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ที鯵 ปท.สนก. 011/2560 
วันที鯵 24 มนีาคม พ.ศ.2560 

 
เรื鯵อง   ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 
 
เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้  บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน)  
 
สิ鯵งที鯵ส่งมาดว้ย  1. เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

1.1. สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 
   (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที鯵 1) 

 1.2.  รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบ CD งบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุน 
  เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชสีิ梓นสดุ ณ วันที鯵 31 ธันวาคม 2559  

      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที鯵 2 และ 3) 
 1.3.  ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2557 - 2559 
      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที鯵 4)    
 1.4.  ขอ้มลูกรรมการที鯵ตอ้งออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผูถ้อืหุน้เลอืกตั 梓งเขา้เป็น  

  กรรมการตอ่ไป (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที鯵 5) 
 1.5.  ขอ้มลูการจ่ายคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชน์แกค่ณะกรรมการต่าง ๆ 
      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที鯵 6) 
 1.6.  ขอ้มลูผูส้อบบัญช ีและคา่สอบบัญชปีระจําปี 2560 
      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที鯵 7) 
2. เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 
 2.1.  ขอ้บังคับบรษัิทในสว่นที鯵เกี鯵ยวขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้  
 2.2.  แผนที鯵ของสถานที鯵จัดประชมุ 
 2.3.  เอกสารหลักฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วมประชมุ 
 2.4.  ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้  
 2.5.  แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจําปี 2559 เป็นรูปเลม่ 
 2.6. หนังสอืมอบฉันทะ 
 
ดว้ยที鯵ประชมุคณะกรรมการ  บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) ("บรษัิทฯ")  

ครั 梓งที鯵 2/2560 เมื鯵อวันที鯵 7 มนีาคม 2560  ไดม้มีตใิหเ้รียกประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560  ในวนัศกุรท์ ี鯵 
28 เมษายน 2560  เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งจามจุรี บอลรูม ชั 梓น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ圧 นเซส  เลขที鯵 
444  อาคารเอ็มบเีค เซ็นเตอร ์ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  เพื鯵อพจิารณาเรื鯵อง
ต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดังต่อไปนี梓 

 
วาระที鯵 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559  
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  บรษัิทฯ ไดจั้ดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2559 เมื鯵อวันที鯵 26 เมษายน 
2559 ซึ鯵งที鯵ประชมุไดพ้จิารณาเรื鯵องต่างๆ ตามวาระที鯵กําหนดในหนังสอืเชญิประชมุ โดยบรษัิทฯ ไดส้ง่สําเนา
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รายงานการประชุมดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที鯵
กฎหมายกาํหนด อกีทั 梓งไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบรษัิท (www.patumrice.co.th) แลว้ รายละเอยีดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที鯵 8-27 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท้ี鯵ประชุมผูถ้ือหุน้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจําปี 2559 ดังกลา่ว  
 
วาระที鯵 2 รายงานผลการดําเนนิงานประจําปีของบรษิทัฯ ต ั異งแต่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธนัวาคม 
2559 และการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลเพื鯵อทราบ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ผลการดําเนนิงานประจําปีของบรษัิท ตั梓งแต ่1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 
2559 ไดนํ้าส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแลว้ และจะไดนํ้าเสนอในรายงาน
ประจําปีพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการดําเนนิงานประจําปีของบรษัิท ตั梓งแต ่1 มกราคม 2559 
– 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ซึ鯵งในวาระนี梓จะไม่มกีารลงมตแิต่อย่าง
ใด  
 
วาระที鯵 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรบัรอบปีบญัช ีส ิ異นสดุ
วนัที鯵 31 ธนัวาคม 2559 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบรษัิท 
กําหนดใหต้อ้งมีการจัดทํางบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ梓นสุดรอบปีบัญชขีอง
บรษัิท และจัดใหผู้ส้อบบัญชตีรวจสอบกอ่นนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เพื鯵อพจิารณาอนุมัต ิซึ鯵งงบแสดงฐานะการเงนิ
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ梓นสุด ณ วันที鯵 31 ธันวาคม 2559 จะแสดงไวใ้นรายงานประจําปี โดยได ้
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีละรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั 梓งคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอที鯵ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื鯵ออนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญช ีสิ梓นสุด ณ วันที鯵 31 ธันวาคม 2559 ที鯵ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชโีดยไมม่เีงื鯵อนไขแลว้ 
 
วาระที鯵 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไร และจา่ยเงนิปนัผล  
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  เพื鯵อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 
115 และขอ้บังคับของบรษัิท กําหนดใหก้ารจ่ายเงนิปันผลตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากที鯵ประชุมผูถ้อืหุน้ บรษัิทตอ้ง
จัดสรรเงนิกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึ鯵งไวเ้ป็นทุนสํารอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหักดว้ย
ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสํารองนี梓จะมจํีานวนไม่นอ้ยกว่าจํานวนที鯵กฎหมายกําหนด คอื
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ในปีบญัชตัี梓งแตวั่นที鯵 1 มกราคม 2559 ถงึวันที鯵 31 ธันวาคม 2559 บรษัิทมกํีาไร
สทุธ ิภายหลังชําระภาษีแลว้ จํานวน 269,340,945 บาท (สองรอ้ยหกสบิเกา้ลา้นสามแสนสี鯵หมื鯵นเกา้รอ้ยสี鯵สบิ
หา้บาทถว้น) ซึ鯵งบรษัิทมเีงนิสํารองจํานวน 90,000,000 บาท (เกา้สบิลา้นบาทถว้น) ตามที鯵กฎหมายกําหนด
แลว้ จงึไม่ตอ้งจัดสรรกําไรสุทธไิวเ้ป็นทุนสํารองอกี และจากผลดําเนินงาน กําไรสุทธดิังกล่าวโอนเขา้บัญชี
กําไรสะสมที鯵ยังไม่ไดจั้ดสรรมีผลใหบ้รษัิทสามารถพิจารณาการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ได ้รายละเอยีด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที鯵 28 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท้ี鯵ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาจัดสรรเงนิกําไรสะสมที鯵ยังไม่ได ้
จัดสรร 648,173,765 บาท (หกรอ้ยสี鯵สบิแปดลา้นหนึ鯵งแสนเจ็ดหมื鯵นสามพันเจ็ดรอ้ยหกสบิหา้บาทถว้น)  ดังนี梓  

