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เลขที ่444  ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร 
 
 

 
 

เริม่ลงทะเบยีนไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 
 
 

 

เพือ่ลดความเสีย่งของการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั COVID-19 
- บรษิทัฯ งดบรกิารของวา่ง ชา กาแฟ และงดรบัประทานอาหารในบรเิวณ

สถานทีจ่ดัการประชุม 
- บรษิทัฯ งดแจกของชํารว่ย เพือ่ลดการสมัผสัและปฏบิตัติามแนวทาง

ของหน่วยงานกํากบัดูแล ทีร่ณรงคใ์หง้ด/เลกิการแจกของชําร่วย        
ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

- มทีีน่ ัง่จํากดั หากเต็มแลว้ ไมส่ามารถเขา้พืน้ทีก่ารประชุมไดอ้กี 
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ที ่ปท.สนก.023/2563 

  วันที ่ 2 กรกฎาคม 2563 
 
เรือ่ง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 
 
เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน)  
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 

1.1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 
 (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

1.2. รายงานประจําปีพรอ้มงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดลุ) และงบกําไรขาดทนุประจําปี 2562 
รวมถงึนโยบายการจา่ยปันผล ขอ้มลูการจา่ยเงนิปันผล ในรปูแบบรหัสควิอาร ์(QR Code) 
และรายงานสรปุขอ้มลูทางการเงนิทีสํ่าคญัประจําปี 2562  
(เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่2 และ 3)  

1.3. ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2560 - 2562 
      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่4)    
1.4. ขอ้มลูกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เขา้เป็น  

 กรรมการตอ่ไป (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
1.5.  ขอ้มลูการจา่ยคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนแ์กค่ณะกรรมการตา่งๆ 
      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่6) 
1.6.  ขอ้มลูผูส้อบบญัช ีและคา่สอบบญัชปีระจําปี 2563 
      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่7) 
2. เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 
2.1. ขอ้บงัคับบรษัิทในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  
2.2. แผนทีข่องสถานทีจั่ดประชมุ 
2.3.  เอกสารหลักฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชมุ 
2.4.  ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 
2.5.  ขัน้ตอนการใชร้หัสควิอาร ์(QR Code) สําหรับดาวนโ์หลดรายงานประจําปี 2562  
2.6.  มาตรการและแนวทางปฏบิตัตินสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563  
 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2.7. หนังสอืมอบฉันทะ 
 
ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ  บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) ("บรษัิทฯ")  

ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563  ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจําปี 2563                      
ในวนัจนัทรท์ี ่3 สงิหาคม 2563  เวลา 14.00 นาฬกิา ณ หอ้งจามจุรี บอลรูม ชัน้ เอ็ม โรงแรมปทุมวัน            
ปริ๊นเซส เลขที ่444 ถนนพญาไท  แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตาม
ระเบยีบวาระการประชมุดังตอ่ไปนี ้
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วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษัิทฯ ไดจั้ดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เมือ่วันที ่29 เมษายน 2562 
ซึง่ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามวาระทีกํ่าหนดในหนังสอืเชญิประชมุ โดยบรษัิทฯ ไดส้ง่สําเนารายงาน
การประชมุดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย
กําหนด อกีทัง้ไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบรษัิท (www.patumrice.co.th) แลว้ รายละเอยีดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่14-44 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจําปี 2562 ดังกลา่ว  
 
วาระที ่2 การรายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัช ี2562 เพือ่ทราบ 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ผลการดําเนินงานประจํา ปีของบริษัท ตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 –                  
31 ธันวาคม 2562 ไดนํ้าส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ และจะไดนํ้าเสนอ         
ในรายงานประจําปีพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของบรษัิท ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 
2562 – 31 ธันวาคม 2562 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ซึง่ในวาระนีจ้ะไมม่กีารลงมต ิ แตอ่ยา่งใด  
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรบัรอบปีบญัชี          
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบรษัิท 
กําหนดใหต้อ้งมกีารจัดทํางบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชขีอง
บรษัิท และจัดใหผู้ส้อบบัญชตีรวจสอบกอ่นนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิซึง่งบแสดงฐานะการเงนิ
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จะแสดงไวใ้นรายงานประจําปี              
โดยไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีละรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้คณะกรรมการ        
บรษัิทแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญช ีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี
โดยไมม่เีงือ่นไขแลว้ 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกําไร งดการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2562 รวมถงึรบัทราบ        
การจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 
115 และขอ้บังคับของบรษัิท กําหนดใหก้ารจ่ายเงนิปันผลตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทตอ้ง
จัดสรรเงนิกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึง่ไวเ้ป็นทุนสํารอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหักดว้ย
ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่นอ้ยกว่าจํานวนที่กฎหมายกําหนด          
คอืรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ในปีบัญชตีัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2562 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2562  บรษัิท       
มกํีาไรสทุธ ิภายหลังชําระภาษีแลว้ จํานวน 350,553,586 บาท (สามรอ้ยหา้สบิลา้นหา้แสนหา้หมืน่สามพันหา้
รอ้ยแปดสบิหกบาทถว้น) ซึง่บรษัิทมีเงนิสํารองจํานวน 90,000,000 บาท (เกา้สบิลา้นบาทถว้น) ตามที่
กฎหมายกําหนดแลว้ จงึไมต่อ้งจัดสรรกําไรสทุธไิวเ้ป็นทนุสํารองอกี  
 (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่45) 
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เนื่องจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มมีตอินุมัตใิหเ้ลือ่นกําหนดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 
จากเดมิ ทีกํ่าหนดไวใ้นวันอังคารที ่28 เมษายน 2563 ออกไปก่อน ดังนัน้ เพือ่ลดผลกระทบ ทีอ่าจเกดิขึน้          
กับผูถ้ือหุน้จากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2563 ของบรษัิทฯ ออกไปโดยไม่มีกําหนด          
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที ่4/2563 เมือ่วันที ่3 เมษายน 2563 มมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่ง
กาลจากผลการดําเนินงานงวดวันที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงนิปันผล
ประจําปี ในอัตรา หุน้ละ 0.35 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้ส ิน้ 210,000,000 บาท (สองรอ้ยสบิลา้นบาทถว้น) 
โดยบรษัิทฯ กําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิปันผล (Record Date) ในวันศุกร ์ที ่17 เมษายน 2563 
ซึง่ไดจ้า่ยแกผู่ถ้อืหุน้ไปแลว้เมือ่วันที ่30 เมษายน 2563 

ทั ้งนี้  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ 0.35 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผล               
ระหวา่งกาลจากผลการดําเนนิงานงวดวันที ่1 มกราคม 2562 ถงึ วันที ่30 มถินุายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.30 
บาท ซึง่ไดจ้า่ยแกผู่ถ้อืหุน้ไปแลว้เมือ่วนัที ่28 ตลุาคม 2562 รวมเป็นจํานวนเงนิ 180,000,000 บาท (หนึง่รอ้ย
แปดสบิลา้นบาทถว้น) ซึง่บรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลประจําปีสําหรับผลการดําเนนิงาน งวดวันที ่1 มกราคม 2562 
ถงึ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จํานวน 390,000,000 บาท (สามรอ้ย
เกา้สบิลา้นบาทถว้น) หรอืเท่ากับรอ้ยละ 111.25 ของกําไรสทุธ ิซึง่เป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงนิปันผล
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธ ิ

การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว จ่ายจากกําไรสะสมที่ยังไม่ไดจั้ดสรรของกจิการที่ตอ้งเสยีภาษีเงนิได  ้    
นติบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 30 ของกําไรสทุธ ิ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 
2562 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถงึวันที่            
30 มถิุนายน 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.30 บาท และจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนนิงานงวดวันที ่  
1 กรกฎาคม 2562 ถงึ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา หุน้ละ 0.35 บาท ซึง่เมื่อรวมกันแลว้จะทําให  ้          
เงนิปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2562 มีจํานวนทัง้สิน้เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุน้ คดิเป็นเงนิทัง้ส ิน้จํานวน 
390,000,000 บาท (สามรอ้ยเกา้สบิลา้นบาทถว้น) 
 
วาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บังคับขอ้ 18 ของบรษัิทกําหนดใหใ้นการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ของทุกปี 
กรรมการของบรษัิทฯ ตอ้งออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ในสาม ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่ง
ไม่อาจแบ่งไดพ้อดหีนึง่ในสาม  ก็ใหใ้ชจํ้านวนทีใ่กลเ้คยีงกัน แต่ไม่เกนิหนึง่ในสาม  ซึง่การประชมุสามัญ  
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563  มจํีานวนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 3 ทา่น คอื  
 

 นายศภุเดช  พนูพพัิฒน ์  ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 นางวณีา  อรัญญเกษม   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
     และ กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 นายสมเกยีรต ิ มรรคยาธร  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี
     และ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่
 

 (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหนา้ที ่46 – 54) 
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ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดป้ระกาศบนเว็บไซดนั์กลงทุนสัมพันธข์องบรษัิท เพือ่เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคล  
ที่มคีุณสมบัตทิีเ่หมาะสม เพื่อคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แต่วันที่            
1 ตุลาคม 2562 ถงึ วันที ่31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล หรอื วาระการประชมุ
เขา้มายังบริษัท จึงขอเสนอต่อผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                
โดยผูถ้อืหุน้สามารถแตง่ตัง้กรรมการทีค่รบวาระกลับเขา้มารับตําแหน่งตอ่อกีวาระได ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค ่าตอบแทนแลว้เห็นว ่า  กรรมการที ่ต อ้งออกตามวาระไดแ้ก ่ นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์,              
นางวณีา  อรัญญเกษม และนายสมเกยีรต ิ มรรคยาธร  เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ ือหุน้พจิารณาเลือกตัง้   
นายศุภเดช  พูนพพัิฒน์, นางวีณา  อรัญญเกษม และนายสมเกยีรต ิ มรรคยาธร กลับเขา้เป็นกรรมการ  
ต่อไปอกี ซึง่กรรมการที่เสนอชือ่ทัง้ 3 ท่านมคีุณสมบัตคิรบถว้น ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที ่เกี ่ยวขอ้งกับการดําเน ินงานของบรษัิท 
สามารถช ่วยพัฒนาบรษิัทได  ้ เหมาะสมที ่จะ เ ป็นกรรมการของบรษิัท โดยเห็นว ่าการเล ือกตั ง้                 
นายสมเกยีรต ิ มรรคยาธร เป็นกรรมการในบรษัิทซึง่ประกอบกจิการเชน่เดยีวกบับรษัิทไมทํ่าใหบ้รษัิทเสยีหาย 
 

วาระที ่6  พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล คณะกรรมการบรษัิทฯ มนีโยบายและหลักเกณฑใ์หค้่าตอบแทนคณะกรรมการ 
และกรรมการชดุย่อยต่างๆ และค่าบําเหน็จคณะกรรมการของบรษัิท อยู่ในระดับทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้ง         
กับภาระหนา้ทีข่องกรรมการ ทีต่อ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ และเป็น           
ไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่ทําใหบ้รษัิทตอ้งสรรหากรรมการทีม่ปีระสบการณ์ และมคีณุสมบตัิ
เหมาะสม รวมทัง้มีนโยบายที่จะกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะทอ้นภาระหนา้ที่ และ           
ความรับผดิชอบของแต่ละคน  โดยเปรียบเทียบไดก้ับบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาด
ใกลเ้คียงกัน  ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกจิการที่ดี ควรมีการทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจําทุกปี โดยปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมตทิีป่ระชมุสามัญ        
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 เมือ่วันที ่29 เมษายน 2562  

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการ   
มคีวามเห็นว่าดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดส้่งผล
กระทบต่อผลการดําเนนิงานของบรษัิท  ดังนัน้ จงึเห็นควรทีจ่ะลดคา่ตอบแทนกรรมการในปีนี้ เพือ่ทีบ่รษัิทจะ
ไดรั้บผลกระทบลดนอ้ยลงและส่งผลใหผ้ลการดําเนนิงานของบรษัิทดขีึน้ จงึเห็นควรขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
อนุมตัเิงนิค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) และอนุมัตสิทิธปิระโยชน์ต่างๆ 
จํานวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) รวมเป็นเงนิคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชน ์จํานวน 3,500,000 บาท 
(สามลา้นหา้แสนบาทถว้น) แก่ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยมรีายละเอยีด ดังตอ่ไปนี ้

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 

 1.1 คา่เบีย้กรรมการ 

- ประธานกรรมการ 13,750 บาท  ตอ่คนตอ่เดอืน 

- รองประธาน   8,250 บาท  ตอ่คนตอ่เดอืน 

- กรรมการ   6,875 บาท  ตอ่คนตอ่เดอืน 
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 1.2 คา่เบีย้ประชมุ 

- ประธานกรรมการ 13,750 บาท  ตอ่คนตอ่ครัง้ 

- รองประธาน   8,250 บาท  ตอ่คนตอ่ครัง้ 

- กรรมการ   6,875 บาท  ตอ่คนตอ่ครัง้ 

 
 2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร 

- ประธาน 27,500 บาท  ตอ่คนตอ่ครัง้ 

- รองประธาน 16,500 บาท  ตอ่คนตอ่ครัง้ 

- กรรมการ (ทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร) 13,750 บาท  ตอ่คนตอ่ครัง้ 

 

 3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.1 คา่เบีย้กรรมการ 

- ประธานกรรมการ 13,750 บาท  ตอ่คนตอ่เดอืน 

- กรรมการ   6,875 บาท  ตอ่คนตอ่เดอืน 

 3.2 คา่เบีย้ประชมุ 

- ประธานกรรมการ 13,750 บาท  ตอ่คนตอ่ครัง้ 

- กรรมการ   6,875 บาท  ตอ่คนตอ่ครัง้ 

 

 4. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

- ประธาน 27,500 บาท  ตอ่คนตอ่ครัง้ 

- กรรมการ 13,750 บาท  ตอ่คนตอ่ครัง้ 

 

 5. คา่ตอบแทนสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ คณะกรรมการบรษัิท 

- ประธาน 50,000 บาท  ตอ่คนตอ่ปี 

- รองประธาน 50,000 บาท  ตอ่คนตอ่ปี 

- กรรมการ 50,000 บาท  ตอ่คนตอ่ปี 

 

 อนุมัตคิ่าบ าเหน็จใหแ้ก่คณะกรรมการ เป็นเงนิจ านวน 3,700,000 บาท (สามลา้นเจ็ดแสนบาท

ถว้น) โดยใหค้ณะกรรมการจัดสรรบ าเหน็จจ านวนดังกลา่วกนัเอง    

 คณะกรรมการมนีโยบาย และหลักเกณฑใ์หค้่าตอบแทนแกค่ณะกรรมการ กรรมการชดุยอ่ยต่างๆ  

และค่าบ าเหน็จคณะกรรมการ อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ทีข่องกรรมการเป็นไปตาม

กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับของบรษัิทฯ 

 (ขอ้มลูเปรยีบเทยีบปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหนา้ที ่55) 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบญัชีของบรษิทัฯ           
สําหรบัปี 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   ตามพระราชบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด       
พ.ศ. 2535 และ ขอ้บังคับบรษัิท ขอ้ 33 กําหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและกําหนด
จํานวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิททุกปี โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจแต่งตัง้ผูส้อบบัญชรีายเดมิทําหนา้ทีต่่อไป
อกีได ้

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้
พจิารณาอนุมตัใิหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั ตามรายชือ่ดังตอ่ไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษัิทประจําปี 2563 

 1. นางกิง่กาญจน ์ อัศวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4496  และ/หรอื 

 2. นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3972  และ/หรอื 

 3. นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสริกิลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4807  และ/หรอื 

