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เพื+อความรวดเร็วในการลงทะเบยีน 

โปรดนําหนังสือมอบฉันทะซึ+งพมิพ์บาร์โค้ด 

   มาแสดงต่อเจ้าหน้าที+ลงทะเบยีนในวนัประชุมด้วย   
 

เริ"มลงทะเบียนไดต้ั�งแต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

บริษทัขอเรียนแจ้งงดแจกของที+ระลกึสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั;งนี; 
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ที� ปท.สนก. 018/2559 

เรื�อง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี
 
เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้  บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด 
 
สิ�งที�สง่มาดว้ย  1. เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

1.1. สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

   (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 

 1.2.  รายงานประจําปี

  เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชสีิ5นสดุ ณ วันที� 

      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 

 1.3.  ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 

      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 

 1.4.  ขอ้มลูกรรมการ

  กรรมการต่อไป 

 1.5.  ขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์แกค่ณะกรรมการตา่ง ๆ

      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 

 1.6.  ขอ้มลูผูส้อบบัญช ีและคา่สอบบัญชปีระจําปี 

      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 

2. เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 

 2.1.  ขอ้บังคับบรษัิทในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 2.2.  แผนที�ของสถานที�จัดประชมุ

 2.3.  เอกสารหลักฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุ

 2.4.  ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

 2.5.  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 

 2.6. หนังสอืมอบฉันทะ
 
ดว้ยที�ประชมุคณะกรรมการ

ครั5งที� 2/2559 เมื�อวันที� 29 กุมภาพันธ์

อังคารที� 26 เมษายน  2559  เวลา 14

เลขที� 444  อาคารเอ็มบเีค เซ็นเตอร ์ถนนพญาไท  แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร  

เรื�องตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี5
 

วาระที! 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  บรษัิทฯ ไดจั้ดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 

2558 ซึ�งที�ประชมุไดพ้จิารณาเรื�องต่างๆ ตามวาระที�กําหนดในหนังสอืเชญิประชมุ โดยบรษัิทฯ ไดส้ง่สําเนา
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วันที� 22 มนีาคม พ.ศ.2559
 

ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด (มหาชน)  

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 1) 

รายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบ CD งบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุน

สําหรับรอบปีบัญชสีิ5นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 2 และ 3) 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2556 - 2558 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 4)    

ขอ้มลูกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผูถ้อืหุน้เลอืกตั5งเขา้เป็น

กรรมการตอ่ไป (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 5) 

มลูการจ่ายคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชน์แกค่ณะกรรมการตา่ง ๆ

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 6) 

ขอ้มลูผูส้อบบัญช ีและค่าสอบบัญชปีระจําปี 2559 

เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที� 7) 

เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 

ขอ้บังคับบรษัิทในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้  

แผนที�ของสถานที�จัดประชมุ 

เอกสารหลักฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุ 

ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้  

แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจําปี 2558 เป็นรูปเลม่ 

หนังสอืมอบฉันทะ 

ดว้ยที�ประชมุคณะกรรมการ  บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด (มหาชน

ภาพันธ ์2559  ไดม้มีตใิหเ้รียกประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี

14.00 นาฬกิา ณ หอ้งจามจุร ีบอลรูม ชั 5น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริLนเซส  

อาคารเอ็มบเีค เซ็นเตอร ์ถนนพญาไท  แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร  

ดังตอ่ไปนี5 

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558  

บริษัทฯ ไดจั้ดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2558 เมื�อวันที� 

ซึ�งที�ประชมุไดพ้จิารณาเรื�องต่างๆ ตามวาระที�กําหนดในหนังสอืเชญิประชมุ โดยบรษัิทฯ ไดส้ง่สําเนา

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จาํกดั 
เลขที" 1 อาคารกลาสเฮา้ส์ ชั�น 3  ซอยสุขมุวทิ 25 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ 0 2661 7900 โทรสาร 0 2661 7901 
ทะเบียนเลขที" 0107536001702  เวบ็ไซต ์: www.mahboonkrongrice.com
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59 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุน 

  

ที�ตอ้งออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผูถ้อืหุน้เลอืกตั5งเขา้เป็น  

มลูการจ่ายค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์แกค่ณะกรรมการต่าง ๆ 

 

มหาชน) ("บรษัิทฯ")  

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559  ในวัน

โรงแรมปทุมวันปริLนเซส  

อาคารเอ็มบเีค เซ็นเตอร ์ถนนพญาไท  แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรุงเทพมหานคร  เพื�อพจิารณา

เมื�อวันที� 9 เมษายน 

ซึ�งที�ประชมุไดพ้จิารณาเรื�องต่างๆ ตามวาระที�กําหนดในหนังสอืเชญิประชมุ โดยบรษัิทฯ ไดส้ง่สําเนา

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  

: www.mahboonkrongrice.com 
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รายงานการประชมุดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที�

กฎหมายกําหนด อกีทั 5งไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบรษัิท (www.patumrice.co.th) แลว้ รายละเอยีดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที� 8-28 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้ือหุน้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 

ประจําปี 2558 ดังกลา่ว  
 
วาระที! 2 รายงานผลการดําเนนิงานประจาํปีของบรษิทัฯ ต ั2งแต ่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธนัวาคม 

2558 และการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลเพื!อทราบ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ผลการดําเนนิงานประจําปีของบรษัิท ตั5งแต ่1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 

2558 ไดนํ้าส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ และจะไดนํ้าเสนอในรายงาน

ประจําปีพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการดําเนนิงานประจําปีของบรษัิท ตั5งแต่ 1 มกราคม 

2558 – 31 ธันวาคม 2558 และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ซึ�งในวาระนี5จะไม่มกีารลงมตแิต่

อยา่งใด  
 
วาระที! 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบญัชกํีาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบปีบญัช ี

สิ2นสดุวนัที! 31 ธนัวาคม 2558 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบรษัิท 

กําหนดใหต้อ้งมกีารจัดทํางบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ5นสดุรอบปีบัญชขีอง

บรษัิท และจัดใหผู้ส้อบบัญชตีรวจสอบกอ่นนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมัต ิซึ�งงบแสดงฐานะการเงนิ

และบัญชกีําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ5นสดุ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 จะแสดงไวใ้นรายงานประจําปี โดยได ้

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีละรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั 5งคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอที�ประชมุผูถ้อืหุน้ เพื�ออนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและบัญชี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญช ีสิ5นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 ที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ

บัญชโีดยไมม่เีงื�อนไขแลว้ 
 
วาระที! 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกําไร และจา่ยเงนิปนัผล  
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 

115 และขอ้บังคับของบรษัิท กําหนดใหก้ารจ่ายเงนิปันผลตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทตอ้ง

จัดสรรเงนิกาํไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสทุธปิระจําปีหักดว้ย

ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองนี5จะมจํีานวนไม่นอ้ยกว่าจํานวนที�กฎหมายกําหนด คอื

รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ในปีบัญชตัี5งแต่วันที� 1 มกราคม 2558 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2558 บรษัิทมี

กําไรสทุธ ิภายหลังชําระภาษีแลว้ จํานวน 307,909,393 บาท (สามรอ้ยเจ็ดลา้นเกา้แสนเกา้พันสามรอ้ยเกา้

สบิสามบาทถว้น) ซึ�งบรษัิทมีเงนิสํารองจํานวน 90,000,000 บาท (เกา้สบิลา้นบาทถว้น) ตามที�กฎหมาย

