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วนัท่ี 17 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์E – AGM) 

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

สิง่ที่สง่มาดว้ย  
 เอกสารประกอบวาระการประชมุ 
 1. ประวตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท และคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

(เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 
 2. ประวตัิโดยสงัเขปของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือประจ าปี 2565 (เอกสารประกอบวาระท่ี 7) 
  หมายเหตุ  

บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมเอกสารตามรายการดงัตอ่ไปนี ้ไวใ้นรูปแบบ QR Code ของแบบแจง้การประชมุ 
- รายงานประจ าปี 2564 พรอ้มดว้ยงบการเงินรวม (รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบริษัทส าหรบั 

ปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 (เอกสารประกอบวาระท่ี 2 3 4 6 และ 7) 
 เอกสารประกอบการเขา้ประชมุ 
 3. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) 
 4. ขอ้มลูของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้  
 5. ขอ้บงัคบัของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 6. เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสแ์ละการมอบฉนัทะ 
 7. ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์Inventech Connect  

คณะกรรมการของบริษัท อาร ์แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเขา้ร่วม 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (“การประชุม”) ในวนัองัคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดว้ยวิธีการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 ส  านักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:     บรษัิทไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ซึง่ปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2564 สว่นที่ 1 หวัขอ้ 4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจง้
การประชมุ  

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท
ประจ าปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 ส่วนที่ 1 หวัขอ้ 4 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจง้การประชมุ  

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้:     วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมต ิ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิเฉพาะกิจการ และงบการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2564 
สิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญช ี

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:     เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษัิท ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ โดยสรุปสาระส าคญัของงบการเงินรวม
เปรยีบเทียบกบัปีที่ผา่นมาไดด้งันี ้

งบการเงนิรวมของบริษัทส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รายการ 
                          (ล้านบาท) 

ปี 2564 ปี 2563 

รวมสนิทรพัย ์ 5,005.52 4,883.40 
รวมหนีส้นิ  768.97 794.58 
รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 4,236.55 4,088.81 
รวมรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,383.98 3,116.38 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 420.10 519.02 
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ – สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท (บาท/หุน้) 0.21 0.26 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินเฉพาะกิจการ  
และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว  
และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี ตามรายละเอียดทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2564 สว่นที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code 
ของแบบแจง้การประชมุ  

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้:     วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่าย 
เงนิปันผลประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล:     บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของ 
ก าไรสทุธิที่เหลอืหลงัจากหกัส ารองตา่ง ๆ  ทกุประเภทที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิท  
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทค านึงถึง
ความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ 
ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม               
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ส่วนท่ี 1 หัวขอ้ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบ QR Code ของ 
แบบแจง้การประชมุ  

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 
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ในปี 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทหลงัหกัทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 304,239,139.00 บาท 
โดยบริษัทไดจ้ัดสรรก าไรสทุธิส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 16,100,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหักขาดทุนสะสม  
(งบเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.81 ของทนุจดทะเบียน (งบเฉพาะกิจการ) เมื่อน ามารวมกบัทนุส ารองตามกฎหมายที่
บริษัทไดห้ักไวแ้ลว้ ส่งผลใหบ้ริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 146,750,000.00  บาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 7.34  
ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคลอ้งกับที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจัดสรรก าไรสุทธิไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายแลว้ โดยบริษัทยงัคงเหลือก าไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564 เป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจ านวนทัง้สิน้ 300,000,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 
98.61 ของก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหกัภาษี และส ารองต่าง ๆ ทกุประเภทตามที่กฎหมายก าหนด  โดยจ่ายจากก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2564 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record date) 
ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2565 ส าหรบัขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงิน 
ปันผลในปีที่ผา่นมา เป็นดงันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลเปรยีบเทยีบ ระหว่างปี 2563 และปี 2564 พจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 

ก าไรสทุธิ ภายหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย (บาท)  304,239,139.00 385,555,977.00 
จ านวนหุน้ (หุน้) 2,000,000,000 2,000,000,000 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.16 0.20 
เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.15 0.15 
รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 300,000,000.00 300,000,000.00 
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ ภายหลังหักส ารอง
ตามกฎหมาย  (รอ้ยละ) 

98.61 77.81 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการเห็นควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสทุธิ
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 16,100,000.00  บาท 
ซึ่งคิดเป็นอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ)  หรือคิดเป็นรอ้ยละ  
0.81 ของทนุจดทะเบียน (งบเฉพาะกิจการ) และพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจ านวนทั้งสิน้  300,000,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  
98.61 ของก าไรสทุธิที่เหลือหลงัจากหักภาษี และส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2564 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือ 
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record date) ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 11 พฤษภาคม 
2565  

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้:     วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล:     ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)                     
และขอ้บงัคบัของบริษัท ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในอตัรา 1 ใน 3                
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนท่ี
อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่แตอ่าจไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้ีก  

ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการรวม 12 ท่าน โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีม้ีกรรมการของบริษัทที่ตอ้งออกจากต าแหนง่
ตามวาระจ านวน 4 ทา่น และไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ไดแ้ก่ 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1.  นางเบญจวรรณ รตันประยรู ประธานกรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
2.  นางเพช็รา รตันภมูิภิญโญ กรรมการบรษัิท 
3.  พ.ท.พญ. จณัจิดา รตันภมูิภิญโญ กรรมการบรษัิท 

4.  นายสรุนาถ กิตติรตันเดช กรรมการบรษัิท 

บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัทและแจง้สารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกสต์่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เมื่อวนัที่ 24 ธันวาคม 2564 เพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตามหลกัเกณฑข์องบรษัิท ในระหวา่งวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 บรษัิทขอเรยีนวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอ
ช่ือบคุคลใดเพื่อรบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร
เสนอใหก้รรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่เนื่องจากเป็นผู้มีคณุสมบตัิ
ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์ วิสยัทศัน ์
และความนา่เช่ือถือ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด   

ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการ (กรรมการทัง้ 4 ทา่นขา้งตน้ไมไ่ดร้ว่มพิจารณาดว้ย) ภายใตค้วามเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชนส์งูสดุ
ของบริษัทแลว้ เห็นว่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่ามีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู ้ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์ วิสยัทศัน ์และความน่าเช่ือถือ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้วา่บคุคลซึง่ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตาม
ต าแหนง่เดิมอีกวาระหนึง่ โดยวาระนีจ้ะใชว้ิธีการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล 

ประวตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท และคุณสมบตัิของกรรมการอิสระซึ่งก าหนดไวเ้ขม้กว่า
ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย            
มีรายละเอียดดงัปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  



 
  

5 
 

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการออกเสยีงลงคะแนนท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 16 ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

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

(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอื
จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัจากการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

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 าหนดไวเ้ป็นคราว  ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่า 
ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง  ๆ 
ตามระเบียบของบรษัิท 

