________________________________________________________ 

ช่ือกรรมการ    
 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
ช่ือกรรมการ    
 เหน็ดว้ย   เสียง  ไม่เหน็ดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น  
 
 

(ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ชื่อ : นางเบญจวรรณ รตันประยรู  

สัญชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 68 ปี 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท  

: คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจสาขาพฒันาการเศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปริญญาตรี  
: คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรม 
IOD 

: Director Accreditation Program DAP รุน่ 137/2017 
: Board Matters & Trends BMTรุน่ท่ี 9/2020 

ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา  
และพิจารณาคา่ตอบแทน /กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 8 ครัง้จาก 8 ครัง้ 
: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้จาก 5 ครัง้ 

การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของ 
คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ/
ผู้อื่นที่ถอืหุน้แทน) 

: 50,000 หุน้  (นอ้ยกวา่รอ้ยละ 0.01) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี 2563 – ปัจจบุนั              กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ           บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท                   ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 

ปี 2560 -ปัจจบุนั : ประธานกรรมการบรษัิท /กรรมการ
อิสระ /กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ซพัพลาย จ ากดั(มหาชน) 

ปี 2563 – ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2562– ปัจจบุนั : กรรมการในคณะอนกุรรมาธิการ 
เพื่อพิจารณาศกึษาเรือ่งผกัและ
ผลไมแ้ละสมนุไพร  

 

สภาผูแ้ทนราษฏร 
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ปี ต าแหน่ง บริษัท 

ปี 2562 – ปัจจบุนั :  กรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ 

กระทรวงพาณิชย ์

ปี 2560 – ปัจจบุนั : ผูพ้ิพากษาสมทบศาลทรพัยส์นิ
ทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศกลาง รุน่ท่ี 12 

ศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

ปี 2555 – ปัจจบุนั : ที่ปรกึษา ส านกังานผูแ้ทนประจ าประเทศไทย Eastland Food 
Corporation จ ากดั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ปี 2560 – 2562 : กรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ 

กระทรวงพาณิชย ์

ปี 2558 – 2562 : กรรมการอนกุรรมาธิการพาณิชย ์ คณะกรรมาธิการพาณิชยอ์ตุสาหกรรมและแรงงานสภานิติ
บญัญติแหง่ชาต ิ

ปี 2559 - 2560 : กรรมการ / ที่ปรกึษา  บรษัิท เอสคแูลป คลนิิก (เอเชีย) จ ากดั 

ปี 2555 – 2558 : ที่ปรกึษา  บจก.บตูิค คอนซลัติง้ กรุป๊ 

ปี 2554 – 2559 : ผูพ้ิพากษาสมทบศาลทรพัยส์นิ
ทางปัญญาและการคา้ระหวา่ง
ประเทศกลาง รุน่ท่ี 9 

ศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น  
(ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ชื่อ : ผศ.ศภุสนิ สรุยิะ  

สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 67 ปี 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท 

: คณะบรหิารธุรกิจ สาขาบญัชี Utah State University U.S.A 
ปริญญาตร ี 
: คณะบรหิารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
: คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวชิาวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม 
IOD 

: Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 137/2017 

ต าแหน่ง : กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทน  

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 8 ครัง้จาก 8 ครัง้ 
: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ครัง้จาก 5 ครัง้ 

การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของคู่
สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ/
ผู้อื่นที่ถอืหุน้แทน) 

: 58,500 หุน้  (นอ้ยกวา่รอ้ยละ 0.01) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไมม่ีการด ารงต าแหนง่  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท                            ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 
ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 

ปี 2560 -ปัจจบุนั : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 
 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ซพัพลาย จ ากดั(มหาชน) 

ปี 2557-2563 : อาจารย ์(ผูช้่วยศาสตราจารย)์ มหาวิทยาลยัแมฟ่า้หลวง 
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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

1. การเรียกประชุม 

ข้อ 31 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท  

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคที่หนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง
เขา้ช่ือกนัหรอืผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ได ้ภายในสีส่บิหา้ 
(45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุ
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน  
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งรว่มกนั
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของบรษัิท 
หรอืที่อ่ืนใดในราชอาณาจกัร ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท อาจจะจัดใหม้ีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 

2. องคป์ระชุม 

ข้อ 32 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี่สิบหา้ 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่
มาเขา้รว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดั
เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะ
ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้หส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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3. ประธานที่ประชุม 
ข้อ 33 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ
มีแตไ่มอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรอืไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลอืกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มา
เป็นประธานในที่ประชมุดงักลา่ว 

4. การออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 16 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมาก
นอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้(ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เทา่นัน้) 

(3) บุคคลที่ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัจากการเลอืกตัง้ในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ี
ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 37 ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อวา่หุน้หนึง่ (1) มีเสยีงหนึง่ (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่น
ไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท  
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่

ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการควบรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
(ฉ) การเลกิบรษัิท 
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 
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(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 

5. ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

ข้อ 38   กิจการซึง่ที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าพงึเรยีกประชมุมีดงันี ้
(1) พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 
(7) กิจการอื่น ๆ 
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ข้อปฏิบัตกิารประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพือ่ความปลอดภัยภายใต้สถานการณ ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

 บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
มาตรการป้องกันตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แนบท้ายประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานท่ีชั่วคราว (รวมถึงท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) บริษัทจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิ
ส  าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

1. บริษัทจะเผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งล่วงหนา้ทาง

เว็บไซตข์องบริษัทฯ https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null และจัดส่งแบบแจง้

ประชมุฯ ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบลว่งหนา้ตามก าหนดตอ่ไป 

2. บรษิัทขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ทกุทา่น แมจ้ะไมใ่ชผู่ท่ี้อยูใ่นกลุม่เส่ียง พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.  