 4. นางสาวสมุนา  พันธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5872 
 

 โดยกําหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชเีป็นจํานวนเงนิ 1,150,000 บาท  (หนึง่ลา้นหนึง่แสนหา้
หมื่นบาทถว้น) ซึ่งเป็นจํานวนเงินเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2562  ทั ้งนี้  การเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 
ค่าตอบแทน ความสัมพันธ ์และหรอืการมสีว่นไดเ้สยีของผูส้อบบัญชกีับบรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่ว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่56 – 57 
 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิทัฯ และแกไ้ขเปลีย่นแปลงหนงัสอื
บรคิณหส์นธขิอง บรษิทัฯ ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการปรับรปูแบบธรุกจิของบรษิทฯ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิวัตถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จากเดมิ 27 ขอ้ เป็น 28 ขอ้ และแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่วัตถปุระสงคข์องบรษัิทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคข์องบรษัิทฯ แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 3. เรือ่งวัตถุประสงคข์องบรษัิทฯ เพือ่ให ้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จากเดมิ 27 ขอ้ เป็น 28 ขอ้ โดยเพิม่ขอ้ความดังนี ้
 

(28) ประกอบกจิการซือ้ขาย จัดหา เชา่ เชา่ซือ้ บรกิาร และกจิการทุกประเภททีอ่ยู่ในวัตถุประสงค์
ทัง้หมด โดยใชว้ธิพีาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์และการทําธรุกรรมบนอนิเตอรเ์น็ต (Internet) การประกอบการคา้
บนอนิเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมริ์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท          
ทัง้ในและตา่งประเทศ 

นอกจากนี ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ดังกลา่วขา้งตน้จงึเห็นควร
เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทฯ ขอ้ 3. ดังนี ้

 
เดมิ ขอ้ 3. วัตถปุระสงคข์องบรษัิท มจํีานวน 27 ขอ้ 
แกไ้ขเป็น ขอ้ 3. วัตถปุระสงคข์องบรษัิท มจํีานวน 28 ขอ้ 
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โดยมอบอํานาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื กรรมการผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ และ/หรอื บคุคลที่

คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื กรรมการผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ มอบหมาย เป็นผูม้อํีานาจในการแกไ้ขเพิม่เตมิ 
เปลีย่นแปลงถอ้ยคํา ในวัตถุประสงคด์ังกล่าวไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสมเพือ่ใหเ้ป็นไปตามคําสั่งของ
นายทะเบยีนบรษัิทมหาชน ในการจดทะเบยีนแกไ้ขเพิม่เตมิวัตถปุระสงคก์บักระทรวงพาณชิย ์
 

วาระที ่9  พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 26. ขอ้ 27. ขอ้ 32. และ ขอ้ 34. เรือ่งการประชุม
ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563  เรือ่ง การประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหแ้กไ้ขขอ้บังคับของบรษัิท            
ขอ้ 26. ขอ้ 27. ขอ้ 32. และ ขอ้ 34. ตามพระราชกําหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์พ.ศ. 2563 
เกีย่วกบัการประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์
 

ขอ้บงัคบับรษิทั รา่งขอ้บงัคบับรษิทัทีข่อแกไ้ข 
ขอ้ 26. คณะกรรมการตอ้งประชุมกันอย่างนอ้ย             
3  เดอืนตอ่ครัง้   
    ประธานกรรมการเป็นผูม้อํีานาจสั่งใหม้กีารเรยีก
ประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมใหก้รรมการ
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวันประชมุ  เวน้แตใ่น
กรณีจําเป็นรบีด่วนเพือ่รักษาสทิธแิละผลประโยชน์
ของบรษัิท  การนัดประชมุจะกระทําโดยวธิอีืน่  หรอื
จะกําหนดวันประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได ้
    กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหเ้รยีก
ประชุมคณะกรรมการก็ได ้ ในกรณีนี้ใหป้ระธาน
กรรมการกําหนดวันและนัดประชมุภายใน 14 วันนับ
แตว่ันทีไ่ดรั้บการรอ้งขอนัน้ 
 

 

 

 

 

ขอ้ 26. คณะกรรมการตอ้งประชุมกันอย่างนอ้ย           
3  เดอืนตอ่ครัง้   
    ประธานกรรมการเป็นผูม้อํีานาจสั่งใหม้กีารเรยีก
ประชุม  ซึง่อาจกําหนดใหดํ้าเนินการประชุมผ่าน        
สื่ออเิล็กทรอนิกส์ได ้โดยส่งหนังสือนัดประชุมให ้
กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  
เวน้แต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ
ผลประโยชนข์องบรษัิท  การนัดประชมุจะกระทําโดย
วธิอีืน่  หรอืจะกําหนดวันประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได ้
     ประธานกรรมการหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายอาจสง่
หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
โดยจดหมายอเิล็กทรอนิกสก์็ได ้ ทัง้นี้ หลักเกณฑ ์
และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหนังสือนัดประชุมโดย
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกําหนด 
    กรรมการตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหเ้รียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได ้ ในกรณีนี้ใหป้ระธาน
กรรมการกําหนดวันและนัดประชมุภายใน 14 วันนับ
แตว่ันทีไ่ดรั้บการรอ้งขอนัน้ 
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ขอ้บงัคบับรษิทั รา่งขอ้บงัคบับรษิทัทีข่อแกไ้ข 
ขอ้ 27. ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการ

มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ  

ขอ้ 27. การประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการ        

มาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในการประชมุคณะกรรมการ  ประธานทีป่ระชมุ
คณะกรรมการ  อาจกําหนดใหดํ้าเนินการประชุม
ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได ้โดยจะตอ้งจัดใหผู้ร้่วม
ประชุมแสดงตนเพื่อ เข า้ ร่ วมประชุมผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนิกสก์่อนร่วมการประชมุและจัดใหผู้ร้่วม
ประชมุสามารถลงคะแนนได ้ทัง้การลงคะแนนโดย
เปิดเผยหรอืการลงคะแนนลับ รวมทัง้จัดเก็บขอ้มูล
จราจรอเิล็กทรอนกิสข์องผูร้่วมประชมุทุกคนไวเ้ป็น
หลักฐาน และจะตอ้งกระทําใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยทีี่
กฎหมายกําหนด ทั ้งนี้ ขอ้กําหนด  หลักเกณฑ์  
และวธิีการในการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสใ์ห ้
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อื

หุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปีภายใน  4  เดอืน

นับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  การ
ประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากนี้ใหเ้รียกว่าการ
ประชมุวสิามญั 
       คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
       ผูถ้ือหุ น้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับ

รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้ที่

จําหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอให ้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุม
วสิามัญเมือ่ใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบเุรือ่งและเหตุผลใน
การที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวดว้ย  ในกรณีเชน่นี้  คณะกรรมการตอ้งจัด

ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่

ไดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 32.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อื

หุน้เป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน       

นับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  การ
ประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากนี้ใหเ้รียกว่าการ               
ประชมุวสิามญั 
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุ
วสิามญัเมือ่ใดก็ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
การประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษัิท สามารถดําเนินการ
ประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้ โดยจะตอ้งจัดให ้
ผูร้่วมประชุมแสดงตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนกิสก์อ่นร่วมการประชมุ และจัดใหผู้ร้่วม
ประชมุสามารถลงคะแนนได ้ทัง้การลงคะแนนโดย
เปิดเผยหรอืการลงคะแนนลับ รวมทัง้จัดเก็บขอ้มูล
จราจรอเิล็กทรอนกิส ์ของผูร้ว่มประชมุทกุคนไวเ้ป็น
หลักฐาน และจะตอ้งกระทําใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยทีี่
กฎหมายกําหนด ทัง้นี ้ขอ้กําหนด หลักเกณฑ ์  
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ขอ้บงัคบับรษิทั รา่งขอ้บงัคบับรษิทัทีข่อแกไ้ข 

       ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชมุ
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามผูถ้ือหุน้
ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรือผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกัน
ไดจํ้านวนหุน้ตามทีบ่ังคับไวนั้น้จะเรยีกประชมุเองก็
ได ้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี ้ใหถ้อืวา่เป็นการประชมุ
ผูถ้ือหุน้ที่คณะกรรมการ เรียกประชุม  โดยบรษัิท
ตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจําเป็นทีเ่กดิจากการจัด
ใหม้กีารประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

     ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการ
เรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี ่ครัง้ใดจํานวน
ผูถ้ือหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม

ตามที่กําหนดไวใ้นขอ้ 36 แห่งขอ้บังคับฉบับนี้        

ผูถ้ือหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใช ้

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้
ใหแ้กบ่รษัิท 

และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ให ้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกําหนด  รวมทัง้ให ้
ปฎบิัตติามกฎหมายอืน่ใดที่เกีย่วขอ้งกับการประชมุ       
ผูถ้อืหุน้ดว้ย 

ผู ถ้ือหุ น้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ น้ นับ        
รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้ที่
จําหน่ายไดท้ัง้หมด  จะเขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอให ้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุม
วสิามัญเมือ่ใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี้  คณะกรรมการตอ้งจัดให ้
มกีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45 วันนับแต่วันทีไ่ดรั้บ
หนังสอืจากผูถ้อืหุน้   

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ผูถ้อืหุน้ทัง้หลาย
ซึง่เขา้ชือ่กันหรือผูถ้ือหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจํ้านวน
หุน้ตามทีบ่ังคับไวนั้น้จะเรยีกประชมุเองก็ได ้ ภายใน 

45 วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ใน

กรณีเช่นนี้  ให ถ้ือว่ า เ ป็นการประชุมผู ถ้ือหุ น้ที่
คณะกรรมการเรยีกประชมุ  โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายอันจําเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุ
และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการ
เรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคหา้ ครัง้ใดจํานวน
ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่
กําหนดไวใ้นขอ้ 36 แหง่ขอ้บงัคับฉบบันี ้ผูถ้อืหุน้ตาม
วรรคหา้ตอ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิ
จากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 
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ขอ้บงัคบับรษิทั รา่งขอ้บงัคบับรษิทัทีข่อแกไ้ข 

ข อ้  34.  ใ นก า ร เ รี ย กป ร ะชุมผู ้ถื อหุ ้น   ให ้
คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชุม  ระบุ
สถานที ่ วัน  เวลา  ระเบยีบวาระการประชมุ  และ
เรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ  โดยระบใุหช้ดัเจนว่า
เรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัต ิ 
ห รือ เพื่อพิจา รณา   ร วมทั ้งความเ ห็นของ
ค ณะก ร รมกา ร ใน เ รื่ อ ง นั้น ๆ  ( ถ ้า มี )   แล ะ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตามสมควร  และจัดสง่ให ้
ผูถ้ือหุน้และนายทะเบียน  พรอ้มกับเอกสารที่
เกีย่วขอ้งไม่นอ้ยกว่า 7 วัน  ก่อนวันประชมุ และ
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์
ตดิตอ่กนั 3 วัน  กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วัน   

 

ข ้อ  3 4 .  ใ น ก า ร เ รี ย ก ป ร ะ ชุมผู ้ถื อหุ ้น  ให ้
คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชุม  ระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบยีบวาระการประชุม  และ
เรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ  โดยระบใุหช้ดัเจนว่า
เรื่องใดเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัต ิ 
หรือเพื่อพจิารณาแลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ  (ถา้มี) พรอ้ม
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตามสมควร และจัดสง่ให ้
ผูถ้ือหุน้และนายทะเบียนพรอ้มกับเอกสารที่
เกีย่วขอ้งไม่นอ้ยกว่า 7 วัน  ก่อนวันประชุมและ
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์
ตดิตอ่กนัสามวันกอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วัน 

       ในกรณีทีก่ารประชมุผูถ้อืหุน้คราวใดเป็นการ
ประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์คณะกรรมการอาจ
ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ทั ้งนี้ 
หลักเกณฑ ์และวธิกีารเกีย่วกับการสง่หนังสอืนัด
ประชมุโดยจดหมายอเิล็กทรอนกิสใ์หเ้ป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 

 
 
วาระที ่10  เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเปิดวาระนี้ไวเ้พื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดซ้ักถาม และ/หรือ แสดงความ
คดิเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มกีารลงมต ิแต่หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะใหท้ี่ประชมุพจิารณาและลงมตจิะตอ้ง
ดําเนนิการตามเงือ่นไข ของพระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง  
 
 (3) การกําหนดวนัทีค่ณะกรรมการกําหนดรายชือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชุม     
ผูถ้อืหุน้ 
 

• คณะกรรมการกําหนดรายชื่อในทะเบียนผูถ้ือหุน้ที่มีส ิทธิเขา้ประชุม (Record Date)               
ณ  วันที ่19 มถินุายน 2563  
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สํานักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้  
มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระเขา้ร่วมประชมุแทน โดยท่านผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการบรษัิทฯ ตาม
รายชื่อที่ปรากฎในหนังสือบอกกล่าวเชญิประชุม (คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) โดยบริษัทฯ ไดต้ิดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาโดยตลอด ซึง่จะดําเนนิการตามแนวทางและคําแนะนํา     
ทีส่่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดกํ้าหนดขึน้เกีย่วกับการจัดประชมุหรอืสัมมนา รวมทัง้กจิกรรมอืน่         
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนมุตัจิดัสรรเงนิกาํไร งดการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2562  

รวมถงึรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 
 
 

  สาํหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

กําไรสทุธ ิ 
กําไรตอ่หุน้ 

(ลา้นบาท) 
(บาท) 

เงนิปันผลระหวา่งกาลงวดครึง่ปีแรก 
(1 มกราคม – 30 มถินุายน) 
เงนิปันผลครึง่ปีหลงั 
(1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม) 

350 
0.58 

 
*0.30 

 
**0.35 

286 
0.48 

 
0.30 

 
0.30 

251 
0.42 

 
0.28 

 
0.30 

รวมจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้                                         (บาท) 0.65 0.60 0.58 

 รวมจํานวนเงนิปันผลทีจ่่าย                                    (ลา้นบาท) 390 360 348 

 

หมายเหต ุ: ตวัเลขจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
* เป็นจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้ของผลประกอบการงวดวันที ่1 มกราคม 2562 ถงึ 30 มถิุนายน 2562 จ่ายไปแลว้เมือ่

วนัที ่28 ตลุาคม 2562 
** เป็นจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้ของผลประกอบการงวดวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 ถงึ 31 ธันวาคม 2562 จา่ยไปแลว้เมือ่

วนัที ่30 เมษายน 2563 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 

 
วาระที ่5   พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

 
 

1. ตามขอ้บังคับขอ้ 18. ของบรษัิทกําหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทุกปีกรรมการของบรษัิทตอ้ง
ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ในสาม ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่งไมอ่าจแบ่งได ้
พอดหีนึง่ในสาม ก็ใหใ้ชจํ้านวนทีใ่กลเ้คยีงกัน  ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 มี
จํานวนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายศุภเดช พูนพพัิฒน์, นางวณีา อรัญญเกษม 
และนายสมเกยีรต ิมรรคยาธร   

2. ในรอบปี 2562 ระหว่างวันที ่1 มกราคม 2562 ถงึ 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่่านมา คณะกรรมการมกีาร
ประชมุตามวาระปกต ิจํานวน 12 ครัง้ โดยรายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการทัง้ 3 ทา่น สรปุ
ไดด้ังนี ้
 

รายชือ่ ตําแหน่ง 
การเขา้รว่ม

ประชมุทัง้หมด
(ครัง้) 

วาระการดํารง
ตําแหน่ง (ปี) 

1. นายศภุเดช พนูพพัิฒน ์ ประธานกรรมการ  
และ ประธานกรรมการกํากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี

11/12 8 

2. นางวณีา อรัญญเกษม* กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอสิระ* และ  
กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

11/12 3 

3. นายสมเกยีรต ิมรรคยาธร   กรรมการ  
กรรมการบรหิาร 
กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี
และ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่