นอกจากนี ้บรษัิทมีกระบวนการก าหนดคา่ตอบแทนที่ชดัเจนและโปรง่ใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
ท าหนา้ที่พิจารณาก าหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อน าเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ส าหรบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแนวทางการก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของบริษัท ขอบเขต
ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการ เพื่อใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถจงูใจและรกัษากรรมการท่ีมีความรูค้วามสามารถให้
ปฏิบัติหนา้ที่กับบริษัทไดแ้ละสามารถเทียบเคียงไดก้ับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเ้คียงกัน  
ทัง้นี ้ส  าหรบัรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 สว่นที่ 2 หวัขอ้ 7.4.2 แนวทางการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจง้การประชมุ  

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการมีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
โดยไดพ้ิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบรษัิท ขอบเขตภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบของกรรมการ ความสมเหตสุมผลและ
การปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกบัประเภทธุรกิจและการขยายตวัทางธุรกิจของบริษัท แนวโนม้ของ
ตลาดและอตุสาหกรรม โดยไดเ้ปรยีบเทียบกบัคา่ตอบแทนของบรษัิทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรอืที่มีขนาด
เทียบเท่ากันแลว้ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 2565 ตามที่ได้
เสนอขา้งตน้ ดงันี ้
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หมายเหตุ 
*    กรรมการที่เป็นผูบ้รหิารของบรษัิทจะไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน 
**  อัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายปีเฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปีโดยให ้ดร.สมชาย รตันภูมิภิญโญหรือบุคคลที่ 
ไดร้บัมอบหมายจากดร.สมชาย รตันภมิูภิญโญ มีอ านาจจดัสรรเงินจ านวนนีแ้ก่กรรมการแตล่ะทา่น 
*** กรรมการชุดย่อยของบริษัท ไดแ้ก่ 1. กรรมการตรวจสอบ 2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3. กรรมการบริหารความเสี่ยง   

4. กรรมการความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

ทัง้นี ้ใหก้ารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2565 ในรูปคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ 
คา่ตอบแทนรายปี และคา่ตอบแทนอื่น ๆ เป็นจ านวนเงินรวมไมเ่กิน 10,000,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเดิมที่ไดร้บัการอนมุตัิจาก
ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ทัง้นี ้ใหอ้ตัราคา่ตอบแทนดงักลา่วมีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 
จนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น   

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้:     วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (หนว่ย : บาท) 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท* 
ค่าตอบแทนรายเดือน  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
30,000  
20,000 

 
30,000 
20,000 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
25,000 
20,000 

 
25,000 
20,000 

ค่าตอบแทนรายปี ** 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
ไมเ่กิน 200,000 
ไมเ่กิน 200,000 

 
ไมเ่กิน 200,000 
ไมเ่กิน 200,000 

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ย***  
ค่าตอบแทนรายเดือน  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

เบีย้ประชุมรายคร้ัง  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
25,000 
20,000 

 
25,000 
20,000 

ค่าตอบแทนรายปี ** 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
- 
- 

 
- 
- 

ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชนอ์ืน่ใด               -ไมม่ีผลประโยชนต์อบแทนอยา่งอื่นเพิ่มเติม- 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

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
บัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จาก 
การหมุนเวียนผูส้อบบัญชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยสองรอบปีบญัชีนบัแต่วนัที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทโดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลอืกผูส้อบบญัชีของบริษัท
จากประสบการณ ์มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการท างาน รวมทัง้ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี และความเหมาะสมของคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาการ
ด าเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมาของผูส้อบบญัชีของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด แลว้เห็นว่าเป็น 
ที่นา่พอใจ โดยผูส้อบบญัชีมีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจเป็นอยา่งดี และมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี           
ใหค้  าแนะน าที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท ทัง้นี ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด และเป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทยอ่ยทัง้หมดดว้ย  

ดงันัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ ดงันี ้ 

1)  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ดงัรายช่ือตอ่ไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
ประจ าปี 2565 

ล าดับ รายชื่อ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที ่
จ านวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท  

1.  นางสาวสนิสริ ิทงัสมบตัิ 7352 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท 
2.  นางสาวสกณุา แยม้สกลุ 4906 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท 
3.  นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ 5339 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิท 

หมายเหตุ : ผูส้อบบัญชีดงัรายนามขา้งตน้ยังไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เน่ืองจากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่ 
สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีดงัมีรายนามขา้งตน้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  
เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่นของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ที่
แทนได ้

ทัง้นี ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธแ์ละ
สว่นไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว และมีความอิสระ
เพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 

ทัง้นี ้ประวตัิโดยสงัเขปของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 
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2) ก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 4,687,000 บาท (สี่ลา้นหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพนับาท) 
และรบัทราบค่าสอบบญัชีส าหรบับริษัทย่อย (ในประเทศไทย) เป็นเงินจ านวน 3,166,000 บาท (สามลา้นหนึ่งแสนหกหมื่น
หกพนับาท) รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) ทัง้สิน้ไม่เกิน 7,853,000 บาท (เจ็ดลา้นแปดแสน
หา้หมื่นสามพนับาท) โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีรวมของบริษัทยอ่ยอาจมีการปรบัเพิ่มขึน้หากบริษัทยอ่ย 
มีการด าเนินงานมากขึน้  

ส าหรบัค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีของบริษัทส าหรบัปี 2564 เป็นเงินจ านวน 4,992,000 บาท และส าหรบับริษัทย่อย 
(ในประเทศไทย) เป็นเงินจ านวน 4,046,000 บาท รวม 9,038,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทมี
ค่าตอบแทนอื่น ๆ (Non-audit Fees) ประกอบดว้ย ค่าตรวจทานการท ารายงานภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา่ตรวจทานการจดัท า 
Deferred Tax และคา่ลว่งเวลาของผูส้อบบญัชี จ านวน 443,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) ทัง้นี ้รายละเอียดการก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ส่วนที่ 2 หัวข้อ 7.6.3  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                       
ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจง้การประชุม ส าหรบัสรุปขอ้มลูเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทและบรษัิท
ยอ่ย ในปีที่ผา่นมา เป็นดงันี ้

1) ค่าสอบบัญชี (Audit fee) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หนว่ย : บาท) 
ล าดับ รายการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

1.  คา่สอบบญัชีประจ าปีของบรษัิท 4,687,000 4,992,000 
2.  คา่สอบบญัชีประจ าปีของบรษัิทยอ่ย 3,166,000 4,046,000 

 รวม ไมเ่กิน 7,853,000  9,038,000 

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non-audit Fees)  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หนว่ย : บาท) 
ล าดับ รายการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

1.  คา่ตอบแทนอื่นของบรษัิท N/A* 317,000 
2.  คา่ตอบแทนอื่นของบรษัิทยอ่ย  N/A* 126,000 

หมายเหตุ * คา่ตอบแทนอื่นประจ าปี 2565 บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จะเบิกจา่ยตามคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิในภายหลงั 

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  

ข้อมูลส าหรับผู้ถอืหุ้น  

(1) บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) เป็นวนัท่ี 
9 มีนาคม 2565 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)             
มาตรา 89/26  

