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ที ่ปท.สนก.024/2564 

  วันที ่23 เมษายน 2564 
 
เรือ่ง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 
 

เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน)  
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

1.1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563  
 (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

1.2. รายงานประจําปีพรอ้มงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดลุ) และงบกําไรขาดทนุประจําปี 2563 
รวมถงึนโยบายการจา่ยปันผล ขอ้มลูการจา่ยเงนิปันผล ในรปูแบบรหัสควิอาร ์(QR Code) 
และรายงานสรปุขอ้มลูทางการเงนิทีสํ่าคญัประจําปี 2563  
(เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่2 และ 3)  

1.3. ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2561 - 2563 
      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่4)    
1.4. ขอ้มลูกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เขา้เป็น  

 กรรมการตอ่ไป (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
1.5.  ขอ้มลูการจา่ยคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนแ์กค่ณะกรรมการตา่งๆ 
      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่6) 
1.6.  ขอ้มลูผูส้อบบญัช ีและคา่สอบบญัชปีระจําปี 2564 (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่7) 
       

2. เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 
2.1. ขอ้บงัคับบรษัิทในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  
2.2. แผนทีข่องสถานทีจั่ดประชมุ 
2.3.  เอกสารหลักฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชมุ 
2.4.  ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 
2.5.  ขัน้ตอนการใชร้หัสควิอาร ์(QR Code) สําหรับดาวนโ์หลดรายงานประจําปี 2563  
2.6.  ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์Inventech Connect 
2.7. หนังสอืมอบฉันทะ 
 

ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ปทุมไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด (มหาชน) ("บรษัิทฯ") ครัง้ที ่
4/2564 (พเิศษ) เมือ่วันที ่19 เมษายน 2564 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ในรูปแบบ
การประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) ในวันพฤหัสบดทีี ่13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. จากหอ้ง
ประชุมของบรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) เลขที่ 444 ชัน้ 8 อาคาร เอ็ม บ ีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท          
แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรงุเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดังตอ่ไปนี ้
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วาระที ่1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บรษัิทฯ ไดจั้ดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 เมือ่วันที ่3 สงิหาคม 2563 
ซึง่ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามวาระทีกํ่าหนดในหนังสอืเชญิประชมุ โดยบรษัิทฯ ไดส้ง่สําเนารายงาน
การประชมุดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย
กําหนด อกีทัง้ไดเ้ผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบรษัิท (www.patumrice.co.th) แลว้ รายละเอยีดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่13-41 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจําปี 2563 ดังกลา่ว  
 

วาระที ่2 รายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทัสําหรบัรอบปีบญัช ี2563 เพือ่ทราบ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ผลการดําเนินงานประจํา ปีของบริษัท ตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 –                  
31 ธันวาคม 2563 ไดนํ้าส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ และจะไดนํ้าเสนอ         
ในรายงานประจําปีพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของบรษัิท ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 
2563 – 31 ธันวาคม 2563 ใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบ ซึง่ในวาระนีจ้ะไมม่กีารลงมตแิตอ่ยา่งใด  
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรบัรอบปีบญัชี          
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล    ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบรษัิท 
กําหนดใหต้อ้งมกีารจัดทํางบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชขีอง
บรษัิท และจัดใหผู้ส้อบบัญชตีรวจสอบกอ่นนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิซึง่งบแสดงฐานะการเงนิ
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะแสดงไวใ้นรายงานประจําปี              
โดยไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีละรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้คณะกรรมการ        
บรษัิทแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญช ีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี
โดยไมม่เีงือ่นไขแลว้ 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกําไร งดการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2563 และรบัทราบ                   
การจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 
และขอ้บังคับของบรษัิท กําหนดใหก้ารจ่ายเงนิปันผลตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทตอ้งจัดสรร
เงนิกําไรสทุธปิระจําปีส่วนหนึง่ไวเ้ป็นทุนสํารอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหักดว้ยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมจํีานวนไม่นอ้ยกว่าจํานวนทีก่ฎหมายกําหนด คอื 
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รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ในปีบัญชตีัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิท        
มกํีาไรสุทธ ิภายหลังชําระภาษีแลว้ จํานวน 385,177,749 บาท (สามรอ้ยแปดสบิหา้ลา้นบาทหนึง่แสนเจ็ด
หมืน่เจ็ดพันเจ็ดรอ้ยสีส่บิเกา้บาทถว้น) ซึง่บรษัิทมเีงนิสํารองจํานวน 90,000,000 บาท (เกา้สบิลา้นบาทถว้น) 
ตามทีก่ฎหมายกําหนดแลว้ จงึไม่ตอ้งจัดสรรกําไรสุทธไิวเ้ป็นทุนสํารองอกี รายละเอยีดปรากฏตามเอกสาร
ประกอบการพจิารณา หนา้ที ่42 

เนื่องจากคณะกรรมการบรษัิท มมีตอินุมัตใิหเ้ลือ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 จากเดมิ  
ทีกํ่าหนดไวใ้นวันพุธที ่21 เมษายน 2564 ออกไปกอ่น  ดังนัน้ เพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จาก
การเลื่อนการประชมุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2564 (พเิศษ) เมือ่วันที ่19 เมษายน 
2564 จงึมมีตอินุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล จากผลการดําเนนิงานงวดวันที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึวันที ่
31 ธันวาคม 2563 แทนการจ่ายเงนิปันผลประจําปี ในอัตรา หุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิทัง้ส ิน้ 
240,000,000 บาท (สองรอ้ยสีส่บิลา้นบาทถว้น) โดยบรษัิทไดกํ้าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิปันผล 
(Record Date)  ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวันที่                
19 พฤษภาคม 2564  โดยการกําหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ที่มีสทิธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ดังกล่าว             
ไดเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท เมือ่ครัง้ที ่3/2564 เมือ่วันศกุรท์ี ่5 มนีาคม 2564 

ทั ้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ 0.40 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผล               
ระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถงึ วันที่ 30 มถิุนายน 2563 ในอัตราหุน้ละ           
0.25 บาท ซึง่ไดจ้่ายแก่ผูถ้อืหุน้ไปแลว้เมือ่วันที ่30 ธันวาคม 2563 รวมเป็นจํานวนเงนิ 150,000,000 บาท 
(หนึ่งรอ้ยหา้สิบลา้นบาทถว้น) ซึง่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจําปีสําหรับผลการดําเนินงาน งวดวันที่              
1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั ้งสิ้นจํานวน 
390,000,000 บาท (สามรอ้ยเกา้สบิลา้นบาทถว้น) หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 101.25 ของกําไรสทุธ ิ ซึง่เป็นไปตาม
นโยบายในการจา่ยเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธ ิ

 การจ่ายเงนิปันผลดังกล่าว จ่ายจากกําไรสะสมทีย่ังไม่ไดจั้ดสรรของกจิการทีต่อ้งเสยีภาษีเงนิได ้    
นติบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 25 ของกําไรสทุธ ิ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล               
ประจําปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2563              
ถงึ วันที ่30 มถิุนายน 2563 ในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท และจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนนิงาน
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถงึ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา หุน้ละ 0.40 บาท  ซึง่เมื่อรวมกันแลว้               
จะทําใหเ้งนิปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2563 มจํีานวนทัง้สิน้เท่ากับ 0.65 บาทต่อหุน้ คดิเป็นเงนิทัง้ส ิน้
จํานวน 390,000,000 บาท (สามรอ้ยเกา้สบิลา้นบาทถว้น) 
 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บังคับขอ้ 18 ของบรษัิทกําหนดใหใ้นการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ของทุกปี 
กรรมการของบรษัิทฯ ตอ้งออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ในสาม ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่ง
ไม่อาจแบ่งไดพ้อดหีนึง่ในสาม  ก็ใหใ้ชจํ้านวนทีใ่กลเ้คยีงกัน แต่ไม่เกนิหนึง่ในสาม  ซึง่การประชมุสามัญ  
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564  มจํีานวนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 3 ทา่น คอื  
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 นายสเุวทย ์ธรีวชริกลุ   รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / 

     กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี/รองประธานกรรมการบรหิาร 

 รศ.ดร.สาธติ พะเนยีงทอง  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /   

     ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / 

     ประธานกรรมการกํากบัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ / 

     กรรมการกํากบัดา้นบรหิารกลยทุธ ์/ กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 นายเกษมสขุ จงมัน่คง   กรรมการ / กรรมการกํากบัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ / 

           กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี  
 

 รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหนา้ที ่43 – 51 

 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดป้ระกาศบนเว็บไซดนั์กลงทุนสัมพันธข์องบรษัิท เพือ่เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคล  
ที่มคีุณสมบัตทิีเ่หมาะสม เพื่อคัดเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้ ตัง้แต่วันที่            
1 ตุลาคม 2563 ถงึ วันที ่31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่บคุคล หรอื วาระการประชมุ
เขา้มายังบริษัท จึงขอเสนอต่อผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                
โดยผูถ้อืหุน้สามารถแตง่ตัง้กรรมการทีค่รบวาระกลับเขา้มารับตําแหน่งตอ่อกีวาระได ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทนแลว้เห็นวา่ กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระไดแ้ก ่ นายสเุวทย ์ธรีวชริกลุ  รศ.ดร.สาธติ พะเนยีงทอง 
และ นายเกษมสุข จงมั่นคง เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาเลือกตัง้ นายสุเวทย์ ธีรวชริกุล               
รศ.ดร.สาธติ พะเนียงทอง และ นายเกษมสขุ จงมั่นคง กลับเขา้เป็นกรรมการตอ่ไปอกี ซึง่กรรมการทีเ่สนอชือ่
ทัง้ 3 ท่านมคีุณสมบัตคิรบถว้น ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มคีวามรูค้วามสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของบรษัิท สามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทได ้เหมาะสมทีจ่ะเป็น
กรรมการของบริษัท โดยเห็นว่าการเลือกตั ้ง  นายสุเวทย์  ธีรวช ิรกุล และ นายเกษมสุข  จงมั่นคง                         
โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทซึง่ประกอบกจิการเชน่เดยีวกบับรษัิทไมทํ่าใหบ้รษัิทเสยีหาย 

 

วาระที ่6  พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล คณะกรรมการบรษัิทฯ มนีโยบายและหลักเกณฑใ์หค้่าตอบแทนคณะกรรมการ 
และกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ และค่าบําเหน็จคณะกรรมการของบรษัิท อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบั
ภาระหนา้ที่ของกรรมการ ที่ตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามความคาดหวังของผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ และเป็น           
ไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่ทําใหบ้รษัิทตอ้งสรรหากรรมการทีม่ปีระสบการณ์ และมคีณุสมบัติ
เหมาะสม  รวมทัง้ มนีโยบายทีจ่ะกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการแตล่ะคน  ทีส่ะทอ้น  ภาระหนา้ที ่ และ 
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ความรับผดิชอบของแต่ละคน โดยเปรียบเทียบไดก้ับบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาด
ใกลเ้คียงกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดี ควรมีการทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจําทุกปี โดยปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมตทิี่ประชมุสามัญ        
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 เมือ่วันที ่3 สงิหาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการ

บรษัิท เห็นควรขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตเิงนิคา่ตอบแทนกรรมการ จํานวน 4,000,000 บาท (สีล่า้นบาท

ถว้น) และอนุมัตสิทิธปิระโยชน์ต่างๆ จํานวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) รวมเป็นเงนิค่าตอบแทนและ

สทิธปิระโยชน์ จํานวน 4,500,000 บาท (สีล่า้นหา้แสนบาทถว้น) แก่คณะกรรมการบรษัิท  คณะกรรมการ

บรหิาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดา้น
บรหิารกลยทุธ ์และคณะกรรมการกํากบัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมรีายละเอยีด ดังตอ่ไปนี ้

 
1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 
 1.1 คา่เบีย้กรรมการ 

- ประธานกรรมการ 13,750 บาท ตอ่คนตอ่เดอืน 
- รองประธาน   8,250 บาท ตอ่คนตอ่เดอืน 
- กรรมการ   6,875 บาท ตอ่คนตอ่เดอืน 

 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 
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 4. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  - ประธาน  27,500  บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 
  - กรรมการ  13,750  บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

                 5. คา่ตอบแทนคณะกรรมการกํากบัดา้นบรหิารกลยทุธ ์
  - ประธาน  27,500  บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 
  - กรรมการ  13,750  บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

                 6. คา่ตอบแทนคณะกรรมการกํากบัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  - ประธาน  27,500  บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 
  - กรรมการ  13,750  บาท ตอ่คนตอ่ครัง้ 

                 7. คา่ตอบแทนสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ คณะกรรมการบรษัิท 
- ประธานกรรมการ 50,000  บาท ตอ่คนตอ่ปี 
- รองประธาน 50,000  บาท ตอ่คนตอ่ปี 
- กรรมการ 50,000  บาท ตอ่คนตอ่ปี  

 อนุมัติค่าบําเหน็จใหแ้ก่คณะกรรมการ เป็นเงินจํานวน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น)            
โดยใหค้ณะกรรมการจัดสรรบําเหน็จจํานวนดังกลา่วกนัเอง    

 คณะกรรมการมนีโยบาย และหลักเกณฑใ์หค้่าตอบแทนแกค่ณะกรรมการ กรรมการชดุยอ่ยต่างๆ  
และค่าบําเหน็จคณะกรรมการ อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ทีข่องกรรมการเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับของบรษัิทฯ 

 (ขอ้มลูเปรยีบเทยีบปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหนา้ที ่52) 

 

วาระที ่7  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดสนิจา้งของผูส้อบบญัชปีระจําปี 2564 

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 2564 
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 1. นางกิง่กาญจน ์ อัศวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4496 และ/หรอื 

 2. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3972 และ/หรอื 

 3. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสริกิลุ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4807 และ/หรอื 

 4. นางสาวเกดิศริ ิ กาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่6014 
 

 โดยกําหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชเีป็นจํานวนเงนิ 1,150,000 บาท (หนึ่งลา้นหนึ่งแสนหา้
หมืน่บาทถว้น) ซึง่เป็นจํานวนเงนิเทา่กบัคา่สอบบญัชปีี 2563 ทัง้นี ้การเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท คา่ตอบแทน 
ความสมัพันธ ์และหรอืการมสีว่นไดเ้สยีของผูส้อบบญัชกีบับรษัิท บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผู ้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่ว ปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่53 – 54 

 

วาระที ่8  พจิารณาอนมุตักิารเปลีย่นแปลงชือ่และตราประทบับรษิทั  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   เพื่อใหช้ื่อบริษัทสอดคลอ้งกับภาพธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคลอ้งกับ
วสิัยทัศน์ของบรษัิทฯ คณะกรรมการฯ จงึเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัตกิาร
เปลีย่นแปลงชือ่และตราประทับบรษัิท โดยยงัคงใชช้ือ่ยอ่หลักทรัพยต์ามเดมิ คอื “PRG”     

ความเห็นคณะกรรมการ      เห็นควรพจิารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงชือ่และตราประทับบรษัิท โดยไม่
เปลีย่นแปลงชือ่ยอ่หลักทรัพย ์ดังนี ้
 

ชือ่เดมิ ภาษาไทย บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

 ภาษาองักฤษ PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

ชือ่ใหม ่ ภาษาไทย บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  

 ภาษาองักฤษ PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 ตราประทบับรษิทัเดมิ   ตราประทบับรษิทัใหม ่
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วาระที ่9  พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 1. 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขชือ่บรษัิทฯ ดังรายละเอยีดใน
วาระที ่8 คณะกรรมการฯ จงึเห็นควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษัิท ขอ้ 1.  

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรพจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 1. ดังนี ้

เดมิ ขอ้ 1.  ชื่อบริษัท “บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็น
ภาษาองักฤษวา่ PATUM RICE MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY LIMITED 

แกไ้ขเป็น  ขอ้ 1.  ชือ่บรษัิท “บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชั่น จํากัด (มหาชน)” และมชีือ่เป็นภาษาอังกฤษ         
วา่ PRG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
วาระที ่10  พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 1. และ ขอ้ 49. 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเปลีย่นแปลงแกไ้ขตราของบรษัิทฯ ดังรายละเอยีด
ในวาระที ่8 คณะกรรมการฯ จงึเห็นควรเสนอต่อทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแกไ้ขขอ้บังคับบรษัิท          
ขอ้ 1. และ ขอ้ 49. 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรพจิารณาอนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคับบรษัิท โดยมรีายละเอยีด ดังนี ้

 1. การแกไ้ขขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 1. และ ขอ้ 49. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงชือ่และ           
ตราประทับบรษัิท ดังนี ้

เดมิ ใหม ่

ขอ้ 1. คําวา่ “บรษัิท” ในขอ้บงัคบันี ้หมายถงึ 
บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั 
(มหาชน) หรอื ใชภ้าษาองักฤษวา่ “PATUM RICE 
MILL AND GRANARY PUBLIC COMPANY 
LIMITED” 

ขอ้ 1. คําวา่ “บรษัิท” ในขอ้บงัคบันี ้หมายถงึ 
บรษัิท พ ีอาร ์จ ีคอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) หรอื 
ใชภ้าษาองักฤษวา่ “PRG CORPORATION 
PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ขอ้ 49. ตราสําคัญของบรษัิทใหใ้ชด้ังทีป่ระทับไวน้ี ้
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 49. ตราสําคัญของบรษัิทใหใ้ชด้ังทีป่ระทับไวน้ี ้
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2. มอบอํานาจใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ ่หรอื บคุคลทีก่รรมการผูจั้ดการใหญม่อบหมาย เป็นผูม้อํีานาจ
ในการดําเนนิการแกไ้ขและเพิม่ถอ้ยคําในขอ้บังคับตามทีเ่สนอขา้งตน้ในกรณีทีน่ายทะเบยีนบรษัิทมหาชน
จํากัดและ/หรอืสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทัง้ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย มคํีาสัง่หรอืคําแนะนําใหแ้กไ้ขถอ้ยคําบางประการในเอกสารดังกลา่ว 

