
 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ       
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์การท างานจากหลากหลายสาขา จ านวน 8 ท่าน  ประกอบดว้ย  
- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 ท่าน (มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน) 
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน  

รายช่ือของคณะกรรมการบริษทัฯ   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

รายช่ือกรรมการบริษัทฯ ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการ 
1. นายศุภเดช  พูนพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริษทั  25 ต.ค. 54 
2. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริษทั  28 พ.ย. 46 
3. ดร.พรสิริ  ปุณเกษม  กรรมการอิสระ 24 ต.ค. 49 
4. รศ. ดร.สาธิต  พะเนียงทอง กรรมการอิสระ 30 พ.ย. 52 
5. นางวณีา  อรัญญเกษม กรรมการอิสระ 21 ก.พ. 60 
6. นายปกิต   เอ่ียมโอภาส กรรมการ 16 พ.ค. 60 
7. นายเกษมสุข   จงมัน่คง กรรมการ 24 ต.ค. 49 
8. นายสมเกียรติ   มรรคยาธร กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 25 ต.ค. 48 
9. นางสาวดารารัตน์   หอมรสสุคนธ์ เลขานุการบริษทั 2 เม.ย. 56 

 
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมเดือนละ 1 คร้ัง โดยในปี 2562 มีการประชุมรวม 12 คร้ัง  
 

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอสิระ 
นิยามและคุณสมบติัของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ  ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  ดงัน้ี 

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีให้นับรวม          
ผูถื้อหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย   

(2) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ       
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึง
กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ  ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น            
รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  



 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการราย
อ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ 
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็น
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพดว้ยนั้น เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้น 
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละ 
1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งอนัอาจมีผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ
เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 มีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัตั้งแต่ปี 2559 
 
 



 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  
1. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบจดัการงานทั้งปวงของบริษทัฯ ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้ง มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือ       

บุคคลอ่ืน กระท าการอยา่งใดแทนคณะกรรมการได ้  
3. ช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ คือ นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล    

นายสมเกียรติ  มรรคยาธร และ นายเกษมสุข  จงมัน่คง กรรมการสองคน ลงลายมือช่ือร่วมกนั 
และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ กระท าการแทนบริษทัฯ ได้ทุกกรณี เวน้แต่ ในการรับ       
ค  ้าประกนัหน้ี ความรับผิด และการปฏิบติัตามสัญญาของบุคคลอ่ืน จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการ จึงจะกระท าได ้ 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจก าหนด และแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจ       
ลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 

5. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการพิจารณาอนุมติันโยบาย กลยุทธ์การบริหารจดัการใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

6. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย และกลยุทธ์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัการบริหารสภาพคล่องในการลงทุน       
ในตราสารหน้ี ระดบัไม่ต ่ากวา่ Investment Grade (ระดบั BBB+ ข้ึนไป)   

8. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัรายจ่ายลงทุน   
9. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัค่าใชจ่้ายบริหาร และค่าใชจ่้ายในการขาย  
10. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการบริหารความเส่ียงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุน

ในโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  โดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง
รวมถึงการติดตาม และประเมินผล  

11. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และ
งบประมาณประจ าปีของกลุ่มธุรกิจ   

12. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการพิจารณาเก่ียวกับโครงสร้างบริษัท (Organization Chart) 
อ านาจด าเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจ าปีของพนักงานและ
ผูบ้ริหาร   

13. คณะกรรมการบ ริษัทฯ  มีอ าน าจในการพิ จารณ าอนุมัติการใช้หลักการบัญ ชีและ                     
การเปล่ียนแปลงหลกัการบญัชีของบริษทัฯ  

14. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัการเปิดบญัชีกบัธนาคาร 
15. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
16. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนด าเนินการแทน 
 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัทฯ  
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และดูแลการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมรวมทั้งเอกสารต่างๆ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 



 

2. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น 
ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้การประชุมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัฯ ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการ
ประชุม และแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

3. ด าเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสใหมี้การแสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะอยา่งเตม็ท่ี 
4. ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. ออกเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียงของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการมี

คะแนนเสียงเท่ากนั 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ   
1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด

พน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดีส่วนหน่ึงในสาม   
ก็ใหใ้ชจ้  านวนท่ีใกลเ้คียงกนัแต่ไม่เกินส่วนหน่ึงในสาม 

  การพน้จากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหน่ึงในปีแรก และปีท่ีสอง ให้ใช้วิธีจบั
ฉลาก ส่วนในปีต่อๆ ไป ให้กรรมการซ่ึงอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูพ้ ้นจากต าแหน่ง      
หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหน่งมานานเท่าๆ กนั เป็นจ านวนมากกวา่จ านวน
กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในคราวนั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดยวธีิจบัฉลาก 

 

  กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัมารับต าแหน่งไดอี้ก  
2. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย  
(2) ลาออกโดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อบริษทัฯ  
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน         

ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
3. ถา้ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

เลือกผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคราวถดัไปดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีวา่งลงจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุมได ้กรรมการ
ท่ีเหลืออยู่จะท าการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น        
เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น 



 

5. กรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามขอ้ 3 และขอ้ 4 ให้อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่า
วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนเท่านั้น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