(2) บริษัทไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 หรือเพื่อเสนอผูท้ี่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการของบริษัท โดยท่าน 
ผูถื้อหุน้สามารถสง่ความประสงคด์งักลา่วมายงับริษัทไดเ้ป็นการลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามหลกัการ
ก ากับกิจการที่ดี กล่าวคือ ตัง้แต่วนัที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 โดยการเสนอตอ้งเป็นไปตาม
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ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท รวมถึงบริษัทไดแ้จง้การเชิญชวนดงักลา่วผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย อนึ่งบริษัทขอเรียนว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม
หรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการตามระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท   

(3) ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท สามารถเ 
ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนการใชง้านระบบ
ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์Inventech Connect ดงัรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ซึง่ประสงคท์ี่จะแตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะ ในการมอบฉนัทะนัน้ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใด
บุคคลหนึ่งตามความประสงค ์หรือจะเลือกมอบฉันทะให ้นายรตัน ์ด่านกุล หรือ ศาสตราจารย ์ดร. เผดิมศกัดิ์  
จารยะพนัธุ ์ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการอิสระท่านดงักลา่ว
จะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี ้ขอ้มูลของกรรมการอิสระปรากฏใน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 

หากเป็นกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื่น หรือกรรมการอิสระ เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละออกเสียง
ลงคะแนนแทนตน โปรดกรอกขอ้มลูและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 
พรอ้มแนบหลกัฐานประกอบตามที่ระบไุวใ้นสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และโปรดสง่กลบัคืนลว่งหนา้ภายในวนัและเวลา 
ท าการ ตัง้แต ่9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2565 โดยจดัสง่มาที่  

  บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน)  

  ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

  เลขที ่77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

โดยหากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเจา้หนา้ที่ของบริษัท  
เบอรโ์ทรศพัท ์02-946-6813 ต่อ 561 หรือ ต่อ 213 ในวนัและเวลาท าการ ตัง้แต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี ้  
ผูถื้อหุน้สามารถสง่ค าถามลว่งหนา้ได ้โดยน าสง่มาที่ comsec@rbsupply.co.th ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2565  

ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติส  าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  
(E-Meeting) และการมอบฉนัทะเพิ่มเติมได ้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. 

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 พรอ้มเอกสารประกอบการประชุมและ 
แบบหนังสือมอบฉันทะไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทที่  https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null หรือผ่าน 
รหสัคิวอาร ์(QR Code) ซึง่ปรากฏในเอกสารเชิญประชมุ  

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดเขา้รว่มประชมุตามวนั  เวลา สถานท่ีและวิธีการดงักลา่ว 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
 

นางเบญจวรรณ รตันประยรู 
              ประธานกรรมการ 

mailto:comsec@rbsupply.co.th
https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null
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ประวัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 

ชื่อ : นางเบญจวรรณ รตันประยรู  

สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 69 ปี 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท 

: คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกิจ สาขาพฒันาการเศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปริญญาตร ี 
: คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
: ปรญิญาบตัร หลกัสตูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ 2547 
(วปอ.2547 /ปรอ.17) 

การอบรม IOD : Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 137/2017 
: Board Matters & Trends (BMT) รุน่ท่ี 9/2020 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชน : 2 ปี 7 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562) 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 6 ครัง้จาก 6 ครัง้ 

: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้จาก 5 ครัง้ 
การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของคู่สมรส และบุตร 
ที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถอืหุน้แทน) 

: <0.01% 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 ปี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี 2564 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา    บรษัิท แอร ์อินเตอร ์ทรานสปอรต์ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์               ไมม่ี 
ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
ปี 2564 – ปัจจบุนั : ที่ปรกึษา บรษัิท แอร ์อินเตอร ์ทรานสปอรต์ จ ากดั 
ปี 2563 – ปัจจบุนั : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2562 – ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ กระทรวงพาณิชย ์
ปี 2560 – ปัจจบุนั   : ประธานกรรมการบรษัิท /กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการ
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอยา่ง
ยั่งยืน 

บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2560 – ปัจจบุนั  : ผูพ้ิพากษาสมทบศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและ  
การคา้ระหวา่งประเทศกลาง รุน่ท่ี 12 

ศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
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ประสบการณก์ารท างาน (ต่อ)  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
ปี 2555 – 2564 : ที่ปรกึษา ส านกังานผูแ้ทนประจ าประเทศไทย Eastland Food 

Corporation จ ากดั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปี 2562 – 2563 : กรรมการในคณะอนกุรรมาธิการ เพื่อพิจารณา

ศกึษาเรือ่งผกัและผลไมแ้ละสมนุไพร 
สภาผูแ้ทนราษฎร 

ปี 2560 – 2562 : กรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ กระทรวงพาณิชย ์

ปี 2558 – 2562 : กรรมการอนกุรรมาธิการพาณิชย ์ คณะกรรมาธิการพาณิชยอ์ตุสาหกรรมและแรงงานสภานิติ
บญัญตัิแหง่ชาติ 

ปี 2559 – 2560 : กรรมการ / ที่ปรกึษา บรษัิท เอสคแูลป คลนิิก (เอเชีย) จ ากดั 
ปี 2554 – 2559 : ผูพ้ิพากษาสมทบศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและ 

การคา้ระหวา่งประเทศกลาง รุน่ท่ี 9 
ศาลทรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

ปี 2555 – 2558 : ที่ปรกึษา บจก.บตูิค คอนซลัติง้ กรุป๊ 
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ประวัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 

ชื่อ : นางเพ็ชรา รตันภมูิภิญโญ  

สัญชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 70 ปี  
วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท 

: SCIENCE TEACHING AMERICAN UNIVERSITY, WASHINGTON DC 
ปริญญาตร ี 
: คณะวิทยาศาสตร ์สาขาวชิาฟิสกิส ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม 
IOD 

: Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 121/2015 
: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ท่ี 3/2018 
: Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ท่ี 43/2020 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ   
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
มหาชน 

: 2 ปี 7 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562) 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 6 ครัง้จาก 6 ครัง้ 

การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของคู่สมรส และ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถอืหุน้แทน) 

: 456,031,000 หุน้ (22.80%) และคูส่มรสถือหุน้ 456,030,900 หุน้ (22.80%) 
รวมถือหุน้ 912,061,900 หุน้ (45.60%) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไมม่ี  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ   บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั 
ปี 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั 
ปี 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท รเิวอรแ์คว โบตานิก การเ์ดน้ จ ากดั 
ปี 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท พรเีมียมฟูด้ส ์จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์   ไมม่ี 
ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
ปี 2561 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท ไทย เฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั 
ปี 2561 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท เบสท ์โอเดอร ์จ ากดั 
ปี 2552 – ปัจจบุนั : กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท รเิวอรแ์คว โบตานิก การเ์ดน้ จ ากดั 
ปี 2545 – ปัจจบุนั : กรรมการ   บรษัิท พรเีมียมฟูด้ส ์จ ากดั 
ปี 2534 – ปัจจบุนั : กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการ
ความรบัผิด ชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอยา่ง
ยั่งยืน/ รองประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบรหิาร   

บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
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ประวัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 

ชื่อ : พ.ท.พญ. จณัจิดา รตันภมูิภิญโญ  

สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 39 ปี 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท 

: คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
: คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปริญญาตร ี 
: คณะแพทยศาสตร ์แพทยศาสตรบ์ญัฑิต (พบ.) (เกียรตินิยมอนัดบั 1)
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
: วฒุิบตัร สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้ 