12/12 14 

 
หมายเหต ุ: *นางวณีา อรัญญเกษม ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระเป็นเวลา 3 ปี (นับจากปี 2560)  
 

3. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ผูท้ีไ่ดรั้บการสรรหาตอ้งสําเร็จการศกึษาไมตํ่่ากว่า
ระดับปรญิญาตร ีและไดรั้บการคัดเลอืกจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนของบรษัิท 

4. คํานยิามและคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
บรษัิท ปทุมไรซมลิ แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) ไดกํ้าหนดนิยามกรรมการอสิระไว ้ซึง่เท่ากับ
ขอ้กําหนดขัน้ตํ่าทีค่ณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระมดีังนี ้
4.1 ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ 

บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ  ทัง้นี้ ใหนั้บรวม
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

4.2 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืน
ประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืของผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่าสองปีกอ่นวันแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระ
เคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการ  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ 
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4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่สมรส พีน่อ้ง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น กรรมการ 
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4.4 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช ้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ ีอํานาจ
ควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแตง่ตัง้ 

4.5 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ  และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น
ของสํานักงานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ
ดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแตง่ตัง้ 

4.6 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรือที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิทฯ บรษัิท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ  และไมเ่ป็น
ผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แตจ่ะได ้
พน้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแตง่ตัง้ 

4.7 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้ เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซ ึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

4.8 ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขันทีม่นัียกบักจิการกบับรษัิทฯ หรอื
บรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกันและเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4.9 ไม่มธีุรกจิหรอืสว่นร่วมในการบรหิารงาน หรอืมผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งอันอาจมผีลกระทบต่อ
การตัดสนิใจโดยอสิระ  ไม่มลีักษณะอืน่ใดที่ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระ
เกีย่วกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 
วาระการดาํรงตาํแหนง่ 
มวีาระการดํารงตําแหน่งตดิตอ่กนัไดไ้มเ่กนิ 9 ปี ตัง้แตปี่ 2559  
  

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน     
แลว้เห็นว่า กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระไดแ้ก ่นายศุภเดช พูนพพัิฒน์, นางวณีา อรัญญเกษม และ
นายสมเกยีรต ิมรรคยาธร  เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ นายศภุเดช พนูพพัิฒน,์              
นางวณีา อรัญญเกษม และนายสมเกยีรต ิมรรคยาธร กลับเขา้เป็นกรรมการต่อไปอกี ซึง่กรรมการที่
เสนอชือ่ทัง้ 3 ท่าน มคีุณสมบัตคิรบถว้นตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มคีวามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษัิท สามารถทีจ่ะชว่ยพัฒนา
บรษัิทได ้เหมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการของบรษัิท โดยเห็นว่าการเลอืกตัง้ นายสมเกยีรต ิมรรคยาธร 
เป็นกรรมการในบรษัิทซึง่ประกอบกจิการเชน่เดยีวกับบรษัิทในฐานะผูแ้ทนของบรษัิท การเลอืกตัง้
บคุคลดังกลา่วไมทํ่าใหบ้รษัิทเสยีหาย 
 
 ทัง้นี้ การเลือกตัง้บุคคลดังกล่าวเขา้เป็นกรรมการของบรษัิทไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง       
ของคณะกรรมการบริษัทแลว้ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท                    
ส่วน นางวีณา อรัญญเกษม ที่เสนอชือ่เลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระนั้น นางวีณา อรัญญเกษม             
ไดดํ้ารงตําแหน่งกรรมการอสิระของบรษัิทมาแลว้เป็นเวลา 3 ปี กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ
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อกีวาระหนึง่ ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่บคุคลดังกล่าวทีเ่สนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระมี
ความเชีย่วชาญในหนา้ที่ของกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอสิระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้ง จงึเสนอให ้นางวีณา อรัญญเกษม ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระของบรษัิท
ต่อไปอกีเป็นเวลา 2 ปี โดยจะครบวาระในปี พ.ศ. 2565 และเมือ่ครบวาระจะรวมการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอสิระของ นางวณีา อรัญญเกษม เป็น 6 ปี   
 
 โดยผูท้ี่กรรมการเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการ มีประวัตแิละ
คณุสมบตั ิปรากฏตามเอกสารแนบ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 

 
ประวตัแิละคณุสมบตักิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

เลอืกต ัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 
 

 

 

 
นายศภุเดช  พูนพพัิฒน ์
 

ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 อาย ุ            70  ปี   

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ    วนัที ่25 ตลุาคม 2554 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ        8  ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการ 

 

ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น :  การบรหิารจัดการดา้นธรุกจิการเงนิ ธรุกจิโรงแรม และธรุกจิอสงัหารมิทรัพย ์

คณุวฒุกิารศกึษา  - Master of  Science, University of Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมรกิา   

     - พาณชิยศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

     - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท) ปี 2552 

ประวตักิารอบรมเกีย่วกบักรรมการ: สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 

 - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2555 

 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP)  ปี 2555 

 - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2555 

ประสบการณ์การทํางาน 

    กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 4 บรษัิท) 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

  บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

3 ธ.ค.62 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบรหิาร  

  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการใหญ ่บรษัิท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
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2550 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบรหิาร  

  บรษัิท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 

2555 – 2560 ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

2550 – 2561  กรรมการ โรงแรม รอยัลออคดิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

2546 – 2561 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2555 รองประธานกรรมการ บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

2545 – 2558 กรรมการสรรหา และพจิารณาคา่ตอบแทน บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน)  

 

    กจิการทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 6 บรษัิท) 

 25 ก.ย. 62 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษัิท ธนชาตประกนัภัย จํากัด (มหาชน)  

 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สยามพวิรรธน ์โฮลดิง้ จํากดั 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  
บรษัิท ธนชาตประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

2548 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  
   ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค รสีอรท์ จํากัด (มหาชน) 

2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สยามพวิรรธน ์จํากัด 
2550 – 2561 กรรมการ บรษัิท ไทย รอยัล ออคดิ เรยีล เอซเทท จํากัด 

 

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไมม่-ี 
 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  -ไมม่-ี (ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวันที ่19 มถินุายน 2563) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  -ไมม่-ี  
 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2562 

- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11/12 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 91.67) 
- การประชมุคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี    1/1  ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 
 

ประวตัแิละคณุสมบตักิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เลอืกต ัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 

  

  

 
นางวณีา  อรัญญเกษม  
 

กรรมการอสิระ  / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

อาย ุ            58  ปี   

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ    วนัที ่21 กมุภาพันธ ์2560 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ       3  ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น : ดา้นบรหิารจัดการ ดา้นบรหิารกลยุทธ ์ดา้นบรหิารทรัพยากรบคุคล 
                                        ดา้นสือ่สารมวลชน และดา้นวทิยากรพัฒนาผูนํ้าและการบรหิารจัดการ 

คณุวฒุกิารศกึษา - ปรญิญาโท สาขาการตลาด มหาวทิยาลัยโมนาซ เมลเบริน  ประเทศออสเตรเลยี 

- ปรญิญาตร ีสาขาการตา่งประเทศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตักิารอบรมเกีย่วกบักรรมการ: สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (FSE) 6/2010 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 212/2015 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 114/2015 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 26/2017 

 - หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD)  35/2018     

 - หลกัสตูร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 3/2018 

                   - หลกัสตูร Board Matters and Trends (BMT) 8/2019 

ประสบการณ์การทํางาน         

     กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 1 บรษัิท) 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี

   บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด (มหาชน) 

2557 - 2560 กรรมการบรหิาร  

   บรษัิท ออรจิิน้ พร๊อพเพอรต์ี ้จํากดั (มหาชน)  
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    กจิการทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 2 บรษัิท) 

 2561 – ปัจจบุนั   กรรมการ บรษัิท ธรีา อนิเตอรเ์นชัน่แนล คอนซลัติง้ จํากดั 

 2554 – ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท วนัคลกิ (ไทยแลนด)์ จํากดั 

