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ที ่ปท.สนก. 010/2561 
 

วันที ่23 มนีาคม พ.ศ.2561 
 

 
เรือ่ง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 
 
เรยีน   ทา่นผูถ้อืหุน้  บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน)  
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 

1.1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 
   (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1) 

 1.2.  รายงานประจําปี 2560 ในรปูแบบ CD งบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทนุ 
  เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560  

      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่2 และ 3) 
 1.3.  ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2558 - 2560 
      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่4)    
 1.4.  ขอ้มลูกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระและคณะกรรมการเสนอผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เขา้เป็น  

  กรรมการตอ่ไป (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5) 
 1.5.  ขอ้มลูการจา่ยคา่ตอบแทนและสทิธปิระโยชนแ์กค่ณะกรรมการตา่ง ๆ 
      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่6) 
 1.6.  ขอ้มลูผูส้อบบญัช ีและคา่สอบบญัชปีระจําปี 2561 
      (เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่7) 
2. เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 
 2.1.  ขอ้บงัคับบรษัิทในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  
 2.2.  แผนทีข่องสถานทีจั่ดประชมุ 
 2.3.  เอกสารหลักฐานแสดงสทิธเิขา้รว่มประชมุ 
 2.4.  ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้  
 2.5.  แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจําปี 2560 เป็นรปูเลม่ 
 2.6. หนังสอืมอบฉันทะ 
 
ดว้ยทีป่ระชมุคณะกรรมการ  บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) ("บรษัิทฯ")  

ครัง้ที ่3/2561 เมือ่วันที ่6 มนีาคม 2561  ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560  ในวนัจนัทรท์ี ่
30 เมษายน 2561  เวลา 10.00 นาฬกิา ณ หอ้งจามจุร ี1 ชัน้ เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส  เลขที่ 444  
อาคารเอ็มบเีค เซ็นเตอร ์ถนนพญาไท  แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ 
ตามระเบยีบวาระการประชมุดังตอ่ไปนี ้
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วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560  
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  บรษัิทฯ ไดจั้ดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2560 เมือ่วันที่ 28 เมษายน 
2560 ซึง่ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาเรือ่งต่างๆ ตามวาระทีกํ่าหนดในหนังสอืเชญิประชมุ โดยบรษัิทฯ ไดส้่งสําเนา
รายงานการประชมุดังกล่าวใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนด อกีทัง้ไดเ้ผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิท (www.patumrice.co.th) แลว้ รายละเอยีดปรากฏ
ตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่10-30 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจําปี 2560 ดังกลา่ว  
 
วาระที ่2 รายงานผลการดาํเนนิงานประจําปีของบรษิทัฯ ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 
2560 และการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลเพือ่ทราบ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  ผลการดําเนินงานประจําปีของบรษัิท ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 
ธันวาคม 2560 ไดนํ้าส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ และจะไดนํ้าเสนอใน
รายงานประจําปีพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ  
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรายงานผลการดําเนนิงานประจําปีของบรษัิท ตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม 
2560 – 31 ธันวาคม 2560 และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ซึง่ในวาระนี้จะไมม่กีารลงมตแิต่
อยา่งใด  
 
วาระที ่3 พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบรษัิท 
กําหนดใหต้อ้งมกีารจัดทํางบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชขีอง
บรษัิท และจัดใหผู้ส้อบบัญชตีรวจสอบก่อนนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมัต ิซึง่งบแสดงฐานะการเงนิ
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 จะแสดงไวใ้นรายงานประจําปี โดยได ้
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้คณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่ออนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญช ีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชโีดยไมม่เีงือ่นไขแลว้ 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนมุตัจิดัสรรเงนิกาํไร และจา่ยเงนิปนัผล  
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 
115 และขอ้บังคับของบรษัิท กําหนดใหก้ารจ่ายเงนิปันผลตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทตอ้ง
จัดสรรเงนิกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึง่ไวเ้ป็นทุนสํารอง ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหักดว้ย
ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมจํีานวนไม่นอ้ยกว่าจํานวนทีก่ฎหมายกําหนด คอื
รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ในปีบัญชตีัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บรษัิทมี
กําไรสทุธ ิภายหลังชําระภาษีแลว้ จํานวน 250,955,251 บาท (สองรอ้ยหา้สบิลา้นเกา้แสนหา้หมืน่หา้พันสอง
รอ้ยหา้สบิเอ็ดบาทถว้น) ซึง่บรษัิทมีเงนิสํารองจํานวน 90,000,000 บาท (เกา้สบิลา้นบาทถว้น) ตามที่
กฎหมายกําหนดแลว้ จงึไมต่อ้งจัดสรรกําไรสทุธไิวเ้ป็นทนุสํารองอกี และจากผลดําเนนิงาน กําไรสทุธดิังกลา่ว
โอนเขา้บัญชกํีาไรสะสมที่ยังไม่ไดจั้ดสรรมผีลใหบ้รษัิทสามารถพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ได ้
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่31 
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ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาจัดสรรเงนิกําไรสะสมทีย่ังไม่ได ้
จัดสรร 561,812,054 บาท (หา้รอ้ยหกสบิเอ็ดลา้นแปดแสนหนึง่หมืน่สองพันหา้สบิสีบ่าทถว้น)  ดังนี ้ 