1. จ่ายเงนิปันผลประจํางวด ตั梓งแต่วันที鯵 1  กรกฎาคม 2559 ถงึวันที鯵 31 ธันวาคม 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
หุน้ละ 0.28 บาท (ยี鯵สบิแปดสตางค์) จํานวน 600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้) เป็นเงินรวม 
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168,000,000 บาท (หนึ鯵งรอ้ยหกสบิแปดลา้นบาทถว้น)  เมื鯵อรวมเงนิปันผลระหว่างกาลหุน้ละ 0.28 บาท 
(ย ี鯵สบิแปดสตางค)์ กับเงนิปันผลประจํางวด ตั 梓งแต่วันที鯵 1 กรกฎาคม 2559 ถงึวันที鯵 31 ธันวาคม 
2559 หุน้ละ 0.28 บาท (ยี鯵สบิแปดสตางค)์  รวมจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2559 รวม หุน้ละ 0.56 บาท (หา้
สบิหกสตางค)์ จํานวน 600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้) รวมจ่ายเงนิปันผลในปีนี梓ทั 梓งสิ梓น 336,000,000 
บาท (สามรอ้ยสามสบิหกลา้นบาทถว้น) 
ทั 梓งนี梓 การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรสะสมที鯵ยังไมไ่ดจั้ดสรรของกจิการที鯵ตอ้งเสยีภาษีเงนิได ้
นิตบิุคคลในอัตรารอ้ยละ 30 ของกําไรสุทธ ิและการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวของบรษัิทจะทําได ้เมื鯵อ
ไดรั้บการอนุมัตจิากที鯵ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้ 

2. การจ่ายเงนิปันผลจะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ซึ鯵งคณะกรรมการกําหนดรายชื鯵อในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ที鯵มสีทิธรัิบ
เงนิปันผล ณ วันที鯵 22 มนีาคม 2560  และปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้เพื鯵อรวบรวมรายชื鯵อผูถ้อืหุน้ตาม 
พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์มาตรา 225  ณ วันที鯵 23 มนีาคม 2560 และจะจ่ายเงนิปันผล
ในวันที鯵 16 พฤษภาคม 2560 

 บรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2560 เท่ากับรอ้ยละ 124.75 ของกําไรสุทธ ิ
ซึ鯵งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงนิปันผลไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธ ิ
 

วาระที鯵 5 พจิารณาเลอืกต ั異งกรรมการแทนกรรมการที鯵ตอ้งออกตามวาระ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    ตามขอ้บังคับขอ้ 18 ของบรษัิทกําหนดใหใ้นการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ของทุกปี 
กรรมการของบรษัิทตอ้งออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ鯵งในสาม ถา้จํานวนกรรมการที鯵จะพน้จากตําแหน่ง
ไม่อาจแบ่งไดพ้อดหีนึ鯵งในสาม  ก็ใหใ้ชจํ้านวนที鯵ใกลเ้คยีงกัน  แต่ไม่เกนิหนึ鯵งในสาม   ซึ鯵งการประชุมสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560  มจํีานวนกรรมการที鯵ตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน คอื นายศุภเดช พูนพพัิฒน์ ประธาน
กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร/ประธานกรรมการกํากับดูแลกจิการที鯵ด,ี นายเดช บุลสขุ  กรรมการอสิระ/
กรรมการกํากับดูแลกจิการที鯵ดี  และนายสมเกยีรต ิ  มรรคยาธร กรรมการ/กรรมการกํากับดูแลกจิการที鯵ดี/
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหนา้ที鯵 29 - 36 
                ทั 梓งนี梓บรษัิทฯ  ไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื鯵อบุคคลเพื鯵อเลอืกตั梓งเป็นกรรมการบรษัิท ตั 梓งแต่วันที鯵 29 
กันยายน 2559 ถงึวันที鯵  30 มกราคม 2560 โดยไดเ้ผยแพร่รายละเอยีดบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  และแจง้ขา่ว
ไปยังผูถ้อืหุน้ผ่านทางตลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้ แต่เมื 鯵อครบกําหนดเวลาดังกลา่วแลว้ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใด
เสนอรายชื鯵อบุคคลใหบ้รษัิทพจิารณา 
ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนรวมทั 梓งคณะกรรรมการ 
ไดพ้จิารณากลั鯵นกรองตามกระบวนการแลว้เห็นสมควรเสนอผูถ้อืหุน้เลอืกตั 梓ง นายศุภเดช พูนพพัิฒน์ ประธาน
กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร/ประธานกรรมการกํากับดูแลกจิการที鯵ด,ี นายเดช บุลสุข  กรรมการอสิระ/
กรรมการกํากับดูแลกจิการที鯵ดี และนายสมเกยีรต ิมรรคยาธร กรรมการ/กรรมการกํากับดูแลกจิการที鯵ดี/
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ鯵ง เนื鯵องจากทั 梓งสามท่านมคีุณสมบัติ
ครบถว้น เหมาะสมและมคีวามรูค้วามสามารถประสบการณ์ที鯵จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนนิกจิการของบรษัิทฯ 
 

วาระที鯵 6  พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณากลั鯵นกรองถงึ
ความเหมาะสมที鯵สอดคลอ้งกับภาระหนา้ที鯵 ความรับผดิชอบที鯵ไดรั้บมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกจิใน
ประเภทและขนาดใกลเ้คียงกัน โดยมีค่าตอบแทนกรรมการที鯵จ่ายจรงิประเภทเบี梓ยกรรมการและเบี梓ยประชมุ 
ประจําปี 2559 สําหรับคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 2,662,500 บาท คณะกรรมการบรหิาร จํานวน 960,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 1,200,000 บาท และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จํานวน 
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100,000 บาท และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ จํานวนเงนิ 309,529.50 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 5,232,029.50 บาท 
จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ี鯵ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิดงันี梓 

1. อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการจํานวน 6,000,000 บาท (หกลา้นบาท) และอนุมัตสิทิธปิระโยชน์ต่างๆ 

จํานวน 500,000 บาท (หา้แสนบาท) รวมเป็นเงนิค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์จํานวน 6,500,000 

บาท (หกลา้นหา้แสนบาท) แก่ คณะกรรมการบรษัิท  คณะกรรมการบรหิาร  คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประจําปี 2560 ซึ鯵งเป็นจํานวนเงนิที鯵เพิ鯵มขึ梓นจากปี 
2559  โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี梓 

  รายละเอยีดคา่ตอบแทนกรรมการ   คา่เบี梓ยกรรมการ   คา่เบี梓ยประชมุ  สทิธปิระโยชน์อื鯵นๆ 

   
ตอ่ทา่น/เดอืน  

(บาท) 
ตอ่ทา่น/ครั梓ง  

(บาท) 
ตอ่ทา่น/ปี  

(บาท) 
เบี異ยกรรมการและเบี異ยประชุม        
  คณะกรรมการบรษัิท       
   ประธานกรรมการ   27,500  27,500   
   กรรมการ 13,750  13,750   
  คณะกรรมการบรหิาร        
   ประธาน    55,000    
   รองประธาน    33,000    
   กรรมการ (ที鯵ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร)   27,500    
  คณะกรรมการตรวจสอบ        
   ประธานกรรมการ   27,500 27,500   
   กรรมการ 13,750 13,750   
  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน        
   ประธานกรรมการ   55,000   
   กรรมการ   27,500    
สทิธปิระโยชนอ์ื鯵นๆ คณะกรรมการบรษิทั     50,000  