 
วาระที ่11  เรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ความเห็นคณะกรรมการ   เ ห็นควรเปิดวาระนี้ ไว เ้พื่อใหผู้ ถ้ือหุ น้ไดซ้ักถาม และ/หรือ  แสดง             
ความคดิเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มกีารลงมต ิแต่หากผูถ้ือหุน้ประสงค์จะใหท้ี่ประชุมพจิารณาและลงมต  ิ      
จะตอ้งดําเนินการตามเงื่อนไข ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง           
(มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด) 

 การกําหนดวัน ทีค่ณะกรรมการกําหนดรายชือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ (ตามมตทิี่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเดมิ เมือ่ครัง้ที ่3/2564 เมือ่วันที ่5 มนีาคม 2564) 
 

• คณะกรรมการกําหนดรายชือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 
(Record Date) ณ วันที ่22 มนีาคม 2564   

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขอใหผู้ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ

ท่านใดท่านหนึ่ง เขา้ร่วมประชุมแทน โดยท่านผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ ตามรายชือ่          
ทีป่รากฎในหนังสอืบอกกลา่วเชญิประชมุ (คําชีแ้จงวธิกีารมอบฉันทะ) บรษัิทฯ ไดต้ดิตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 มาโดยตลอด ซึง่จะดําเนินการตามแนวทางและคําแนะนําที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งไดกํ้าหนดขึน้เกีย่วกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทัง้กจิกรรมอืน่ที่มีลักษณะเป็น         
การรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ซึง่บรษัิทฯ ไดช้ีแ้จงแนวทางและขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุ         
ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) สําหรับการจัดประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไวใ้นหนังสอืบอกกลา่วเชญิประชมุฉบับนี้ 
และบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ (www.patumrice.co.th) แลว้ 

 
ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิท ไดกํ้าหนดวันทีผู่ถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

(E-AGM) และออกเสยีงลงคะแนน (Record Date) ในวันที ่22 มนีาคม 2564  โดยมอบหมายใหก้รรมการ
ผูจั้ดการใหญ่ สามารถเปลีย่นแปลง วัน เวลา หรอื สถานทีจั่ดประชมุ รวมถงึดําเนนิการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับ          
การเรียก และการจัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2564 ได ้ภายใตเ้งือ่นไขของกฎหมายและกฎเกณฑ ์        
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ท่านสามารถส่งคําถามล่วงหนา้ที่เกี่ยวของกับระเบียบวาระการประชุมครั ้งนี้ มาทางอีเมล : 
secretary.prg@patumrice.co.th  โดยระบ ุชือ่ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศัพท ์ทีบ่รษัิทฯ สามารถตดิตอ่กลับได ้

 
 
 
 

http://www.patumrice.co.th/
mailto:secretary.prg@patumrice.co.th
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กรณีผูถ้อืหุน้ท่านใดทีป่ระสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ ท่านสามารถจัดสง่
หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบยังบรษัิท ทางไปรษณียต์ามทีอ่ยูข่า้งลา่งนี้ โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึ
ยงับรษัิทภายในวันที ่12 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.  

บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน)   
แผนกกํากบัดแูลกจิการ  
เลขที ่88  หมู ่2  ถนนตวิานนท ์ ตําบลบางกะด ี อําเภอเมอืง  ปทมุธาน ี 12000  
โทรศัพท ์02-501-2175 ตอ่ 210  โทรสาร 02-501-2176  

 
สําหรับผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะเขา้ร่วมการประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยตนเอง หรือ           

มอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่ทีไ่ม่ใชก่รรมการอสิระ ท่านสามารถลงทะเบยีนยืน่แบบคํารอ้งไดต้ัง้แต่วันที ่30 เมษายน 
2564 โดยบรษัิทจะปิดรับการลงทะเบยีนในเวลา 17.30 น. ของวันที ่12 พฤษภาคม 2564  โดยมรีายละเอยีด
ตามแนวทางและขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM)  ทัง้นี้ หากท่านพบปัญหา            
ในการใชง้านระบบ สามารถตดิต่อสอบถามไดท้ี่ Call Center โทรศัพท์ 02-021-9121 เวลา 08.30 น. – 
17.30 น. (เฉพาะวันทําการ ไมร่วมวันหยดุราชการและวันหยดุนักขตัฤกษ์) 

 
จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ทกุทา่นเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) ตามวัน และ เวลา

ดังกลา่ว 

 
 

ขอแสดงความนับถอื 
โดยคําสัง่คณะกรรมการบรษัิท 

 
 

 นายสมเกยีรต ิมรรคยาธร 
 

(นายสมเกยีรต ิมรรคยาธร) 
กรรมการและกรรมการผูจั้ดการใหญ ่

บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

โปรดแสดงเอกสารต่อไปนีป้ระกอบการมอบฉันทะ 

กรณีบุคคลธรรมดา 1.  หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมติดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท 

  2.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร 

กรณีนิติบุคคล 1.  หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมติดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท 

  2.  สาํเนาหนงัสือรับรองของบริษทัซ่ึงออกใหโ้ดยสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วน กระทรวงพาณิชยพ์ร้อมรับรองสาํเนา 

       ถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของบตัร   
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนมุตัจิดัสรรเงนิกาํไรและจา่ยเงนิปนัผล 

 
  สาํหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

กําไรสทุธ ิ 
กําไรตอ่หุน้ 

(ลา้นบาท) 
(บาท) 

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

385 
0.64 

 
*0.25 

 
**0.40 

350 
0.58 

 
0.30 

 
0.35 

286 
0.48 

 
0.30 

 
0.30 

รวมจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้                                         (บาท) 0.65 0.65 0.60 

 รวมจํานวนเงนิปันผลทีจ่่าย                                    (ลา้นบาท) 390 390 360 

 

หมายเหต ุ: ตวัเลขจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
* เป็นจํานวนเงนิปันผลต่อหุน้ของผลประกอบการงวดวันที ่1 มกราคม 2563 ถงึ 30 มถิุนายน 2563 จ่ายไปแลว้          

เมือ่วนัที ่30 ธันวาคม 2563 
** เป็นจํานวนเงนิปันผลต่อหุน้ของผลประกอบการงวดวันที ่1 กรกฎาคม 2563 ถงึ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่จะจ่ายใน

วนัที ่19 พฤษภาคม 2564  
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

 
 

วาระที ่5   พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
 
 
 

1. ตามขอ้บังคับขอ้ 18. ของบรษัิทกําหนดใหใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทุกปีกรรมการของบรษัิทตอ้งออกจาก

ตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสาม ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่งไม่อาจแบ่งไดพ้อดหีนึง่ในสาม          

ก็ใหใ้ชจํ้านวนทีใ่กลเ้คยีงกัน  ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 มจํีานวนกรรมการทีต่อ้งออก        

ตามวาระ 3 ทา่น ไดแ้ก ่นายสเุวทย ์ธรีวชริกลุ  รศ.ดร.สาธติ พะเนยีงทอง และนายเกษมสขุ จงมั่นคง   

2. ในรอบปี 2563 ระหว่างวันที ่1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธันวาคม 2563 ทีผ่่านมา คณะกรรมการมีการประชุม          
ตามวาระปกต ิจํานวน 11 ครัง้ โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการทัง้ 3 ทา่น สรุปไดด้งันี ้

 

รายชือ่ ตําแหน่ง 

การเขา้ร่วม

ประชมุทัง้หมด
(ครัง้) 

วาระการดํารง

ตําแหน่ง (ปี) 

1. นายสเุวทย ์ธรีวชริกลุ รองประธานกรรมการ กรรมการสรร
หาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ีและ 

รองประธานกรรมการบรหิาร 

11/11 17 

2. รศ.ดร.สาธติ พะเนยีงทอง* กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการกํากบัดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรรมการกํากับดา้นบรหิารกลยุทธ ์

และกรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

11/11 11 

3. นายเกษมสขุ จงมั่นคง   กรรมการ  

กรรมการกํากับดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

11/11 14 

 
หมายเหต ุ: *รศ.ดร.สาธติ พะเนยีงทอง ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระเป็นเวลา 5 ปี (นับจากปี 2559)  
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3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผูท้ี่ไดรั้บการสรรหาตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่า                   

ระดบัปรญิญาตร ีและไดรั้บการคดัเลอืกจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนของบรษัิท 

4. คํานยิามและคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

บรษัิท ปทุมไรซมลิ แอนด ์แกรนารี จํากัด (มหาชน) ไดกํ้าหนดนิยามกรรมการอสิระไว ้ซึง่เท่ากับขอ้กําหนด         
ขัน้ตํา่ทีค่ณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระมดีงันี ้

4.1 ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ทีม่ีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี้ ใหนั้บรวมการถือหุน้ของ                  

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ีสว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจํา 

หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ หรือของ               

ผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่น     
วันแต่งตัง้  ทัง้นี้ ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรือ              

ทีป่รกึษาของสว่นราชการ  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท 

4.3 ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสัมพันธท์างสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ป็น 

บดิามารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่      

ผูม้ีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอํานาจควบคุม         

ของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4.4 ไม่มหีรือเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใชว้ิจารณญาณอย่าง             

อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรือผูม้อํีานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสัมพันธ์
ทางธุรกจิกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอํานาจควบคุม            

ของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัแตง่ตัง้ 

4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ หรือ          

ผูม้ีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอํานาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสํานัก

งานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อํานาจควบคุมของบรษัิทสังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี

กอ่นวนัแตง่ตัง้ 

4.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้ริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บค่าบริการเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 

บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชพีนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัแตง่ตัง้ 
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4.7 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้ เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื

หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

 

วาระการดํารงตําแหนง่ 
 

มวีาระการดํารงตําแหน่งตดิตอ่กนัไดไ้มเ่กนิ 9 ปี ตัง้แตปี่ 2559  
  

 คณะกรรมการไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนแลว้เห็นวา่ 

กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระไดแ้ก่ นายสุเวทย์  ธีรวชริกุล  รศ.ดร.สาธติ  พะเนียงทอง และนายเกษมสุข          
จงมั่นคง เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ นายสเุวทย ์ ธรีวชริกลุ  รศ.ดร.สาธติ  พะเนยีงทอง 

และนายเกษมสุข จงมั่นคง กลับเขา้เป็นกรรมการต่อไปอีก  ซึง่กรรมการที่เสนอชือ่ทัง้ 3 ท่านมีคุณสมบัติ

ครบถว้น ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิที่

เกีย่วขอ้งกับการดําเนนิงานของบรษัิท สามารถชว่ยพัฒนาบรษัิทได ้เหมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการของบรษัิท โดย

เห็นว่าการเลอืกตัง้  นายสุเวทย์  ธีรวชริกุล และ นายเกษมสุข  จงมั่นคง  โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ              

ในบรษัิทซึง่ประกอบกจิการเชน่เดยีวกับบรษัิทไม่ทําใหบ้รษัิทเสยีหาย 

 

 ทั ้งนี้  การเลือกตั ้งบุคคลดังกล่าวเขา้เ ป็นกรรมการของบริษัทไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรอง               
ของคณะกรรมการบรษัิทแลว้ เห็นวา่มคีณุสมบัตทิีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบรษัิท สว่น รศ.ดร.สาธติ 

พะเนียงทอง ทีเ่สนอชือ่เลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระนัน้ รศ.ดร.สาธติ  พะเนียงทอง ไดดํ้ารงตําแหน่งกรรมการ

อสิระของบรษัิทมาแลว้เป็นเวลา 5 ปี ใหก้ลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอกีวาระหนึ่ง  ซึง่คณะกรรมการ          

ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวที่เสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระ มีความเชี่ยวชาญในหนา้ที่ของ              

กรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง จึงเสนอให ้           

รศ.ดร.สาธติ  พะเนียงทอง ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระของบรษัิทตอ่ไปอกีเป็นเวลา 2 ปี โดยจะครบวาระในปี 

พ.ศ. 2566 และเมือ่ครบวาระจะรวมการดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระของ รศ.ดร.สาธติ พะเนยีงทอง เป็น 8 ปี   

 
 โดยผูท้ีก่รรมการเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการ มีประวัตแิละคุณสมบัต ิ

ปรากฏตามเอกสารแนบ  
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 

 
ประวตัแิละคณุสมบตักิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

เลอืกต ัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 
 

   
นายสเุวทย ์ ธรีวชริกลุ 

รองประธานกรรมการบรษัิท / รองประธานกรรมการบรหิาร / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน / กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี

อาย ุ  61  ปี  

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ  วนัที ่28 พฤศจกิายน 2546 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  17  ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการ 

 
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น : ดา้นการบรหิารจัดการ การบัญช ีการเงนิและการลงทนุ 

คณุวฒุกิารศกึษา - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ Wagner College, นวิยอรค์ ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.)  

- หลกัสตูรนักบรหิารยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติระดับสงู  

  สถาบนัการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิสญัญา ธรรมศกัดิ ์(นยปส.) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยาการพลงังาน (วพน.) 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดับสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์สถาบันวทิยาการการคา้ 

 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย (TEPCoT) 

ประวตักิารอบรมเกีย่วกบักรรมการ: สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2544 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549 

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

ประสบการณ์การทํางาน 

    กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 4 บรษัิท) 

2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษัิท บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ีและกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการผูอํ้านวยการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 

2545 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
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ม.ิย.63 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

บรษัิท เกยีรตธินาขนสง่ จํากดั (มหาชน) 

2562 –  ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษัิท ดโูฮม จํากัด (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 บรษัิท ไทยรุ่งยเูนีย่นคาร ์จํากัด (มหาชน) 

2548 – ปัจจบุนั  กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษัิท ไทยรุ่งยเูนีย่นคาร ์จํากดั (มหาชน) 

2550 – 2562 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 บรษัิท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2550 – 2561 ประธานกรรมการบรหิาร โรงแรมรอยัลออคดิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

2548 – 2560  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไทยรุ่งยเูนีย่นคาร ์จํากดั (มหาชน) 

2543 - 2550 กรรมการบรหิาร บรษัิท โรงแรมรอยัลออคดิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

    กจิการทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 84 บรษัิท) 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท ดวงแคปปิตอล จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค ฟู้ด เซอรว์สิ จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษัิท อนิโนฟู้ด (ไทยแลนด)์ จํากดั 
2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค เรสเตอรองท ์กรุ๊ป จํากดั  

2552 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท สมีาแพค จํากดั 
2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค ฟู้ด ไอแลนด ์จํากดั 

2548 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท พ ีอาร ์จ ีพร็อพเพอรต์ีส้ ์จํากดั 

 (เปลีย่นชือ่จากบรษัิท พ ีอาร ์จ ีพชืผล จํากดั เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2563) 
2548 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ราชสมีาไรซ ์จํากัด 

2540 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค ฟู้ด แอนด ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการบรษัิทย่อย และบรษัิทรว่ม  

 ของบรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 
 

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไมม่-ี 
 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  0.02320 % (ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่17 ธันวาคม 2563) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  เป็นพีเ่ขย นายสมเกยีรต ิมรรคยาธร  
 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2563 
- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11/11 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี    1/1  ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12/12 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน     2/2 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 
 

หมายเหต ุ โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทซึง่ประกอบกจิการเดยีวกับบรษัิทไม่ทําใหบ้รษัิทเสยีหาย  
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 
 

ประวตัแิละคณุสมบตักิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เลอืกต ัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 

  

  

 
รศ. ดร. สาธติ  พะเนยีงทอง 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ  
พจิารณาคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการกํากับดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ /              
กรรมการกํากับดา้นบรหิารกลยุทธ ์/ กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี 

อาย ุ            67  ปี   

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2552 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ        11  ปี 

การดํารงตําแหนง่ของกรรมการอสิระ   5 ปี (นับจากปี 2559) 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น: ดา้นการเงนิ ดา้นการบรหิารจัดการ ดา้นบรหิารกลยุทธ ์และดา้นบรหิารจัดการความเสีย่งองคก์ร 

คณุวฒุกิารศกึษา - ปรญิญาเอก สาขา Operations Management and Finance University of Wisconsin, USA  

  - ปรญิญาโท สาขา Industrial and Systems Engineering University of Wisconsin, USA 

- ปรญิญาตร ีสาขา Industrial and Manufacturing Engineering University of Wisconsin, USA  

- ประกาศนยีบตัร (2547) หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยสําหรับนักบรหิาร
ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้ ประเทศไทย 

ประวตักิารอบรมเกีย่วกบักรรมการ: สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 128) ปี 2553 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 13) ปี 2556 

- การเป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ 13 กรกฎาคม 2559 

- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 13/2018 

- หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 7/2019 

ประสบการณ์การทํางาน         

     กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 2 บรษัิท) 

 ม.ค. 2564 – ปัจจบุัน   ประธานกรรมการกํากับดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และกรรมการกํากับดา้นบรหิารกลยุทธ ์ 

บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด  (มหาชน) 

2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

 บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด  (มหาชน) 
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2559 – ปัจจุบนั กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี

   บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด  (มหาชน) 

2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

   ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง   

   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  

   บรษัิท พเีอ็ม โทรเีซน เอเชยี โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 

    กจิการทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 1 บรษัิท) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ซ ีเอ็ม บ ีท ีจํากดั 

2559 – 2561 รองศาสตราจารย,์ อาจารยพ์เิศษ 

 คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

2544 – 2559 หัวหนา้ภาควชิาการจัดการทัว่ไปและกลยทุธ ์

 สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

2545 – 2546 ผูอํ้านวยการบรหิารโครงการ-การร่วมมอืกับ Michael E. Porter:   

 การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย  

 สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(NESDB) 

 

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไมม่-ี 
 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  -ไมม่-ี  (ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่17  ธันวาคม 2563) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  -ไมม่-ี       
 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2563 

- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11/11 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี    1/1  ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร    1/1  ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน     2/2 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

 

หมายเหต ุ - คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ว่าบุคคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระจะสามารถใหค้วามเห็นได ้
อยา่งเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 - ไมม่กีารดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิททีป่ระกอบกจิการหรอืมสีภาพเชน่เดยีวกบับรษัิท 
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 
 

ประวตัแิละคณุสมบตักิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เลอืกต ัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 

 

 

 

 

นายเกษมสขุ  จงม ัน่คง 

กรรมการ / กรรมการกํากับดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ /  

กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี

อาย ุ            61  ปี   

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ วนัที ่24 ตลุาคม 2549 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ        14  ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการ  
 

ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น : ดา้นบญัช ีดา้นการเงนิ ดา้นการลงทนุ ดา้นบรหิารจัดการ  ดา้นบรหิารกลยุทธ ์ 

ดา้นบรหิารจัดการความเสีย่งองคก์ร และดา้นทรัพยากรบคุคล  

คณุวฒุกิารศกึษา :   บัญชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตักิารอบรมเกีย่วกบักรรมการ: สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2547 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2555  

ประสบการณ์การทํางาน  

    กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 2 บรษัิท) 

ม.ค. 2564 – ปัจจุบนั กรรมการกํากับดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน)  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี  

 บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน)  

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด (มหาชน) 

2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูอํ้านวยการ สายการเงนิและบรหิาร 

บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน)  

 กจิการทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน (ปัจจบุนั 76 บรษัิท) 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิทย่อย และบรษัิทร่วม ของบรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน)   

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อนิโนฟู้ด (ไทยแลนด)์ จํากดั 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค เรสเตอรองท ์กรุ๊ป จํากดั 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ราชสมีาไรซ ์จํากัด 
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2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สมีาแพค จํากัด 

 กรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค ฟู้ด ไอแลนด ์จํากดั 

 กรรมการ บรษัิท พ ีอาร ์จ ีพร็อพเพอรต์ี ้จํากดั 

2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค ฟู้ด แอนด ์เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จํากดั 

 

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์       -ไมม่-ี 
 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  -ไมม่-ี  (ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่17 ธันวาคม 2563) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  -ไมม่-ี   

การเขา้รว่มประชุมในปี 2563 

- การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 11/11 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี    1/1  ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

 

หมายเหต ุ โดยดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษัิทซึง่ประกอบกจิการเชน่เดยีวกบับรษัิทไม่ทําใหบ้รษัิทเสยีหาย  
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

 
วาระที ่6  พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการของบรษิทั และบําเหน็จกรรมการ 

 

• ขอ้มลูคา่ตอบแทนทีบ่รษัิทจ่ายใหก้รรมการ ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2563 ถงึ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  รวมเป็น  
คา่เบีย้กรรมการและเบีย้ประชมุเทา่กับ 3,828,000.- บาท และ สทิธแิละประโยชนอ์ืน่ๆ 301,538.19 บาท 

 

รายการ เบีย้กรรมการ 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) รวม (บาท) 

สทิธแิละ
ประโยชนอ์ืน่ๆ 

(บาท) 

คณะกรรมการ 1,012,000.-  1,012,000.- 2,024,000.- 301,538.19 

คณะกรรมการบรหิาร  -  704,000.- 704,000.-  -  

คณะกรรมการตรวจสอบ 467,500.-  467,500.- 935,000.-  -  

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 
- 165,000.- 165,000.-  -  

รวม 1,479,500.- 2,348,500.- 3,828,000.- 301,538.19 

 
• ขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการ ตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2564 ถงึ วนัที ่30 เมษายน 2565 จะเสนอใหท้ีป่ระชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 อนุมัต ิ 
 

รายการ เบีย้กรรมการ 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) 

สทิธแิละ
ประโยชนอ์ืน่ๆ 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 

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

คณะกรรมการบรหิาร - 528,000 - 528,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 385,000 385,000 - 770,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน - 220,000 - 220,000 

คณะกรรมการกํากับดา้นบรหิารกลยุทธ ์ - 660,000 - 660,000 

คณะกรรมการกํากับดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ - 247,500 - 247,500 

สํารองคา่ตอบแทนกรรมการ   56,500  56,500 

รวม 1,144,000 2,856,000 500,000 4,500,000 

 
ประวตักิารจา่ยบําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2561 -2563 

 

บําเหน็จกรรมการ (บาท) 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2563 
ปีทีเ่สนอ ปี 2562 ปี 2561 

2,000,000.- 3,700,000.- 3,600,000.- 

 
หมายเหต ุ: การพจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ๆ 

ไดผ้า่นการพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทกุครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

 
วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนสนิจา้งของผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2564 

 
• อนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ สําหรับปี 

2564  โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชแีละเลขทะเบยีนดังตอ่ไปนี ้
 

ลําดับ
ที ่

ชือ่ – สกลุ 
เลขที่

ใบอนุญา
ต 

จํานวนปีทีส่อบบญัชใีหก้บับรษัิท 

1 นางกิง่กาญจน ์ อศัวรังสฤษฎ ์ 4496 2 ปี (สําหรับปีสิน้สดุ 31 ธ.ค. 2562 และ   
 สําหรับปีสิน้สดุ 31 ธ.ค. 2563) 

2 นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์ 3972 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบ
การเงนิของบรษัิท 

3 นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสริกิลุ 4807 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบ
การเงนิของบรษัิท 

4 นางสาวเกดิศริ ิ กาญจนประกาศติ 6014 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบ
การเงนิของบรษัิท 

 
โดยคนหนึ่งคนใดเป็นผูส้อบบัญชมีอํีานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงนิของบรษัิท

สําหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ ผูส้อบบัญชตีามรายชือ่ขา้งตน้นัน้ ยังเป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม  

 
• จํานวนสนิจา้งของผูส้อบบญัช ี

 สําหรับงบการเงนิปี 2564 บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด  ไดเ้สนอคา่ตอบแทนการสอบบญัชี
สําหรับบรษัิทเป็นเงิน 1,150,000 บาท (หนึ่งลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถว้น) โดยเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนการสอบบญัชกีบัปีกอ่น ดังนี ้
  

คา่ตรวจสอบบญัช ี
สําหรบัปีสิน้สดุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
สําหรบัปีสิน้สดุ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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.- 
คา่บรกิารอืน่ๆ - - 

รวม 1,150,000.- 1,150,000.- 

 



  

  

- 54- 

 
 
 
 

• ความสมัพนัธก์บับรษิทั 
ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอใหแ้ตง่ตัง้ ไมม่คีวามสมัพันธ ์และหรอืไมม่สีว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษัิท บรษัิท

ยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดังกลา่วแตอ่ยา่งไร 
 

• การเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
เนื่องจากเป็นบรษัิทในเครือเดียวกับบรษัิท ปทุมไรซมลิ แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

บรษัิทฯ จงึแต่งตัง้ใหบ้รษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทย่อยและบรษัิทร่วม         
ในปี 2564 

บรษัิทฯ มกีารวางแผนและจัดประชมุก่อนการเขา้ตรวจสอบบัญช ีและประสานงานกับผูส้อบ
บัญชีหลักของบรษัิทฯ ผูส้อบบัญชขีองบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น สังกัดสํานักงานสอบบัญชี

เดยีวกนั เพือ่ทีจ่ะทําใหม้ัน่ใจไดว้า่ งบการเงนิถกูจัดทําไดท้ันตามกําหนดเวลา 
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ขอ้บงัคับ 

ของ 

บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

_________________________ 

 

หมวดที ่6 

การประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายใน 4 เดอืนนับแต่         
วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบรษัิท  การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอืน่นอกจากนี้ใหเ้รียกว่าการประชมุ
วสิามญั 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 

การประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท สามารถดําเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได  ้         
โดยจะตอ้งจัดใหผู้ร้่วมประชมุแสดงตนเพือ่เขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสก์อ่นร่วมการประชมุ 
และจัดใหผู้ร้่วมประชมุสามารถลงคะแนนได ้ทัง้การลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือการลงคะแนนลับ 
รวมทัง้จัดเก็บขอ้มลูจราจรอเิล็กทรอนกิส ์ของผูร้ว่มประชมุทกุคนไวเ้ป็นหลักฐาน และจะตอ้งกระทํา
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยทีี่กฎหมายกําหนด ทัง้นี้ 
ขอ้กําหนด หลักเกณฑ ์และวธิีการในการประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกําหนด  รวมทัง้ใหป้ฎบิตัติามกฎหมายอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย 

ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้              
ที่จําหน่ายไดท้ัง้หมด  จะเขา้ชือ่กันทําหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจน               
ในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี้  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45 วัน       
นับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้   

