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เรื่อง

วันที่ 22 มีนาคม 2564
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้วย
เอกสารประกอบวาระการประชุม
1. ประวัติของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 5)
2. ประวัติของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเพิ่มเติม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 6)
3. ข้อมูลผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
หมายเหตุ
บริษัทได้จดั เตรียมเอกสารตามรายการดังต่อไปนี ้ ไว้ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม
- รายงานประจาปี 2563 พร้อมด้วยงบการเงินรวม (รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบริษัทสาหรับปี
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และวาระที่ 3)
- สารสนเทศเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
และรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทฯ แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกัน (เอกสารประกอบวาระที่ 9)
เอกสารประกอบการเข้าประชุม
4. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดดูเอกสารอีกฉบับหนึง่ )
5. เอกสารสาหรับการลงทะเบียน ขัน้ ตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและ
วิธีการนับคะแนน
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
9. ข้อปฏิ บัติการประชุม สามัญ ผูถ้ ื อ หุน้ เพื่ อความปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
10. แผนที่แสดงสถานที่จดั การประชุม
คณะกรรมการของบริษั ท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพ พลาย จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอเรีย นเชิ ญ ท่า นผู้ถื อหุ้น เข้าร่วม
การประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 (“การประชุ ม ”) ในวั น ศุ ก ร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิ ก า
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
10330 เพื่อพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

1

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2563 ซึง่ ปรากฏ
ในรายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม
คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2563
สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผ ล: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึง่ กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อ หุน้ อนุมัติ สรุ ป สาระสาคัญ ของงบการเงิ น รวม
เปรียบเทียบกับปี ที่ผา่ นมาได้ดงั นี ้
งบการเงินรวมของบริษัทสาหรับปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
รายการ

2562

2563

รวมสินทรัพย์

4,412.31

4,883.40

รวมหนีส้ ิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
กาไรสุทธิตอ่ หุน้ – ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (บาท/หุน้ )

542.44
3,869.88

794.58
4,088.81

2,864.65
352.78

3,172.08
519.02
0.26

0.22

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยประจ าปี 2563 สิ ้น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ซึ่ ง ได้ ร ั บ การตรวจสอบแล้ว
และรับ ทราบรายงานของผู้สอบบั ญ ชี ตามรายละเอี ยดที่ ป รากฏในรายงานประจ าปี 2563 พร้อ มด้ว ยงบการเงิ นรวม
(รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของบริษัทสาหรับปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรู ปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการ
ประชุม
คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในแต่ละปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิ ที่เหลือหลังจากหักสารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทคานึงถึง
ความจาเป็ นและเหมาะสมของปั จจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของ
บริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี ้ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกาหนดว่า
บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักสารองตามกฎหมายจานวน 385,555,977 บาท
โดยบริษัทได้จดั สรรกาไรสุทธิเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายจานวน 20,300,000 บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิ ประจาปี 2563 เมื่อนามารวมกับเงินทุนสารองตามกฎหมายที่บริษัทได้หกั ไว้แล้ว ส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนสารองตาม
กฎหมาย จานวน 130,650,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 6.53 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกาหนดให้
ต้องจัดสรรกาไรสุทธิไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทยังคงเหลือกาไรเพียงพอที่จะจ่ายปั น
ผลได้ โดยจะจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงินปั นผล
ที่จ่ายจานวนทัง้ สิน้ 300,000,000 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิประจาปี 2563 โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิ
รับเงินปั นผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 20,300,000
บาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หลังหักขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) และพิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่
จ่ายจานวนทัง้ สิน้ 300,000,000 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิประจาปี 2563 โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสทิ ธิรบั
ปั นผล (Record date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

3

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2564

วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละเหตุ ผ ล: ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ มี ก ารแก้ไขเพิ่ ม เติ ม )
และข้อบังคับของบริษัทกาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งในอัตรา 1 ใน 3
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่
อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกแต่ อาจได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้าเป็ นกรรมการได้อีก ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้
มีกรรมการบริษัทที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระรวมจานวน 3 ท่าน และได้รบั การเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง่ ได้แก่
1. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

2. นายรัตน์ ด่านกุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

3. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ

กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิ กายน 2563 เพื่อเชิ ญให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บริษัทขอเรียนว่าไม่มผี ู้
ถือหุน้ เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็ น
ผูม้ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรูค้ วามสามารถและความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (กรรมการทัง้ 3 ท่านข้างต้นไม่ได้รว่ มพิจารณาด้วย) ภายใต้การเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สงู สุดของบริษัทแล้ว เห็นว่า
กรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่ออกจากตาแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระ อีกทัง้ ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนดไว้ และเป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทตามตาแหน่งเดิมอีก
วาระหนึง่ โดยวาระนีจ้ ะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล
ประวัติของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่ง กาหนดไว้เข้มกว่า
ข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน
้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ ื อ หุน
้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนน
เลือกตัง้ กรรมการแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน้ )
(3) บุคคลที่ได้รบ
ั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั จากการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
4

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจานวน 2 ท่าน โดยเพิ่มจานวนกรรมการจากเดิม
9 ท่าน เป็ น 11 ท่าน
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ปั จจุบนั บริษัทมีกรรมการจานวน 9 ท่าน ทัง้ นี ้ เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นควรเสนอเพิ่มจานวนกรรมการเพื่อให้มีบคุ คลที่มีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจเพิ่มขึน้ อีกทัง้ เพื่อให้มีจานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ
ของบริษัท รองรับการขยายตัวและการเติบโตในอนาคต จึงเห็นควรพิจารณาเพิ่มจานวนกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน รวมเป็ น
กรรมการบริษัททัง้ หมด 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1.

ศ. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ์

ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ (เข้าใหม่)

2.

นายอากิฮิโกะ คิชิ

ดารงตาแหน่งกรรมการ (เข้าใหม่)

ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความ
น่าเชื่อถือ รวมทัง้ ความเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัททัง้ ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด ในการนี ้ บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการเพิ่มเติมเป็ นผู้
มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการที่ระบุขา้ งต้นทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ ให้บคุ คลทัง้ 2 ท่านเป็ น
กรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยนายอากิฮิโกะ คิชิ เป็ นตัวแทนจากบริษัท San-Ei Gen FFI Inc ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่าย
วัตถุที่ใช้เป็ นส่วนผสมในอาหารรายใหญ่ในประเทศญี่ ปนุ่ โดยการแต่งตัง้ กรรมการในครัง้ นี ้ จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การ
เติบโตของบริษัทในการขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการภายใต้การเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มจานวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็ น 11 ท่าน
โดยแต่ ง ตั้ง ศ. เผดิ ม ศัก ดิ์ จารยะพัน ธ์ และนายอากิ ฮิ โ กะ คิ ชิ เป็ นกรรมการของบริ ษั ท เพิ่ ม เติ ม อี ก จ านวน 2 ท่ า น
ตามรายละเอียด ที่เสนอข้างต้น นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รบั การเสนอชื่ อเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการเพิ่มเติม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่ง กาหนดไว้เข้ม
กว่าข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ตามที่ระบุขา้ งต้น
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และตาม
ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรู ปของเงินตอบแทน
ประจา เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและ
ลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยได้พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมกับ ภาระหน้า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิ ด ชอบ ความสมเหตุส มผล
และการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องกรรมการ รวมถึ ง ความเหมาะสมกับ ประเภทธุ ร กิ จ และการขยายตัว ทางธุ ร กิ จ ของบริษั ท
แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการสาหรับปี 2564
ตามที่ได้เสนอข้างต้น ดังนี ้
คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบีย้ ประชุมรายครั้ง