2. อนุมัตใิหจ้่ายบําเหน็จใหแ้ก่คณะกรรมการ  เป็นเงนิจํานวน 3,366,000 บาท (สามลา้นสามแสนหก
หมื鯵นหกพันบาทถว้น) โดยใหค้ณะกรรมการจัดสรรบําเหน็จจํานวนดังกล่าวกนัเอง 
 

(ขอ้มลูเปรยีบเทยีบปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหนา้ที鯵 37) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ี鯵ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจําปี  2560 
และบําเหน็จกรรมการ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 
วาระที鯵 7  พจิารณาอนุมตัแิตง่ต ั異งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ สําหรบั
ปี 2560 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด กําหนดว่า “ใหท้ี鯵ประชมุผูถ้อืหุน้สามัญ
ประจําปี แต่งตั 梓งผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการแต่งตั 梓งผูส้อบบัญช ี
จะแต่งตั 梓งผูส้อบบัญชคีนเดมิอกีก็ได”้  

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ鯵งไดพ้จิารณาจากผลการปฏบิัตงิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีและค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชแีลว้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
 

วาระที鯵 4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกําไร  และจา่ยเงนิปนัผล 
ขอ้มูลเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปนัผล ประจําปี 2557 -2559 

 
  สําหรับปีสิ梓นสดุวนัที鯵 31 

ธันวาคม 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

กําไรสทุธ ิ
กําไรตอ่หุน้ 

(ลา้นบาท) 
(บาท) 

เงนิปันผลระหวา่งกาลงวดครึ鯵งปีแรก 
(1 มกราคม – 30 มถินุายน) 
เงนิปันผลครึ鯵งปีหลัง 
(1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม) 

328 
0.55 

 
0.25 

 
0.25 

325 
0.54 

 
0.25 

 
0.28 

333 
0.55 

 
*0.28 

 
**0.28 

รวมจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้                                                   
(บาท) 

0.50 0.53 0.56 

รวมจํานวนเงนิปันผลที鯵จา่ย                                              
(ลา้นบาท) 

300 318 336 

 
* เป็นจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้ของผลประกอบการงวดวนัที鯵 1 มกราคม 2559 ถงึ 30 มถิุนายน 2559 

 จ่ายไปแลว้เมื鯵อวนัที鯵 27 ตลุาคม 2559 

** เป็นจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้ ที鯵เสนอใหท้ี鯵ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 พจิารณาอนุมัต ิโดยวนัที鯵 23 มนีาคม 2560        

ปิดสมดุเพื鯵อรวบรวมรายชื鯵อผูถ้อืหุน้ที鯵มสีทิธไิดรั้บเงนิปันผล และกําหนดจา่ยเงนิปันผลภายในวนัที鯵 16 พฤษภาคม 2560  
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

 
วาระที鯵 5   พจิารณาเลอืกต ั異งกรรมการแทนกรรมการที鯵ตอ้งออกตามวาระ 

 
1. ตามขอ้บังคับขอ้ 18. ของบรษัิทกําหนดใหใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทุกปีกรรมการของบรษัิทตอ้ง

ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ鯵งในสาม ถา้จํานวนกรรมการที鯵จะพน้จากตําแหน่งไม่อาจแบ่งได ้
พอดหีนึ 鯵งในสาม ก็ใหใ้ชจํ้านวนที 鯵ใกลเ้คยีงกัน  ซึ 鯵งในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560        
มจํีานวนกรรมการที鯵ตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายศุภเดช พูนพพัิฒน์  นายเดช บุลสขุ  และ
นายสมเกยีรต ิ มรรคยาธร 

2. ในรอบปี 2559 ระหว่างวันที鯵 1 มกราคม 2559 ถงึ 31 ธันวาคม 2559 ที鯵ผ่านมา คณะกรรมการมกีาร
ประชุมตามวาระปกต ิจํานวน 12 ครั梓ง โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการทั 梓ง 3  ท่าน  
สรปุไดดั้งนี梓 

รายชื鯵อ ตําแหน่ง การเขา้รว่มประชมุ
ทั 梓งหมด(ครั梓ง) 

วาระการดํารง
ตําแหน่ง (ปี) 

1. นายศภุเดช พูนพพัิฒน์ ประธานกรรมการบรษัิท, 
ประธานกรรมการบรหิาร,
ประธานกรรมการกํากับดแูล
กจิการที鯵ด ี

12 5 

2. นายเดช บุลสขุ กรรมการอสิระ, 
กรรมการกํากบัดูแลกจิการที鯵ด ี

9 5 

3. นายสมเกยีรต ิ มรรคยาธร กรรมการ, กรรมการบรหิาร 
กรรมการกํากับดูแลกจิการที鯵ดี,
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

12 11 

 

3. หลักเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ผูท้ี鯵ไดรั้บการสรรหาตอ้งสําเร็จการศกึษาไม่ตํ鯵ากว่า
ระดับปริญญาตรี และไดรั้บการคัดเลือกจากคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของบรษัิท 

4. คํานยิามและคณุสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
บรษัิท ปทุมไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด (มหาชน) ไดกํ้าหนดนิยามกรรมการอสิระไว ้ซึ鯵งเท่ากับ
ขอ้กําหนดขั梓นตํ鯵าที鯵คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยกําหนด 
คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระมดีงันี異 
4.1 ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที鯵มีสทิธอิอกเสียงทั梓งหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ 

บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ  ทั 梓งนี梓 ใหนั้บรวม
การถอืหุน้ของผูท้ี鯵เกี鯵ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั梓น ๆ ดว้ย 

4.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที鯵มีสว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที鯵ปรกึษาที鯵ไดเ้งนิเดอืน
ประจํา หรอืผูม้ีอํานาจควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืของผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั 梓ง ทั 梓งนี梓 ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีที鯵กรรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที鯵ปรกึษาของส่วนราชการ  ซึ鯵งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อํานาจควบคมุของบรษัิทฯ 

4.3 ไม่เป็นบุคคลที鯵มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที鯵เป็น บดิามารดา คู่สมรส พี鯵นอ้ง และบุตร  รวมทั 梓งคู่สมรสของบุตร ของ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบุคคลที鯵จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็น กรรมการ 
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4.4 ไม่มีหรือเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที鯵อาจเป็นการขัดขวาง การใช ้



  

  
- 30 - 

วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั 梓งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที鯵มีนัย หรือผูม้ีอํานาจ
ควบคมุของผูท้ี鯵มคีวามสัมพันธท์างธรุกจิกับบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแต่งตั 梓ง 