พรอ้มเอกสารประกอบ ตามวิธีการซึ่งแสดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ท่ีได้

เผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตบ์ริษัทแลว้ และส่งกลบัมาท่ี “เลขานกุารบริษัท บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย 

จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240” ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2564              

3. บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้าโดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวาระประชมุไดเ้ป็นการล่วงหนา้ บริษัทจะบนัทึกค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชมุ

อย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งมาพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดส้่งไปพรอ้มแบบแจง้การประชุมฯ  

ท่ีจะไดจ้ดัสง่ใหท้า่นผูถื้อหุน้ ภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 

4. บริษัทขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะท่ีมีความเส่ียงดงัต่อไปนี ้หลีกเล่ียงการเขา้ไปใน  

หอ้งประชมุ ทัง้นี ้เพ่ือความปลอดภัยของส่วนรวม กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วม

ประชมุแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  

- มีไข ้(มีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) 

- มีอาการไอ ไอแหง้ เจ็บคอ มีน า้มกู หอบเหน่ือย หรือมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดนิหายใจ  

- ผูท่ี้มีประวตัิการเดินทางไปยงัหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเส่ียง และกลบัถึงประเทศไทย

ยงัไมพ่น้ก าหนดเป็นระยะเวลา 14 วนั ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

5. บริษัทจดัตัง้จดุคดักรอง บริเวณหนา้หอ้งประชมุ และตรวจวดัอณุหภูมิของผูท่ี้เขา้รว่มประชมุทกุท่านก่อน

การลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุอย่างเครง่ครดั ตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค ทัง้นี ้ในกรณีท่ีตรวจ

พบผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีความเส่ียงดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษัทขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ หรือ

ผู้ร ับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีมีความเส่ียงดังกล่าวหลีกเล่ียงการเข้าไปในห้องประชุม โดยสามารถ  
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มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุแทนได ้ตามวิธีการซึ่งแสดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีผ่านการคดักรองจะตอ้งติดสติกเกอร์ และสวมหนา้กาก

อนามยัท่ีน ามาเอง ตลอดเวลาท่ีเขา้รว่มประชมุ ท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จลท่ีจดัเตรียมไวต้าม

จดุตา่ง ๆ 

6. บริษัทเตรียมการจัดการประชุมเพ่ือลดความแออัดของผูเ้ขา้ร่วมประชุมในพืน้ท่ีการประชุม โดยจดัเวน้

ระยะห่างบุคคล 1.5 เมตร ในจุดต่าง ๆ คือ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจ ากัด

จ านวนผูใ้ชล้ิฟทใ์นแตล่ะรอบและการจดัท่ีนั่งในหอ้งประชมุซึ่งมีจ  านวนจ ากดัสามารถรองรบัผูถื้อหุน้ และ/

หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ไดป้ระมาณ 170 ท่ีนั่ง 

7. เ พ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ  COVID-19 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลผ่าน

แบบสอบถามท่ีบริษัทไดจ้ดัเตรียมไว ้โดยบริษัทขอความรว่มมือใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและ

เป็นความจรงิ 

8. บรษิัทขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุหลีกเล่ียงการรบัประทานอาหารในบรเิวณหอ้งประชมุ  

9. หากสถานการณมี์การเปล่ียนแปลงตอ่ไป หรือมีขอ้ก าหนดจากหนว่ยงานราชการเพิ่มเตมิ                      

เก่ียวกบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้บรษิัทจะแจง้ใหท้่านทราบทางเว็บไซตข์องบรษิัท 

https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null 
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แบบสอบถามเบือ้งต้นส าหรับผู้ถอืหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564  
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

 

ชื่อ.........................................................นามสกุล.................................เบอรโ์ทรศัพท.์............................... 

 ผูถื้อหุน้  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

1. ปัจจุบันท่านมีอาการดังต่อไปนีห้รือไม่ 

ม ี ไม่มี  

  ไอ หรือเจ็บคอ 

  มีน า้มกู 

  ไมไ่ดก้ลิ่น 

  หายใจเรว็ หายใจเหน่ือย หอบ หรือหายใจล าบาก 

  เป็นผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ 

 

2. ในช่วง 14 วันทีผ่่านมา ท่านมีประวัตอิย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนีห้รือไม่ 

ม ี ไม่มี  

  อยูใ่กลช้ิดหรือสมัผสัผูป่้วยยืนยนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

  ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัทอ่งเท่ียว สถานท่ีแออดั หรือติดตอ่คนจ านวนมาก 

  เดนิทางไปหรือกลบัจากตา่งประเทศ โปรดระบ ุ

  (ประเทศ)......................................................(เม่ือวนัท่ี).................................... 

 ข้าพเจ้ารับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น 
  
 ลงช่ือ............................................................... 
  
 (......................................................................) 
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แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
ของบริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 

 
หอ้งแอทธินี ครสิตลั ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงคอ็ก  

เลขที่ 61 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

เส้นทางการเดินทาง 

โดยรถยนต ์ : ลงทางดว่นเพลนิจิตใต ้เลีย้วซา้ยเขา้ถนนเพลนิจิต และเลีย้วซา้ยเขา้ถนนวิทยุ 

โดยรถไฟฟา้ : รถไฟฟา้บีทีเอส (BTS) สถานเีพลนิจิต  
ทางออก 2 ถนนวิทย ุหรอื ทางออก 3 ซอยรว่มฤด ี

โดยรถโดยสารประจ าทาง : รถโดยสารประจ าทางหมายเลข 17,62,76 

 