 2543 – 2555 SVP Mall & Media Management  

บรษัิท เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิแทม จํากดั (เทสโก ้โลตสั) 

 

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไมม่-ี 
 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  -ไมม่-ี  (ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่19 มถินุายน 2563) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  -ไมม่-ี       
 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2562 

- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11/12 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 91.67) 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 11/12 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 91.67) 

- การประชมุคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี    1/1  ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร    1/1  ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

 

หมายเหต ุ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่บุคคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่าง
เป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 
 

ประวตัแิละคณุสมบตักิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เลอืกต ัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 

 

 
 

 

นายสมเกยีรต ิมรรคยาธร 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี/  

กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 

อาย ุ            54  ปี   

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ วนัที ่25 ตลุาคม 2548 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ        14  ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการ  

 

ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น : ดา้นการเงนิ ดา้นการตลาด  ดา้นบรหิารจัดการ ดา้นบรหิารกลยุทธ ์ ดา้นกฎหมาย  

ดา้นบรหิารจัดการความเสีย่งองคก์ร ดา้นอตุสาหกรรม และดา้นเทคนคิวศิวกรรม 

คณุวฒุกิารศกึษา - Master in Marketing มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตักิารอบรมเกีย่วกบักรรมการ: สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
- TMB Lean Six Sigma Blue Belt 2015 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2550 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549    
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์สถาบันวทิยาการการคา้ (TEPCoT) 
- หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
   สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ   

ประสบการณ์การทํางาน  

    กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 1 บรษัิท) 

  2548 - ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการบรหิาร และ กรรมการผูจั้ดการใหญ ่
บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

  2559 - ปัจจบุนั กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี  
    บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 
  2544 – 2547 ผูอํ้านวยการฝ่ายขายและการตลาด  

บรษัิท แอด๊วานซ ์อะโกร จํากัด (มหาชน)  
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 กจิการทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน (ปัจจบุนั 12 บรษัิท) 

 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค ฟู้ด เซอรว์สิ จํากดั 
 2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจขา้ว สํานักงานคณะกรรมการตรวจขา้ว สภาหอการคา้ไทย 
 2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย 

2557 – ปัจจบุนั  นายกกติตมิศกัดิ ์สมาคมผูป้ระกอบการขา้วถงุไทย 
 2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร และเลขาธกิาร สมาคมผูส้ง่ออกขา้วไทย 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค เรสเตอรองท ์กรุ๊ป จํากดั 
 2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร  
   บรษัิท เอ็ม บ ีเค ฟู้ด ไอแลนด ์จํากัด 
   บรษัิท เอ็ม บ ีเค ฟู้ด แอนด ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากัด  
 2551 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท อนิโนฟู้ด (ไทยแลนด)์ จํากดั 
 2548 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท พ ีอาร ์จ ีพชืผล จํากดั    
 2548 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท สมีาแพค จํากดั     
 2548 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท ราชสมีาไรซ ์จํากดั 

2557 – 2558 อนุกรรมการอนุญาโตตลุาการ สภาหอการคา้ไทย 
2554 – 2557  นายกสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถงุไทย 

 2544 – 2547 รองกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไฮเทค เปเปอร ์จํากัด  
 2542 – 2544 ประธานฝ่ายการตลาด และ รักษาการกรรมการผูจั้ดการ    
   บรษัิท เจ แอนด ์เจ มารนี ฟู้ด จํากัด     
 2530 – 2542 ผูจั้ดการทัว่ไป บรษัิท ไอซซี ีคอสมอส จํากดั 

 

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไมม่-ี 
 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  -ไมม่-ี  (ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่19 มถินุายน 2563) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  เป็นนอ้งชายของภรรยานายสเุวทย ์ธรีวชริกลุ 
   

การเขา้รว่มประชุมในปี 2562 

- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 12/12 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี    1/1  ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12/12 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

 

หมายเหต ุ เป็นกรรมการในบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม ซึง่ประกอบกจิการเชน่เดยีวกับบรษัิทไม่ทําใหบ้รษัิท
เสยีหาย  
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 

 
วาระที ่6  พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการของบรษิทั และบําเหน็จกรรมการ 

 

ขอ้มูลคา่ตอบแทนทีบ่รษิทัจา่ยใหก้รรมการ ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 

รายการ เบีย้กรรมการ 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) รวม (บาท) 

สทิธแิละ
ประโยชนอ์ืน่ๆ 

(บาท) 

คณะกรรมการ 1,518,000.-  1,476,750.- 2,994,750.- 220,737.08 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 660,000.-  646,250.- 1,306,250.-  -  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 
- 220,000.- 220,000.-  -  

รวม 2,178,000.- 3,399,000.- 5,577,000.- 220,737.08 

 
รวมเบีย้กรรมการและเบีย้ประชุม 5,577,000.- บาท สทิธแิละประโยชนอ์ืน่ๆ 220,737.08 บาท 

 
*  ขอ้มูลคา่ตอบแทนกรรมการ ต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2563 ถงึวนัที ่31 เมษายน 2564  
    ทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 อนุมตั ิ

 

รายการ 
เบีย้

กรรมการ 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) 

สทิธแิละ
ประโยชน์

อืน่ๆ (บาท) 
รวม 

(บาท) 

คณะกรรมการ 759,000 759,000 500,000 2,018,000 

คณะกรรมการบรหิาร - 528,000 - 528,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 330,000 330,000 - 660,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

- 110,000 - 110,000 

สาํรองคา่ตอบแทนกรรมการ   184,000  184,000 

รวม 1,089,000 1,911,000 500,000 3,500,000 

 
ประวตักิารจา่ยบําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2560 -2562 

 

บําเหน็จกรรมการ (บาท) 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 
ปีทีเ่สนอ ปี 2561 ปี 2560 

3,700,000.- 3,600,000.- 3,450,000.- 

 
หมายเหต ุ: การพจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ๆ 

ไดผ้า่นการพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทกุครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 

 
วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนสนิจา้งของผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2563 

 
• อนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบริษัท สํานักงาน อวีาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัทฯ สําหรับปี 2563           

โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชแีละเลขทะเบยีนดงัตอ่ไปนี ้
 

ลําดับที ่ ชือ่ – สกลุ 
เลขที่

ใบอนุญาต 
จํานวนปีทีส่อบบญัชใีหก้ับบรษัิท 

1 นางกิง่กาญจน ์ อัศวรังสฤษฎ ์ 4496 1 ปี (สาํหรับปีสิน้สดุ 31 ธ.ค. 2562) 

2 นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์ 3972 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท 

3 นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสริกิลุ 4807 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท 

4 นางสาวสมุนา  พันธพ์งษ์สานนท ์ 5872 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท 

 
โดยคนหนึ่งคนใดเป็นผูส้อบบัญชมีีอํานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทสําหรับ             

ปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ขา้งตน้นัน้ ยังเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทย่อย
และบรษัิทร่วม  

 
• จํานวนสนิจา้งของผูส้อบบญัช ี

 สําหรับงบการเงนิปี 2563 บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด  ไดเ้สนอค่าตอบแทนการสอบบัญชสีําหรับ
บรษัิทเป็นเงนิ 1,150,000 บาท (หนึ่งลา้นหนึ่งแสนหา้หมืน่บาทถว้น) โดยเปรียบเทยีบค่าตอบแทนการสอบ
บญัชกีบัปีกอ่น ดงันี ้
  

คา่ตรวจสอบบญัช ี
สําหรบัปีส ิน้สดุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
สําหรบัปีส ิน้สดุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ไตรมาสที ่1 166,666.67 166,666.67 

ไตรมาสที ่2 166,666.67 166,666.67 

ไตรมาสที ่3 166,666.67 166,666.67 

คา่ตรวจสอบประจําปี 650,000.- 650,000.- 

รวม 1,150,000.- 1,150,000.- 
 

• ความสมัพนัธก์บับรษิทั 
ผูส้อบบัญชทีีเ่สนอใหแ้ต่งตัง้ ไม่มคีวามสัมพันธ ์และหรือไม่มสี่วนไดเ้สยีใดๆ กับบรษัิท บรษัิทย่อย 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างไร 
 