การอบรม IOD : Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 141/2017 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชน : 1 ปี 5 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อ 31 กรกฎาคม 2564) 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชมุคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 4  ครัง้จาก 6 ครัง้ 
การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถอืหุน้แทน) 

: 160,159,000 หุน้ (8.01%)  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไมม่ี  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ   บรษัิท อารบ์ีเจ จ ากดั 
ปี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ   R&B FOOD SUPPLY (Singapore) (ประเทศสงิคโปร)์ 
ปี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ   Maple Innovation Company Limited (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
ปี 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ    บรษัิท ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั 
ปี 2561 – ปัจจบุนั  Legal representative TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”) 
ปี 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ   PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (ประเทศอินโดนเีซยี) 
ปี 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ   บรษัิท พรเีมียมฟูด้ส ์จ ากดั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ   บรษัิท แฮรด์็อกเตอร ์คลนิิก จ ากดั 
ปี 2559 – ปัจจบุนั แพทยป์ระจ าแผนกผิวหนงั โรงพยาบาลพระมงกฏุ  
ปี 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ   บรษัิท แฮรแ์อนดส์กิน เอก็ซเ์พิรท์ จ ากดั   
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์                        ไมม่ี 
ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
ปี 2563 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท อารบ์ีเจ จ ากดั 

ปี 2563 – ปัจจบุนั : กรรมการ R&B FOOD SUPPLY (Singapore) (ประเทศสงิคโปร)์ 
ปี 2563 – ปัจจบุนั : กรรมการ Maple Innovation Company Limited (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
ปี 2562 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท ไทยเฟลเวอร ์แอนด ์แฟรกแรน็ซ ์จ ากดั 
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ปี ต าแหน่ง บริษัท 
ปี 2561 – ปัจจบุนั : Legal representative TAI-MEI-WEI-SHI-PING-YOU-XIAN-GONG-SI (“RBCH”) 

ปี 2561 – ปัจจบุนั : กรรมการ   PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (ประเทศอินโดนีเซีย) 

ปี 2561 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท พรเีมียมฟูด้ส ์จ ากดั 

ปี 2560 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ซพัพลาย จ ากดั(มหาชน) 

ปี 2559 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท แฮรด์็อกเตอร ์คลนิิก จ ากดั 

ปี 2559 – ปัจจบุนั : แพทยป์ระจ าแผนกผิวหนงั โรงพยาบาลพระมงกฏุ 

ปี 2552 – ปัจจบุนั : กรรมการ บรษัิท แฮรแ์อนดส์กิน เอก็ซเ์พิรท์ จ ากดั 

ปี 2557 – 2559 : แพทยผิ์วหนงั โรงพยาบาลคา่ยสรุนาร ี
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ประวัตขิองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) 

ชื่อ : นายสรุนาถ กิตติรตันเดช  

สัญชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 44 ปี 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาโท 

: Master of Business Administration (Finance) Central Michigan 
University 
ปริญญาตร ี 
: คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิชาไฟฟา้ก าลงั สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

การอบรม IOD : Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 121/2015 
: Director Certification Program (DCP)  รุน่ท่ี 220/2016 
: How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 
: Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ท่ี 32/2017 
: Board Nomination and Compensation  Program  (BNCP) รุน่ท่ี 3 /2018 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชน : 2 ปี 7 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562) 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 6 ครัง้จาก 6 ครัง้ 
การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของคู่สมรส และบุตรที่
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถอืหุ้นแทน) 

: 0.23% 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ปี 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ    Maple Innovation Company Limited (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
ปี 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ   บรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์               ไมม่ี 
ประสบการณก์ารท างาน  
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
ปี 2563 – ปัจจบุนั : กรรมการ Maple Innovation Company Limited (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
ปี 2560 – ปัจจบุนั : กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร
กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน /  
 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2545 – ปัจจบุนั : กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ   บรษัิท พรเีมี่ยมฟูด้ส ์จ ากดั 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มีดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้นบัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ าหรือ  
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
เขา้รบัต าแหนง่ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษา
ของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 
หรอืบรษัิทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

 ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการหรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนญุาตหรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งผอ่นช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่  ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของ
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว 
ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 
สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้รบัต าแหนง่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 

 

17 
 

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ  
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้า 
รบัต าแหนง่ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้  
ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่
รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  

10. กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิขา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหต้ดัสินใจในการด าเนิน
กิจการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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ประวัตแิละประสบการณท์ างานของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสินสิริ ทังสมบตัิ                   
 
 
                                      

                                                                                       
สถานะทางธุรกิจ หุน้สว่น  

การศึกษา สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา : ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกิจ 

 

สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา : ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
 สาขาการบญัชี  (เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่)  
                                                              ภาคภาษาองักฤษ 

สมาชิกในองคก์ร
วิชาชพี 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

- สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

ประสบการณก์าร
ท างานที่เกี่ยวขอ้ง 

 

- มีประสบการณใ์นดา้นการตรวจสอบสถาบนัการเงินมาเป็นเวลากวา่ 19 ปี โดยมีความเช่ียวชาญใน
ดา้นการตรวจสอบดา้นการบรหิารเงินรวมถึงสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 

- มีประสบการณท์ างานอย่างกวา้งขวางในดา้นการตรวจสอบบญัชีและใหค้  าปรึกษาทางธุรกิจกบั
บรษัิทมากมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  

- ใหค้  าปรกึษาทางเทคนิคในประเด็นเก่ียวกบัการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินตา่งประเทศ
(IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ใหก้บัสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 

- เป็นผูฝึ้กอบรมทัง้การบญัชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบญัชีส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน 
สญัญาซือ้ขายทางการเงินลว่งหนา้ ความเสีย่ง การควบคมุ และพฒันาการของมาตรฐานการบญัชี 

- เคยด ารงต าแหน่งคณะอนกุรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

- เป็นตวัแทนบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ในการรว่มงานกบัธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศมา
ใชใ้นการธนาคารและตลาดเงิน  
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ประวัตแิละประสบการณท์ างานของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ชื่อ-นามสกุล น.ส.สกุณา แยม้สกุล 

สถานะทางธุรกิจ หุน้สว่น  

การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                             มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา : ปรญิญาตรทีางดา้นการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

สมาชิกในองคก์รวชิาชีพ - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
- สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
- คณะอนกุรรมการก าหนดจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

ประสบการณก์ารท างานที่

เกี่ยวข้อง 
 

- มีประสบการณท์ างานในธุรกิจดา้นการเงินมานานกว่า 25 ปี โดยมีความเช่ียวชาญ 
ในดา้นการธนาคารและตลาดทนุ รวมถึงธุรกิจประกนัภยั  

- มีประสบการณท์ างานอย่างกวา้งขวางในดา้นการตรวจสอบบญัชีและใหค้  าปรกึษา
ทางบญัชีและธุรกิจกบับริษัทมากมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ และมีสว่น
รว่มในการตรวจสอบสภาพผลการด าเนินงานและขัน้ตอนการเขา้ซือ้กิจการตา่งๆ  