4.5 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที鯵มนัีย ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น
ของสํานักงานสอบบัญช ี ซึ鯵งมผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ
ดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแตง่ตั梓ง 

4.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ鯵งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที鯵ปรกึษากฎหมาย
หรือที鯵ปรกึษาทางการเงนิ ซึ鯵งไดรั้บค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิทฯ บรษัิท
ใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ  และไม่เป็น
ผูถ้อืหุน้ที鯵มนัีย ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั梓นดว้ย  เวน้แต่จะได ้
พน้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแตง่ตั 梓ง 

4.7 ไม่เป็นกรรมการที鯵ไดร้ับการแต่งตั 梓งขึ梓น เพื鯵อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูถ้อืหุน้ซึ鯵งเป็นผูท้ี鯵เกี鯵ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

4.8 ไมป่ระกอบกจิการที鯵มสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันที鯵มนัียกับกจิการกบับรษัิทฯ หรอื
บรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นที鯵มนัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที鯵มสีว่นร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ที鯵ปรกึษาที鯵รับเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที鯵มี
สทิธอิอกเสยีงทั 梓งหมดของบรษัิทอื鯵น  ซึ鯵งประกอบกจิการที鯵มสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการ
แขง่ขันที鯵มนัียกบักจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4.9 ไม่มธีุรกจิหรือสว่นร่วมในการบรหิารงาน หรือมผีลประโยชน์เกี鯵ยวขอ้งอันอาจมผีลกระทบต่อ
การตัดสนิใจโดยอสิระ  ไม่มลีักษณะอื鯵นใดที鯵ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระ
เกี鯵ยวกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 
วาระการดํารงตําแหน่ง 
มวีาระการดํารงตําแหน่งตดิตอ่กันไดไ้มเ่กนิ 9 ปี ตั 梓งแต่ปี 2559  
  

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแลว้
เห็นว่า กรรมการที鯵ตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่ นายศุภเดช พูนพิ พัฒ น์  นายเดช บุลสุข  และ            
นายสมเกยีรต ิ มรรคยาธร มคีุณสมบัตคิรบถว้นตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535     
มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที鯵เกี鯵ยวขอ้งกบัการดําเนนิงานของบรษัิทสามารถที鯵จะชว่ย
พัฒนาบรษัิทไดเ้หมาะสมที鯵จะเป็นกรรมการของบรษัิท จงึขอเสนอที鯵ประชมุผูถ้อืหุน้เพื 鯵อพจิารณา
เลอืกตั梓ง นายศภุเดช พูนพพัิฒน์  นายเดช บุลสขุ  และนายสมเกยีรต ิ มรรคยาธร เป็นกรรมการตอ่ไป
อกี  โดยเห็นว่าการเลือกตั 梓ง นายสมเกยีรต ิ มรรคยาธร ซึ鯵งเป็นกรรมการในบรษัิทที鯵ประกอบกจิการ
เช่นเดยีวกบับรษัิทในฐานะผูแ้ทนของบรษัิท การเลอืกตั 梓งบุคคลดังกลา่วเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทไม่
ทําใหบ้รษัิทเสยีหาย 
  
 ทั 梓งนี梓 ผูท้ี鯵กรรมการเสนอใหท้ี鯵ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เลือกตั梓งเขา้เป็นกรรมการ มีประวัตแิละ
คุณสมบัต ิปรากฏตามเอกสารแนบ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบียบวาระทีé ｷ 
 

ประวตัแิละคุณสมบัตกิรรมการทีéออกตามวาระและเสนอให้ทีéประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัêงเป็นกรรมการอีกวาระ 
 

 

 

นายศุภเดช พูนพพิฒัน์ 
ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร /           
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีéดี                                                 
อายุ             67  ปี   
วนัทีéได้รับแต่งตัêงเป็นกรรมการ     วนัทีé 25 ตุลาคม ｴｷｷｶ 
จํานวนปีทีéเป็นกรรมการ        5  ปี 
ความเชีéยวชาญ       บริหารจดัการดา้นธุรกิจการเงิน  
  ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ประเภทกรรมการทีéเสนอแต่งตัêง กรรมการ 

คุณวุฒกิารศึกษา - Master of  Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา   
  - พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่น ｺ/ｴｷｷｴ 
ประวตักิารอบรมเกีéยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น ｺ/ｴｷｶｹ 
 - หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 
 - หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 
 - หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555  
 - การเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 13 กรกฎาคม 2559 

ประสบการณ์การทํางาน         
    กิจการทีéเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั: 4 บริษทั) 
 ก.ย.55 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
 ต.ค.ｷ4 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
 ม.ค.ｷ9 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีéดี  
   บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
 2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน)   
 2550 – ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร  

บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 2556 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารความเสีéยง บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

  2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
  2545 – 2558 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
  2549 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ  บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
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2546 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอม็ บี เค จาํกดั (มหาชน) 
 2550 – ปัจจุบนั  กรรมการ โรงแรม รอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
    กิจการทีéมิใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั 7 แห่ง) 
 ก.ย.47–ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษทั ธนชาตประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 2548 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดี เอม็ เอส พร๊อพเพอร์ตีêส์ อินเวสเมน้ท ์จาํกดั 
 2550 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จาํกดั 
 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ โฮลดิêง จาํกดั 
 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอ็ม บี เค รีสอร์ท จาํกดั (มหาชน) 
 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั 
 2546 – 2558 กรรมการ บริษทั แปลน เอสเตท จาํกดั 
     กิจการอืéนทีéอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์     -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-  (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัทีé 17 ตุลาคม ｴｷｷ9) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี-        
การเข้าร่วมประชุมในปี ｴｷｷ9 

 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั     ｳｴ/ｳｴ ครัê ง 
 - การประชุมคณะกรรมการบริหาร    ｳｴ/ｳｴ ครัê ง 
 - การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีéดี       ｳ/ｳ ครัê ง 
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบียบวาระทีé ｷ 
 

ประวตัแิละคุณสมบัตกิรรมการทีéออกตามวาระและเสนอให้ทีéประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัêงเป็นกรรมการอกีวาระ 
 

 
   

นายเดช บุลสุข 
กรรมการอิสระ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีéดี 
อายุ  67 ปี 
วนัทีéได้รับแต่งตัêงเป็นกรรมการ      วนัทีé ｴｷตุลาคม ｴｷｷｶ 
จํานวนปีทีéเป็นกรรมการ  5 ปี 
ความเชีéยวชาญ       ดา้นการบริหารและการตลาด 
ประเภทกรรมการทีéเสนอแต่งตัêง กรรมการอิสระ 

คุณวุฒกิารศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบนัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตักิารอบรมเกีéยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 - หลกัสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นทีé ｴｵ/ｴｷｶｹ 
 - การเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 13 กรกฎาคม 2559 

ประสบการณ์การทํางาน         
กิจการทีéเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั: ｶบริษทั) 

  2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
 ม.ค.ｷ9 - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีéดี   
   บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
 2544 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
   บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 
 2547 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  
   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 2545 – ส.ค. 58   กรรมการอิสระ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมีé จาํกดั (มหาชน)   
 2549 – ส.ค. 58   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนบริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมีé จาํกดั (มหาชน)
 2552 – ส.ค. 58   กรรมการตรวจสอบ บริษทั จีเอ็มเอม็ แกรมมีé จาํกดั (มหาชน) 
 2549–ก.พ.52 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมีé จาํกดั (มหาชน) 
 2545 – 2549 กรรมการตรวจสอบ บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมีé จาํกดั (มหาชน)  
 2545–ก.พ.52 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั จีเอม็เอ็ม มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 
 2545 – 2556 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั เจ มาร์ท จาํกดั (มหาชน)  
 2549–มิ.ย.52  ทีéปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอรีé  จาํกดั (มหาชน)  
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กิจการทีéมิใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั: 2 บริษทั) 

  2548 – ปัจจุบนั  กรรมการ / บริษทั เจ แกลเลอรีé  จาํกดั 
  2547 –ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
  2550 – 2552 กรรมการ/ประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล และพิจารณาค่าตอบแทน 
    สาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ    
    องคก์ารสาํนกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ  

 2547 – 2549 ประธานกิตติมศกัดิí  บริษทั แมคไทย จาํกดั (แมคโดนลัด ์ประเทศไทย) 
 2527 – 2547 ประธานกรรมการ บริษทั แมคไทย จาํกดั (แมคโดนลัด ์ประเทศไทย) 
 2544 – 2549 ประธานมูลนิธิ โรนลัด์ แมคโดนลัด ์เฮาส์   
     กิจการอืéนทีéอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์     -ไม่มี-    

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัทีé ｳ7 ตุลาคม ｴｷｷ9) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี- 
การเข้าร่วมประชุมในปี ｴｷｷ9 

 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั         9/12 ครัê ง 
 - การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีéดี       0/1 ครัê ง 
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบียบวาระทีé ｷ 
 

ประวตัแิละคุณสมบัตกิรรมการทีéออกตามวาระและเสนอให้ทีéประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัêงเป็นกรรมการอีกวาระ 
 
 

 

 

นายสมเกียรต ิมรรคยาธร 
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีéดี /  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
อายุ             51  ปี   
วนัทีéได้รับแต่งตัêงเป็นกรรมการ     วนัทีé ｴｷ ตุลาคม ｴｷｶｺ 
จํานวนปีทีéเป็นกรรมการ        11  ปี 
ความเชีéยวชาญ       บริหารจดัการและการตลาด 
                                        ดา้นธุรกิจอาหารและสินคา้โภคภณัฑ ์
ประเภทกรรมการทีéเสนอแต่งตัêง กรรมการ 

คุณวุฒกิารศึกษา - Master in Marketing มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นทีé 4 ปี 2553 

ประวตักิารอบรมเกีéยวกับกรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  
 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549      
 - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) ปี ｴｷｷｲ 
 - การเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 13 กรกฎาคม 2559 

ประสบการณ์การทํางาน         
    กิจการทีéเป็นบริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั: 1 บริษทั) 

  2548 - ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 

 ม.ค.ｷ9 - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีéดี   
   บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จาํกดั (มหาชน) 
 2544 – 2547 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด  

บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร จาํกดั (มหาชน) 
    กิจการทีéมิใช่บริษทัจดทะเบียน (ปัจจุบนั ｳｴ แห่ง) 
 2559 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจขา้ว สาํนกังานคณะกรรมการตรวจขา้ว สภาหอการคา้ไทย 
 2557 – 2558 อนุกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการคา้ไทย 

2557 – ปัจจุบนั  นายกกิตติมศกัดิí   สมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย 
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2554 – 2557  นายกสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย 
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
 2557 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และเลขาธิการ สมาคมผูส่้งออกขา้วไทย 

กรรมการ บริษทั เอ็ม บี เค เรสเตอรองท ์กรุ๊ป จาํกดั 
 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร  
   บริษทั เอม็ บี เค ฟู้ด ซิสเต็ม จาํกดั 
   บริษทั เอม็ บี เค ฟู้ด ไอแลนด ์จาํกดั 
   บริษทั เอม็ บี เค ฟู้ด แอนด ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์จาํกดั  

  2551 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั อินโนฟู้ด (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
  2548 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั พี อาร์ จี พืชผล จาํกดั    
    กรรมการบริหาร  บริษทั สีมาแพค จาํกดั     
  2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ราชสีมาไรซ์ จาํกดั  

 2544 – 2547 รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไฮเทค เปเปอร์ จาํกดั  
 2542 – 2544 ประธานฝ่ายการตลาด และ รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ    
   บริษทั เจ แอนด ์เจ มารีนฟูดส์ จาํกดั     
 2530 – 2542 ผูจ้ดัการทัéวไป บริษทั ไอซีซี คอสมอส จาํกดั 
     กิจการอืéนทีéอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์     -ไม่มี-    

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-  (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัทีé 17 ตุลาคม ｴｷｷ9) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

เป็นน้องชายภรรยานายสุเวทย ์ธีรวชิรกุล 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี ｴｷｷ9 

 - การประชุมคณะกรรมการบริษทั     ｳｴ/ｳｴ ครัê ง 
 - การประชุมคณะกรรมการบริหาร    ｳｴ/ｳｴ ครัê ง 
 - การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีéดี       ｳ/ｳ ครัê ง 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
 

วาระที鯵 6  พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการของบรษิทั และบําเหน็จกรรมการ 
 

ขอ้มลูคา่ตอบแทนที鯵บรษิทัจ่ายใหก้รรมการ ต ั異งแตว่นัที鯵 1 มกราคม 2559 ถงึวนัที鯵 31 ธนัวาคม 2559 
 

 เบี梓ยกรรมการ 
(บาท) 

เบี梓ยประชมุ 
(บาท) 

สทิธแิละ
ประโยชน์อื鯵นๆ 

(บาท) 

รวม 
(บาท) 

คณะกรรมการ 1,350,000.- 1,312,500.- 309,529.50 2,972,029.50 

คณะกรรมการบรหิาร - 960,000.- - 960,000.-  

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

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

- 100,000.- - 100,000.- 

รวม 1,950,000.- 2,972,500.- 309,529.50 5,232,029.50 
 

รวมเบี異ยกรรมการและเบี異ยประชุม 5,232,029.50 บาท สทิธแิละประโยชนอ์ื鯵นๆ 309,529.50 บาท 
 

ขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการ ต ั異งแตว่นัที鯵 1 มกราคม 2560 ถงึวนัที鯵 31 ธนัวาคม 2560 
ที鯵จะเสนอใหท้ี鯵ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 อนุมตั ิ

 
 เบี梓ยกรรมการ 

(บาท) 
เบี梓ยประชมุ 

(บาท) 
สทิธแิละ

ประโยชน์อื鯵นๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

คณะกรรมการ 1,485,000 1,485,000 400,000 3,370,000 

คณะกรรมการบรหิาร - 1,056,000 - 1,056,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 770,000 770,000 - 1,540,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน - 220,000 - 220,000 

สํารองคา่ตอบแทนกรรมการ - 214,000 100,000 314,000 

รวม 2,255,000 3,745,000 500,000 6,500,000 
 

 
ประวตักิารจา่ยบําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2557 -2559 

 
  สําหรับปีสิ梓นสดุวันที鯵 31 ธันวาคม 

  ปี 2557 ปี 2558 
ปีที鯵เสนอ 

ปี 2559 
ปีที鯵เสนอ 

บําเหน็จกรรมการ                                                        (บาท) 3,000,000 3,180,000 3,366,000 

 
 

หมายเหต ุ การพจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยอื鯵นๆ 
ไดผ้า่นการพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทกุครั 梓ง 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

 
วาระที鯵 7 พจิารณาแตง่ต ั異งผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนสนิจา้งของผูส้อบบญัชปีระจําปี 2560 

 
อนุมัตแิตง่ตั 梓งผูส้อบบัญชจีากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ 

สําหรับปี 2560 โดยมรีายชื鯵อผูส้อบบญัชแีละเลขทะเบยีนดังต่อไปนี梓 
 

ลําดบั
ที鯵 

ชื鯵อ – สกลุ เลขที鯵
ใบอนุญาต 

จํานวนปีที鯵สอบบญัชใีหก้ับบรษัิท 

1 นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ扱วาณชิย ์ 4951 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื鯵อในงบการเงนิของบรษัิท 

2 นางสาวรัตนา จาละ 
 

3734 3 ปี (สําหรับปีส ิ梓นสดุวันที鯵 31 ธ.ค. 2555 – 2556 และ
สําหรับงวดหกเดอืนสิ梓นสดุวันที鯵 31 ธ.ค.2554) 

3 นางนงลักษณ์ พุ่มนอ้ย 4172 8 ปี (สําหรับปีสิ梓นสดุวนัที鯵 30 ม.ิย. 2550 -2554 และ
สําหรับปีสิ梓นสดุวนัที鯵 31 ธ.ค.2557-2559) 

 
โดยกําหนดใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ鯵งขา้งตน้เป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิ

ของบรษัิทฯได ้และในกรณีที鯵ผูส้อบบัญชคีนใดคนหนึ鯵งดังกล่าวไม่สามารถปฏบิัตงิานไดใ้หบ้รษัิท สํานักงาน อวีาย 
จํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอื鯵นของบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด จํากัดทําหนา้ที鯵ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯแทน 

 
 ขอ้มลูประวตัโิดยสงัเขปของผูส้อบบญัช ีมดีังนี梓 

 
     ชื鯵อ : นางสาวรัชดา ยงสวสัดิ扱วาณชิย ์
 ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที鯵 4951 
     อายุ :  45 ปี 
     วฒุกิารศกึษา : บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ/วทิยาศาสตรม์หาบัณฑติ 
  ดา้นการเงนิ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
     ตําแหนง่ของผูส้อบบญัชใีนสาํนกังาน : หุน้สว่น 
     ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 
- บรษัิท กรุงเทพประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 
- บรษัิท อนิทรประกันภัย จํากดั (มหาชน) 
- บรษัิท ไทยรปีระกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 
- บรษัิท เอฟดับบลวิด ีประกันชวีติ จํากดั (มหาชน) 
- บรษัิท ฟิลลปิประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) 

 - บรษัิท หลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
 - บรษัิท หลักทรัพย ์แอพเพลิ เวลธ ์จํากัด (มหาชน)        
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     ชื鯵อ : นางสาวรัตนา จาละ  
 ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที鯵 3734 
     อาย ุ:  51 ปี 
     วฒุกิารศกึษา : บัญชมีหาบัณฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์    
     ตําแหนง่ของผูส้อบบญัชใีนสํานกังาน : หุน้สว่น 
     ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุป๊ จํากัด (มหาชน) 
- บรษัิท ไทยรับประกันภัยตอ่ จํากัด (มหาชน) 

 - บรษัิท หลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 

 
      ชื鯵อ : นางนงลักษณ์ พุ่มนอ้ย 
 ผูส้อบบัญชรีับอนุญาตเลขที鯵 4172  
     อาย ุ:  48 ปี 
     วฒุกิารศกึษา : ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
     ตําแหนง่ของผูส้อบบญัชใีนสํานกังาน : หุน้สว่น 
     ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - บรษัิท นําสนิประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 
 - บรษัิท แอลเอ็มจ ีประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 
 - บรษัิท กรงุเทพประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน)  
 - บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 
  
  

 จํานวนสนิจา้งของผูส้อบบญัช ี
 สําหรับงบการเงนิปี 2560 บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด  ไดเ้สนอค่าตอบแทนการสอบบัญชสีําหรับ
บรษัิทเป็นเงนิ 955,000 บาท  (เกา้แสนหา้หมื鯵นหา้พันบาทถว้น) โดยเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการสอบบัญชกีับ
ปีกอ่น ดังนี梓 
  

คา่ตรวจสอบบัญช ี สําหรับปีสิ梓นสดุ 
วันที鯵 31 ธันวาคม 2559 

สําหรับปีสิ梓นสดุ 
วันที鯵 31 ธันวาคม 2560 

ไตรมาสที鯵 1 133,000 138,333.33 

ไตรมาสที鯵 2 133,000 138,333.33 

ไตรมาสที鯵 3 133,000 138,333.33 

คา่ตรวจสอบประจําปี  528,000 540,000 

  รวม 927,000 955,000 
 

 ความสมัพนัธก์บับรษิทั 
ผูส้อบบัญชทีี鯵เสนอใหแ้ต่งตั 梓ง ไม่มีความสัมพันธ ์และหรอืไม่มีส่วนไดเ้สยีใด ๆ กับบรษัิท บรษัิทย่อย 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ี鯵เกี鯵ยวขอ้งกบับคุคลดังกลา่วแตอ่ยา่งไร 
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 การเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย 