กําหนดแลว้ จงึไม่ตอ้งจัดสรรกําไรสทุธไิวเ้ป็นทุนสํารองอกี และจากผลดําเนนิงาน กําไรสทุธดัิงกล่าวโอนเขา้

บัญชกีาํไรสะสมที�ยังไมไ่ดจั้ดสรรมผีลใหบ้รษัิทสามารถพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ได ้รายละเอยีด

ปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที� 29 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาจัดสรรเงนิกําไรสะสมที�ยังไม่ได ้

จัดสรร จํานวน 714,832,820 บาท (เจ็ดรอ้ยสบิสี�ลา้นแปดแสนสามหมื�นสองพันแปดรอ้ยยี�สบิบาทถว้น)   ดงันี5  
1. จ่ายเงนิปันผลประจํางวด ตั5งแต่วันที� 1  กรกฎาคม 2558 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2558 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

หุน้ละ 0.28 บาท (ยี�สบิแปดสตางค์) จํานวน 600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้) เป็นเงินรวม 
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168,000,000 บาท (หนึ�งรอ้ยหกสบิแปดลา้นบาทถว้น)  เมื�อรวมเงนิปันผลระหว่างกาลหุน้ละ 0.25 บาท 

(ยี�สบิหา้สตางค)์ กับเงนิปันผลประจํางวด ตั5งแต่วันที� 1 กรกฎาคม 2558 ถงึวันที� 31 ธันวาคม 2558 

หุน้ละ 0.28 บาท (ยี�สบิแปดสตางค)์  รวมจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2558 รวม หุน้ละ 0.53 บาท (หา้สบิ

สามสตางค์) จํานวน 600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้) รวมจ่ายเงินปันผลในปีนี5ทั 5งสิ5น 

318,000,000 บาท (สามรอ้ยสบิแปดลา้นบาทถว้น) 
ทั5งนี5 การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรสะสมที�ยังไม่ไดจั้ดสรรของกจิการที�ตอ้งเสยีภาษีเงนิได ้

นิตบุิคคลในอัตรารอ้ยละ 30 ของกําไรสทุธ ิและการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวของบรษัิทจะทําได ้เมื�อ

ไดรั้บการอนุมัตจิากที�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้ 
2. การจ่ายเงนิปันผลจะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ซึ�งคณะกรรมการกําหนดรายชื�อในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธรัิบ

เงนิปันผล ณ วันที� 16 มนีาคม 2559  และวันงดรับลงทะเบยีนการโอนหุน้เพื�อรวบรวมรายชื�อผูถ้อืหุน้ตาม 

พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์มาตรา 225  ณ วันที� 17 มนีาคม 2559 และจะจ่ายเงนิปันผล

ในวันที� 12 พฤษภาคม 2559 
 บรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2558 เท่ากับรอ้ยละ 103.28 ของกาํไรสุทธ ิ

ซึ�งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธ ิ
 

วาระที! 5 พจิารณาเลอืกต ั2งกรรมการแทนกรรมการที!ตอ้งออกตามวาระ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    ตามขอ้บังคับขอ้ 18 ของบรษัิทกําหนดใหใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของทุกปี 

กรรมการของบรษัิทตอ้งออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ�งในสาม ถา้จํานวนกรรมการที�จะพน้จากตําแหน่ง

ไม่อาจแบ่งไดพ้อดหีนึ�งในสาม  ก็ใหใ้ชจํ้านวนที�ใกลเ้คยีงกัน  แต่ไม่เกนิหนึ�งในสาม   ซึ�งการประชมุสามัญ

ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559  มจํีานวนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน คอื ดร.พรสริ ิปุณเกษม กรรมการอสิระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ นายสเุวทย ์ธรีวชริกลุ  รองประธานกรรมการบรหิาร, กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  และนายเกษมสุข จงมั�นคง กรรมการ รายละเอยีดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการพจิารณาหนา้ที� 30 - 36 

                ทั 5งนี5บรษัิทฯ  ไดเ้ปิดใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื�อบุคคลเพื�อเลอืกตั5งเป็นกรรมการบรษัิท ตั 5งแต่วันที� 28 

กันยายน 2558 ถงึวันที�  29 มกราคม 2559 โดยไดเ้ผยแพร่รายละเอยีดบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  และแจง้ขา่ว

ไปยังผูถ้อืหุน้ผ่านทางตลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้ แต่เมื�อครบกําหนดเวลาดังกล่าวแลว้ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใด

เสนอรายชื�อบุคคลใหบ้รษัิทพจิารณา 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนรวมทั5งคณะกรรรมการ ได ้

พจิารณากลั�นกรองตามกระบวนการแลว้เห็นสมควรเสนอผูถ้อืหุน้เลอืกตั5ง ดร.พรสริ ิปุณเกษม กรรมการอสิระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ นายสเุวทย ์ธรีวชริกุล รองประธานกรรมการบรหิาร, กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  และนายเกษมสุข  จงมั�นคง กรรมการ  ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการต่ออกีวาระหนึ�ง เนื�องจากทั 5งสามท่านมคีุณสมบัตคิรบถว้น เหมาะสมและมคีวามรูค้วามสามารถ

ประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ 
 

วาระที! 6  พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณากลั�นกรองถึง

ความเหมาะสมที�สอดคลอ้งกับภาระหนา้ที� ความรับผดิชอบที�ไดรั้บมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกจิใน

ประเภทและขนาดใกลเ้คยีงกัน โดยมีค่าตอบแทนกรรมการที�จ่ายจรงิประเภทเบี5ยกรรมการและเบี5ยประชุม 

ประจําปี 2558 สําหรับคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 2,650,000 บาท คณะกรรมการบรหิาร จํานวน 960,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1,200,000 บาท และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จํานวน 
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200,000 บาท และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ จํานวนเงนิ 249,326 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 5,259,326 บาท จงึ

เห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมตั ิดังนี5 
1. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจํานวน 5,500,000 บาท (หา้ลา้นหา้แสนบาทถว้น) และอนุมัตสิทิธิ

ประโยชน์ต่าง ๆ จํานวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) รวมเป็นเงนิคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชน์

จํานวน 6,000,000 บาท (หกลา้นบาทถว้น) แก่ คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประจําปี 2559 ซึ�งเป็น

จํานวนเงนิที�เทา่กบัปี 2558   
2. อนุมัตใิหจ่้ายบําเหน็จใหแ้กค่ณะกรรมการ  เป็นเงนิจํานวน 3,180,000 บาท (สามลา้นหนึ�งแสนแปด

หมื�นบาทถว้น) จํานวนบําเหน็จดังกล่าว คดิเป็นรอ้ยละหนึ�งของจํานวนเงนิปันผล 318,000,000 บาท 

(สามรอ้ยสบิแปดลา้นบาทถว้น) ที�จ่ายในปีบัญช ี2558 ตั5งแต่วันที� 1 มกราคม  2558  ถงึวันที� 31 

ธันวาคม 2558  โดยใหค้ณะกรรมการจัดสรรบําเหน็จจํานวนดังกลา่วกนัเอง 
 

(ขอ้มลูเปรยีบเทยีบปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหนา้ที� 37) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี  2559 

และบําเหน็จกรรมการ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

วาระที! 7  พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ั2งผูส้อบบญัชแีละกําหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ สําหรบั

ปี 2559 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด กําหนดว่า “ใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้สามัญ

ประจําปี แต่งตั 5งผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการแต่งตั 5งผูส้อบบัญช ี

จะแตง่ตั 5งผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็ได”้  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ�งไดพ้จิารณาจากผลการปฏบัิตงิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีและค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชแีลว้ 