ค่าตอบแทนรายปี **

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

ประธาน
กรรมการ

กรรมการ

30,000

20,000

25,000

20,000

ไม่เกิน
200,000

ไม่เกิน
200,000

กรรมการตรวจสอบ

-

-

25,000

20,000

-

-

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

-

-

25,000

20,000

-

-

กรรมการบริหารความเสี่ยง

-

-

25,000

20,000

-

-

กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

-

-

25,000

20,000

-

-

กรรมการบริษัท*

หมายเหตุ
* กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน
** อัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายปี เฉพาะกรรมการบริษัทไม่เกินคนละ 200,000 บาท ต่อปี โดยให้ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจาก ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ มีอานาจจัดสรรเงินจานวนนีแ้ ก่กรรมการแต่ละท่าน

ทัง้ นีใ้ ห้การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2564 ในรู ปค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทนรายปี และค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ทัง้ นี ้ ให้อตั ราค่าตอบแทนดังกล่าวมี
ผลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้:
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม

วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุ ผ ล: เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวน
เงินค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริษัท นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนได้กาหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิม ปฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงิ นของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี รายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบ
บัญชีเดียวกับผูส้ อบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายที่พน้ จากการปฏิบ ตั ิห น้าที่จากการ
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปี บญ
ั ชีนบั แต่วนั ที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท
จากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทางาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของ
ผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการ
ดาเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมาของผูส้ อบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แล้วเห็นว่าเป็ นที่นา่
พอใจ โดยผูส้ อบบัญชีมีความรู ค้ วามเข้าใจในธุรกิจ เป็ นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ย่อยทัง้ หมดด้วย
ดังนัน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ดังนี ้
1) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ดังรายชื่อต่อไปนีเ้ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2564
1. นายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4298
2. นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4906
3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7352
โดยให้มีอานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีตาม
รายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้
ทัง้ นี ้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ประวัติโดยสังเขปของผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั การเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
2) กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 4,587,000 บาท (สี่ลา้ นห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท)
และสาหรับบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) เป็ นเงินจานวน 4,346,000 บาท (สี่ลา้ นสามแสนสี่หมื่นหกพันบาท) รวมค่าสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ในประเทศไทย) ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 8,933,000 บาท (แปดล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันบาท)
โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชี รวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึน้ หากบริษัทย่อยมีการดาเนินงานมาก
ขึน้ [สาหรับค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัทสาหรับปี 2563 เป็ นเงินจานวน 4,510,000 บาท และสาหรับบริษัทย่อยใน
ประเทศไทยเป็ น เงิ น จ านวน 4,330,000 บาท รวม 8,840,000 บาท (ไม่ร วมภาษี มูลค่า เพิ่ ม ) ทั้ง นี ้ ในปี 2563 บริษั ท มี
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ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non-audit Fees) ประกอบด้วย ค่าตรวจทานการทารายงานภาษี เงินได้นิติบคุ คล ค่าตรวจทานการจัดทา
Deferred Tax และค่าล่วงเวลาของผูส้ อบบัญชี จานวน 443,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)]
คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ กับ
บริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ จากัด และโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กับบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก
การ์เด้น จากัด ซึ่งถือเป็ นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันจากการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่บุคคล
เกี่ยวโยง

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีแผนที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยดาเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทที่
มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิ จหลักที่บริษัทมีความเชี่ ยวชาญ คือ ธุรกิ จผลิตและจาหน่ายวัตถุดิบที่ใช้เป็ นส่วนผสมในอ าหาร
ประกอบกับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา (COVID-19) ทาให้ธุรกิจโรงแรมขาดรายได้ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน รวมถึงกระแสเงินสดในช่วงที่ผ่านมา และผูบ้ ริหารคาดการณ์ว่าอาจใช้เวลา 2-3
ปี ธุรกิจโรงแรมถึงจะฟื ้ นตัวได้อย่างสมบูรณ์ การจาหน่ายหน่วยธุรกิจโรงแรมทัง้ 2 แห่ง คือ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท
แอนด์ กอล์ฟ และโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ จะทาให้กลุม่ บริษัทไม่ตอ้ งแบกรับผลขาดทุนของโรงแรมทัง้ 2 แห่งเพื่อจะได้
ไม่กระทบต่อผลประกอบการภาพรวมของกลุม่ บริษัทและเป็ นการมุง่ เน้นบริหารธุรกิจหลักให้แข็งเกร่งต่อไป
ความเห็ นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
รายละเอียดของการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ และโรงแรม ไอบิส สไตล์
เชียงใหม่ กับบริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ จากัด และบริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จากัด ตามลาดับแล้ว มีมติเห็นควรให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
ของบริษัทได้แก่ การจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ดังนี ้
(1) สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (สิทธิของผูเ้ ช่า) วัสดุอปุ กรณ์ และอาคารสิง่ ปลูกสร้างของโรงแรม โนโวเทล
ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ ที่ลงทุนโดยบริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด (“TFF”) ซึ่งเป็ นบริษัท
ย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99) ให้แก่บริษัท เจ.พี.เอส.โฮลดิง้ จากัด (“JPS”) ซึง่ เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัท คิดเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 87,000,000 บาท
(2) สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิของผูเ้ ช่า) วัสดุอปุ กรณ์ และอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงแรม ไอบิส
สไตล์ เชียงใหม่ ที่ลงทุนโดยบริษัท พรีเมี่ยมฟูด้ ส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
99.99) ให้แก่ บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เด้น จากัด (“RKBG”) ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท คิดเป็ น
มูลค่ารวมทัง้ สิน้ 185,000,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดที่ฝ่ายบริหารได้นาเสนอมา และมีความเห็นว่าการทารายการเกี่ยวโยงดังกล่าว
มีความสมเหตุสมผลดีแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
-

ราคาซือ้ ขายที่ทงั้ สองฝ่ ายตกลงกัน เป็ นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินเฉลี่ยจากผูป้ ระเมินราคาอิสระทัง้ 2 ราย
ซึ่งผูป้ ระเมินอสังหาริมทรัพย์ทงั้ 2 รายนัน้ เป็ นผูป้ ระเมินที่อยู่ในรายชื่อบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน
และผูป้ ระเมินหลักที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
นอกจากนั้น แล้วในรายงานความเห็ น ของที่ ป รึกษาทางการเงิ น อิ สระ ที่ ถูก จัด ท าโดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน
เซอร์วิสเซส จากัด ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รบั ความเห็นชอบสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
8