เนื鯵องจากเป็นบรษัิทในเครือเดียวกับบรษัิท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) บรษัิท 
สํานักงาน อวีาย จํากัด  เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทยอ่ยในปี 2560 โดยเสนอคา่ตอบแทนการสอบบัญชรีวมเป็น
เงนิ 661,000 บาท (หกแสนหกหมื鯵นหนึ鯵งพันบาทถว้น) ลดลงจากปีก่อน 24,000บาท โดยเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนการตรวจสอบบัญชกีบัปีกอ่น ดังนี梓 

 

คา่ตรวจสอบบัญช ี สําหรับปีสิ梓นสดุ 
วันที鯵 31 ธันวาคม 2559 

สําหรับปีสิ梓นสดุ 
วันที鯵 31 ธันวาคม 2560 

ไตรมาสที鯵 1 35,000 36,000 

ไตรมาสที鯵 2 35,000 36,000 

ไตรมาสที鯵 3 35,000 36,000 

คา่ตรวจสอบประจําปี  580,000 553,000 

  รวม 685,000 661,000 

จํานวนบรษิทั 8 8 

 
ในปี 2559 และ 2560 มจํีานวนบรษัิทยอ่ย 8 บรษัิท เทา่กัน แตใ่นปี 2560 ม ี2 บรษัิท ที鯵ไมม่คีา่ใชจ้า่ย

สําหรับงบตรวจทาน (ค่าสอบบัญชีของบรษัิทในปี 2560 อาจเปลี鯵ยนแปลงตามจํานวนบรษัิทย่อย และ/หรือ
ปรมิาณงานที鯵เกดิขึ梓นจรงิ) 

 
สําหรับคา่บรกิารอื鯵นในรอบปีบัญชทีี鯵ผา่นมา บรษัิท บรษัิทยอ่ย ไม่ไดใ้ชบ้รกิารอื鯵นของสํานักงานสอบบัญชี

ที鯵ผูส้อบบัญชสีงักัด บคุคลหรอืกจิการอื鯵นที鯵เกี鯵ยวขอ้งกับผูส้อบบัญช ีและสํานักงานสอบบัญชทีี鯵ผูส้อบบัญชสีังกดั 



 

 

- 41 - 
 

 
ข้อบังคบั 

ของ 
บริษทั  ปทุมไรซมิล  แอนด์  แกรนารี  จํากดั  (มหาชน) 

     
 

 

หมวดทีé  6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี  ภายใน  4  เดือนนบัแต่วนัสิêนสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอืéนนอกจากนีêใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมืéอใดก็ไดต้ามทีéเห็นสมควร 
            ผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนไดไ้ม่นอ้ยกว่า  1  ใน  5  ของจาํนวนหุ้นทีéจาํหน่ายไดท้ัêงหมด  หรือผูถื้อหุน้

ไม่น้อยกว่า  25  คน  ซึé งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า  1  ใน  10  ของจาํนวนหุ้นทีéจาํหน่ายไดท้ัêงหมด  จะ
เขา้ชืéอกนัทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมืéอใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในการทีéขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นนีê   คณะกรรมการตอ้งจดัให้
มีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน  1  เดือน  นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 33. กิจการอนัทีéประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัต่อไปนีê เป็นอยา่งนอ้ย 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีทีéผา่นมา 
(2) อนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน 
(3) อนุมติัจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตัêงกรรมการแทนกรรมการทีéตอ้งออกตามวาระ 
(5) แต่งตัêงผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 

 

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานทีé  วนั  เวลา  ระเบียบ
วาระการประชุม  และเรืéองทีéจะเสนอต่อทีéประชุม  โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เรืéองใดเป็นเรืéองทีéเสนอเพืéอทราบ  เพืéอ
อนุมติั  หรือเพืéอพิจารณา  รวมทัêงความเห็นของคณะกรรมการในเรืéองนัêน ๆ (ถา้มี)  และรายละเอียดทีéเกีéยวขอ้ง
ตามสมควร  และจดัส่งให้ผูถื้อหุน้และนายทะเบียน  พร้อมกบัเอกสารทีéเกีéยวขอ้งไม่นอ้ยกว่า  7  วนั  ก่อนวนั
ประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั  ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  3  วนั   

 

ขอ้ 35. ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอืéนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีéประชุมผูถื้อหุน้แทนกนัก็ได ้ 
โดยทาํเป็นหนังสือตามแบบทีéกฎหมายกาํหนด  และให้ผูรั้บมอบฉันทะยืéนต่อประธานกรรมการ  หรือผูซึ้é ง
ประธานกรรมการกาํหนด  ณ  สถานทีéประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะจะเขา้ประชุม 
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ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น  ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น(ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกว่า  25  คน  
หรือไม่นอ้ยกว่ากึéงหนึéงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัêงหมด  แลว้แต่จาํนวนใดจะนอ้ยกว่ากนั  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1  ใน  3  ของจาํนวนหุน้ทีéจาํหน่ายไดท้ัêงหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีéปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัê งใด  เมืéอล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง  1  ชัéวโมง  จาํนวนผูถื้อหุ้น
ซึéงเขา้มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมทีéกาํหนดไว ้ ถา้การนัêนไดป้ระชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ  ใหก้ารประชุม
เป็นอนัระงบัไป  แต่ถา้การประชุมนัêนมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ  ใหน้ดัประชุมใหม่  และ
ส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า  7  วนัก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครัê งหลงันีê ไม่
บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 37. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีéประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีทีéประธานกรรมการไม่อยู่ในทีéประชุม  หรือ   
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีéได ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีéประชุม  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  
หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีéประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีéได ้ ใหที้éประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซึé งมาประชุมคนหนึéง
เป็นประธานในทีéประชุม 

 

ขอ้ 38. ประธานทีéประชุมผูถื้อหุน้  มีหนา้ทีéควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัว่าดว้ย
การประชุม(ถา้มี)     และให้การประชุมดาํเนินไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีéกาํหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุม  
เวน้แต่ทีéประชุมจะมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  2  ใน  3  ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึé งมาประชุม  ให้เปลีéยน
ลาํดบัวาระ 

 

ขอ้ 39. การวินิจฉัยชีê ขาดหรือลงมติของทีéประชุมผูถื้อหุ้นให้กระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนน  และไม่ว่าการออก
เสียงลงคะแนนนัêนจะกระทาํดว้ยวิธีใด  ให้นับหนึé งหุ้นเป็นหนึé งเสียงเสมอ  ในกรณีทีéคะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานในทีéประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชีêขาดได ้ แมว้า่จะมิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัก็ตาม 

  ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืéองทีéทีéประชุมจะลงมติ   ผูถื้อหุน้คนนัêนไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรืéองดงักล่าว   เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัêงกรรมการ   ใหอ้อกเสียงลงคะแนนไดโ้ดย
ไม่มีขอ้หา้ม 
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีê ก่อนเขา้ร่วมประชุม (แลว้แต่กรณี) 
 

