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วนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2565 

เรือ่ง แจง้มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 กำรจ่ำยเงินปันผล และก ำหนดวนัประชุมและระเบียบวำระกำร
ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 

เรยีน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อำร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซัพพลำย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่  
21 กมุภำพนัธ ์2565 ไดม้ีมติที่ส  ำคญั สรุปไดด้งันี ้

 
1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

และงบกำรเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจ ำ 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

 
2. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรก ำไรสทุธิส ำหรบั 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 16,100,000.00 บำท ซึ่ง
คิดเป็นอตัรำไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหลงัหกัขำดทนุสะสม (งบเฉพำะกิจกำร) หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.81 ของ
ทนุจดทะเบียน (งบเฉพำะกิจกำร) และพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 เป็นเงินสด
ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ำยจ ำนวนทัง้สิน้ 300,000,000.00 บำท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 98.61 ของก ำไรสทุธิ
ทีเ่หลอืหลงัจำกหกัภำษี และส ำรองตำ่ง ๆ ทกุประเภทตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยจ่ำยจำกก ำไรสทุธิประจ ำปี 2564 ซึง่กำรจ่ำย
ปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทโดยก ำหนดวันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล  
(Record date) ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 และก ำหนดจ่ำยปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2565 

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่ว ยงัมีควำมไมแ่นน่อนจนกวำ่จะไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2565 

 
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำร  

แทนกรรมกำรที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2565 จ ำนวน 4 ท่ำน (กรรมกำรของบริษัทมีจ ำนวนทัง้สิน้ 12 ท่ำน)  
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ไดแ้ก่                               

(1) นำงเบญจวรรณ รตันประยรู  ประธำนกรรมกำรบรษัิท กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
(2) นำงเพ็ชรำ รตันภมูิภิญโญ  กรรมกำรบรษัิท 
(3) พ.ท.พญ. จณัจิดำ รตันภมูิภิญโญ กรรมกำรบรษัิท 
(4) นำยสรุนำถ กิตติรตันเดช  กรรมกำรบรษัิท 
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ภำยใตค้วำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบรษัิทไดพ้ิจำรณำ
ถึงควำมเหมำะสมและประโยชนส์งูสดุของบริษัทแลว้ เห็นว่ำบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้่ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง
และกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ว่ำมีคณุสมบตัิที่เหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของ
บริษัท มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น ประสบกำรณ์ วิสยัทศัน ์และควำมน่ำเช่ือถือ และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหำ้มตำมที่กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัท ไดพ้ิจำรณำแลว้ว่ำบุคคลซึ่งไดร้บักำรเสนอช่ือเขำ้ด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรอิสระจะสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรน ำเสนอ
ใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระขำ้งตน้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่
เป็นกรรมกำรของบรษัิทตำมต ำแหนง่เดิมอีกวำระหนึง่ 

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2565 โดยมีรำยละเอียดคำ่ตอบแทน*** ดงันี ้

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุมรายคร้ัง ค่าตอบแทนรายปี** 

ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ ประธาน
กรรมการ 

กรรมการ 

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

ไมเ่กิน 
200,000 

กรรมการตรวจสอบ - - 25,000 20,000 - - 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- - 25,000 20,000 - - 

กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 25,000 20,000 - - 

กรรมการความรับผิดชอบตอ่สังคมและ
การพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

- - 25,000 20,000 - - 

* กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรของบรษัิทจะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนรำยเดือน 

** อตัรำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยปีเฉพำะกรรมกำรบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บำท ต่อปีโดยให ้ดร.สมชำย รตันภมูิภิญโญ 
หรอืบคุคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกดร.สมชำย รตันภมูิภิญโญ มีอ ำนำจจดัสรรเงินจ ำนวนนีแ้ก่กรรมกำรแตล่ะทำ่น  