-

ตลาดหลักทรัพย์นนั้ ได้ให้ความเห็นว่าการทารายเกี่ยวโยงดังกล่าวมีความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไข จากการ
พิจารณารายละเอียดที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แสดงความเห็นมาทัง้ หมดนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาและเงื่อนไขของการเข้าทา
รายการมีความสมเหตุสมผลดีแล้ว ตามรายละเอียดจากผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ฝ่ายบริหารเสนอมา
สาหรับความจาเป็ นในการจาหน่ายให้กบั บุคคลเกี่ยวโยงนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้รบั รายละเอียดจากฝ่ าย
บริหารของบริษัทว่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่สง่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงแรมในวงกว้าง ประกอบ
กับที่ดิน ที่เป็ นที่ตงั้ ของโรงแรมทัง้ 2 แห่ง เป็ นกรรมสิทธิ์ประเภทสิทธิการเช่า ส่งผลให้การจาหน่ายสินทรัพย์โรงแรม
เป็ นไปได้ยาก เนื่องจากทาให้ผซู้ ือ้ ได้เพียงสิทธิในการเช่าเท่านัน้ ซึ่งแม้แต่บริษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย) จากัด ใน
ฐานะผูบ้ ริหารโรงแรม ซึง่ ตามสัญญาบริหารโรงแรมมีขอ้ ตกลงเรือ่ งสิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) /1
กั บ ทางบริ ษั ท ก็ แ จ้ง เจตจ านงค์ไ ม่ ป ระสงค์ที่ จ ะซื ้อ กั บ ทางบริ ษั ท แล้ว นอกจากนั้น ฝ่ ายบริ ห ารได้แ จ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทว่าได้มีการสอบถามไปยังบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อเสนอขาย แต่ไม่มีการตอบรับ
จากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประโยชน์ที่บริษัทและผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั
ตามรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารได้แจ้ง และความจาเป็ นในการจาหน่ายไปให้บคุ คลเกี่ยวโยงที่ทางฝ่ ายบริหารเสนอ
มาแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจาหน่ายไปแก่บคุ คลเกี่ยวโยงมีความสมเหตุสมผลตามรายละเอียด
ที่ฝ่ายบริหารเสนอมา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวโดยยึดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทเป็ นสาคัญ การเสนอวาระนีใ้ ห้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิความเหมาะสมของการเข้าทารายการ
เกี่ยวโยงดังกล่าวที่บริษัทได้เข้าทากับ JPS และ RKBG เพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนัน้ จึงมีความเห็นเสนอให้
ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาอนุมตั ิการเข้ารายการเกี่ยวโยงกันดังกล่าว
หมายเหตุ: /1 - ข้อตกลงเรื่องสิทธิ ท่ีจะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) กล่าวคือ ในกรณี ท่ีบริษัทมี ความประสงค์จะจาหน่ าย หรือ โอนสิทธิ ในทรัพย์
ดังกล่าวให้แก่บคุ คลอื่น ทางบริษัทจาเป็ นต้องทาหนังสือแจ้งไปยังผูบ้ ริหารโรงแรมให้พิจารณาก่อนเป็ นอันดับแรก หากผูบ้ ริหารโรงแรมปฎิเสธที่จะยื่นข้อเสนอ
บริษัทถึงจะสามารถจาหน่าย หรือ โอนสิทธิในทรัพย์ดงั กล่าวให้แก่บคุ คลอื่นได้

การเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการทารายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการทารายการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและ
การปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยขนาดรายการตามเกณฑ์
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 5.57 (บริษัทไม่มีการทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการทารายการครัง้ นี)้ บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งดาเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึง่ สินทรัพย์
นอกจากนี ้ การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นเป็ นการขายทรัพย์สินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
และผูถ้ ือหุน้ ของ RBF บางรายซึ่งเข้าข่ายเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ซึ่งเมื่อคานวณขนาด
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รายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าวแล้ว จัดเป็ นรายการขนาดใหญ่ (บริษัทไม่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน กับบุคคลดังกล่าวในช่วง
6 เดือนก่อนหน้าการทารายการครัง้ นี)้ บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ดาเนินการต่าง ๆ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกันด้วย ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพ
พลาย จากัด (มหาชน) และรายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในรู ปแบบ QR Code ของ
แบบแจ้งการประชุม
คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่
มีสว่ นได้เสียพิเศษ
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อมูลสาหรับผูถ้ อื หุ้น
(1)

บริษัทได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (Record Date) เป็ นวันที่
12 มี น าคม 2564 ตามพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่ แ ก้ไขเพิ่ มเติม)
มาตรา 89/26

(2)

บริษัทได้เชิญให้ผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 หรือเพื่อเสนอผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็ นกรรมการของบริษัท โดยท่าน
ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งความประสงค์ดงั กล่าวมายังบริษัทได้เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตามหลักการ
กากับกิจการที่ดี กล่าวคือ ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยการเสนอต้องเป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยด้ว ย อนึ่ ง บริ ษั ท ขอเรี ย นว่ า ไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้น เสนอวาระ
การประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

(3)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทขอความร่วมมือจาก
ผูถ้ ือหุน้ ในการพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระเพื่อเข้าประชุมแทนตนเอง อย่างไรก็ตามหากผูถ้ ือหุน้ ต้องการ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดศึกษา สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 “ข้อปฏิบตั ิการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือ่ ความปลอดภัย
ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019” ทัง้ นีบ้ ริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการใด ๆ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะซึ่งอาจทาให้ผถู้ ือหุน้ บางรายไม่สามารถเข้าไปภายในสถานที่
ประชุมได้ หรือไม่ได้รบั ความสะดวกเท่าที่ควร

(4)

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 บริษัทจะใช้ระบบบาร์โคด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง
เพื่อช่วยให้ขนั้ ตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ และเพื่อให้การ
ลงทะเบียนในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีม้ ีความเป็ นระเบียบเรียบร้อยและเป็ นไปตามกฎหมาย และบริษัทจะเชิญ
ผูแ้ ทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็ นผูต้ รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส าหรั บ ท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม ด้ ว ยตั ว เอง บริ ษั ท ขอให้ท่ า นผู้ถื อ หุ้น กรุ ณ าน าแบบฟอร์ม ลงทะเบี ย น
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) มาแสดงในวันประชุมพร้อมทัง้ เอกสารสาหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่ง
10

มาด้วย 5) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมาแสดงและลงทะเบียนต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตัง้ แต่เวลา 11.00 น.
เป็ นต้นไป
สาหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉั นทะ กรุ ณานาแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
พร้อมทัง้ เอกสารสาหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมทัง้ จัดทาหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (ในกรณี Custodian) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กรอกข้อมูลครบถ้วนมาแสดงและ
ลงทะเบียนต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตัง้ แต่เวลา 11.00 น. เป็ นต้นไป
ในการมอบฉัน ทะนั้น ผู้ถื อ หุ้น สามารถมอบฉัน ทะให้บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ หรื อ จะเลื อ ก
มอบฉันทะให้ ผศ. ศุภสิน สุรยิ ะ หรือ นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ของผูถ้ ือหุน้ ก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผถู้ ือหุน้ กาหนดไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ ทัง้ นีข้ อ้ มูลของกรรมการอิสระปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
(5)