- เคยท างานร่วมกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินที่มีหน่วยงานก ากับดูแลเป็นการ
เฉพาะจ านวนมาก 

- เคยแกไ้ขปัญหาประเด็นทางดา้นบญัชีจ านวนมาก เนื่องจากเคยรว่มงานกบัธนาคาร
แห่งประเทศไทยในการปรบัปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์
รวมไปถึงหุน้กูอ้นพุนัธ ์ท าใหม้ีความสมัพนัธก์บัองคก์รตา่งๆ โดยประสบการณท์ี่ไดร้บั
จากการรว่มงานกบัผูค้วบคมุมาตรฐานสง่ผลใหม้ีความเขา้ใจทางดา้นกฎหมายอยา่ง
ลกึซึง้ โดยเฉพาะปัญหาทางดา้นการพฒันาตลาดหลกัทรพัยฯ์  

- เคยเป็นวิทยากรใหก้บัลกูคา้ของบริษัทไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
เก่ียวกับพฒันาการมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย และเป็นวิทยากร
พิเศษในเรือ่งอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อการลงทนุใหก้บัมหาวิทยาลยั 
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ประวัตแิละประสบการณท์ างานของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

ชื่อ-นามสกุล นายบุญเลิศ กมลชนกกุล 
 

สถานะทางธุรกิจ หุน้สว่น  

การศึกษา สถาบันการศึกษา :                     Association of Chartered Certified Accountants , UK  
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา :   ประกาศนียบตัรวชิาชีพดา้นการบญัชี, ประเทศองักฤษ                    
สถาบันการศึกษา :                              Association of Accounting Technicians 
                                                        London Chamber of Commerce, UK 
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา : ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูดา้นวิชาบญัชี, ประเทศองักฤษ 
สถาบันการศึกษา :                            Association of Accounting Technicians 
                                                        London Chamber of Commerce ประเทศองักฤษ 
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา :   ประกาศนียบตัรวชิาชีพดา้นการบญัชี  
สถาบันการศึกษา :                          มหาวิทยาลยั Herriot – Watt ประเทศองักฤษ 
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา : ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกิจ 
สถาบันการศึกษา :                           มหาวิทยาลยั De Montfort – ประเทศองักฤษ 
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา:   ปรญิญาตรดีา้นการบญัชีและการเงิน(เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) 

สมาชิกในองคก์ร
วิชาชพี 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
- สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
- Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) U.K. 
- Association of Accounting Technicians (AAT) U.K. 
- CPA Australia 
- Institute of Internal Auditors (IIA) U.S. 

ประสบการณก์าร
ท างานที่เกี่ยวขอ้ง 
 

- มีประสบการณใ์นดา้นการตรวจสอบสถาบนัการเงินมาเป็นเวลากวา่ 25 ปี โดยมีความเช่ียวชาญในดา้น
การตรวจสอบดา้นการบรหิารเงินรวมถึงสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 

- ใหค้  าปรกึษาทางเทคนิคในประเด็นเก่ียวกบัการบญัชี ทัง้มาตรฐานการบญัชีไทย(TAS)และมาตรฐาน
การบญัชีตา่งประเทศ(IAS) 

- เป็นผูฝึ้กอบรมทัง้การบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีส าหรบัเครื่องมือทางการเงิน 
สญัญาซือ้ขายทางการเงินลว่งหนา้ ความเสีย่ง และการควบคมุกองการเงิน 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน) 
Form of Proxy, Form A (a simple non-complicated form)      

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

 
                   เขียนที่............................................................ 

           Written at 
              วนัท่ี .................... เดือน .................................. พ.ศ. .................. 

Date                     Month                                   Year 
 

(1) ขา้พเจา้ .........................................................................................................  สญัชาติ  .........................................................  
      I/We                         Nationality                         
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................  ต าบล/แขวง ................................................... 
Address               Road                  Sub-District 
อ าเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั ............................................................. รหสัไปรษณีย ์.................................................. 
District              Province                  Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

Being a shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited (the “Company”) 

       โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                      หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสยีง  ดงันี ้
       Holding the total amount of                             shares        and have the right to vote equal to                          votes as follows: 
 
               หุน้สามญั                                                            หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                             เสียง 
              Ordinary share                                                        shares          and have the right to vote equal to                                                        votes 
 
               หุน้บรุมิสิทธิ                                                          หุน้          ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                            เสียง 
               Preference shares                                                   shares      and have the right to vote equal to                                                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอยีดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment no. 4) 

 
            1.  นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................อาย.ุ......................................ปี                
        Mr./Mrs./Miss.......................................................................................................... Age...................................years           
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง ................................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต .......................................................  จงัหวดั ........................................................... รหสัไปรษณีย ์...................................... หรอื 
District                                Province                                            Postal Code                       or 
       2.  นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................อาย.ุ......................................ปี                
        Mr./Mrs./Miss.......................................................................................................... Age...................................years           
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง .................................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ....................................................  จงัหวดั ............................................................. รหสัไปรษณีย ์....................................... หรอื
District                                        Province                        Postal Code                       or 
 3.  นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................อาย.ุ......................................ปี                
        Mr./Mrs./Miss.......................................................................................................... Age...................................years           
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง ................................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ................................................ จงัหวดั ..............................................................  รหสัไปรษณีย ์..........................................  
District                                   Province                     Postal Code  

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น ………………….. 
Shareholders’ Registration No. 
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      4. กรรมการอิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้(ขอ้มลูเพิ่มเตมิของกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4) 
Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director as provided in 
attachment no. 3) 

   1. นายรัตน ์ด่านกุล   อายุ 69 ปี            : กรรมการอิสระ  
 Mr. Rut Dankul   69 years old  : Independent Director 
 อยูบ่า้นเลขท่ี 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 Address: 77 Soi Pho Kaeo 3, Khlong Chan Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 10240 
   2. ศาสตราจารย ์ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ ์ อายุ 68 ปี : กรรมการอิสระ  
 Professor Dr. Padermsak Jarayabhand 68 years old : Independent Director,  
 อยูบ่า้นเลขท่ี 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 Address: 77 Soi Pho Kaeo 3, Khlong Chan Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 10240 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจาก 
หอ้งประชมุ ตึก 1 ชัน้ที่ 4 ส  านกังานใหญ่บรษัิท เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร 10240 หรอืที่จะพงึเลือ่นไป
ในวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการอื่นดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to 
be held on Tuesday, 19 April 2022 at 1.00 p.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting 
from the Company’s meeting room, building 1, 4th floor, Company Headquarters, No. 77 Soi Pho Kaew 3, Khlong Chan Subdistrict, 
Bang Kapi District, Bangkok 10240 or as will be changed to another date, time location or other methods. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy holder at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
     ลงช่ือ/Signed ........................................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

                             ( ...................................................................... ) 
 

ลงช่ือ/Signed ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                             ( ...................................................................... ) 
 

ลงช่ือ/Signed ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
         ( ...................................................................... ) 
 

ลงช่ือ/Signed ........................................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
         ( ...................................................................... ) 

หมายเหตุ: ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

Remark: The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the 

number of shares to several proxy holders for splitting votes.  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 

Form of Proxy, Form B  
(Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details) 

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

 
เขียนที่............................................................ 