 



  

  

- 57 - 

• การเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) บริษัท                   

จงึแตง่ตัง้ใหบ้รษัิท สาํนักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วมในปี 2563  
บรษัิทมกีารวางแผนและจัดประชมุกอ่นการเขา้ตรวจสอบบญัช ีและประสานงานกบัผูส้อบบัญชหีลักของ

บรษัิท และผูส้อบบัญชขีองบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วมนัน้สงักัดสํานักงานสอบบัญชเีดยีวกัน เพือ่ทีจ่ะทําใหม้ั่นใจ
ไดว้า่ งบการเงนิถกูจัดทําไดท้นัตามกําหนดเวลา 
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ขอ้บงัคบั 

ของ 

บรษิทั ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

     

 

 

หมวดที ่ 6 

การประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายใน 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้สดุของ
รอบปีบญัชขีองบรษัิท  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากนีใ้หเ้รยีกวา่การประชมุวสิามัญ 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 

            ผูถ้อืหุน้รวมกันนับจํานวนไดไ้มน่อ้ยกวา่  1  ใน  5  ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้
ไม่นอ้ยกว่า  25  คน  ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า  1  ใน  10  ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมด        
จะเขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แตต่อ้งระบุ
เหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักลา่วดว้ย  ในกรณีเชน่นี ้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ี
การประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน  1  เดอืน  นับแตว่นัไดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ 33. กจิการอนัทีป่ระชมุสามัญประจําปีพงึกระทํามดีงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา 

(2) อนุมัตงิบดลุและบัญชกํีาไรขาดทนุ 

(3) อนุมัตจัิดสรรเงนิกําไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษัิท 

 

ขอ้ 34. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้  ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุ  ระบสุถานที ่ วัน  เวลา  ระเบยีบวาระ
การประชมุ  และเรือ่งทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุ  โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เรือ่งใดเป็นเรือ่งทีเ่สนอเพือ่ทราบ  เพือ่อนุมัต ิ 
หรอืเพื่อพจิารณา  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งนัน้ ๆ (ถา้ม)ี  และรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งตาม
สมควร  และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีน  พรอ้มกบัเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งไม่นอ้ยกวา่  7  วนั  กอ่นวนัประชมุ 
และโฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนั 3 วนั  กอ่นวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่  3  วนั   

 

ขอ้ 35. ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้อืหุน้แทนกันก็ได ้ 
โดยทําเป็นหนังสอืตามแบบที่กฎหมายกําหนด  และใหผู้รั้บมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ  หรือผูซ้ ึ่ง
ประธานกรรมการกําหนด  ณ  สถานทีป่ระชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะจะเขา้ประชมุ 
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ขอ้ 36. ในการประชุมผูถ้อืหุน้  ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี  มาประชุมไม่นอ้ยกว่า  25  คน  
หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด  แลว้แตจํ่านวนใดจะนอ้ยกวา่กัน  และตอ้งมหีุน้นับรวมกัน
ไดไ้มน่อ้ยกวา่  1  ใน  3  ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด  จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด  เมือ่ลว่งเวลานัดไปแลว้ถงึ  1  ชั่วโมง  จํานวนผูถ้อืหุน้
ซึง่เขา้มาร่วมประชมุไม่ครบองคป์ระชมุทีกํ่าหนดไว ้ ถา้การนัน้ไดป้ระชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ  ใหก้ารประชมุ
เป็นอันระงับไป  แต่ถา้การประชมุนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ  ใหนั้ดประชมุใหม่  และ     
สง่หนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่  7  วันกอ่นวนัประชมุ  ในการประชมุครัง้หลังนี้ไมบ่ังคับ
วา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

ขอ้ 37. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถ้ือหุน้  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ          
ไม่สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  
หรอืมแีตไ่ม่อยู่ในทีป่ระชมุ  หรอืไม่สามารถปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้ ใหท้ีป่ระชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็น
ประธานในทีป่ระชมุ 

 

ขอ้ 38. ประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  มหีนา้ทีค่วบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทวา่ดว้ยการ
ประชุม(ถา้ม)ี และใหก้ารประชุมดําเนินไปตามลําดับระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุม  เวน้แต ่       
ทีป่ระชมุจะมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่  2  ใน  3  ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ  ใหเ้ปลีย่นลําดบัวาระ 

 

ขอ้ 39. การวนิจิฉัยชีข้าดหรอืลงมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหก้ระทําโดยการออกเสยีงลงคะแนน  และไม่วา่การออกเสยีง
ลงคะแนนนัน้จะกระทําดว้ยวธิใีด  ใหนั้บหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีงเสมอ  ในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานใน
ทีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าดได ้ แมว้า่จะมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทก็ตาม 

  ผูถ้ือหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องทีท่ี่ประชมุจะลงมต ิผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มีสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว   เวน้แต่การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ใหอ้อกเสยีงลงคะแนนได ้             
โดยไมม่ขีอ้หา้ม 



- 60 -



- 61 - 

 
 
 

เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุม 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปนีก้อ่นเขา้รว่มประชมุ (แลว้แตก่รณี) 

 

1.     ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

       1.1  กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง  ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหซ้ ึง่ปรากฏรปูถา่ยของผูถ้อืหุน้และยังไมห่มดอาย ุ    

              เชน่  บัตรประจําตัวประชาชน  ใบอนุญาตขับรถ หรอืหนังสอืเดนิทาง 

       1.2  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

              (ก)  หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ 

                     ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

              (ข)  สําเนาภาพถา่ยเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม  1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉันทะไดล้งชือ่  

                     รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

              (ค)  เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

 

2.    ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล 

       2.1  กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

              (ก)  เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

              (ข)  สําเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซ ึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล  พรอ้ม  

                     ทัง้ประทับตราสําคัญ (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมอํีานาจกระทําการแทนนติ ิ   

                     บคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

       2.2  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

              (ก)  หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ  ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่     

                     ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

              (ข)  สําเนาภาพถา่ยหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซ ึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล พรอ้ม  

                     ทัง้ประทับตราสําคัญ (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบ ฉันทะมอํีานาจ  

                     กระทําการแทนนติบิคุคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

              (ค)  เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

 

3.    ผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัต ัง้ข ึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

      ใหนํ้าความใน ขอ้ 1.  และ  ขอ้ 2. มาใชบั้งคับโดยอนุโลมกับผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้รว่มประชมุ  ซึง่มไิดม้สีัญชาตไิทยหรอืซึง่เป็น  

       นติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณ ี ทัง้นี ้ภายใตบั้งคับดังตอ่ไปนี ้

              (ก)  หนังสอืรับรองการเป็นนติบิคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยสว่นราชการของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้ตัง้อยูห่รอื  

                     โดยเจา้หนา้ทีข่องนติบิคุคลนัน้ก็ได ้ทัง้นี ้จะตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับ  ชือ่นติบิคุคล  ผูม้อํีานาจลงลายมอืชือ่ผกูพัน        

                     นติบิคุคลและเงือ่นไขหรอืขอ้จํากัดอํานาจในการลงลายมอืชือ่  ทีตั่ง้สํานักงานใหญ ่

(ข)   เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนติบิคุคลนัน้ 

          รับรองความถกูตอ้งของคําแปล พรอ้มทัง้ประทับตราสําคัญ (ถา้ม)ี 

 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนและยืน่เอกสารหลักฐานเพือ่การตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุกอ่นเวลาประชมุไดตั้ง้แตเ่วลา  

12.00 น. จนกระทั่งเลกิการประชมุของวันที ่3 สงิหาคม 2563 

 

อนึง่  หนงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้ เป็นแบบการมอบฉนัทะทีก่ําหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีด

ชดัเจนตายตวั  (แบบ ข)    
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ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้  

 

 1. ชือ่ : ดร.พรสริ ิ ปณุเกษม 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 68  ปี 