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการส่งคาถามล่วงหน้า หรือส่งเอกสารใด ๆ มายังบริษัท ขอให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ เพื่อที่บริษัทจะได้ดาเนินการตามประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ได้ทันวันประชุม โดยขอให้จัดส่งเอกสารทัง้ หมด
ข้างต้นมาถึงบริษัทตามที่อยูด่ า้ นล่างนี ้
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย

ผู้ถื อ หุ้น สามารถดาวน์โหลดหนังสือ เชิ ญ ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุน้ ประจาปี 2564 พร้อ มเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null หรือผ่านรหัส
คิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุมและเพื่อให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อยรวดเร็ว บริษัทขอเชิญผูถ้ ือหุน้ ให้ดาเนินการลงทะเบียนต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตัง้ แต่เวลา 11.00 น.
เป็ นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
ขอแสดงความนับถือ

นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชือ่ เป็ นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ชื่อ
สัญชาติ
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา

: ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ
: ไทย
: 69 ปี
ปริญญาเอก
: คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี
ปริญญาโท
: คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรี
: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
: หลักสูตร วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ว.ป.อ.47 (ปรอ17)
การอบรม
: Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 121/2015
IOD
: Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ ที่ 43/2020
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการของ : 2 ปี 4 เดือน (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อ 14 สิงหาคม 2561)
บริษัทมหาชน
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้
การถือหุน้ ในบริษัท (นับรวมหุน้ ของคู่ : 556,030,900 หุน้ (27.80%) และคูส่ มรสถือหุน้ 556,031,000 หุน้ (27.80%)
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ/
รวมถือหุน้ 1,112,061,900 หุน้ (55.60%)
ผู้อื่นที่ถอื หุน้ แทน)
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2563-ปัจจุบนั
กรรมการ
Maple Innovation Company Limited (ประเทศญี่ปน)
ุ่
ปี 2563-ปัจจุบนั
กรรมการ
R&B FOOD SUPPLY (Singapore) (ประเทศสิงคโปร์)
ปี 2563-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัท อาร์บีเจ จากัด
ปี 2561 – ปั จจุบนั กรรมการ
PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (ประเทศอินโดนีเซีย)
ปี 2559 – ปั จจุบนั กรรมการ
PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (ประเทศอินโดนีเซีย)
ปี 2556 – ปั จจุบนั Legal Representative R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (ประเทศเวียดนาม)
ปี 2555 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด
ปี 2545 – ปั จจุบนั กรรมการ
บริษัท พรีเมียมฟูด้ ส์ จากัด
ปี 2528 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด
ปี 2528 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
12

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ประสบการณ์การทางาน
ปี
ตาแหน่ง

บริษัท

ปี 2563-ปัจจุบนั
ปี 2563-ปัจจุบนั

: กรรมการ
: กรรมการ

Maple Innovation Company Limited (ประเทศญี่ปน)
ุ่

ปี 2563-ปัจจุบนั

: กรรมการ

บริษัท อาร์บีเจ จากัด

ปี 2561 – ปั จจุบนั

: กรรมการ

PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (ประเทศ
อินโดนีเซีย)

ปี 2559 – ปั จจุบนั

: กรรมการ

PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA (ประเทศอินโดนีเซีย)

ปี 2556 – ปั จจุบนั

: Legal Representative

R&B FOOD SUPPLY VIETNAM LIMITED LIABILITY
COMPANY (ประเทศเวียดนาม)

ปี 2555 – ปั จจุบนั

: กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จากัด

ปี 2545 – ปั จจุบนั

: กรรมการ

บริษัท พรีเมียมฟูด้ ส์ จากัด

ปี 2534 -ปั จจุบนั

: กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด(มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและ
วางแผน (รักษาการ)

ปี 2528 – ปั จจุบนั

: กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด

ปี 2528 – ปั จจุบนั

: กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ จากัด

R&B FOOD SUPPLY (Singapore) (ประเทศสิงคโปร์)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชือ่ เป็ นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อ
สัญชาติ
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา

: นายรัตน์ ด่านกุล
: ไทย
: 68 ปี
ปริญญาตรี
: คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรม
: Director Accreditation Program DAP รุน่ 137/2017
IOD
: Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
รุน่ ที่ 2/2017
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการของ : 2 ปี 4 เดือน (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อ 14 สิงหาคม 2561)
บริษัทมหาชน
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้
การถือหุน้ ในบริษัท (นับรวมหุน้ ของคู่ : ไม่มี
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ/
ผู้อื่นที่ถอื หุน้ แทน)
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2545 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ดุลยภาพ 6 จากัด
ปี 2520 - ปั จจุบนั
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ประสบการณ์การทางาน
ปี
ตาแหน่ง
บริษัท
ปี 2560 -ปั จจุบนั

: กรรมการอิสระ

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด(มหาชน)

ปี 2545 - ปั จจุบนั

: กรรมการ
: ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ดุลยภาพ 6 จากัด

ปี 2520 - ปั จจุบนั

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จากัด
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชือ่ เป็ นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ชื่อ
สัญชาติ
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา

: พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ
: ไทย
: 32 ปี
ปริญญาตรี
: คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต (พบ.) ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม
: Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 144/2018
IOD
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการของ : 2 ปี 4 เดือน (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อ 14 สิงหาคม 2561)
บริษัทมหาชน
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 5 ครัง้ จาก 8 ครัง้
การถือหุน้ ในบริษัท (นับรวมหุน้ ของคู่ : 160,159,000 หุน้ (8.01%)
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ/
ผู้อื่นที่ถอื หุน้ แทน)
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2562-ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด
ปี 2520 - ปั จจุบนั
กรรมการ
PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (ประเทศอินโดนีเซีย)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ประสบการณ์การทางาน
ปี
ตาแหน่ง
บริษัท
ปี 2562-ปัจจุบนั
: กรรมการ
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จากัด
ปี 2560 -ปั จจุบนั
: กรรมการ
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด(มหาชน)
ปี 2561 – ปั จจุบนั
: กรรมการ
PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA (ประเทศอินโดนีเซีย)
ปี 2559 - ปั จจุบนั
: แพทย์ประจาบ้าน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี 2557 – ปี 2558
: แพทย์
โรงพยาบาลชลประทาน
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คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดงั นี ้
1.

ถื อหุน้ ไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มี สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับ
ตาแหน่ง ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งผ่อนชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณ
ภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั
รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง

6.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
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7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงิ นเดือนประจา หรือถื อหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท

10.