             Written at 
 
                                                                                                                                             .  วนัท่ี .................... เดือน .................................พ.ศ………..............
       Date                     Month                                 Year 

 
(1)   ขา้พเจา้ .............................................................................................. สญัชาติ  ….........................................................  
I/We                                                                                              Nationality                         
อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................... ถนน ................................................ต าบล/แขวง ................................................... 
Address                Road              Sub-District 
อ าเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย ์................................................. 
District           Province    Postal Code 

                                                                                                                                                                                                           . 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited (the “Company”) 

        โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                      หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสยีง  ดงันี ้
       Holding the total amount of                             shares        and have the right to vote equal to                          votes as follows: 
 
               หุน้สามญั                                                            หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                             เสียง 
              Ordinary share                                                        shares          and have the right to vote equal to                                                        votes 
               หุน้บรุมิสิทธิ                                                          หุน้          ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                            เสียง 
               Preference share                                                   shares      and have the right to vote equal to                                                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment no. 4) 

    

            1.  นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................อาย.ุ......................................ปี                
        Mr./Mrs./Miss.......................................................................................................... Age...................................years           
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง ......................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ................................................ จงัหวดั ..............................................................  รหสัไปรษณีย ์.....................................  
District                                   Province                     Postal Code  
 
       2.  นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................อาย.ุ......................................ปี                
        Mr./Mrs./Miss.......................................................................................................... Age...................................years           
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง ......................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ................................................ จงัหวดั ..............................................................  รหสัไปรษณีย ์.....................................  
District                                   Province                     Postal Code  
 
 3.  นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................อาย.ุ......................................ปี                
        Mr./Mrs./Miss.......................................................................................................... Age...................................years           
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง ......................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ................................................ จงัหวดั ..............................................................  รหสัไปรษณีย ์.....................................  
District                                   Province                     Postal Code  

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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    4.  กรรมการอิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้(ขอ้มลูเพิ่มเตมิของกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4) 
Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director 
as provided in attachment no. 4) 
   1. นายรัตน ์ด่านกุล  อายุ 69 ปี                 : กรรมการอิสระ 
 Mr. Rut Dankul  69 years old                    : Independent Director 
 อยูบ่า้นเลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 Address: 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 
   2. ศาสตราจารย ์ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ ์ อายุ 68 ปี : กรรมการอิสระ 
 Professor Dr. Padermsak Jarayabhand  68 years old : Independent Director 
 อยูบ่า้นเลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 Address: 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดว้ยวิธีการประชุมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยบรษัิทจะถ่ายทอด
จากหอ้งประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 ส านักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการอื่นดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  
   
Shareholders for 

the Year 2022 to be held on Thursday, 19 April 2022 at 01.00 p.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will 
broadcast the meeting from the Company’s meeting room, building 1, 4th floor, No. 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkapi, 
Bangkok 10240 or as will be changed to another date, time, location or other methods. 

(4)    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที ่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
Agenda 1 Subject to be Notified 

   วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 
   This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not required 

วาระที่  2      รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
Agenda 2    Acknowledge the Company’s Operating Performance for the Year 2021 

 วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 
   This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not required 

วาระที่  3     พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 
สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

Agenda  3   Consider and Approve the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of 
the Company and its Subsidiaries for the Year 2021, Ended on 31 December 2021, and Acknowledge 
the Auditor's Report. 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
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                 เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที่   4     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2564 

Agenda 4    Consider and Approve the Allocation of the Net Profit for the Year 2021 as Legal Reserve and Dividend 
Payment for the Year 2021 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
                 เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที่    5       พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
Agenda  5    Consider and approve the appointment of directors to replace of those who retired by rotation for the 

year 2022 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 

                           การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
                                 Appointment of the entire committee 

                 เห็นดว้ย / Approve    ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 
                          การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                               Appointment of individual directors 

(1)   นางเบญจวรรณ รัตนประยรู 
(1)    Mrs. Benjawan Ratanaprayul 

                 เห็นดว้ย / Approve    ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

(2)   นางเพช็รา รัตนภมิูภญิโญ  
(2)    Mrs. Petchara Ratanapoompinyo 

                 เห็นดว้ย / Approve    ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

(3)   พ.ท.พญ. จัณจิดา รัตนภมิูภญิโญ 
(3)    Lt. Col. Dr. Janjida Ratanapoompinyo 

                 เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

(4)   นายสุรนาถ กติติรัตนเดช 
(4)    Mr. Suranart Kittirattanadetch 

                 เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 
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วาระที่  6       พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda 6      Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2022 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
                 เห็นดว้ย / Approve    ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที่    7       พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda   7    Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Audit fees for the Year 2022 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
                 เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที่  8      พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
Agenda 8      Consider Other Matters (if any) 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
                 เห็นดว้ย / Approve    ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and 
not be my/our voting as a shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว  ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ 
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 
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  กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as 
I/we specifies in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

     (............................................................) 
 

ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
     (............................................................) 

 
ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

     (............................................................) 
 

ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
      (............................................................) 

หมายเหตุ / Remark 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The Shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the 
number of shares to several proxy holders for splitting votes. 

 2.    วาระเลอืกตัง้กรรมการ สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 For agenda election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be 

elected.  
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the 
Grantor may use the Annex of Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ าต่อหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex of the Proxy form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited 

 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดว้ยวิธีการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์
(E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากหอ้งประชุม ตึก 1 ชั้นที่  4 ส านักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการอื่นดว้ย 

At the Annual General Meeting of  
   
Shareholders for the Year 2022 to be held on Thursday, 19 April 2022 at 01.00 p.m.  

via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company’s meeting room, 
building 1, 4th floor, No. 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 or as will be changed to another date, 
time, location or other methods. 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
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วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

ชื่อกรรมการ / Name of director 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

ชื่อกรรมการ / Name of director 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

Form of Proxy, Form C  
(This form is used only if the shareholder is an offshore investor and appointed a custodian in Thailand) 

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

Ref: Notification od Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 

เขียนที่............................................................ 
             Written at 
                                                                                                                                             .  วนัท่ี .................... เดือน ....................พ.ศ. .……….
       Date                     Month                   Year 

(1)   ขา้พเจา้ ............................................................................สญัชาติ   ........................................................  
I/We                                                                     Nationality                         

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่........................................ ถนน ............................ต าบล/แขวง ................................................... 
Address                  Road          Sub-District 
อ าเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั .................................. รหสัไปรษณีย ์............................................ 
District              Province    Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ............................................................................ 
 As a custodian for 

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 
Being a Shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited. 

       โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ................................หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.....................เสยีง  ดงันี ้
       Holding the total amount of                        shares        and have the right to vote equal to          votes as follows: 
 
               หุน้สามญั................................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั........................................เสียง 
               Ordinary share                                                  shares         and have the right to vote equal to                           votes                                    
 
               หุน้บรุมิสิทธิ.............................................................หุน้           ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั....................................... เสียง                                                                
                Preference share                                           shares            and have the right to vote equal to                           votes                                                

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมรีายละเอยีดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4) 
   Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment no. 4)
           

 1 .........................................................................................................................................อาย ุ…………ปี              
 Name-Surname                                  age           years 

อยูบ่า้นเลขท่ี ……………………..ถนน…………………………………………… ต าบล/แขวง……………………………………. 
Residing at           Road           Sub-district 

อ าเภอ/เขต………………………………………….จงัหวดั ……………………………………… รหสัไปรษณีย…์……………หรอื 
District          Province     Postal code  or 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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2  .........................................................................................................................................อาย ุ………….ปี              
 Name-Surname                                  age           years 

อยูบ่า้นเลขท่ี ……………………..ถนน…………………………………………… ต าบล/แขวง …………………………………… 
Residing at          Road          Sub-district 

อ าเภอ/เขต……………………………………………จงัหวดั …………………………………………รหสัไปรษณีย…์………..หรอื 
District            Province          Postal code  or 

3    ......................................................................................................................................อาย ุ…………  ปี              
 Name-Surname                                  age           years 

อยูบ่า้นเลขท่ี …………………… ถนน ………………………………………….ต าบล/แขวง ……………………………………… 
Residing at         Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต…………………………………………...จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย…์…………….. 
District            Province          Postal code 

4  กรรมการอิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้(ขอ้มลูเพิม่เตมิของกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4) 
Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the 
Independent Director as provided in attachment no. 4) 
   1. นายรัตน ์ด่านกุล  อายุ 69 ปี              : กรรมการอิสระ 
 Mr. Rut Dankul  69 years old                       : Independent Director 
 อยูบ่า้นเลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 Address: 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 
   2. ศาสตราจารย ์ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ ์ อายุ 68 ปี     : กรรมการอิสระ 
 Professor Dr. Padermsak Jarayabhand  68 years old  : Independent Director 
 อยูบ่า้นเลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 Address: 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดว้ยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากหอ้งประชุม ตึก 1 ชัน้ที่ 4 ส านกังานใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลอง
จั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการอื่นดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
 

   
Shareholders for the Year 2022 to be held on Thursday, 19 April 2022 at 01.00 p.m. via electronic meeting 
system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company’s meeting room, building 1, 4th 
floor, No. 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 or as will be changed to another date, 
time, location or other methods. 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 In this Meeting, I/We grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
Grant proxy holder the total amount of shareholding and having the right to vote 
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 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
Grant partial shares of  

   หุน้สามญั ……………………………………หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้……….……… เสยีง 

       Ordinary shares               shares and having the right to vote            votes 
   หุน้บรุมิสทิธิ …………………………....….หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได…้……..………….เสยีง 

                       Preference shares         shares and having the right to vote                  votes. 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด …………………………………………….. เสยีง  
The total rights to votes       votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที ่ 1     เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
Agenda 1     Subject to be Notified 

  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 
This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not 
required 

วาระที่  2      รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 
Agenda 2    Acknowledge the Company’s Operating Performance for the Year 2021 

  วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not 
required 

วาระที่  3      พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2564 สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

Agenda 3  Consider and Approve the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial 
Statements of the Company and its Subsidiaries for the Year 2 0 2 1, Ended on 3 1 
December 2021, and Acknowledge the Auditor's Report. 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย   เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย   เสยีง      งดออกเสยีง         เสยีง 

Approve  votes         Disapprove  votes        Abstain           votes 
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วาระที่  4      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่าย 
เงนิปันผลประจ าปี 2564 

Agenda 4   Consider and Approve the Allocation of the Net Profit for the Year 2021 as Legal Reserve 
and Dividend Payment for the Year 2021 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย   เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย   เสยีง      งดออกเสยีง         เสยีง 

Approve  votes         Disapprove  votes        Abstain           votes 
วาระที่   5      พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 
Agenda  5   Consider and approve the appointment of directors to replace of those who retired by 

rotation for the year 2022 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 
respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 

                           การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

                                 Appointment of the entire committee 

 เห็นดว้ย   เสยีง       ไมเ่หน็ดว้ย   เสยีง      งดออกเสยีง         เสยีง 

Approve  votes         Disapprove  votes        Abstain           votes 
                          การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                               Appointment of individual directors 

(1)   นางเบญจวรรณ รัตนประยรู 
(1)   Mrs. Benjawan Ratanaprayul 

 
เห็นดว้ย  เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย   เสยีง      งดออกเสยีง         เสยีง 

Approve  votes         Disapprove  votes        Abstain           votes 

(2)   นางเพช็รา รัตนภมิูภญิโญ  
(2)   Mrs. Petchara Ratanapoompinyo 

 
เห็นดว้ย  เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย   เสยีง      งดออกเสยีง         เสยีง 

Approve  votes         Disapprove  votes        Abstain           votes 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 
Attachment No. 3                     

34 
 

(3)   พ.ท.พญ. จัณจิดา รัตนภมิูภญิโญ 
(3)   Lt. Col. Dr. Janjida Ratanapoompinyo 

 
เห็นดว้ย  เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย   เสยีง      งดออกเสยีง         เสยีง 

Approve  votes         Disapprove  votes        Abstain           votes 

(4)   นายสุรนาถ กติติรัตนเดช 
(4)   Mr. Suranart Kittirattanadetch 

 
เห็นดว้ย  เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย   เสยีง      งดออกเสยีง         เสยีง 

Approve  votes         Disapprove  votes        Abstain           votes 

วาระที่    6       พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda  6      Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2022 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 
respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 
 เห็นดว้ย   เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย   เสยีง      งดออกเสยีง         เสยีง 

Approve  votes         Disapprove  votes        Abstain           votes 

วาระที่    7       พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda   7    Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Audit fees for the Year 2022 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 
respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
 เหน็ดว้ย   เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย   เสยีง      งดออกเสยีง         เสยีง 

Approve  votes         Disapprove  votes        Abstain           votes 

วาระที่    8      พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
Agenda  8      Consider Other Matters (if any) 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 
respects 
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(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
 เห็นดว้ย   เสยีง       ไมเ่ห็นดว้ย   เสยีง      งดออกเสยีง         เสยีง 

Approve  votes         Disapprove  votes        Abstain           votes 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี  ้ใหถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ 
           Voting of the proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as 
invalid and shall not be considered my/our voting as a shareholder. 
 

(6)    ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ 
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
         In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on 
my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
        กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
         Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not 
vote as I/we specifies in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all 
respects. 

    ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
     (............................................................) 
 

ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
     (............................................................) 

 
ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

     (............................................................) 
 

ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
      (............................................................) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้  
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2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ  
 (1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
     (2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได  ้ 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการ สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น 

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
 
Remarks:  

1. Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand 
shall use the Proxy Form C.  

2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:  
 (1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 

shareholder.  
  (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian.  
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall 

not split the number of shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.  
4. In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual 

nominee can be elected.  
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, 

the Grantor may use the Annex of Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจ าต่อหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex of the Proxy form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดว้ยวิธีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากหอ้งประชมุ ตึก 1 ชัน้ที่ 4 ส านกังานใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 
3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการอื่นดว้ย 

At the Annual General Meeting of  
   
Shareholders for the Year 2022 to be held on Thursday, 19 April 2022 at 

01.00 p.m. via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the 
Company’s meeting room, building 1, 4th floor, No. 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 

or as will be changed to another date, time, or other methods. 