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จัดใหม้กีารประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ผูถ้อืหุน้
ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจํ้านวนหุน้ตามทีบ่ังคับไวนั้น้จะเรยีกประชมุเอง 
ก็ได ้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ในกรณีเชน่นี้ ใหถ้อืวา่เป็นการประชมุ
ผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ  โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายอันจําเป็นทีเ่กดิจากการ         
จัดใหม้กีารประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคหา้             
ครัง้ใดจํานวนผูถ้ือหุน้ซ ึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไวใ้นขอ้ 36 แห่ง
ขอ้บังคับฉบับนี้ ผูถ้ือหุน้ตามวรรคหา้ตอ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกดิจากการจัดให ้            
มกีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 
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ขอ้ 33. กจิการอนัทีป่ระชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามดีังตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา 

(2) อนุมตังิบดลุและบญัชกํีาไรขาดทนุ 

(3) อนุมตัจัิดสรรเงนิกําไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษัิท 

 

ขอ้ 34. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา  
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเรื่องใดเป็นเรื่อง              
ทีเ่สนอเพือ่ทราบ  เพือ่อนุมัต ิ หรอืเพือ่พจิารณา  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งนัน้ๆ  
(ถา้ม)ี และรายละเอยีดที่เกีย่วขอ้งตามสมควร  และจัดส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีน พรอ้มกับ
เอกสารที่เกี่ยวขอ้งไม่นอ้ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสอืพมิพต์ดิตอ่กนั 3 วัน กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วัน 

ในกรณีที่การประชมุผูถ้อืหุน้คราวใดเป็นการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์คณะกรรมการ 
อาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ก็ได ้ทัง้นี้ 
หลักเกณฑ ์และวธิกีารเกีย่วกับการส่งหนังสอืนัดประชมุโดยจดหมายอเิล็กทรอนกิสใ์หเ้ป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 

 

ขอ้ 35. ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบ้คุคลอืน่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แทน
กันก็ได ้โดยทําเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกําหนด และใหผู้รั้บมอบฉันทะยื่นต่อประธาน
กรรมการ หรอืผูซ้ ึง่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีป่ระชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะจะเขา้ประชมุ 

 

ขอ้ 36. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกวา่           
25 คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด แลว้แต่จํานวนใดจะนอ้ยกวา่กัน และตอ้ง
มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมือ่ล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 ชั่วโมง จํานวน         
ผูถ้อืหุน้ซ ึง่เขา้มารว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุทีกํ่าหนดไว ้ถา้การนัน้ไดป้ระชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถา้การประชุมนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ           
ใหนั้ดประชมุใหม ่และ ส่งหนังสอืนัดประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชมุ       
ในการประชมุครัง้หลังนีไ้มบ่งัคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 37. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุ 
หรอื ไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถา้ไมม่รีองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏบิัตหินา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถ้ือหุน้            
ซึง่มาประชมุคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ 

 

ขอ้ 38. ประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มหีนา้ทีค่วบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคับของบรษัิท
ว่าดว้ยการประชมุ(ถา้ม)ี และใหก้ารประชมุดําเนนิไปตามลําดับระเบยีบวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนังสอื
นัดประชมุ เวน้แต่ ทีป่ระชมุจะมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุ ใหเ้ปลีย่นลําดับวาระ 

 

ขอ้ 39. การวนิจิฉัยชีข้าดหรอืลงมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหก้ระทําโดยการออกเสยีงลงคะแนน และไมว่า่การ
ออกเสยีงลงคะแนนนัน้จะกระทําดว้ยวธิใีด ใหนั้บหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีงเสมอ ในกรณีทีค่ะแนนเสยีง
เท่ากันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชีข้าดได ้แมว้่าจะมไิดเ้ป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษัิทก็ตาม  

ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งทีท่ีป่ระชมุจะลงมตผิูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอก
เสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เวน้แต่การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ใหอ้อกเสยีง
ลงคะแนนได ้โดยไมม่ขีอ้หา้ม 
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เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM)  
 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงเอกสารดังตอ่ไปนีก้อ่นเขา้รว่มประชมุ (แลว้แตก่รณี) 
 

1.     ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา  

       1.1 กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยตนเอง โปรดแนบบัตรประจําตัวประชาชน หรอื หนังสอืเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง (สามารถแนบภาพถา่ยสําเนาได)้  

       1.2 กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 

              (ก) หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชือ่ 

                     ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

              (ข) สําเนาภาพถา่ยเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉันทะไดล้งชือ่  

                     รับรองสําเนาถกูตอ้ง 

              (ค) เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 
2.    ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล 

       2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) ดว้ยตนเอง 

              (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)ี 
 
 ท ัง้นี ้ หนงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้ เป็นแบบการมอบฉนัทะทีก่ําหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะ          
ทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั (แบบ ข)    
 

สําหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง หรอื โดยผูรั้บมอบฉันทะทีไ่ม่ใชก่รรมการอสิระ โปรดปฏบิตัติามข ัน้ตอน
การใชง้านระบบประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์Inventech Connect โดยบรษัิทฯ จะเปิดใหดํ้าเนินการตัง้แต่วันที่ 30 เมษายน 
2564 และจะปิดรับลงทะเบยีน เวลา 17.30 น. ของวันที ่12 พฤษภาคม 2564  

กรณีผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ กรุณาจดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายังบรษัิทฯ          
ทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูข่า้งลา่งนี ้โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึบรษัิทฯ ภายในวันที ่12 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. 

บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด (มหาชน) 
แผนกกํากับดแูลกจิการ 
เลขที ่88 หมูท่ี ่2 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธาน ี12000 
อําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธาน ี12000 
โทร. 02-501-2175 ตอ่ 210 
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ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้  

 

 1. ชือ่ : ดร.พรสริ ิ ปณุเกษม 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 69  ปี 

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

  การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ: - ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทน 

  ในวาระการประชมุ   คณะกรรมการของบรษัิท และ บําเหน็จ 

       กรรมการ 

      

      

 

 

 2. ชือ่ : รองศาสตราจารย ์ดร.สาธติ  พะเนยีงทอง 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 68  ปี 

  ทีอ่ยู ่ : 9/5 หมู่ที ่2 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

  การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ: - ในวาระที ่5  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ 

  ในวาระการประชมุ   แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ   

    - ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทน 

     คณะกรรมการของบรษัิท และ บําเหน็จ 

 

 

 

 3. ชือ่ : นางวณีา อรัญญเกษม 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 59  ปี 

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

  การมสีว่นไดเ้สยีพเิศษ: - ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทน 

  ในวาระการประชมุ   คณะกรรมการของบรษัิท และ บําเหน็จ 

       กรรมการ 
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การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) สําหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจําปี 2563 
 
 
 ตามที่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษัิทศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด           
ในฐานะนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ไดพั้ฒนาระบบเพื่อใหบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ ส่งเอกสาร
ประกอบการประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานประจําปีในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสผ์่านรหัสควิอาร ์(QR Code) ใหผู้ถ้อื
หุน้สามารถเรยีกดูขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผ่าน QR Code ตาม
ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 
สําหรบัระบบปฏบิตักิาร iOS 
 1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศัพทเ์คลือ่นที ่
 2. สแกน (หันกลอ้งถา่ยรปูบนโทรศัพทเ์คลือ่นทีส่อ่งไป) ที ่QR Code 
 3. หนา้จอจะมขีอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดูขอ้มูล

เอกสารประกอบการประชมุ 
 หมายเหต ุ: กรณีที่ไม่มขีอ้ความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที ่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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ข ัน้ตอนการใชง้านระบบประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์Inventech Connect 

 
 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะประสงคเ์ขา้ประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสส์ามารถดําเนนิการไดต้ามขัน้ตอน ดงันี้ 

ข ัน้ตอนยืน่แบบคํารอ้งเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

1. ยืน่แบบคํารอ้งเขา้ร่วมประชมุผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปที ่https://app.inventech.co.th/PRG214131R 

 หรอืสแกน QR Code นี ้เพือ่เขา้สูร่ะบบ 

 

 
2. เมือ่เขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอกขอ้มูลตามทีร่ะบบแสดง เชน่ 

• เลขประจําตวัประชาชน / เลขทีห่นังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

• เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

• ชือ่ - นามสกลุ 

• จํานวนหุน้ 

• E-mail 

• เบอรโ์ทรศพัท ์

• แนบเอกสารเพิม่เตมิ  

- กรณีทีป่ระสงคจ์ะเขา้ประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจําตัวประชาชน / หนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง (สามารถแนบภาพถา่ยสาํเนาได)้  

- กรณีทีม่กีารมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบตามทีกํ่าหนด  

3. เมือ่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ใหเ้ลอืกที ่“ขา้พเจา้ไดอ้า่นและตกลงปฎบิัตติามขอ้กําหนดการเขา้ร่วมประชมุ ขอ้กําหนด 
การเขา้รว่มประชมุผา่นระบบ Inventech Connect” โดย Click ในชอ่งสีเ่หลีย่มเพือ่ยอมรับเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