เห็นสมควรเสนอใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้แต่งตั5ง นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที� 3734 และ/หรอื 

นางนงลักษณ์ พุ่มนอ้ย ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที� 4172 และหรอื นางสาวรัชดา ยงสวัสดิaวาณชิย ์ผูส้อบบัญชี

รับอนุญาตเลขที� 4951 ในนามของ บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ โดยใหค้นใด

คนหนึ�งเป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงนิของบริษัทฯ และในกรณีที�ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต

ดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบัิตงิานได ้ใหบ้รษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอื�น

ของบรษัิทแทนได ้และกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิทฯ สําหรับปี 2559 คอื ตั 5งแต่ 1 มกราคม 2559  

ถงึ 31 ธันวาคม 2559 แบง่เป็นค่าสอบทานงบการเงนิรวม 3 ไตรมาส เป็นเงนิ 399,000 บาท  และค่าสอบบัญชี

ประจําปีเป็นเงนิ 528,000 บาท รวมเป็นเงนิ 927,000 บาท (เกา้แสนสองหมื�นเจ็ดพันบาทถว้น) ซึ�งเป็นจํานวนเงนิ

ที�เทา่กบัคา่สอบบัญชปีี 2558  ปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหนา้ที� 38 - 39 

 ทั 5งนี5 บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด ไม่มคีวามสัมพันธแ์ละสว่นไดเ้สยีกับบรษัิทฯ/บรษัิทย่อย/บรษัิทร่วม/

ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวกบับุคคลดงักล่าว 
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วาระที! 8 : เร ื!องอ ื!น ๆ (ถา้ม)ี 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเปิดวาระนี5ไวเ้พื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้ักถาม และ/หรอื แสดงความคดิเห็น

ในเรื�องต่าง ๆ โดยไมม่กีารลงมต ิ แตห่ากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะใหท้ี�ประชมุพจิารณาและลงมต ิ จะตอ้งดําเนนิการ

ตามเงื�อนไขของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (มหีุน้นับรวมกนัได ้

ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั 5งหมด) 
 
 ทั 5งนี5  บรษัิทฯ กําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 ในวันพุธที� 

16 มนีาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ�มเตมิ พ.ศ.2551) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวันพฤหัสบดทีี� 17 มนีาคม 2559  
 

 จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ทกุทา่นเขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลาและสถานที�ดังกล่าว หากท่านประสงค์

จะมอบฉันทะใหผู้อ้ื�นเขา้ร่วมประชมุแทนขอใหทํ้าหนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมามอบให ้

เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ ในวันประชมุดังกลา่วขา้งตน้ 
 

ขอแสดงความนับถอื 

โดยคําสั�งคณะกรรมการบรษัิท 
 
 
 

(นายสมเกยีรต ิมรรคยาธร) 

กรรมการและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด (มหาชน) 
 
โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี;ประกอบการมอบฉันทะ 
กรณีบุคคลธรรมดา 1.  หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมติดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท 
  2.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะซึ"งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร 
กรณีนิติบุคคล 1.  หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมติดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท 
  2.  สาํเนาหนงัสือรับรองของบริษทัซึ"งออกให้โดยสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วน กระทรวงพาณิชยพ์ร้อมรับรองสาํเนา 
       ถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อบฉนัทะ ซึ"งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร   
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 

 

วาระที" 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไร  และจา่ยเงนิปันผล 

ขอ้มูลเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปนัผล ประจําปี 2556 -2558 

 
  สําหรับปีสิ�นสดุวนัที� 31 

ธันวาคม 

  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กําไรสทุธ ิ

กําไรตอ่หุน้ 

(ลา้นบาท) 

(บาท) 

เงนิปันผลระหวา่งกาลงวดครึ�งปีแรก 

(1 มกราคม – 30 มถินุายน) 

เงนิปันผลครึ�งปีหลัง 

(1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม) 

294 

4.90 

 

2.25 

 

2.25 

328 

0.55 

 

0.25 

 

0.25 

325 

0.54 

 

*0.25 

 

**0.28 

รวมจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้                                                   

(บาท) 

4.50 0.50 0.53 

รวมจํานวนเงนิปันผลที�จา่ย                                              

(ลา้นบาท) 

270 300 318 

 
* เป็นจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้ของผลประกอบการงวดวนัที� 1 มกราคม 2558 ถงึ 30 มถิุนายน 2558 

 จ่ายไปแลว้เมื�อวนัที� 26 ตลุาคม 2558 

** เป็นจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้ ที�เสนอใหท้ี�ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 พจิารณาอนุมัต ิโดยวนัที� 17 มนีาคม 2559         

ปิดสมดุเพื�อรวบรวมรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดรั้บเงนิปันผล และกําหนดจ่ายเงนิปันผลภายในวนัที� 12 พฤษภาคม 2559  
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 

 
วาระที" 5   พจิารณาเลอืกต ั0งกรรมการแทนกรรมการที"ตอ้งออกตามวาระ 

 

1. ตามขอ้บังคับขอ้ 18. ของบรษัิทกําหนดใหใ้นการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ทุกปีกรรมการของบรษัิทตอ้ง
ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ�งในสาม ถา้จํานวนกรรมการที�จะพน้จากตําแหน่งไม่อาจแบ่งได ้
พอดหีนึ�งในสาม ก็ใหใ้ชจํานวนที�ใกลเ้คยีงกัน  ซึ �งในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559        
มจํีานวนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 3  ทา่น  ไดแ้ก ่ดร.พรสริ ิปณุเกษม  นายสเุวทย ์ธรีวชริกลุ และ
นายเกษมสขุ จงมั�นคง 

2. ในรอบปี 2558 ระหว่างวันที� 1 มกราคม 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558 ที�ผ่านมา คณะกรรมการมกีาร
ประชุมตามวาระปกต ิจํานวน 12 ครั�ง โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทั �ง 3  ท่าน  
สรุปไดดั้งนี� 

รายชื�อ ตําแหน่ง การเขา้รว่มประชมุ
ทั �งหมด(ครั�ง) 

วาระการดํารง
ตําแหน่ง (ปี) 

1. ดร.พรสริ ิปณุเกษม กรรมการอสิระ, 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

12 9 

2. นายสเุวทย ์ธรีวชริกลุ รองประธานกรรมการบรหิาร,                                                                          
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

12 12 

3. นายเกษมสขุ จงมั�นคง กรรมการ  12 9 
 

3. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ผูท้ี�ไดรั้บการสรรหาตอ้งสําเร็จการศกึษาไม่ตํ�ากว่า
ระดับปริญญาตรี และไดรั้บการคัดเลือกจากคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบรษัิท 

4. คํานยิามและคณุสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
บรษัิท ปทุมไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด (มหาชน) ไดกํ้าหนดนิยามกรรมการอสิระไว ้ซึ�งเท่ากับ
ขอ้กําหนดขั�นตํ�าที�คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด 
คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระมดีงันี0 
4.1 ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�มีสทิธอิอกเสียงทั �งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ  ทั �งนี� ใหนั้บรวม
การถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั�น ๆ ดว้ย 

4.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืน
ประจํา หรือผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืของผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั �ง ทั �งนี� ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีที�กรรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�ปรกึษาของส่วนราชการ  ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อํานาจควบคมุของบรษัิทฯ 