  ทีอ่ยู ่ : 208/ 5  ห มู่ ที่  18  ถ น น ปร ะชาชื่น           
แขวงลาดยาว  เขตจตจัุกร  กรุงเทพฯ 
10900 

  การมสีว่นไดเ้สยี : - ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทน 

  ในวาระการประชมุ   คณะกรรมการของบรษัิท และ บําเหน็จ 

       กรรมการ 

      

      

 

 

 2. ชือ่ : รองศาสตราจารย ์ดร.สาธติ  พะเนยีงทอง 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 67  ปี 

  ทีอ่ยู ่ : 9/5 หมู่ที ่2 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

  การมสีว่นไดเ้สยี : - ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทน 

  ในวาระการประชมุ   คณะกรรมการของบรษัิท และ บําเหน็จ 

     กรรมการ 

 

 

 

 3. ชือ่ : นางวณีา อรัญญเกษม 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 58  ปี 

  ทีอ่ยู ่ : 919 หมู่ 9 หมู่บา้นลว้นพฤกษาเลควิว 
ซอยเทพา รักษ์  96 ถนนเทพา รัก ษ์   
อําเภอเมอืง จังหวดัสมทุรปราการ 10270 

  การมสีว่นไดเ้สยี : - ในวาระที ่5  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ 

  ในวาระการประชมุ   แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ   

    - ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทน 

     คณะกรรมการของบรษัิท และ บําเหน็จ 

     กรรมการ 
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การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) สําหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจําปี 2562 
 
 
 ตามที่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษัิทศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด           
ในฐานะนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ไดพั้ฒนาระบบเพือ่ใหบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ส่งเอกสาร
ประกอบการประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานประจําปีในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสผ์่านรหัสควิอาร ์(QR Code) ใหผู้ถ้อื
หุน้สามารถเรยีกดูขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผ่าน QR Code ตาม
ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 
สําหรบัระบบปฏบิตักิาร iOS 
 1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศัพทเ์คลือ่นที ่
 2. สแกน (หันกลอ้งถา่ยรปูบนโทรศัพทเ์คลือ่นทีส่อ่งไป) ที ่QR Code 
 3. หนา้จอจะมขีอ้ความแจง้เตอืน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดูขอ้มูล

เอกสารประกอบการประชมุ 
 หมายเหต ุ: กรณีที่ไม่มขีอ้ความ (Notification) บนโทรศัพทเ์คลือ่นที ่ผูถ้ือหุน้สามารถสแกน  

QR Code จากแอปพลิเคชัน  (Application)  อื่นๆ  เช่น  QR CODE READER, 
Facebook และ Line เป็นตน้  

 
สําหรบัระบบปฏบิตักิาร Android 
 1. เปิดแอปพลเิคชนั (Application) QR CODE READER, Facebook หรอื Line 
  ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
  -  เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพือ่น) 
  -  เลอืก QR Code 
  -  สแกน QR Code 
 2. สแกน QR Code เพือ่ดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชมุ 
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มาตรการและแนวทางปฏบิตัตินสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 
กรณีการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 ตามทีส่ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงดําเนนิ
อย่างต่อเนื่อง บรษัิท ปทุมไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด (มหาชน) มคีวามหว่งใยและใสใ่จต่อสขุภาพของ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ  จงึขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวทางปฏบิตัใินการประชมุ ดังนี ้

1. เนือ่งจากบรษิทั ปทุมไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) “PRG” สามารถจดัทีน่ ัง่
ประชุมไดไ้มเ่กนิ 200 ทีน่ ัง่ ตามแบบปฏบิตัใินการจดัประชุมของศนูยบ์รหิารสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) จงึขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้
มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของ PRG แทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง  

เพือ่ป้องกันและลดโอกาสเสีย่งจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา COVID-19 และเพือ่สุขอนามัย
ของผูถ้อืหุน้ PRG ขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ PRG เขา้ประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน โดยสามารถสง่หนังสอืมอบฉันทะและหลักฐานใสซ่อง ซึง่จัดสง่ไปพรอ้ม
กบัหนังสอืเชญิประชมุ 

 
2. ขอแจง้ช่องทางการส่งคําถามล่วงหนา้  โดยผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะส่งคําถามล่วงหนา้ 

สามารถกระทําผา่นชอ่งทางดงันี ้

2.1 ส่งมาพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ โดยใส่ซองซึง่ไดส้่งมาพรอ้มกันหนังสอืเชญิประชุมนี้
มายงับรษัิท บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) เลขที ่88 หมู ่2 ถนนตวิา
นนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  (แผนกกํากับดูแล
กจิการ) 

2.2 สง่มาทาง E-Mail : secretary.prg@patumrice.co.th 

2.3 โทรสารหมายเลข 0-2501-2176 
 
3. กรณีทีผู่ ้ถ ือหุ ้นยงัคงประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้นตนเอง PRG ขอความร่วมมือและ            

ขอทําความเขา้ใจมายงัผูถ้อืหุน้ ถงึแนวทางการดําเนนิการจดัประชุมของ PRG เพือ่
ป้องกนัและลดโอกาสเสีย่งตอ่การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา COVID-19 ดงันี ้

3.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งตอบแบบคดักรองตนเองกอ่นเขา้ในบรเิวณสถานทีจั่ดประชมุ 

3.2 PRG จะจัดจุดคดักรองตามแนวปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค บรเิวณหนา้หอ้งประชุม 
ทัง้นี้ ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ี่มีความเสี่ยงหรือผูท้ี่มีอาการเกี่ยวกับทางเดนิหายใจ PRG             
ขอสงวนสทิธไิมอ่นุญาตใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามเสีย่งดังกลา่วเขา้
ไปในหอ้งประชมุ (ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่
หรอืกรรมการอสิระของ PRG เขา้ร่วมประชมุแทนได)้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจ
เอกสารจดุลงทะเบยีน จะเวน้ระยะหา่ง 1.5 เมตร 

3.3 ผูร้ว่มการประชมุจะถกูเชญิใหน่ั้งโดยมรีะยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ทีเ่หมาะสม  
โดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อีอ้ย่างนอ้ย 2 เมตร ซึง่จะทําใหม้จํีานวนทีน่ั่งในหอ้งประชุม
จํากดั และเมือ่ทีน่ั่งทีจั่ดใหเ้ต็มแลว้  ทา่นผูถ้อืหุน้จะไมส่ามารถเขา้พืน้ทีก่ารประชมุเพิม่เตมิ
ได ้ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนน จงึขอความร่วมมือผูถ้ือหุน้ที่จะมา
ประชมุดว้ยตนเอง โปรดมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของ PRG เขา้รว่มประชมุแทน 

 

mailto:secretary.prg@patumrice.co.th
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3.4 PRG จะดําเนนิการทําความสะอาดสถานทีจั่ดการประชมุดว้ยแอลกอฮอลก์อ่นเริม่การประชมุ 

3.5 ขอความรว่มมอืผูเ้ขา้รว่มประชมุเตรยีมหนา้กากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาทีเ่ขา้ร่วม
ประชมุ 

3.6 เพื่อลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาดจงึไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับผูเ้ขา้ร่วมประชมุ
สําหรับสอบถามในที่ประชุม แต่จะจัดเตรียมกระดาษใหผู้เ้ขา้ประชุมสอบถามโดยขอส่ง
คําถามใหแ้กเ่จา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ จัดสง่คําถามแกป่ระธานกรรมการตอ่ไป 

3.7 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป  หรือมีขอ้กําหนดจากหน่วยราชการเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัการจัดประชมุผูถ้อืหุน้ PRG จะแจง้ใหท้า่นทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท   

      https://investor-th.patumrice.co.th/ir_contact.html 

 
 ทัง้นี้  หากมผีูเ้ขา้ร่วมเป็นจํานวนมากหรอืมาพรอ้มกนัหลายท่าน  อาจทําใหเ้กดิความลา่ชา้ในการคัด
กรองและลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ  บรษัิทฯ ตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี ้  
 

 

https://investor-th.patumrice.co.th/ir_contact.html



