บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้
เงิน IPO และกาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอแจ้งมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้
1. อนุ มตั ิ งบการเงิ น เฉพาะกิ จการ และงบการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย ประจาปี 2562 สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
2. อนุ มตั ิ การจัดสรรกาไรสุ ทธิ สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 19,850,000 บาท ซึ่ งคิดเป็ นอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
หลังหักขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 0.99 ของทุนจดทะเบียน (งบเฉพาะกิจการ)
3. อนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2562 เป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงิ นจานวนทั้งสิ้ น
300,000,000 บาท โดยจ่า ยจากก าไรสุ ท ธิ ประจาปี 2562 โดยกาหนดวันก าหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี สิท ธิ รับ ปั นผล
(Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2563
4. อนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการประจาปี 2563 จานวน 3 ท่าน คือ 1. ผศ.ศุภสิ น สุ ริยะ 2.พ.ต.พญ.จัณจิดา
รัตนภูมิภิญโญ และ 3.นายธี รพัฒน์ ญาณาธรกุล ซึ่ งเป็ นกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั และตาแหน่ งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ งเนื่ องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถที่
เป็ นคุณประโยชน์ต่อบริ ษทั
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5. อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้
คณะกรรมการ

กรรมการบริษัท*
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนรายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุ มรายครั้ง

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

25,000

20,000

25,000

20,000

-

-

25,000

20,000

ค่ าตอบแทนรายปี **
ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

ไม่เกิน 200,000 ไม่เกิน 200,000
-

-

* กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
** อัตราการจ่า ยค่ าตอบแทนรายปี เฉพาะกรรมการบริ ษทั ไม่ เกิ นคนละ 200,000 บาท ต่อปี โดยให้ดร.
สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอานาจจัดสรรเงิ น
จานวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ทั้งนี้ ให้การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563 ในรู ปค่าตอบแทนราย
เดื อน ค่ าเบี้ ย ประชุ ม ค่ าตอบแทนรายปี และค่า ตอบแทนอื่ นๆ เป็ นจานวนเงิ นรวมไม่ เกิ น 10,000,000 บาท ทั้ง นี้
ให้อตั ราค่าตอบแทนดังกล่ าวมี ผลบังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป จนกว่าที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
6. อนุมตั ิการแต่งตั้งนายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรื อนายชาญชัย ชัยประสิ ทธิ์ ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3760 หรื อนายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4095 จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน
3,970,000 บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) และสาหรับบริ ษทั ย่อย จานวน 4,210,000 บาท (สี่ ลา้ นสองแสนหนึ่ง
หมื่นบาท) รวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 8,180,000 บาท ( แปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็ นนัยสาคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่าง
รายการที่มีการเปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่ องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การ
ใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศที่
สจ.63/2561) โดยนาเงินที่คงเหลือจากการชาระคืนเงินกูใ้ ห้กบั ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ จานวน 50.14 - 150.14 ล้านบาท ไปเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่ องจากบริ ษทั ได้ชาระคืนเงินกูใ้ ห้กบั ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ที่มีอยูต่ ามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ
ครบถ้วนแล้ว โดยสรุ ปการเปลี่ยนแปลงได้ดงั นี้
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3. ลงทุนเปิ ดบริ ษทั ตัวแทนและ

จานวนเงินโดยประมาณ
(ล้านบาท)
ตามแบบแสดง
เกลีย่ วงเงิน
รายการข้ อมูลฯ
200 – 250
200 – 250
120 - 130
120 - 130
20 - 25
20 - 25

ห้องทดลองในต่างประเทศ
4. ชาระคืนเงินกูใ้ ห้กบั ผูถ้ ือหุ น
้ ใหญ่
5. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
รวมทั้งสิ้น

500 - 600
660.14 – 825.14
1,665.14/1

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน - ตามแบบแสดง
รายการข้ อมูลฯ
1. ลงทุนก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ
2. ปรับปรุ งและซื้ อเครื่ องจักรเพิ่มเติม

449.86
810.28 – 875.28
1,665.14

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563

หมายเหตุ : /1เป็ นจานวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ IPO หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง

8. อนุ มตั ิ วนั กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 (Record
Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และกาหนดวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563
เวลา 13.00 น. ณ ห้องคริ สตัล แกรนด์ บอลรู ม ชั้น 2 อาคารอี คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2562
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ประจาปี 2562 สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการประจาปี 2563 แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
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จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุ รนาถ กิตติรัตนเดช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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