4.3 ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที�เป็น บดิามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร  รวมทั �งคู่สมรสของบุตร ของ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น กรรมการ 
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4.4 ไม่มหีรือเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวาง การใช ้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที�มีนัย หรือผูม้ีอํานาจ
ควบคุมของผูท้ี�มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้
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รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแตง่ตั �ง 

4.5 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนัีย ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น
ของสาํนักงานสอบบัญช ี ซึ�งมผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ
ดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแตง่ตั�ง 

4.6 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมาย
หรือที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดรั้บค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิทฯ บรษัิท
ใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ  และไม่เป็น
ผูถ้อืหุน้ที�มนัีย ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั�นดว้ย  เวน้แตจ่ะได ้
พน้จากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแตง่ตั �ง 

4.7 ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดรั้บการแตง่ตั �งขึ�น เพื�อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

4.8 ไมป่ระกอบกจิการที�มสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันที�มนัียกับกจิการกับบรษัิทฯ หรอื
บรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นที�มนัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มสีว่นร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รับเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที�มี
สทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษัิทอื�น  ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการ
แขง่ขนัที�มนัียกบักจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4.9 ไม่มธีุรกจิหรือสว่นร่วมในการบรหิารงาน หรือมผีลประโยชน์เกี�ยวขอ้งอันอาจมผีลกระทบต่อ
การตัดสนิใจโดยอสิระ  ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระ
เกี�ยวกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 
วาระการดํารงตําแหน่ง 
มวีาระการดํารงตําแหน่งตดิตอ่กันไดไ้มเ่กนิ 9 ปี ตั �งแตปี่ 2559  
  

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแลว้
เห็นวา่ กรรมการที�ตอ้งออกตามวาระไดแ้ก ่ดร.พรสริ ิปุณเกษม นายสเุวทย ์ธรีวชริกลุ และนายเกษมสขุ 
จงมั�นคง มีคุณสมบัตคิรบถว้นตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินงานของบรษัิทสามารถที�จะชว่ยพัฒนา
บรษัิทไดเ้หมาะสมที�จะเป็นกรรมการของบรษัิท จงึขอเสนอที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาเลอืกตั �ง 
ดร.พรสริ ิปุณเกษม นายสเุวทย ์ธรีวชริกุล และนายเกษมสขุ จงมั�นคง เป็นกรรมการต่อไปอกี  โดย
เห็นว่าการเลอืกตั �ง นายสุเวทย์ ธีรวชริกุล และนายเกษมสุข จงมั�นคง ซึ�งเป็นกรรมการในบรษัิทที�
ประกอบกจิการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผูแ้ทนของบริษัท การเลือกตั�งบุคคลดังกล่าวเขา้เป็น
กรรมการของบรษัิทไมทํ่าใหบ้รษัิทเสยีหาย 
  
 ทั �งนี� ผูท้ี�กรรมการเสนอใหท้ี�ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เลือกตั�งเขา้เป็นกรรมการ มีประวัตแิละ
คุณสมบัต ิปรากฏตามเอกสารแนบ 
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ประวตัแิละคุณสมบัตกิรรมการที�ออกตามวาระและเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั%งเป็นกรรมการอกีวาระ 
  

ดร.พรสิริ ปุณเกษม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
อายุ             64  ปี   
วนัที�ได้รับแต่งตั%งเป็นกรรมการ     วนัที� 24 ตุลาคม 2549 
จํานวนปีที�เป็นกรรมการ        9  ปี 
ความเชี�ยวชาญ  การบญัชี 
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั%ง กรรมการอิสระ 

คุณวุฒกิารศึกษา - Ph.D (Accounting), University of Florida-Gainesville, Florida, U.S.A. 
  - M.A.S. (Accounting), University of Illinois-Urbana-Urbana-Champaign, Illinois, U.S.A.   
    ทุนรัฐบาลไทย 
  - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวติัการอบรมเกี�ยวกบักรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551     
 - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP 132) ปี 2553 
 - หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 17) ปี 2557 

ประสบการณ์การทํางาน         
    กิจการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั 1 บริษทั) 
 ต.ค.49–ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

  บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
 2539 – 2541 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษทั ลอ็กซเลย ์จาํกดั (มหาชน) 

2537 – 2539 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและตรวจสอบ บริษทั สินบวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  
    กิจการที�มิใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั  5 แห่ง) 
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
   และนวตักรรมแห่งชาติ 
 2557 – ปัจจุบนั กรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการวางระบบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
 2557 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
 2553 – ปัจจุบนั อนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบติังานสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
 2549 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการหลกัสูตร M.S. (Internal Auditing) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
 2547 – 2549 คณบดีคณะการบญัชี   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต   
 2546 – 2547 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  

2544 – 2546 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและผูอ้าํนวยการศูนยล์งทุน สวทช. 
 2541 – 2544 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 2523 – 2537 อาจารยป์ระจาํคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 2518 – 2523 เจา้หนา้ที�ตรวจเงินแผน่ดิน สํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน 
     กิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-  (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัที� 13 ตุลาคม 2558) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกนั       

-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 

 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั     12/12 ครัi ง 
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    12/12 ครัi ง 
 

การมีส่วนได้เสีย กับบริษัทใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที�ผ่านมา 

- กรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ: ไม่เป็น 
- ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษาทางกฎหมาย) : ไม่เป็น 
- ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ย่างเป็นอิสระ: ไม่มี   
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นายสุเวทย์ ธีรวชิรกลุ  
รองประธานกรรมการบริหาร                                                                            
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ             57  ปี   
วันที�ได้รับแต่งตั%งเป็นกรรมการ     วนัที� 28 พฤศจิกายน 2546 
จํานวนปีที�เป็นกรรมการ        12  ปี 
ความเชี�ยวชาญ  การบริหารจดัการ 
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั%ง กรรมการ 

คุณวุฒกิารศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ: Wagner College, นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที� 10 
  - หลกัสูตรนกับริหารยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตระดบัสูง(นยปส.)รุ่นที� 5  
    สถาบนัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศกัดิo  
ประวติัการอบรมเกี�ยวกบักรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 9/2544    
 - หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 15/2549 

- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  ปี 2553 
ประสบการณ์การทํางาน         

    กิจการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั: 5 บริษทั) 
 2552 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร                                                                            

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 

 2546 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
 2552 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

2545 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการ บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
2545 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)  
2550 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ     

   บริษทั ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
2548 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี�ยง 
  บริษทั ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร์ จาํกดั  (มหาชน) 
2543 – ปัจจุบนั   กรรมการบริหาร โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
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    กิจการที�มิใช่บริษทัจดทะเบียน: (ปัจจุบนั 71 บริษทั) 
 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จาํกดั   
    กรรมการ บริษทั อินโนฟู้ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั     
 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค เรสเตอรองท ์กรุ๊ป จาํกดั    
 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สีมาแพค จาํกดั       
 2549 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค ฟู้ด ไอแลนด ์จาํกดั  

2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีอาร์จี พืชผล จาํกดั     
   กรรมการ บริษทั ราชสีมาไรซ์ จาํกดั 
 2540 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอม็ บี เค ฟู้ด แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 
 ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ และกรรมการ      
   - บริษทัย่อย และบริษทัร่วม ของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน)   
     กิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.00037%  (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัที� 13 ตุลาคม 2558) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกนั       

เป็นพี�เขยนายสมเกียรติ มรรคยาธร  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 
 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั     12/12 ครัi ง 
 - การประชุมคณะกรรมการบริหาร    12/12 ครัi ง 
 - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      2/2 ครัi ง 
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นายเกษมสุข จงมั�นคง  