1.     ผู้ถือหุ้นทีéเป็นบุคคลธรรมดา 

       1.1  กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง    ใหแ้สดงเอกสารทีéส่วนราชการออกใหซึ้éงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุ    
              เช่น  บตัรประจาํตวัประชาชน  ใบอนุญาตขบัรถ  หรือหนงัสือเดินทาง 
       1.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
              (ก)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีéแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม   ซึéงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชืéอ 
                     ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (ข)  สาํเนาภาพถ่ายเอกสารทีéส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม  1.1 ขา้งตน้     และผูม้อบฉนัทะไดล้งชืéอ  
                     รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
              (ค)  เอกสารทีéส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

2.    ผู้ถือหุ้นทีéเป็นนิติบุคคล 
       2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
              (ก)  เอกสารทีéส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
              (ข)  สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุน้ซึéงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล    พร้อม  
                     ทัêงประทบัตราสาํคญั   (ถา้มี)    และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนซึéงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติ    
                     บุคคลซึéงเป็นผูถื้อหุน้ 
       2.2  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
              (ก)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบทีéแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม   ซึéงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชืéอ     
                     ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (ข)  สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ือหุน้ซึéงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล    พร้อม  
                     ทัêงประทบัตราสาํคญั  (ถา้มี)   และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า   ผูแ้ทนนิติบุคคลซึéงลงนามในหนงัสือมอบ ฉนัทะมีอาํนาจ  
                     กระทาํการแทนนิติบุคคลซึéงเป็นผูถื้อหุ้น 
              (ค)  เอกสารทีéส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

3.    ผู้ถือหุ้นซึéงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีéจัดตัêงขึêนตามกฎหมายต่างประเทศ 
      ใหน้าํความใน ขอ้ 1.  และ  ขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุม     ซึéงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือซึéงเป็นนิติ  
       บุคคลทีéจดัตัêงขึêนตามกฎหมายต่างประเทศ  แลว้แต่กรณี   ทัêงนีê  ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปนีê  
              (ก)  หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัêนอาจจะเป็นเอกสารทีéออกโดยส่วนราชการของประเทศทีéนิติบุคคลนัêนตัêงอยูห่รือโดย  
                     เจา้หนา้ทีéของนิติบุคคลนัêนก็ได ้ท ัêงนีê  จะตอ้งมีรายละเอียดเกีéยวกบั  ชืéอนิติบุคคล  ผูมี้อาํนาจลงลายมือชืéอผกูพนันิติบุคคล 
                     และเงืéอนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชืéอ  ทีéต ัêงสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารทีéมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนัêน 
        รับรองความถูกตอ้งของคาํแปล พร้อมทัêงประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) 

 

ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยืéนเอกสารหลกัฐานเพืéอการตรวจสอบ    ณ  สถานทีéประชุม    ก่อนเวลาประชุม
ไดต้ัêงแต่เวลา  ｳｴ.ｵｲ น. จนกระทัéงเลิกการประชุมของวนัทีé  28 เมษายน 2560 
 

อนึéง    หนังสือมอบฉันทะทีéบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ ถือหุ้น  เป็นแบบการมอบฉันทะทีéกําหนดรายการต่าง  ๆ ทีéจะมอบฉันทะทีéละเอียด
ชัดเจนตายตัว  (แบบ ข)    
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ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
 

  
    
 

1.   ชืéอ                               :   ดร.พรสิริ  ปุณเกษม 
      ตาํแหน่งในบริษทั       :   กรรมการอิสระ  
      อายุ                              :   65  ปี 
      ทีéอยู ่                            :   208/5  หมู่ทีé 18   ถนนประชาชืéน   แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร     
                                              กรุงเทพฯ  10900 
      การมีส่วนไดเ้สีย         :   ในวาระทีé  ｸ  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทั                    
      ในวาระการประชุม                               และบาํเหน็จกรรมการ         

 

2.   ชืéอ                               :   รองศาสตราจารย ์ ดร.สาธิต  พะเนียงทอง 
      ตาํแหน่งในบริษทั       :   กรรมการอิสระ 
      อายุ                             :    64  ปี 
      ทีéอยู ่                           :    9/5  หมู่ทีé 2   แขวงท่าแร้ง   เขตบางเขน    กรุงเทพฯ  10220                              
      การมีส่วนไดเ้สีย         :   ในวาระทีé  ｸ  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทั                    
      ในวาระการประชุม                               และบาํเหน็จกรรมการ         

 3.   ชืéอ                               :   นายเดช  บุลสุข 
      ตาํแหน่งในบริษทั       :   กรรมการอิสระ 
      อายุ                              :   67  ปี 
      ทีéอยู ่                            :    46  ซอยสุขมุวิท 85  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพ ฯ 10260               
      การมีส่วนไดเ้สีย          :  ในวาระทีé  5 พิจารณาเลือกตัêงกรรมการแทนกรรมการทีéตอ้งออกตามวาระ 
     ในวาระการประชุม  ในวาระทีé ｸ  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทั                              
         และบาํเหน็จกรรมการ          
4.   ชืéอ                               :   นางวีณา อรัญญเกษม 
      ตาํแหน่งในบริษทั       :   กรรมการอิสระ 
      อายุ                              :   55  ปี 
      ทีéอยู ่                            :   919 หมู่ 9 หมู่บา้นลว้นพฤกษาเลคววิ ซอยเทพารักษ ์96 ถนนเทพารักษ ์ 
   อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10270  
      การมีส่วนไดเ้สีย         :   ในวาระทีé  ｸ  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษทั                    
      ในวาระการประชุม                               และบาํเหน็จกรรมการ         
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี 2559 เป็นรูปเล่ม 
Requisition For m for  the Pr inted Copy of 2016 Annual Repor t 

 
(กรุณากรอกรายละเอียดดา้นล่าง และส่งอีเมลม์ายงั sureeporn.s@patumrice.co.th) 

(Please fill in the form and email to sureeporn.s @patumrice.co.th) 
 

เรียน เลขานุการบริษทั   
Dear Company Secretary 
  
ขา้พเจา้     
I, (name)     ............................................................................................................................................ 
 

ทีéอยู ่
Address  ............................................................................................................................................ 
 

เมือง/จงัหวดั 
City/Province ............................................................................................................................................ 
 

ประเทศ      
Country  ............................................................................................................................................ 
 

รหสัไปรษณีย ์
Postal Code ............................................................................................................................................ 
 
เป็นผูถื้อหุน้ของ PRG และมีความประสงคข์อรับรายงานประจาํปี 2559 ในแบบรูปเล่ม  
Being a shareholder of PRG and would like to receive a printed copy of the 2016 Annual Report. 
 