***ไมม่ีผลประโยชนต์อบแทนอยำ่งอื่นเพิ่มเติม 

ทั้งนีใ้ห้กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2565 ในรูปค่ำตอบแทน 
รำยเดือน ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำตอบแทนรำยปี และค่ำตอบแทนอื่น ๆ เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บำท ซึ่งเป็นอตัรำ
เดิมที่ไดร้บักำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ทัง้นี ้ใหอ้ัตรำค่ำตอบแทนดงักล่ำวมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่  
1 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป จนกวำ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยำ่งอื่น   
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5. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและ

ก ำหนดคำ่สอบบญัชี ดงันี ้
 
(1) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2565 จำกบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั โดยมีรำยช่ือดงันี ้

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่

1) นำงสำวสนิสริ ิทงัสมบตัิ 7352 

2) นำงสำวสกณุำ แยม้สกลุ 4906 

3) นำยบญุเลศิ กมลชนกกลุ 5339 

 

โดยใหผู้ส้อบบญัชีดงัมีรำยนำมขำ้งตน้คนใดคนหนึง่มีอ ำนำจในกำรตรวจสอบ สอบทำน และแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตำมรำยนำมขำ้งต้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บริษัท  
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด จัดหำผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตอื่นของบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส ์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนำ้ที่แทนได ้
ทั้งนี ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด และผู้สอบบัญชีตำมรำยช่ือที่เสนอข้ำงต้นไม่มี
ควำมสมัพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบั
บคุคลดงักลำ่ว และมีควำมอิสระเพียงพอในกำรตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็นตอ่งบกำรเงินของบรษัิท 

(2) ก ำหนดคำ่สอบบญัชีของบรษัิท ประจ ำปี 2565 เป็นจ ำนวนเงิน 4,687,000 บำท (สี่ลำ้นหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพนับำท) 
และรบัทรำบคำ่สอบบญัชีส ำหรบับรษัิทยอ่ย (ในประเทศไทย) เป็นเงินจ ำนวน 3,166,000 บำท (สำมลำ้นหนึง่
แสนหกหมื่นหกพนับำท) รวมค่ำสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) ทัง้สิน้ไม่เกิน 7,853,000 
บำท (เจ็ดลำ้นแปดแสนหำ้หมื่นสำมพนับำท) โดยไมร่วมคำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ  ทัง้นี ้คำ่สอบบญัชีรวมของบรษัิทยอ่ยอำจ
มีกำรปรบัเพิ่มขึน้หำกบรษัิทยอ่ยมีกำรด ำเนินงำนมำกขึน้  
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6. มีมติอนุมัติวันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565  
(Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนำคม 2565 และก ำหนดวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ในวนัท่ี 19 เมษำยน 2565 เวลำ 
13.00 น. ดว้ยวิธีกำรประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ำยทอดสดจำกหอ้งประชุม ตึก 1 ชั้นที่ 4 
ส  ำนกังำนใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 เพื่อพิจำรณำเรื่องตำ่ง ๆ 
ตำมระเบียบวำระกำรประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เรือ่งแจง้เพื่อทรำบ 
วาระที่ 2 รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทประจ ำปี 2564 
วาระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2564 

สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

วาระที่ 4 พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2564 เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2564 

วาระที่ 5 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหนง่ตำมวำระ ประจ ำปี 2565 
วาระที่ 6 พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
วาระที่ 7 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2565 
วาระที่ 8 พิจำรณำเรือ่งอื่นๆ (ถำ้มี) 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดอ้นุมตัิกำรมอบอ ำนำจใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรด ำเนินกำรใด ๆ  
อนัรวมถึงกำรออกหนงัสอืเชิญประชมุ กำรเปลีย่นแปลงวนั เวลำ สถำนที่และวิธีกำรจดัประชมุ และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรจัดประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 รวมถึงแกไ้ขเพิ่มเติมวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ดงักล่ำวไดต้ำมควำมจ ำเป็น 
ภำยใตก้รอบของกฎหมำย 

จึงเรยีนมำเพื่อทรำบ 
 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

(นำยสรุนำถ กิตติรตันเดช) 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 