กรรมการ                                                                       
อายุ             57  ปี   
วนัที�ได้รับแต่งตั%งเป็นกรรมการ     วนัที� 24 ตุลาคม 2549 
จํานวนปีที�เป็นกรรมการ        9 ปี 
ความเชี�ยวชาญ  การบญัชีและการเงิน 
ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั%ง กรรมการ 

คุณวุฒกิารศึกษา    
  - บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์       
ประวติัการอบรมเกี�ยวกบักรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2547 
  - หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 2/2555 
ประสบการณ์การทํางาน  

    กิจการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั: 2 บริษทั) 
  2549 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
  2546 - ปัจจุบนั รองกรรมการผูอ้าํนวยการสายการเงินและบริหาร 
    บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 

    กิจการที�มิใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั: 65 บริษทั) 
 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เอม็ บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จาํกดั 

  2556 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั อินโนฟู้ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
  2555 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เอม็ บี เค เรสเตอรองท ์กรุ๊ป จาํกดั 
  2552 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ราชสีมาไรซ์ จาํกดั 
  2549 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั สีมาแพค จาํกดั 

กรรมการ  บริษทั เอม็ บี เค ฟู้ด ไอแลนด ์จาํกดั 
กรรมการ  บริษทั พี อาร์ จี พืชผล จาํกดั 

  2546 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เอม็ บี เค ฟู้ด แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั 
 ปัจจุบนั  กรรมการ- บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ของบริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
     กิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-  (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัที� 13 ตุลาคม 2558) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกนั -ไม่มี-        
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั   12/12 ครัi ง 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 
 

วาระที" 6  พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการของบรษิทั และบําเหน็จกรรมการ 
 

ขอ้มูลคา่ตอบแทนที"บรษิทัจ่ายใหก้รรมการ ต ั0งแตว่นัที" 1 มกราคม 2558 ถงึวนัที" 31 ธนัวาคม 2558 
 

 เบี�ยกรรมการ 
(บาท) 

เบี�ยประชมุ 
(บาท) 

สทิธแิละ
ประโยชน์อื�นๆ 

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

คณะกรรมการ 1,350,000 1,300,000 249,326 2,899,326 

คณะกรรมการบรหิาร - 960,000 - 960,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 600,000 600,000 - 1,200,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน - 200,000 - 200,000 

รวม 1,950,000 3,060,000 249,326 5,259,326 
 

รวมเบี0ยกรรมการและเบี0ยประชุม 5,010,000 บาท สทิธแิละประโยชนอ์ื"นๆ 249,326 บาท 
 

ขอ้มูลคา่ตอบแทนกรรมการ ต ั0งแตว่นัที" 1 มกราคม 2559 ถงึวนัที" 31 ธนัวาคม 2559 

ที"จะเสนอใหท้ี"ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 อนุมตั ิ
 

 เบี�ยกรรมการ 
(บาท) 

เบี�ยประชมุ 
(บาท) 

สทิธแิละ
ประโยชน์อื�นๆ 

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

คณะกรรมการ 1,350,000 1,350,000 500,000 3,200,000 

คณะกรรมการบรหิาร - 1,200,000 - 1,200,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 700,000 700,000 - 1,400,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน - 200,000 - 200,000 

รวม 2,050,000 3,450,000 500,000 6,000,000 

 
หมายเหต ุ การพจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยอื�นๆ 

ไดผ้า่นการพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทกุครั�ง 

 

 

ประวตักิารจา่ยบําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2556 -2558 
 

  สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 
  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปีที�เสนอ 

รวมจํานวนเงนิปันผลที�จ่าย                                        (ลา้นบาท) 

บําเหน็จกรรมการ                                                        (บาท) 

270 

2,700,000 

300 

3,000,000 

318 

3,180,000 

คดิเป็น % ของบําเหน็จกรรมการตอ่จํานวนเงนิปันผลทั�งหมด 1% 1% 1% 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 

 

วาระที" 7 พจิารณาแตง่ต ั0งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนสนิจา้งของผูส้อบบญัชปีระจําปี 2559 

 

• แตง่ตั �งผูส้อบบัญชแีหง่บรษัิท สาํนักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ตามรายนาม

ดังต่อไปนี� 

 

ลําดบั

ที� 

ชื�อ – สกลุ เลขที�

ใบอนุญาต 

จํานวนปีที�สอบบญัชใีหก้ับบรษัิท 

1 นางนงลักษณ์ พุ่มนอ้ย 4172 7 ปี (สําหรับปีสิ�นสดุวนัที� 30 ม.ิย. 2550 -2554 และ

สําหรับปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธ.ค.2557-2558) 

2 นางสาวรัตนา จาละ 

 

3734 3 ปี (สําหรับปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธ.ค. 2555 – 2556 และ

สําหรับงวดหกเดอืนสิ�นสดุวันที� 31 ธ.ค.2554) 

3 นางสาวรัชดา ยงสวัสดิOวาณชิย ์ 4951 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบการเงนิของบรษัิท 

 

 คนหนึ�งคนใดเป็นผูส้อบบัญชมีอํีานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงนิของบรษัิทสําหรับ

ปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559  

 

• จํานวนสนิจา้งของผูส้อบบัญช ี

  สําหรับงบการเงนิปี 2559 บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด  ไดเ้สนอคา่ตอบแทนการสอบบัญชี

สําหรับบรษัิทเป็นเงนิ 927,000 บาท (เกา้แสนสองหมื�นเจ็ดพันบาทถว้น) โดยเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการสอบ

บัญชกีับปีกอ่น ดังนี� 

  

คา่ตรวจสอบบัญช ี สําหรับปีสิ�นสดุ 

วันที� 31 ธันวาคม 2558 

สําหรับปีสิ�นสดุ 

วันที� 31 ธันวาคม 2559 

ไตรมาสที� 1 133,000 133,000 

ไตรมาสที� 2 133,000 133,000 

ไตรมาสที� 3 133,000 133,000 

คา่ตรวจสอบประจําปี  528,000 528,000 

  รวม 927,000 927,000 
 

• ความสมัพันธก์ับบรษัิท 

 ผูส้อบบัญชทีี�เสนอใหแ้ต่งตั �ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือไม่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ กับบรษัิท 

บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดังกลา่วแตอ่ยา่งไร 
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• การเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทยอ่ย 

 เนื�องจากเป็นบรษัิทในเครือเดียวกับบรษัิท ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด  เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทย่อยในปี 2559 โดยเสนอคา่ตอบแทนการ

สอบบัญชรีวมเป็นเงนิ 685,000 บาท (หกแสนแปดหมื�นหา้พันบาทถว้น) ลดลงจากปีกอ่น 85,000บาท 

โดยเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการตรวจสอบบัญชกีบัปีกอ่น ดังนี� 

 

คา่ตรวจสอบบัญช ี สําหรับปีสิ�นสดุ 

วันที� 31 ธันวาคม 2558 

สําหรับปีสิ�นสดุ 

วันที� 31 ธันวาคม 2559 

ไตรมาสที� 1 50,000 35,000 

ไตรมาสที� 2 50,000 35,000 

ไตรมาสที� 3 50,000 35,000 

คา่ตรวจสอบประจําปี  620,000 580,000 

  รวม 770,000 685,000 

จํานวนบรษิทั 8 8 

 

 ในปี 2558 และ 2559 มจํีานวนบรษัิทยอ่ย 8 บรษัิท เทา่กัน แตใ่นปี 2559 ม ี3 บรษัิท ที�ไม่มี