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้ งต้น อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2.
ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชือ่ เป็ นกรรมการเพิ่มเติม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
: ศาสตราจารย์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
: ไทย
: 68 ปี
ปริญญาเอก
: Doctor of Philosophy (Ph.D), Biology, Dalhousie University Canada
ปริญญาโท
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาทางทะเล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยาทางทะเลและ
การประมง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม IOD : Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 170/2020
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชน
: ไม่มี
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
: ไม่มี
การถือหุน้ ในบริษัท (นับรวมหุน้ ของคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อนื่ ที่ถอื หุน้ แทน) : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ประสบการณ์การทางาน
ปี
ตาแหน่ง
บริษัท
ปี 2563 – ปั จจุบนั
:ที่ปรึกษา
คณะที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2563 – ปั จจุบนั
: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเล และชายฝั่งแห่งชาติดา้ นวิทยาศาสตร์ทางทะเล
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ปี 2563 – ปั จจุบนั
: กรรมการ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2562 – ปั จจุบนั
: กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ด้านกิจกรรมทางทะเล
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2561 – ปั จจุบนั
:กรรมการ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี 2557 – ปั จจุบนั
: ผูท้ รงคุณวุฒิ
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ
สัญชาติ
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา
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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชือ่ เป็ นกรรมการเพิ่มเติม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อ
สัญชาติ
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา
การอบรม IOD

: นายอากิฮิโกะ คิชิ (Mr. Akihiko Kishi)
: ญี่ปนุ่
: 52 ปี
ปริญญาตรี
: ภาษาอังกฤษและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยคันไซไกได
: ไม่มี

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
: กรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทมหาชน
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563
การถือหุน้ ในบริษัท (นับรวมหุน้ ของคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อนื่ ที่ถอื หุน้ แทน)
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2562 – ปั จจุบนั
รองผูจ้ ดั การทั่วไป San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปน)
ุ่
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ประสบการณ์การทางาน
ปี
ตาแหน่ง
บริษัท

: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มี
: ไม่มีการดารงตาแหน่ง

: ไม่มีการดารงตาแหน่ง

ปี 2562 – ปั จจุบนั

รองผูจ้ ดั การทั่วไป

San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปน)
ุ่

ปี 2559 – ปี 2562

San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปน)
ุ่

ปี 2544 – ปี 2559

ผูจ้ ดั การธุรกิจในต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้

ปี 2542 – ปี 2544

จัดซือ้ วัตดุดิบ

San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปน)
ุ่

ปี 2540 – ปี 2542

นาเข้าและส่งออกวัสดุอาหาร

San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปน)
ุ่

ปี 2536 – ปี 2540

ขายชิน้ ส่วนสายพานลาเลียงในญี่ปนและทั
ุ่
่วโลก

Fuji Seisakusho Co., Ltd. (ประเทศญี่ปน)
ุ่

ปี 2533 – ปี 2536

ขายชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรไฟฟ้าในต่างประเทศ

Sinfonia Technology Co., Ltd. (ประเทศญี่ปน)
ุ่
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San-Ei Gen F.F.I., Inc. (ประเทศญี่ปน)
ุ่

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2.
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดงั นี ้
1. ถื อหุน้ ไม่เกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มี สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง ทัง้ นี ้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
เข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผู้
ขออนุญาตหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งผ่อนชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัท
หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 2.
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้ งต้น อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3.

ประวัตแิ ละประสบการณ์ทางานของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
ชื่อ – นามสกุล :

นายไพบูล ตันกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4298

ตาแหน่งของผู้สอบบัญชีใน
สานักงาน

หุน้ ส่วนสายงานการตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซว์ อเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จากัด

วุฒกิ ารศึกษา

สถาบันการศึกษา :
ปริญญาและสาขาที่สาเร็จการศึกษา :
สถาบันการศึกษา :
ปริญญาและสาขาที่สาเร็จการศึกษา :
สถาบันการศึกษา :
ปริญญาและสาขาที่สาเร็จการศึกษา

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
ประสบการณ์ตรวจสอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทด้านบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีทางการบัญชี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ไพบูลได้ผา่ นการเลือ่ นตาแหน่งเป็ นหุน้ ส่วนสานักงานในปี พ.ศ. 2550 โดยเชี่ยวชาญในเรือ่ ง
I. ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สาหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจ
ขนาดเล็กและกลาง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน รวมถึงธุรกิจประกัน
II. การนาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว และกัมพูชา)
การทาธุรกิจในลาวและกัมพูชา และยังมีประสบการณ์การทางานในประเทศเวียดนาม
และเมียนมาร์
III. การควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และธรรมภิบาล
IV. รายงานเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
V. ที่ปรึกษาทางการเงินในเรือ่ งการซือ้ ขายกิจการและการฟื ้ นฟูธุรกิจ
ไพบูลยังได้รบั การแต่งตัง้ และทางานในฐานะผูน้ าทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคม(เพื่อความยั่งยืน)
ของสานักงาน PwC ทัง้ หมด กิจกรรมเพื่อสังคมของ PwC จะเน้นเรือ่ งการใช้ทกั ษะและความรู ้
เช่น โครงการเสริมสร้างความรูท้ างบัญชีครัวเรือน และการจัดการเงินให้กบั ชุมชน และกิจกรรม
จิตอาสาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทัง้ โครงการภายในและภายนอก เพื่อสร้างความตระหนักรู ใ้ ห้กบั
พนักงานที่เป็ นระบบ เพื่อจะลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจของ PwC
ตลอดจนกิจกรรมสีเขียวเพื่ออนุรกั ษ์สตั ว์ป่าและสัตว์นา้ ท้องทะเล กับพันธมิตรและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3.

ประวัตแิ ละประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
ชือ่ – นามสกุล :

นางสาวสกุณา แย้มสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4906

วุฒกิ ารศึกษา :

ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่งของผู้สอบบัญชี
ในบริษัท :

หุน้ ส่วนสายงานการตรวจสอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซว์ อเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จากัด

ตาแหน่งในสภาวิชาชีพ
บัญชี :

คณะอนุกรรมการกาหนดจรรยาบรรณวาระปี 2560 – 2563
คณะอนุกรรมการกาหนดจรรยาบรรณวาระปี 2563 – 2566
คณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่อง
สัญญาประกันภัยวาระปี 2563 - 2566
คุณสกุณา เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงการให้คาปรึกษาด้านการบัญชี
แก่บริษัทหลายแห่ง ซึง่ ครอบคลุม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร ธุรกิจ
ประกัน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลีสซิ่ง มากกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการนาบริษัท
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การ
ตรวจสอบ :

และเป็ นผูฝ้ ึ กอบรมในเรื่องการบัญชีให้กบั หลักสูตรปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็ นตัวแทน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ในการประชุมและร่วมงาน
กับ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กลุ่มลูกค้าหลักทีเ่ ป็ นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อิก๊ ดราซิล กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
บริษัท สยามฟิ วเจอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ศักดิส์ ยามลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
บริษัท เน็คซ์ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

23

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3.

