
คณะกรรมการบริษัทฯ       
คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์การท างานจาก

หลากหลายสาขา จ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย  
- กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 ท่าน  
       (เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) 
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน  

รายช่ือของคณะกรรมการบริษทัฯ   
รายช่ือกรรมการบริษัทฯ 

 
ต าแหน่ง วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

(วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นหรือ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติ) 

1. นายศุภเดช  พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริษทั  25 ต.ค. 54 
2. ดร.พรสิริ  ปุณเกษม  กรรมการอิสระ 24 ต.ค. 49 
3. รศ. ดร.สาธิต  พะเนียงทอง กรรมการอิสระ 30 พ.ย. 52 
4. นายเดช  บุลสุข กรรมการอิสระ 25 ต.ค. 54 
5. นายเสริม เฮนร่ี  เพญ็ชาติ กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                      24 ต.ค. 55 
6. นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกลุ กรรมการ  28 พ.ย. 46 
7. นายเกษมสุข  จงมัน่คง กรรมการ 24 ต.ค. 49 
8. นายสมเกียรติ  มรรคยาธร              กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 25 ต.ค. 48 
9. น.ส.ดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์             เลขานุการบริษทั 2 เม.ย. 56 

  

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมเดือนละ 1 คร้ัง โดยในปี 2558 มีการประชุมรวม ทั้งส้ิน 12 คร้ัง 
 
นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอสิระ 
นิยามและคุณสมบติัของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ  ากัด (มหาชน) สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  ดงัน้ี 

(1)    ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ   บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีใหน้บัรวมผูถื้อหุ้นของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย   



(2) ไม่เป็นหรือ เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือ ของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวนัแต่งตั้ง ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

 (3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระของตน รวมทั้ งไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของผู ้ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วน
ของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพดว้ยนั้น เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ บริษทั
ฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วน



ร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งอนัอาจมีผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 มีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2559 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  
1. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบจดัการงานทั้งปวงของบริษทัฯ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมทั้ง มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
2. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืน 

กระท าการอยา่งใดแทนคณะกรรมการได ้  
3.   ช่ือและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ  คือ นายสุเวทย ์ ธีรวชิรกุล    นาย

สมเกียรติ มรรคยาธร และนายเกษมสุข จงมัน่คง  กรรมการสองคน   ลงลายมือช่ือร่วมกนั และ
ประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  กระท าการแทนบริษทัฯ ไดทุ้กกรณี  เวน้แต่ ในการรับค ้าประกนั
หน้ี  ความรับผิด  และการปฏิบตัิตามสัญญา  ของบุคคลอื่น  จะตอ้งไดรั้บอนุมตัิจากที่ประชุม
คณะกรรมการ  จึงจะกระท าได ้ 

4. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจก าหนด และแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนับริษทัฯ 

5. คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการพิจารณาอนุมติันโยบาย กลยุทธ์การบริหารจดัการในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

6. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจในการก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย และกลยุทธ์ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

7. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสาร
หน้ี ระดบัไม่ต ่ากวา่ Investment Grade (ระดบั BBB+ ข้ึนไป)   

8. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัรายจ่ายลงทุน   
9. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัค่าใชจ่้ายบริหาร และค่าใชจ่้ายในการขาย  
10. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจในการบริหารความเส่ียงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนใน

โครงการต่าง ๆ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  โดยการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงรวมถึง
การติดตาม และประเมินผล  



11. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณ
ประจ าปีของกลุ่มธุรกิจ   

12. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจในการพิจารณาเก่ียวกบัโครงสร้างบริษทั (Organization Chart) อ านาจ
ด าเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจ าปีของพนกังานและผูบ้ริหาร   

13. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัการใช้หลกัการบญัชีและการเปล่ียนแปลง
หลกัการบญัชีของบริษทัฯ  

14. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัการเปิดบญัชีกบัธนาคาร 
15. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจในการพิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
16. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจในการมอบอ านาจให้คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนด าเนินการแทน 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัทฯ  
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และดูแลการจดัส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 
2. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น ให้

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยสนบัสนุนให้กรรมการบริษทัฯทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการประชุม และแสดง
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

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

เสียงเท่ากนั 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ   
1. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดพน้จาก

ต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีส่วนหน่ึงในสาม   ก็ให้ใช้
จ  านวนท่ีใกลเ้คียงกนัแต่ไม่เกินส่วนหน่ึงในสาม 

  การพน้จากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหน่ึงในปีแรก และปีท่ีสอง ให้ใชว้ิธีจบัฉลาก 
ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซ่ึงอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง หากในคราวใดมี



กรรมการหลายคนอยูใ่นต าแหน่งมานานเท่าๆ กนั เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการท่ีตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งในคราวนั้น ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดยวธีิจบัฉลาก 

  กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัมารับต าแหน่งไดอี้ก  
2. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย  
(2) ลาออกโดยท าเป็นหนงัสือยืน่ต่อบริษทัฯ  
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ี

เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้น
ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
3. ถา้ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู ้

ซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคราว
ถดัไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ เวน้แต่วาระของ
กรรมการท่ีวา่งลงจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการท่ี
เหลืออยูจ่ะท าการในนามของคณะกรรมการไดเ้ฉพาะการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งทั้งหมดเท่านั้น 

5. กรรมการซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งตามขอ้ 3 และขอ้ 4 ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนเท่านั้น    

 