คา่ใชจ้่ายสําหรับงบตรวจทาน (คา่สอบบัญชขีองบรษัิทในปี 2559 อาจเปลี�ยนแปลงตามจํานวนบรษัิท

ยอ่ย และ/หรอืปรมิาณงานที�เกดิขึ�นจรงิ) 

 

 สําหรับค่าบรกิารอื �นในรอบปีบัญชทีี�ผ ่านมา บรษัิท บรษัิทย่อย ไม่ไดใ้ชบ้รกิารอื �นของ

สํานักงานสอบบัญชทีี�ผูส้อบบัญชสีังกัด บคุคลหรอืกจิการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกับผูส้อบบัญช ีและสํานักงาน

สอบบัญชทีี�ผูส้อบบัญชสีงักดั 
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ข้อบังคบั 
ของ 

บริษทั  ปทุมไรซมิล  แอนด์  แกรนารี  จํากดั  (มหาชน) 
     

 
 

หมวดที!  6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี  ภายใน  4  เดือนนบัแต่วนัสิ.นสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื1นนอกจากนี.ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื1อใดกไ็ดต้ามที1เห็นสมควร 
            ผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1  ใน  5  ของจาํนวนหุน้ที1จาํหน่ายไดท้ั.งหมด  หรือผูถื้อหุน้

ไม่นอ้ยกว่า  25  คน  ซึ1 งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า  1  ใน  10  ของจาํนวนหุน้ที1จาํหน่ายไดท้ั.งหมด  จะ
เขา้ชื1อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื1อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในการที1ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นนี.   คณะกรรมการตอ้งจดัให้
มีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน  1  เดือน  นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 33. กิจการอนัที1ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัต่อไปนี. เป็นอยา่งนอ้ย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีที1ผา่นมา 
(2) อนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 
(3) อนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั.งกรรมการแทนกรรมการที1ตอ้งออกตามวาระ 
(5) แต่งตั.งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 

 

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้  ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานที1  วนั  เวลา  ระเบียบ
วาระการประชุม  และเรื1องที1จะเสนอต่อที1ประชุม  โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเรื1องใดเป็นเรื1องที1เสนอเพื1อทราบ  เพื1อ
อนุมติั  หรือเพื1อพิจารณา  รวมทั.งความเห็นของคณะกรรมการในเรื1องนั.น ๆ (ถา้มี)  และรายละเอียดที1เกี1ยวขอ้ง
ตามสมควร  และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียน  พร้อมกบัเอกสารที1เกี1ยวขอ้งไม่นอ้ยกว่า  7  วนั  ก่อนวนั
ประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั  ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  3  วนั   

 

ขอ้ 35. ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื1นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที1ประชุมผูถื้อหุน้แทนกนัก็ได ้ 
โดยทาํเป็นหนงัสือตามแบบที1กฎหมายกาํหนด  และให้ผูรั้บมอบฉันทะยื1นต่อประธานกรรมการ  หรือผูซึ้1 ง
ประธานกรรมการกาํหนด  ณ  สถานที1ประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ประชุม 
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ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้(ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่า  25  คน  
หรือไม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั.งหมด  แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกว่ากนั  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1  ใน  3  ของจาํนวนหุน้ที1จาํหน่ายไดท้ั.งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที1ปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั. งใด  เมื1อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชั1วโมง  จาํนวนผูถื้อหุน้
ซึ1งเขา้มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมที1กาํหนดไว ้ ถา้การนั.นไดป้ระชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ  ใหก้ารประชุม
เป็นอนัระงบัไป  แต่ถา้การประชุมนั.นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ  ใหน้ดัประชุมใหม่  และ
ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า  7  วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครั. งหลงันี. ไม่
บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที1ประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีที1ประธานกรรมการไม่อยู่ในที1ประชุม  หรือ   
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที1ได ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที1ประชุม  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  
หรือมีแต่ไม่อยู่ในที1ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที1ได ้ ให้ที1ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ1 งมาประชุมคนหนึ1ง
เป็นประธานในที1ประชุม 

 

ขอ้ 38. ประธานที1ประชุมผูถื้อหุน้  มีหนา้ที1ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ย
การประชุม(ถา้มี)     และใหก้ารประชุมดาํเนินไปตามลาํดบัระเบียบวาระที1กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  
เวน้แต่ที1ประชุมจะมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  2  ใน  3  ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ1 งมาประชุม  ให้เปลี1ยน
ลาํดบัวาระ 

 

ขอ้ 39. การวินิจฉัยชี. ขาดหรือลงมติของที1ประชุมผูถื้อหุ้นให้กระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนน  และไม่ว่าการออก
เสียงลงคะแนนนั.นจะกระทาํดว้ยวิธีใด  ใหน้บัหนึ1 งหุ้นเป็นหนึ1 งเสียงเสมอ  ในกรณีที1คะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในที1ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี.ขาดได ้ แมว้า่จะมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทักต็าม 

  ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื1องที1ที1ประชุมจะลงมติ   ผูถื้อหุ้นคนนั.นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื1องดงักล่าว   เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั.งกรรมการ   ให้ออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดย
ไม่มีขอ้หา้ม 
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เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนี� ก่อนเขา้ร่วมประชุม (แลว้แต่กรณี) 
 

1.     ผู้ถือหุ้นที#เป็นบุคคลธรรมดา 

       1.1  กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง    ใหแ้สดงเอกสารที+ส่วนราชการออกใหซึ้+งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ือหุน้และยงัไม่หมดอาย ุ    
              เช่น  บตัรประจาํตวัประชาชน  ใบอนุญาตขบัรถ  หรือหนงัสือเดินทาง 
       1.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
              (ก)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที+แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม   ซึ+ งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื+อ 
                     ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (ข)  สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที+ส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม  1.1 ขา้งตน้     และผูม้อบฉนัทะไดล้งชื+อ  
                     รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
              (ค)  เอกสารที+ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

2.    ผู้ถือหุ้นที#เป็นนิติบุคคล 
       2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
              (ก)  เอกสารที+ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
              (ข)  สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึ+งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล    พร้อม  
                     ทั�งประทบัตราสาํคญั   (ถา้มี)    และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึ+งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติ    
                     บุคคลซึ+งเป็นผูถื้อหุน้ 
       2.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
              (ก)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที+แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม   ซึ+ งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื+อ     
                     ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (ข)  สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซึ+งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล    พร้อม  
                     ทั�งประทบัตราสาํคญั  (ถา้มี)   และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่   ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ+งลงนามในหนงัสือมอบ ฉนัทะมีอาํนาจ  
                     กระทาํการแทนนิติบุคคลซึ+งเป็นผูถ้ือหุน้ 
              (ค)  เอกสารที+ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

3.    ผู้ถือหุ้นซึ#งมิได้มสัีญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที#จัดตั0งขึ0นตามกฎหมายต่างประเทศ 
      ให้นาํความใน ขอ้ 1.  และ  ขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุม     ซึ+งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือซึ+งเป็นนิติ  
       บุคคลที+จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ  แลว้แต่กรณี   ทั�งนี�  ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนี�  
              (ก)  หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั�นอาจจะเป็นเอกสารที+ออกโดยส่วนราชการของประเทศที+นิติบุคคลนั�นตั�งอยูห่รือโดย  
                     เจา้หน้าที+ของนิติบุคคลนั�นก็ได ้ทั�งนี�  จะตอ้งมีรายละเอียดเกี+ยวกบั  ชื+อนิติบุคคล  ผูมี้อาํนาจลงลายมือชื+อผูกพนันิติบุคคล 
                     และเงื+อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื+อ  ที+ตั�งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที+มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูแ้ทนนิติบุคคลนั�น 
        รับรองความถูกตอ้งของคาํแปล พร้อมทั�งประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื+นเอกสารหลกัฐานเพื+อการตรวจสอบ    ณ  สถานที+ประชุม    ก่อนเวลาประชุม
ไดต้ั�งแต่เวลา  12.30 น. จนกระทั+งเลิกการประชุมของวนัที+  26 เมษายน 2559 
 