ประวัตแิ ละประสบการณ์ทางานของผู้สอบบัญชีประจาปี 2564

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7352

สถานะทางธุรกิจ

หุน้ ส่วน

การศึกษา

สถาบันการศึกษา :
ปริญญาและสาขาที่สาเร็จการศึกษา :
สถาบันการศึกษา :
ปริญญาและสาขาที่สาเร็จการศึกษา :

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินและธุรกิจโรงแรมมาเป็ นเวลากว่า 20 ปี
โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงินรวมถึงสัญญาอนุพนั ธ์ทาง
การเงิน
- มีประสบการณ์ทางานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คาปรึกษาทาง
ธุรกิจกับบริษัทมากมายทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
- มีประสบการณ์ในการตรวจบริษัทในกลุม่ จาร์ดีน
- ให้คาปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต่างประเทศ(IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ให้กบั สถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
- เป็ นผูฝ้ ึ กอบรมทัง้ การบัญชีแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสาหรับเครือ่ งมือทาง
การเงิน สัญญาซือ้ ขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสีย่ ง การควบคุม และพัฒนาการของ
มาตรฐานการบัญชี
- เคยดารงตาแหน่งคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- เป็ นตัวแทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ในการร่วมงานกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนามาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน

ประสบการณ์การทางานที่
เกี่ยวข้อง
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ )
ภาคภาษาอังกฤษ

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5.
เอกสารสาหรับการลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตงั้ แต่เวลา 11.00 น. ของวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
เป็ นต้นไป
1.

การเข้าประชุมด้วยตนเอง
-

แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4.)

-

บัตรประจาตัวฉบับจริงซึง่ ออกโดยส่วนราชการที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีผถู้ ือหุน้ มีสญ
ั ชาติตา่ งประเทศ) เป็ นต้น

2.

การเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1

ผู้ถอื หุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา

2.2

-

แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4.)

-

แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท

-

สาเนาบัตรประจาตัวของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

-

บัตรประจาตัวฉบับจริงของผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะมีสญ
ั ชาติตา่ งประเทศ) เป็ นต้น

ผู้ถอื หุ้นเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
-

แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4.)

-

แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-

สาเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อม
ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)

-

สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึง่ ผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

-

บัตรประจาตัวฉบับจริงของผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผรู้ บั มอบฉันทะมีสญ
ั ชาติตา่ งประเทศ) เป็ นต้น
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5.
2.3

2.4

ผู้ถอื หุ้นเป็ นนิตบิ ุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
-

แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4.)

-

แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตัง้ นิติบุคคลของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่เ กิ น 12 เดื อ นก่ อ นวัน ประชุม แสดงชื่ อ สถานที่ ตั้ง สานัก งานใหญ่ และรายชื่ อ และอ านาจของผู้มี อ านาจ
ลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)

-

สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึง่ ผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

-

บัตรประจาตัวฉบับจริงของผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีผรู้ บั มอบฉันทะมีสญ
ั ชาติตา่ งประเทศ) เป็ นต้น

-

คาแปลภาษาอังกฤษของเอกสารซึ่งมิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งผูม้ ีอานาจลงนามแทนผูถ้ ือหุน้ ลงนาม
รับรองคาแปลถูกต้อง

กรณีคัสโตเดียน (Custodian)
-

แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิง่ ที่สง่ มาด้วย 4.)

-

แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของนิติบคุ คลดังกล่าวในฐานะผูม้ อบ
ฉันทะและของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

-

หนังสือรับรองนิติบคุ คลของคัสโตเดียน (Custodian)

-

หนังสือยืนยันหรือสาเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

-

สาเนาบัตรประจาตัว ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกโดยส่วน
ราชการ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อลงนามแทน
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

-

หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

-

เอกสารหรือหลักฐานของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบอานาจให้คสั โตเดียน (Custodian)

-

บัตรประจาตัวฉบับจริงของผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง(กรณีผรู้ บั มอบฉันทะมีสญ
ั ชาติตา่ งประเทศ) เป็ นต้น
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5.
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตัง้ ผูร้ บั มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้
ผูช้ ่วยศาตราจารย์ศภุ สิน สุริยะ หรือ นางเบญจวรรณ รัตนประยูร กรรมการอิสระของบริษัท เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โดยข้อมูลของ
กรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้วย 7.
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายัง
สานักงานใหญ่ของบริษัทที่
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
3395 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
เอกสาร หรือส่งมอบ ณ สถานที่จดั การประชุม
ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หุ้น มี ข ้อ สงสัย เกี่ ยวกับ เอกสารสาหรับ การลงทะเบี ยน หรือ การกรอกหนัง สือ มอบฉัน ทะ กรุ ณ าติ ด ต่อฝ่ าย
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่ โ ทรศั พ ท์ห มายเลข 02-946-6813 #561 โทรสารหมายเลข 02-946-6813 #136 หรื อ อี เ มล์ม ายั ง
comsec@rbsupply.co.th
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5.
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม

เปิ ดลงทะเบียนเวลา 11.00 น.

กรณีผถู้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง

กรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะ

จุดตรวจเอกสาร

โต๊ะลงทะเบียน
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง

โต๊ะลงทะเบียน
สาหรับผูร้ บั มอบฉันทะ

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน
และบัตรประจาตัว

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน
หนังสือมอบฉันทะ และเอกสาร
ประกอบ

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.

ดาเนินการประชุม
ตามลาดับวาระการประชุม
เก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ ่ไี ม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ
ยกเว้นวาระที่ 5 และวาระที่ 6 เก็บบัตรลงคะแนนจากผูท้ ่เี ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สรุ ปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 5.
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
1.

การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

2.

ผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่ เท่านัน้

3.

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 และวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตัง้ กรรมการ) ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อ
นับคะแนนเสียงต่อไป สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วย ไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง

4.

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนา
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสียที่พบ มาหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน ทั้ง นี ้ กรณี ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น บัต รเสี ย เช่ น กรณี ที่ ท าเครื่ อ งหมายลงคะแนนเสีย ง
ไม่ชัดเจน หรือการขีดฆ่าบัตรทัง้ บัตร หรือการแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุน้ กูม้ ิได้ลงนามกากับไว้ หรือ
บัตรลงคะแนนที่ชารุดในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้ เป็ นต้น

5.

สาหรับวาระที่ 5 และวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตัง้ กรรมการ ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนน
เสียงต่อไป ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สง่ มอบบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่างดออกเสียง

6.

ก่อนลงมติในแต่ล ะวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและ
นามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครัง้

7.

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ยกเว้น วาระที่ 7
เกี่ยวกับการอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และวาระที่ 9 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมตั ิการเข้าทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน จะต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นบั คะแนนเสียงของผูม้ ีสว่ นได้เสีย))

8.

ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 6.
Attachment 6.

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy Form (Form A.)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบทีง่ า่ ยไม่ซับซ้อน)
(General Form)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder’s Registration No.