  4. จากนัน้ใหเ้ลอืก “สง่แบบคํารอ้ง”  

5. หลังจากขัน้ตอนที ่4. เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการตรวจสอบขอ้มูลแบบคํารอ้ง เมือ่คํารอ้งไดรั้บการอนุมัต ิผูถ้อืหุน้จะไดรั้บ 
E-mail แจง้รายละเอียดขอ้มูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้  1. ลงิคส์ําหรับการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม  2. ขอ้มูล 
Username และ Password สําหรับการเขา้ใชง้าน e-Voting  3. ลงิคส์ําหรับการดาวน์โหลดและตดิตัง้ Application 
Cisco Webex Meeting  4. ลงิค์สําหรับคู่มือการใชง้านระบบ  โดยสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ตามวันและเวลา           
ทีแ่จง้ในหนังสอืเชญิประชมุ กรณีคํารอ้งไม่ถูกอนุมัต ิผูถ้อืหุน้จะไดรั้บ E-mail แจง้ถงึสาเหต ุและสามารถดําเนินการ 
ยืน่แบบคํารอ้งเพิม่เตมิได ้

6. สําหรับผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ และไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ ในการมอบฉันทะนั้น ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให ้
บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค ์หรอื เลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ ทา่นใดทา่นหนึ่ง เป็นผูรั้บมอบฉันทะ
ของผูถ้อืหุน้ก็ได ้โดยกรรมการอสิระทา่นดงักลา่วจะลงมตใินแตล่ะวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้กําหนด ไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ 

7. สําหรับผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะเขา้ร่ วมประชุมดว้ยตนเอง หรือ โดยผู รั้บมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ                            
ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคํารอ้งจะเปิดใหดํ้าเนนิการตัง้แตว่ันที ่ 30  เมษายน  2564  โดยระบบ
จะปิดรับลงทะเบยีนเวลา 17.30 น.  ของวนัที ่ 12 พฤษภาคม 2564 

8. กรณีผูถ้ ือหุน้ที่ประสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ                
มายังบรษัิทฯ ทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยู่ขา้งลา่งนี้ โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึบรษัิทฯ ภายในวันที ่12 พฤษภาคม 2564                
เวลา 17.00 น. 

 
บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 
แผนกกํากับดแูลกจิการ 
เลขที ่88 หมูท่ี ่2 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวดัปทมุธาน ี12000 
อําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธาน ี12000 
โทร. 02-501-2175 ตอ่ 210  



 
เอกสารแนบ 1 

 

2/5 

การเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และการเขา้สูร่ะบบ Inventech Connect  
 

1. ร ะบบปร ะช มุผ ่านสือ่ อ เิ ล ็กทรอน กิส  ์ ( Cisco Webex Meeting)  และ ร ะบบ  Inventech Connect รอง ร ับ                    
Web browser, PC, iOS และ android การเขา้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect 
โปรดดําเนนิการตามขัน้ตอนการตดิตัง้ และคูม่อืการใชง้าน ดงันี้  

 1.1 การใชง้านระบบประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Cisco Webex Meeting)   

คูม่อืการตดิตัง้ และใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศกึษาวธิกีารตดิตัง้ไดท้ี ่https://qrgo.page.link/Cgv2B 

หรอืสแกน QR Code นี้  
 
 

 1.1.1 ข ัน้ตอนการตดิต ัง้การใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting ผา่น PC / Laptop                
 1. เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรอืสามารถสแกน QR Code นี ้ 
 2. เลอืกดาวนโ์หลด Cisco Webex Meeting โดยกดทีปุ่่ ม “Download for Windows” 
 3. ดับเบิล้คลกิทีไ่ฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท้ี ่Folder Download) เพือ่เขา้สูห่นา้การตดิตัง้ 
 4. เขา้สูห่นา้การตดิตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 
 5. เลอืก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 
 6. กดปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่ แลว้กดปุ่ ม “Finish” 
 7. เมือ่ทําการตดิตัง้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏทีห่นา้จอเดสกท็์อป 
 

 1.1.2 ข ัน้ตอนการตดิต ัง้การใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting ผา่น Mobile 

ระบบปฏบิตักิาร iOS 

 1. เขา้ที ่Application App Store 
 2. ไปที ่icon คน้หา หรอื สญัลกัษณ ์“แวน่ขยาย” โดยพมิพ์
คน้หา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม “Search” 
3. จากนัน้กดทีปุ่่ ม “รับ” ดา้นขวามอื เพือ่ทําการตดิตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรอื 
สญัลักษณ์ ดงัภาพ 
4. ระบรุหัสผ่าน หรอื Touch ID เพือ่ยนืยันการตดิตัง้ 
Application  
5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่  
6. เมือ่ทําการตดิตัง้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Webex 
Meet” ปรากฏทีห่นา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏบิตักิาร Android 

 1. เขา้ที ่Application Play Store 
 2. ไปทีช่อ่ง Search for apps & games โดยพมิพค์น้หา 
“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
 3. จากนัน้กดทีปุ่่ ม “Install” ดา้นขวามอื เพือ่ทําการตดิตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรอื สญัลักษณ์       
ดงัภาพ 
 4. กดปุ่ ม “Accept” เพือ่ยนืยันการตดิตัง้ Application  
 5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่  
 6. เมือ่ทําการตดิตัง้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Webex 
Meet” ปรากฏทีห่นา้จอโทรศพัท ์

 

 1.2 การใชง้านระบบ Inventech Connect 

คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน PC / Laptop   
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน iOS   
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 
คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน Web Browser 

   
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน Android 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

https://www.webex.com/downloads.html
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 1.2.1 ข ัน้ตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect ผา่น PC / Laptop ดงันี ้

 1. ผูถ้ ือหุน้ทําการ คลกิลงิคสํ์าหรบัลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม ที่ไดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมัต ิ            
แบบคํารอ้งขอสาํหรับการใชง้าน Inventech Connect 

 2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ (e-Register) ใหทํ้าการกรอก Username และ 
Password ตามทีไ่ดรั้บตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 

 3. เมือ่ทําการลงทะเบยีนสําเร็จระบบจะแสดงขอ้มลูการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (* ขัน้ตอนนี้ จะถือว่า        
ผูถ้อืหุน้ทําการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุเรยีบรอ้ยแลว้ จะทําใหจํ้านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ถูกนับเป็นองคป์ระชมุ *) จากนัน้
ใหทํ้าการกดปุ่ ม “ไปยังหนา้ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

 4. ระบบจะแสดง Event Information ใหทํ้าการกรอกขอ้มูลทางดา้นขวาในส่วนของ Join Event Now   
โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้
 - แสดงขอ้มูลชือ่ของผูถ้อืหุน้ หรอื ชือ่ผูรั้บมอบฉันทะในชอ่ง First name 
 - แสดงขอ้มูลเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในชอ่ง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะม ี* ตอ่ทา้ยเลขทะเบยีน) 
 - ชอ่ง Email address ใหทํ้าการกรอก E-mail เพือ่เขา้ใชง้าน (* ซึง่ผูถ้อืหุน้ตอ้งกรอกอเีมลใหต้รงกบั 
อเีมลทีไ่ดทํ้าการยืน่แบบคํารอ้งเขา้ระบบ e-Request) 
 - ในชอ่ง Event password ระบบทําการ Default คา่ให ้ทา่นผูถ้อืหุน้ไมต่อ้งทําการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง 
 - จากนัน้ใหก้ดทีปุ่่ ม “Join Now” 

 5. จากนั้นใหค้ลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเขา้สู่การใชง้านภายใน Application Cisco 
Webex Meeting 

 6. กดทีปุ่่ ม “Join Event” (สเีขยีว) เพือ่เขา้ร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex Meeting 

 7. ระบบจะปรากฏหนา้จอการทํางาน 2 สว่น คอื ทางดา้นซา้ยจะแสดงการถ่ายทอดสดหรอืแสดงผลต่างๆ 
ภายในงานประชมุ และทางดา้นขวาจะเป็นการใชง้านในสว่นของฟังกช์ัน Q&A และ Multimedia Viewer ซึง่แสดงหนา้ 
login ของระบบ Inventech Connect สว่นของ e-Voting 

 8. จากนัน้กดทีปุ่่ ม “Continue” (สฟ้ีา) ทางดา้นขวามอืในสว่นของฟังกช์ัน Multimedia Viewer ระบบจะ
แสดงหนา้จอ login เขา้ใชง้านระบบ Inventech Connect สว่นของ e-Voting ใหทํ้าการกรอก Username / Password 
ทีไ่ดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมัตแิบบคํารอ้งขอสาํหรับการใชง้าน Inventech Connect และทําการกดทีปุ่่ ม  “Sign in”   

  9. ระบบจะแสดงปุ่ ม  “เลอืกวาระ”  ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบวาระทีส่ามารถทําการ ออกเสยีง
ลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ทัง้มมุบนซา้ยมอืและดา้นลา่ง 

  10. จากนัน้ระบบจะแสดงวาระทีส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ  “รอการออกเสยีง 
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