อนึ#ง    หนังสือมอบฉันทะที#บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น  เป็นแบบการมอบฉันทะที#กําหนดรายการต่างๆ  ที#จะมอบฉันทะที#ละเอียด
ชัดเจนตายตัว  (แบบ ข)    
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
 

  
    
 

1.   ชื�อ                               :   ดร.พรสิริ  ปุณเกษม 
      ตาํแหน่งในบริษทั       :   ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 
      อาย ุ                             :   64  ปี 
      ที�อยู ่                            :   208/5  หมู่ที� 18   ถนนประชาชื�น   แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร     
                                              กรุงเทพฯ  10900 
      การมีส่วนไดเ้สีย          :  ในวาระที�  5 พิจารณาเลือกตั8งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ 
     ในวาระการประชม  ในวาระที� 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทั                                                     
                       และบาํเหน็จกรรมการ          

 

2.   ชื�อ                               :   รองศาสตราจารย ์ ดร.สาธิต  พะเนียงทอง 
      ตาํแหน่งในบริษทั       :   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการตรวจสอบ, 
                                              กรรมการอิสระ 
      อาย ุ                            :    63  ปี 
      ที�อยู ่                           :    9/5  หมู่ที� 2   แขวงท่าแร้ง   เขตบางเขน    กรุงเทพฯ  10220                                                 
      การมีส่วนไดเ้สีย         :   ในวาระที�  6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทั                                                   
      ในวาระการประชุม                               และบาํเหน็จกรรมการ         

 3.   ชื�อ                               :   นายเดช  บุลสุข 
      ตาํแหน่งในบริษทั       :   กรรมการอิสระ 
      อาย ุ                             :   66  ปี 
      ที�อยู ่                            :    46  ซอยสุขมุวิท 85  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพ ฯ 10260                                                 
      การมีส่วนไดเ้สีย          :   ในวาระที�  6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทั                                                     
      ในวาระการประชุม                                และบาํเหน็จกรรมการ          
 

 

4.   ชื�อ                               :   นายแสริม เฮนรี�  เพญ็ชาติ 
      ตาํแหน่งในบริษทั       :   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการตรวจสอบ, 
                                              กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
      อาย ุ                             :   58  ปี 
      ที�อยู ่                            :    1  ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300                                                 
      การมีส่วนไดเ้สีย          :   ในวาระที�  6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทั                                                     
      ในวาระการประชุม                                และบาํเหน็จกรรมการ          
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี 2558 เป็นรูปเล่ม 

Requisition Form for the Printed Copy of 2015 Annual Report 

 

(กรุณากรอกรายละเอียดดา้นล่าง และส่งอีเมลม์ายงั sudang.e@patumrice.co.th) 

(Please fill in the form and email to sudang.e@patumrice.co.th) 

 

เรียน เลขานุการบริษทั   

Dear Company Secretary 

  

ขา้พเจา้     

I, (name)     ............................................................................................................................................ 
 

ที<อยู ่

Address  ............................................................................................................................................ 
 

เมือง/จงัหวดั 

City/Province ............................................................................................................................................ 
 

ประเทศ      

Country  ............................................................................................................................................ 
 

รหสัไปรษณีย ์

Postal Code ............................................................................................................................................ 

 

เป็นผูถื้อหุน้ของ PRG และมีความประสงคข์อรับรายงานประจาํปี 2558 ในแบบรูปเล่ม  

Being a shareholder of PRG and would like to receive a printed copy of the 2015 Annual Report. 

 



              (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                          (Affix 20 Baht duty stamp) 

            Proxy (Form B.) 
 
 
 
 

 
  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                          เขียนที�      
  Shareholder’s Registration No.                                          Written at 
 

                             วนัที�          เดือน           พ.ศ.   
                             Date         Month               Year 

 (1)    ข้าพเจ้า  
           I/We                                                                                                                                
           อยูบ้่านเลขที�                            
           Address                  
 

 (2)     เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
           Being a shareholder of Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั Eงสิ Eนรวม    หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสยีง  ดงันี E 
Holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 
  หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั เสยีง  
 Ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 
�  หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั เสยีง 
 Preference share shares  and having the right to vote equal to  votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
 Hereby appoint 

 

� 1. ชื�อ ............................................................................ อาย ุ................... ปี อยูบ้่านเลขที� ........................ ถนน ................................. หรือ  
          Name              age                    years, residing at No.              Road   or 

         ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต .................................. จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย ...........................  
         Tambol/Subdistrice               Amphur/District  Province                Postal Code 

 

� 2. ดร.พรสริิ ปณุเกษม อาย ุ64 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที� 208/5 หมู่ที� 18 ถนนประชาชื�น แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือ/or 
          Dr.Pornsiri Poonakasem, 64 years, Independent Director, Residing at no.208/5 Moo.18 Prachachern Road, Lardyao, Jutujak,   

          Bangkok 10900  
 

� 3. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง อาย ุ63 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที� 9/5 หมู่ที� 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  หรือ/or 

          Associate Professor Dr.Sathit Parniangtong, 63 years, Independent Director, Residing at no. 9/5 Moo.2, Tarang, Bangkhen,   
          Bangkok 10220  

 

� 4. นายเดช บลุสขุ อาย ุ66 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที� 46 ซอยสขุมุวิท 85 แชวงบางจาก เขตพระโขนง 10260   หรือ/or 

          Mr.Dej  Bulsuk, 66 years, Independent Director, Residing at no.46 Soi Sukhumvit 85, Bangchak, Phrakanong, Bangkok 10260  
 

� 5. นายเสริม เฮนรี� เพ็ญชาติ อาย ุ58 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที� 1 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพฯ 10300  หรือ/or 
          Mr.Serm Henry Phenjati, 58 years, independent Director, Residing at no.1 Kao Road, Watchirapayaban, Dusit, Bangkok 10300  

 

      คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื�อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559  ในวนัองัคารที� 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องจามจุรี  บอลรูม  ชั Eน เอ็ม   โรงแรมปทุมวนัปริsนเซส  อาคาร เอ็ม บี เค  เซ็นเตอร์  เลขที� 444   
ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทมุวนั  กรุงเทพ ฯ  หรือที�จะพงึเลื�อนไป ในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

   Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders on 
Tuesday of April 26, 2016 at 2.00 p.m.at Jamjuree Ball Room, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, 
Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

 

                                          ผู้ ทีGมาประชุมด้วยตนเองโปรดนําหนังสือฉบับนี Lมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
                        Shareholder to attend the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 

           
                                                                                                                                                                                                                             

สญัชาต ิ
Nationality 



                    (4)      ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Eงนี E ดงันี E 
           I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

�    วาระทีG 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 
 Agenda No. 1  To certify the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders 2015. 
                  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 
                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
      �  เห็นด้วย                            
             Approve 

�  ไม่เห็นด้วย                           
        Not approve              

  �  งดออกเสียง 
         Abstain 

 
�   วาระทีG 2   รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของบริษัทฯ  ตั Lงแต่  1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558   
                     และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพืGอทราบ 
Agenda No. 2   To report the Company's operating results from January 1, 2015 – December 31, 2015 and the interim dividend      
                      payment. 
 