(1)

(2)

(3)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

พ.ศ.
Year

ข้าพเจ้า
สัญชาติ
I/We
nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Address
Road
Sub-district
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
District
Province
Postal Code
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED (“Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
holding the total amount of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows
 หุน้ สามัญ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes
ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 7)
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment no. 7)
1. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years old, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Sub-district
District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
Or
2. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years old, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Sub-district
District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
หรือ
Province
Postal Code
Or
3. ชื่อ
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
years old, residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Sub-district
District
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
Province
Postal Code
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กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 7)
Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director as provided
in attachment no. 7)
 1. ผศ.ศุภสิน สุริยะ
: กรรมการอิสระ
Mr. Suppasin Suriya

: Independent Director

อยูบ่ า้ นเลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Address: 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
 2. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร : กรรมการอิสระ
Mrs. Benjawan Ratanaprayul : Independent Director
อยูบ่ า้ นเลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Address: 3395 Soi Ladprao 101 (Wadbuengthonhlang), Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564
ในวัน ศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธิ นี คริส ตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮลเทล แบงค็ อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As only my proxy to attend and vote on my behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, 23 April 2021
at 1.00 p.m. at the Athenee Crystal Hall, 3rd Floor, The Athenee Hotel Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand,
or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects.
ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ : ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Note :
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of
his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.
อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตำยตัว)

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้วย 7.)

1.
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

อายุ
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

2.
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

อายุ
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

3.
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

ปี

อายุ

หรือ
ปี
หรือ
ปี

ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
4. กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)
 (1) ผศ.ศุภสิน สุริยะ
: กรรมกำรอิสระ

อยูบ่ า้ นเลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 (2) นำงเบญจวรรณ รัตนประยูร : กรรมกำรอิสระ
อยูบ่ า้ นเลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คนหนึ่งคนใดเพี ยงคนเดี ย วเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่ อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น
ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วำระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทรำบ
เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2563
เนื่องจากเป็ นวาระรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุ มัติงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี
2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปั น
ผลประจำปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัตแิ ต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ ประจำปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) ดร.สมชำย รัตนภูมิภญ
ิ โญ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(2) นำยรัตน์ ด่ำนกุล
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(3) พญ.สนำธร รัตนภูมิภญ
ิ โญ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุ มัติแต่งตั้งกรรมกำรของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่ำน โดยเพิ่มจำนวนกรรมกำรจำก
เดิม 9 ท่ำน เป็ น 11 ท่ำน
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) ศ. เผดิมศักดิ์ จำรยะพันธ์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(2) นำยอำกิฮโิ กะ คิชิ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยกิจกำรโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
กั บ บริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิ้ง จำกั ด และโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กั บ บริษัท ริเ วอร์แคว
โบตำนิก กำร์เด้น จำกัด ซึ่งถือเป็ นกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจำกกำรจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์
แก่บุคคลเกี่ยวโยง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเข้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ
)
ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

(
(
(
(

หมำยเหตุ:
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีท่มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ในวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก เลขที่ 61
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอื หุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
 หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม
สิ่งที่สง่ มาด้วย 7.)

1.
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

อายุ
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

2.
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

อายุ
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

3.
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต

ปี

อายุ

หรือ
ปี
หรือ
ปี

ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
4. กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ (ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
 (1) ผศ.ศุภสิน สุริยะ
อยูบ่ า้ นเลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 (2) นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
อยู่บา้ นเลขที่ 3395 ซอยลาดพร้าว 101(วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 ในวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิ กา ณ ห้องแอทธิ นี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮลเทล แบงค็อก
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด
เสียง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
เนื่องจากเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
เนื่องจากเป็ นวาระรับทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจาปี 2563
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) ดร.สมชาย รัตนภูมิภญ
ิ โญ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(2) นายรัตน์ ด่านกุล
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(3) พญ.สนาธร รัตนภูมิภญ
ิ โญ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมจานวน 2 ท่าน โดยเพิ่มจานวนกรรมการจาก
เดิม 9 ท่าน เป็ น 11 ท่าน
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) ศ. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ์
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(2) นายอากิฮโิ กะ คิชิ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายกิจการโรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
กับบริษัท เจ. พี. เอส. โฮลดิง้ จากัด และโรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กับบริษัท ริเวอร์แคว โบตา
นิก การ์เด้น จากัด ซึ่งถือเป็ นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันจากการจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่
บุคคลเกี่ยวโยง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเข้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีท่มี ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม ได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ
ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ในวั น ศุ ก ร์ ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 นาฬิ ก า ณ ห้ อ งแอทธิ นี คริ ส ตั ล ฮอลล์ ชั้ น 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮลเทล
แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่
เรื่อง
____
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่
เรื่อง ___________________________________________________________________
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ ______________________เรื่อง_______________________________________________________________________
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 7.

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ชื่อ
สัญชาติ
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา

: นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
: ไทย
: 68 ปี
ปริญญาโท
: คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
: คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
: Director Accreditation Program DAP รุน่ 137/2017
IOD
: Board Matters & Trends BMTรุน่ ที่ 9/2020
ตาแหน่ง
: ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสีย่ ง
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้
การถือหุน้ ในบริษัท (นับรวมหุน้ ของ
: 50,000 หุน้ (น้อยกว่าร้อยละ 0.01)
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ/
ผู้อื่นที่ถอื หุน้ แทน)
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กุลธรเคอร์บี ้ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ประสบการณ์การทางาน
ปี
ตาแหน่ง
บริษัท
ปี 2560 -ปั จจุบนั

: ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด(มหาชน)
อิสระ /กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

ปี 2563 – ปั จจุบนั

: กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท กุลธรเคอร์บี ้ จากัด (มหาชน)

ปี 2562– ปั จจุบนั

: กรรมการในคณะอนุกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาศึกษาเรือ่ งผักและ
ผลไม้และสมุนไพร

สภาผูแ้ ทนราษฏร
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ปี

ตาแหน่ง

บริษัท

ปี 2562 – ปั จจุบนั

: กรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ

กระทรวงพาณิชย์

ปี 2560 – ปั จจุบนั

: ผูพ้ ิพากษาสมทบศาลทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง รุน่ ที่ 12

ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ปี 2555 – ปั จจุบนั

: ที่ปรึกษา

สานักงานผูแ้ ทนประจาประเทศไทย Eastland Food
Corporation จากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี 2560 – 2562

กระทรวงพาณิชย์

ปี 2558 – 2562

: กรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
: กรรมการอนุกรรมาธิการพาณิชย์

ปี 2559 - 2560

: กรรมการ / ที่ปรึกษา

บริษัท เอสคูแลป คลินิก (เอเชีย) จากัด

ปี 2555 – 2558

: ที่ปรึกษา

บจก.บูติค คอนซัลติง้ กรุป๊

ปี 2554 – 2559

: ผูพ้ ิพากษาสมทบศาลทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง รุน่ ที่ 9

ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
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คณะกรรมาธิการพาณิชย์อตุ สาหกรรมและแรงงานสภานิติ
บัญญติแห่งชาติ

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 7.