 11. เมือ่ผูถ้อืหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงสถานะ 
การลงคะแนนเป็น  “รอการออกเสยีงลงคะแนน”  ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสยีงได ้ ดงันี ้ 1. เห็นดว้ย (สเีขยีว)    
2. ไมเ่ห็นดว้ย (สแีดง)  3. งดออกเสยีง (สสีม้)  ตามความประสงค ์หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ
สามารถกดทีปุ่่ ม  “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ”  (ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสยีงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดรับลง 
คะแนน) 
 * หากทําการเลอืก “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ” หรอื ไมอ่อกเสยีงลงคะแนน บรษัิทจะนําคะแนนเสยีง 
ไปยังคะแนนทีก่ารประชมุกําหนด และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถทําการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดการสง่ 
ผลการลงคะแนน 

  12. ผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมือ่วาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยทําการเลอืกวาระทีต่อ้งการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสยีง ในวาระที่
ทําการเลอืก 

 *13. กรณีผูถ้อืหุน้มีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลอืกที ่  “ไอคอนผูใ้ชง้าน”  และกดที่ปุ่ ม     
“สลบับญัช”ี  เพือ่เขา้ใชง้าน Accountอืน่ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองคป์ระชมุจะไม่ถูกนําออกจากการประชมุ 

  *14. กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุ สามารถเลอืกที ่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน”  และกดทีปุ่่ ม  “ออกจาก
การประชมุ” 
*ขัน้ตอนนี้หากผูถ้อืหุน้ทําการออกจากการประชมุระหว่างการประชมุ ระบบจะนําคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ออกจากการ
ประชมุในวาระทียั่งไมถ่กูดําเนนิการ 
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 1.2.2 ข ัน้ตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect ผา่น Mobile 

  >> หนา้จอที ่1 สว่นการรับชมถา่ยทอดสดของทางบรษัิท 

  1. ผูถ้อืหุน้ทําการ คลกิลงิคสํ์าหรบัลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม ทีไ่ดร้ับจาก อเีมล แจง้การอนุมัต ิ          
แบบคํารอ้งขอสาํหรับการใชง้าน Inventech Connect 

 2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ (e-Register) ใหทํ้าการกรอก Username และ 
Password ตามทีไ่ดรั้บตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 

 3. เมือ่ทําการลงทะเบยีนสําเร็จระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (* ขัน้ตอนนี้จะถือว่า           
ผูถ้ ือหุน้ทําการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบรอ้ยแลว้ จะทําใหจํ้านวนหุน้ของผูถ้ือหุน้ถูกนับเป็นองค์ประชุม *)          
จากนัน้ใหทํ้าการกดปุ่ ม  “ไปยังหนา้ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

  4. ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้กดปุ่ ม  “Join”  

  5. ใหทํ้าการกรอกขอ้มลูทีช่อ่ง Display Name และEmail address จากนัน้ กดทีปุ่่ ม  “OK” 

  6. กดทีปุ่่ ม  “Join”  (สเีขยีว)  เพือ่เขา้ร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex Meeting 

  

** หากผูถ้อืหุน้ทีใ่ชง้านผ่าน Mobile ตอ้งการใชง้านในส่วนของ e-Voting ใหส้ลบั Browser เพือ่ใชง้าน
หนา้จอสว่นที ่2 สามารถดําเนนิการได ้ดงันี ้

 >> หนา้จอที ่2 สว่นการใชง้านระบบ Inventech Connect 

  1. ผูถ้ ือหุน้ทําการ คลกิลงิคสํ์าหรบัลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (สําหรบัผู ้ถอืหุน้ทีไ่ม่ประสงค  ์          
จะรบัชมถา่ยทอดสด) ทีไ่ดรั้บจาก อเีมล แจง้การอนุมัตแิบบคํารอ้งขอสําหรับการใชง้าน Inventech Connect หรือ 
URL สาํหรับการใชง้าน e-Voting ทีเ่จา้หนา้ทีทํ่าการสง่ใหท้างชอ่ง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting 

 2. กรอก Username และ Password ทีไ่ดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมัตแิบบคํารอ้ง จากนัน้กดปุ่ ม  “Sign in” 

 3. ระบบจะแสดงปุ่ ม  “เลอืกวาระ”  ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบวาระทีส่ามารถทําการออกเสยีง 
ลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่่ ม  “เลอืกวาระ”  (สเีขยีว) ทัง้มมุบนซา้ยมอืและดา้นลา่ง 

  4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระทีส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ  “รอการออกเสยีง 
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

 5. เมื่อผูถ้ ือหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ ม 
สาํหรับการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คอื  1. เห็นดว้ย (สเีขยีว)  2. ไมเ่ห็นดว้ย (สแีดง)  3. งดออกเสยีง (สสีม้) 
และ  4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ (สฟ้ีา) 

 * หากทําการเลือก  "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด"  หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนํา               
คะแนนเสยีงไปยังคะแนนที่การประชุมกําหนด และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถทําการเปลี่ยนแปลงไดจ้นกว่า                
วาระนัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

  6. ผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมือ่วาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยทําการเลือกวาระที่ตอ้งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูลการลงคะแนนเสียง                
ในวาระทีทํ่าการเลอืก 

 *7. กรณีผูถ้ ือหุน้มีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลอืกที ่  “ไอคอนผูใ้ชง้าน”  และกดที่ปุ่ ม 
“สลบับญัช”ี  เพือ่เขา้ใชง้าน Accountอืน่ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองคป์ระชมุจะไม่ถูกนําออกจากการประชมุ 

  *8. กรณีผูถ้ ือหุน้ตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่  “ไอคอนผูใ้ชง้าน”  และกดที่ปุ่ ม                     
“ออกจากการประชมุ” 

*ขัน้ตอนนี้หากผูถ้ือหุน้ทําการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนําคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุน้ ออกจาก          
การประชมุในวาระทียั่งไมถ่กูดําเนนิการ 
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  9. ระบบประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวันที ่13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 น. 
(กอ่นเปิดประชมุ 2 ชัว่โมง) โดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้ับมอบฉันทะใช ้Username และ Password ทีไ่ดร้ับ และ ปฏบิัตติาม
คูม่อืการใชง้านในระบบ  

  10. การทํางานของระบบระบบประชมุผ่านสือ่อเิล ็กทรอนกิส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ 
Inventech Connect ขึน้อยู่กับระบบอนิเตอรเ์น็ตทีร่องรับของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะ รวมถงึอปุกรณ์ และ/หรอื 
โปรแกรมของอปุกรณ์ กรุณาใชอ้ปุกรณ์ และ/หรอืโปรแกรมดังตอ่ไปนี้ในการใชง้านระบบ 

• ความเร็วของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะนํา ควรไม่ตํา่กวา่ 4 Mbps 

• โทรศัพทเ์คลือ่นที/่อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรือ

ระบบปฏบิตักิาร IOS รองรับ IOS 10.0 ขึน้ไป 

• เครือ่งคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ระบบปฏบิัตกิาร Windows รองรับ Windows 7 ขึน้ไป 

หรอื Mac รองรับ OS X 10.13 ขึน้ไป 

• อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะนํา) หรอื Safari  

วธิกีารตรวจสอบ Version ของระบบปฏบิตักิาร 

• Android: เลอืก การตัง้คา่ หรอืการตัง้คา่เพิม่เตมิ > เกีย่วกับโทรศัพท ์> ขอ้มูลซอฟตแ์วร ์หรอืเวอร์
ชัน่ Android 

• IOS: เลอืก การตัง้คา่ > ทั่วไป > เกีย่วกับ > เวอรช์ัน่ 
 

หมายเหต ุ: 

1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งนํา Username และ Password ทีไ่ดรั้บจาก E-mail มากรอกเพื่อทําการลงทะเบยีน ระบบจะทําการ 
ลงทะเบียนและนับเ ป็นองค์ประชุมใหท้ี่ขั ้นตอนนี้  (หากผูถ้ือหุน้ไม่ทําการลงทะเบียนเพื่อเข า้ร่วมประชุม                            
ระบบจะไม่นับเป็นองคป์ระชมุ และไม่สามารถโหวตคะแนนได ้รวมถงึจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได)้   
หากผูถ้ือหุน้ ทําการกดปุ่ ม  “ออกจากการประชุม”  ระหว่างการประชุม ระบบจะทําการตัดคะแนนเสียง                               
ออกจากองคป์ระชมุ) 

2. ผูถ้ ือหุน้ตอ้งเตรียม E-mail สําหรับยื่นแบบคํารอ้งเพื่อรับ 1. ลงิคสํ์าหรบัการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                  
2. Username และ Password สาํหรับเขา้ประชมุ 

3. ขอ้มลูทีก่รอกในระบบตอ้งตรงกนักับขอ้มูล ณ วนั Record Date จากบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จํากัด (TSD) 

 
 

พบปญัหาในการใชง้าน สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่
โทร. 02-021-9121 (1 คูส่าย) 

ใหบ้รกิารระหวา่งวนัที ่30 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัทําการ ไมร่วมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
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