�   วาระทีG 3   พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญช ีสิ LนสุดวันทีG  
                     31 ธันวาคม 2558   
Agenda No. 3   To consider and approve the audited statement of financial position and statement of comprehensive income 
                      for the year ended December 31, 2015. 
                  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 
                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
      �  เห็นด้วย                            
             Approve 

�  ไม่เห็นด้วย                           
        Not approve              

  �  งดออกเสียง 
         Abstain 

    
�   วาระทีG 4   พจิารณาอนุมัติจดัสรรเงนิกาํไร และจ่ายเงนิปันผล   
Agenda No. 4   To consider and approve the allocation of profit and dividend payment  
                  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 
                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
      �  เห็นด้วย                            
             Approve 

�  ไม่เห็นด้วย                           
        Not approve              

  �  งดออกเสียง 
         Abstain 

    
�   วาระทีG 5   พจิารณาเลือกตั LงกรรมการแทนกรรมการทีGต้องออกตามวาระ 
Agenda No. 5   To appoint directors to succeed those completing their terms. 
                  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 
                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
      �  เห็นด้วย                            
             Approve 

�  ไม่เห็นด้วย                           
        Not approve              

  �  งดออกเสียง 
         Abstain 
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                    �   การเลือกตั Lงกรรมการเป็นรายบุคคล 
                       Reappointing individual director. 
                         1. ดร.พรสิริ ปุณเกษม /  Dr.Pornsiri Poonakasem 
                                               �  เห็นด้วย                                 �  ไม่เห็นด้วย                          �  งดออกเสยีง 
                                                      Approve                                       Not approve                             Abstain  
                              2. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล /  Mr. Suvait Theeravachirakul 
                                      �  เห็นด้วย                                 �  ไม่เห็นด้วย                          �   งดออกเสียง 
                                                      Approve                                      Not approve                              Abstain  
                              3. นายเกษมสุข จงมัGนคง /  Mr. Kasemsuk  Chongmankhong 
                                      �  เห็นด้วย                                 �  ไม่เห็นด้วย                          �   งดออกเสียง 
                                                      Approve                                       Not approve                              Abstain  
 
�   วาระทีG 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และบาํเหน็จกรรมการ 
Agenda No. 6   To consider and approve the directors' remuneration and pension 
                  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 
                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
      �  เห็นด้วย                            
             Approve 

�  ไม่เห็นด้วย                           
        Not approve              

  �  งดออกเสียง 
         Abstain 

 
�   วาระทีG 7   พจิารณาอนุมัติแต่งตั Lงผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2559 
Agenda No. 7   To appoint an auditor and determine the audit fee for the year 2016    
                  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 
                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
      �  เห็นด้วย                            
             Approve 

�  ไม่เห็นด้วย                           
        Not approve              

  �  งดออกเสียง 
         Abstain 

 
�   วาระทีG 8   เรืGองอืGนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8   Other (if any) 
                  �   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

             (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

                  �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 
                          (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           
      �  เห็นด้วย                            
             Approve 

�  ไม่เห็นด้วย                           
        Not approve              

  �  งดออกเสียง 
         Abstain 

                                               
(5)   การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉันทะนี E ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั Eนไม่ถกูต้องและ   
       ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
       Any vote by the proxy in any agenda that disagrees with this proxy statement will not be considered as legitimate and will not be 
       counted as my vote 
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(6)  ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือ ในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือ 
       ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น    รวมถึง กรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉนัทะมี 
       สทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร       
        In the case that I do not or do not clearly state any decision to vote on any agenda or the meeting has considered other agenda not listed       
  above including any changes or additional information affected the meeting, I hereby grant my proxy to consider and resolve in lieu of me  
  in all respects and deemed appropriate. 
               กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน  
ว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
                Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified 
herein, be deemed as being done by me/us in all respects. 
 
 
          ลงชื�อ  (………………………………….................................…………..….)   ผู้มอบฉนัทะ  
                                   Signature (…………….……..…..…………..…….……………………..……)  The Grantor 
                
     ลงชื�อ  (…………………………..................................………………..……)   ผู้รับมอบฉนัทะ 
                   Signature (..…..………………..…………..…………….…………………..…...)    The Proxy  
               
     ลงชื�อ  (……………..................................……………………………..……)   ผู้รับมอบฉนัทะ 
                   Signature (…....…………………..…………..…………….………………...….)    The Proxy  
                     
     ลงชื�อ  (……………..................................……………………………..…...)   ผู้รับมอบฉนัทะ 
                   Signature (..……………………..…………..……………………………..….…)   The Proxy  

  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   

1. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้  ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตั Eงกรรมการสามารถเลอืกตั Eงกรรมการทั Eงชดุหรือเลือกตั Eงกรรมการเป็นรายบคุคล 
3.    ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสอื 
       มอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 

Note: 1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the 
number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 

 2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the 
directors.  

3. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as 
attached. 
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                                                                                 ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) 
Granting of power to a proxy as a shareholder of Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited. 

             ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 ในวันอังคารทีG 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี  บอลรูม   
 ชั Lน เอ็ม  โรงแรมปทุมวันปริpนเซส อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เลขทีG 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
 หรือทีGจะพึงเลืGอนไปในวัน เวลา และสถานทีGอืGนด้วย 
                 At the share the General Shareholder’s Meeting for year 2016 on Tuesday of April 26, 2016 at 2.00 p.m. at Jamjuree Ball Room, 
M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or on the date and place as may be 
postponed or changed. 

�  วาระทีG   ……..  เรื�อง ………........…………………………………………..…………. 
  Agenda No. ……., Re: ……………………………………………………………………. 
               � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

        (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
               � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 
                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

            �   เห็นด้วย                           
        Approve                 

�  ไม่เห็นด้วย                           
        Not approve          

�  งดออกเสยีง 
        Abstain 

 

�  วาระทีG    …….. เรื�อง ……………………….........…………………………..………… 
 Agenda No.  ……., Re: ……………………………………………………………………. 
               � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

        (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
               � (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี E 
                     (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

           �   เห็นด้วย                           
         Approve                  

�  ไม่เห็นด้วย                           
        Not approve           

�  งดออกเสยีง 
        Abstain 

   
 �     วาระทีG 5    เรื�อง พิจารณาเลอืกตั Eงกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ (ต่อ) 
  Agenda No. 5   To appoint directors to succeed those completing their terms. (continue) 
           ชื�อกรรมการ…………………………………………………………………………..... 
           Name of director……………………………………………………..………..…..… 

 �   เห็นด้วย                           
         Approve                  

�  ไม่เห็นด้วย                           
        Not approve           

�  งดออกเสยีง 
        Abstain 

 
           ชื�อกรรมการ…………………………………………………………………………..... 
           Name of director……………………………………………………..…..………..… 

           �   เห็นด้วย                           
         Approve                  

�  ไม่เห็นด้วย                           
         Not approve           

�  งดออกเสยีง 
        Abstain 

 
           ชื�อกรรมการ…………………………………………………………………………..... 
           Name of director…………………………………………………………..…..…..… 

           �   เห็นด้วย                           
         Approve                  

�  ไม่เห็นด้วย                           
         Not approve           

�  งดออกเสยีง 
        Abstain 

                                                                                                                  

 

 
หน้า 5 ของจาํนวน 5 หน้า 