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ชื่อ
สัญชาติ
อายุ
วุฒกิ ารศึกษา

การอบรม
IOD
ตาแหน่ง

: ผศ.ศุภสิน สุรยิ ะ
: ไทย
: 67 ปี
ปริญญาโท
: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี Utah State University U.S.A
ปริญญาตรี
: คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 137/2017

: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 8 ครัง้ จาก 8 ครัง้
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้
การถือหุน้ ในบริษัท (นับรวมหุน้ ของคู่ : 58,500 หุน้ (น้อยกว่าร้อยละ 0.01)
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ/
ผู้อื่นที่ถอื หุน้ แทน)
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ประสบการณ์การทางาน
ปี
ตาแหน่ง
บริษัท
ปี 2560 -ปั จจุบนั

: กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จากัด(มหาชน)

ปี 2557-2563

: อาจารย์ (ผูช้ ่วยศาสตราจารย์)

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
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สิง่ ที่สง่ มาด้วย 8.
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอื หุน้
1.

การเรียกประชุม
ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากวรรคที่หนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทัง้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้า
(45) วัน นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ื อหุน้ ตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวน
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 32 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสี่ตอ้ งร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ทัง้ นี ้ สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมจะอยูใ่ นจังหวัดอันเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่หรือสานักงานสาขาของบริษัท
หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะกาหนดก็ได้
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

2.

องค์ประชุม
ข้อ 32 ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง หนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัด
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะ
ผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ ห้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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3.

ประธานที่ประชุม
ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมคนใดคนหนึง่ มา
เป็ นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

4.

การออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุน้ ต่อหนึง่ (1) เสียง

(2)

ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณี ที่เลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน้ )

(3)

บุค คลที่ ได้ร ับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับ ลงมาเป็ น ผู้ได้รบั เลือกตัง้ เป็ น กรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั จากการเลือกตัง้ ในลาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 37 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหุน้ หนึง่ (1) มีเสียงหนึง่ (1) และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ น
ได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง้ กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเลิกบริษัท
การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
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(ซ)
5.

การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
ข้อ 38

กิจการซึง่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาพึงเรียกประชุมมีดงั นี ้
(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และ
(7) กิจการอื่น ๆ
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ข้อปฏิบัตกิ ารประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพือ่ ความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (“COVID-19”) และสุขภาพของผูเ้ ข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรการป้องกัน ตามที่ ทางราชการกาหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แนบท้ายประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิ ดสถานที่ช่ วั คราว (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิ
สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม ดังนี ้
1. บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null และจัดส่งแบบแจ้ง
ประชุมฯ ให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบล่วงหน้าตามกาหนดต่อไป
2. บริษัทขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน แม้จะไม่ใช่ผทู้ ่ีอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยง พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการ
อิ ส ระของบริษั ท เข้า ร่ว มประชุม แทน โดยใช้ห นัง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค.
พร้อมเอกสารประกอบ ตามวิธีการซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้ น ประจาปี 2564 ที่ได้
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทแล้ว และส่งกลับมาที่ “เลขานุการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย
จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 3395 ซอยลาดพร้า ว 101 (วัด บึง ทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240” ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564
3. บริษัท ขอแจ้ง ช่องทางการส่ง คาถามล่วงหน้า โดยผู้ถื อหุ้นสามารถส่ง ค าถามเป็ นลายลัก ษณ์อัก ษรที่
เกี่ยวข้องกับวาระประชุมได้เป็ นการล่วงหน้า บริษัทจะบันทึกคาถามและคาตอบไว้ในรายงานการประชุม
อย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้ส่งไปพร้อมแบบแจ้งการประชุม ฯ
ที่จะได้จดั ส่งให้ทา่ นผูถ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564
4. บริษัทขอความร่วมมือให้ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี ้ หลีกเลี่ยงการเข้าไปใน
ห้องประชุม ทัง้ นี ้ เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วม
ประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
- มีไข้ (มีอณ
ุ หภูมิรา่ งกายตัง้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป)
- มีอาการไอ ไอแห้ง เจ็บคอ มีนา้ มูก หอบเหนื่อย หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- ผูท้ ่ีมีประวัติการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยง และกลับถึงประเทศไทย
ยังไม่พน้ กาหนดเป็ นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
5. บริษัทจัดตัง้ จุดคัดกรอง บริเวณหน้าห้องประชุม และตรวจวัดอุณหภูมิของผูท้ ่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อน
การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมอย่างเคร่งครัด ตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีตรวจ
พบผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ หรือ
ผู้รับมอบฉัน ทะของผู้ถื อหุ้น ที่ มี ค วามเสี่ ยงดัง กล่า วหลี กเลี่ ยงการเข้าไปในห้อ งประชุม โดยสามารถ
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มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามวิธีการซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากาก
อนามัยที่นามาเอง ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จดั เตรียมไว้ตาม
จุดต่าง ๆ
6. บริษัทเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมในพืน้ ที่การประชุม โดยจัดเว้น
ระยะห่างบุคคล 1.5 เมตร ในจุดต่าง ๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจากัด
จานวนผูใ้ ช้ลิฟท์ในแต่ละรอบและการจัดที่น่งั ในห้องประชุมซึ่งมีจานวนจากัดสามารถรองรับผูถ้ ือหุน้ และ/
หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 170 ที่น่งั
7. เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า นจะต้อ งกรอกข้อ มู ล ผ่ า น
แบบสอบถามที่บริษัทได้จดั เตรียมไว้ โดยบริษัทขอความร่วมมือให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและ
เป็ นความจริง
8. บริษัทขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม
9. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีขอ้ กาหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท
https://www.rbfoodsupply.co.th/ir/year_download/10/null
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แบบสอบถามเบือ้ งต้นสาหรับผู้ถอื หุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ชื่อ.........................................................นามสกุล.................................เบอร์โทรศัพท์................................
ผูถ้ ือหุน้

ผูร้ บั มอบฉันทะ

1. ปั จจุบันท่านมีอาการดังต่อไปนีห้ รือไม่
มี
ไม่มี
ไอ หรือเจ็บคอ
มีนา้ มูก
ไม่ได้กลิ่น
หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หอบ หรือหายใจลาบาก
เป็ นผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ
2. ในช่วง 14 วันทีผ่ ่านมา ท่านมีประวัตอิ ย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนีห้ รือไม่
มี
ไม่มี
อยูใ่ กล้ชิดหรือสัมผัสผูป้ ่ วยยืนยันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อคนจานวนมาก
เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ โปรดระบุ
(ประเทศ)......................................................(เมื่อวันที่)....................................
ข้าพเจ้ารับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้น
ลงชื่อ...............................................................
(......................................................................)
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แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จากัด (มหาชน)
ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เส้นทางการเดินทาง
โดยรถยนต์

:

ลงทางด่วนเพลินจิตใต้ เลีย้ วซ้ายเข้าถนนเพลินจิต และเลีย้ วซ้ายเข้าถนนวิทยุ

โดยรถไฟฟ้า

:

รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีเพลินจิต
ทางออก 2 ถนนวิทยุ หรือ ทางออก 3 ซอยร่วมฤดี

โดยรถโดยสารประจาทาง

:

รถโดยสารประจาทางหมายเลข 17,62,76
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