วาระท่ี…………….เรือ่ง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไมเ่ห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง
      Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

วาระท่ี…………….เรือ่ง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไมเ่ห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 

       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

วาระท่ี…………….เรือ่ง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไมเ่ห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 
       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 
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วาระท่ี…………….เรือ่ง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไมเ่ห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 
       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

วาระท่ี…………….เรือ่ง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไมเ่ห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 
       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

วาระท่ี…………….เรือ่ง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all 

respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไมเ่ห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 
       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

วาระท่ี…………….เรือ่ง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

ชื่อกรรมการ / Name of director 
                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไมเ่ห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 

       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director 
                 เห็นดว้ย................... เสียง    ไมเ่ห็นดว้ย................... เสียง               งดออกเสียง................... เสียง 

       Approve                  votes           Disapprove                    votes                 Abstain                          votes 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระ 
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 

   (ขอ้มลู ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

ชื่อ : นายรตัน ์ดา่นกลุ  

สัญชาต ิ : ไทย 
อาย ุ : 69 ปี 
ที่อยู ่ : เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  

  กรุงเทพมหานคร 10240          
การมีส่วน 
ได้เสียพิเศษ 

: ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกุวาระ 
 ที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้

วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี  
: คณะนิติศาสตร ์สาขาวชิานติิศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรม 
IOD 

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

ต าแหน่ง : กรรมการบรษัิท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
  สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 6 ครัง้จาก 6 ครัง้ 
: การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ครัง้จาก 5 ครัง้ 

การถอืหุน้ในบริษัท (นับรวมหุน้ของคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อืน่ที่ถอืหุน้แทน)  : 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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ข้อมูลของกรรมการอสิระ 
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 

(ขอ้มลู ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

ชื่อ : ศาสตราจารย ์ดร. เผดิมศกัดิ ์จารยะพนัธุ ์  
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 68 ปี  
ที่อยู ่ :  เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
การมีส่วน 
ได้เสียพิเศษ 

: ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกุวาระ ที่เสนอ 
  ในการประชมุครัง้นี ้

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

การอบรม IOD : Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 170/2020 
ต าแหน่ง : กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอยา่งยั่งยืน  
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 
2564 

: การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 5 ครัง้จาก 5 ครัง้(1) 

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 คณะกรรมการการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรพัยากรทางทะเล  

และชายฝ่ังแหง่ชาติดา้นวิทยาศาสตรท์างทะเล 
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

ปี 2563 – ปัจจบุนั : กรรมการ 
 

คณะกรรมการนโยบายวิชาการดา้นความมั่นคง  
ส านกังานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 

ปี 2562 – ปัจจบุนั : กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการนโยบายการรกัษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล 
ดา้นกิจกรรมทางทะเล 
ส านกังานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 

ปี 2561 – ปัจจบุนั :กรรมการ คณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตรช์าติ ดา้นการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

ปี 2557 – ปัจจบุนั : ผูท้รงคณุวฒุิ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
หมายเหต ุ: (1)ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท โดยที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2564 
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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 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 6. 

44 
 

เอกสารแนบเพิ่มเติมเพือ่ยนืยนัสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละการมอบฉันทะ 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแนบเอกสารเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้เพื่อยืนยนัสทิธิก่อนเขา้รว่มประชมุในรูปแบบ E-Meeting (แลว้แตก่รณี) 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัซึ่งออกโดยสว่นราชการที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือ
หนงัสอืเดินทาง (กรณีผูถื้อหุน้มีสญัชาติตา่งประเทศ) เป็นตน้ ซึง่ผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. การเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ 

2.1 ผู้ถอืหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้น ลงนามโดยผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มติดอากร
แสตมป์ 20 บาท 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ซึง่ออกโดยสว่นราชการที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาต
ขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉันทะมีสญัชาติต่างประเทศ) เป็นตน้ ซึ่งผูร้บัมอบฉันทะลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.2 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 

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

- ส าเนาหนงัสือรบัรองหรือหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอ  านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ซึง่ออกโดยสว่นราชการที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีผูร้บัมอบฉนัทะมีสญัชาติต่างประเทศ) เป็นตน้  ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลง
นามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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2.3 ผู้ถอืหุ้นเป็นนิตบุิคคลจดทะเบยีนในต่างประเทศ 

- 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  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ซึง่ออกโดยสว่นราชการที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง(กรณีผูร้บัมอบฉนัทะมีสญัชาติตา่งประเทศ) เป็นตน้ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ค าแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูถื้อหุน้ลงนาม
รบัรองค าแปลถกูตอ้ง 

2.4  กรณีคัสโตเดียน (Custodian) 

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

- หนงัสอืรบัรองนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) 

- หนงัสอืยืนยนัหรอืส าเนาใบอนญุาตการประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกโดยส่วน
ราชการที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง ซึง่ผูม้ีอ  านาจลงลายมอื
ช่ือลงนามแทนลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

- เอกสารหรอืหลกัฐานของผูถื้อหุน้ท่ีมอบอ านาจใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูร้บัมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง(กรณีผูร้บัมอบฉนัทะมีสญัชาติตา่งประเทศ) เป็นตน้ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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ผูถื้อหุน้ซึ่งประสงคท์ี่จะแตง่ตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค ์หรือมอบฉันทะให้
นายรัตน ์ด่านกุล หรอื ศาสตราจารย ์ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ ์กรรมการอิสระของบรษัิท เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ โดยขอ้มลู
ของกรรมการอิสระดงักลา่ว ปรากฏในสิง่ที่สง่มาดว้ย 4. 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถจัดส่งหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งตน้ มายงั
ส านกังานใหญ่ของบรษัิทท่ี 

บริษัท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเก่ียวกับเอกสารส าหรับการลงทะเบียน หรือการกรอกหนังสือมอบฉันทะ กรุณาติดต่อ  
ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพทห์มายเลข 02-946-6813 ต่อ 561 หรือต่อ 231 หรืออีเมลม์ายัง comsec@rbsupply.co.th 
ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2565 

mailto:comsec@rbsupply.co.th%20ภายใน
mailto:comsec@rbsupply.co.th%20ภายใน
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วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน 
การยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ 

1. ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/RBF162030R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และด าเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนนิการตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบยีน
วันที่ 19 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท 
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ภายในเวลา 16.00 น. 

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
เลขที่ 77 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม  
    2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9130 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 7 -19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฎิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบค าร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password ** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฎิบัติการ IOS ส าหรับระบบปฎิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

ส าหรับระบบปฎิบัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webexapp.msi” เพื่อท าการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL ส าหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

.
2 น า Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

.
5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 
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.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงก์ส าหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 
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ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 
กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์ 

การพิมพ์ค าถาม 1 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
พิมพ์ค าถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามค าถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การท างานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะน า) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
3 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/RBF162030R 

กรอกข้อมูลส าหรับยื่นแบบค าร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบค าร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติค าร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและน าส่งลิงก์ 
ส าหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบค าร้อง 
และก าลังด าเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบค าร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ด า
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ด า
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะออกจากการประชุมส าหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 