1. จ่ายเงนิปันผลประจํางวด ตัง้แต่วันที่ 1  กรกฎาคม 2560 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
หุน้ละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) จํานวน 600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้) เป็นเงินรวม 
180,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยแปดสบิลา้นบาทถว้น)  เมือ่รวมเงนิปันผลระหว่างกาลหุน้ละ 0.28 บาท 
(ยีส่บิแปดสตางค)์ กับเงนิปันผลประจํางวด ตัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม 2560 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2560 
หุน้ละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค)์  รวมจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2560 รวม หุน้ละ 0.58 บาท (หา้สบิแปด
สตางค)์ จํานวน 600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้) รวมจ่ายเงนิปันผลในปีนี้ทัง้ส ิน้ 348,000,000 บาท 
(สามรอ้ยสีส่บิแปดลา้นบาทถว้น) 
ทัง้นี ้การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วจ่ายจากกําไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจั้ดสรรของกจิการทีต่อ้งเสยีภาษีเงนิได ้
นิติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 30 ของกําไรสุทธิ และการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวของบรษัิทจะทําได ้      
เมือ่ไดรั้บการอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แลว้ 

2. การจา่ยเงนิปันผลจะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ซึง่คณะกรรมการกําหนดรายชือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริับ
เงนิปันผล ณ วันที ่23 มนีาคม 2561 และจะจา่ยเงนิปันผลในวันที ่21 พฤษภาคม 2561 

 บรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนนิงานในปี 2560 เท่ากับรอ้ยละ 138.10 ของกําไรสุทธ ิ
ซึง่เป็นไปตามนโยบายในการจา่ยเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธ ิ
 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล    ตามขอ้บงัคับขอ้ 18 ของบรษัิทกําหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของทกุปี 
กรรมการของบรษัิทฯ ตอ้งออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ในสาม ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่ง
ไม่อาจแบ่งไดพ้อดหีนึง่ในสาม  ก็ใหใ้ชจํ้านวนทีใ่กลเ้คยีงกัน แต่ไมเ่กนิหนึง่ในสาม  ซึง่การประชมุสามัญ  
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561  มจํีานวนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 3 ทา่น คอื  

รองศาตราจารย ์ดร. สาธติ  พะเนยีงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี  
นางวณีา  อรัญญเกษม   กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
นายเกษมสขุ  จงมัน่คง   กรรมการ และกรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหนา้ที ่32 – 39 
 

ทั ้งนี้บริษัทฯ  ไดเ้ปิดใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั ้งเป็นกรรมการบรษัิทฯ ตั ้งแต่วันที ่           
29 กันยายน 2560 ถงึวันที่  31 ธันวาคม 2560 โดยไดเ้ผยแพร่รายละเอยีดบนเว็บไซต์ของบรษัิทฯ และ   
แจง้ข่าวไปยังผูถ้อืหุน้ผ่านทางตลาดหลักทรัพยฯ์ แลว้ แต่เมือ่ครบกําหนดเวลาดังกล่าวแลว้ไม่มผีูถ้อืหุน้
รายใดเสนอรายชือ่บคุคลใหบ้รษัิทพจิารณา 
ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนรวมทัง้คณะกรรรมการ 
ไดพ้จิารณากลั่นกรองตามกระบวนการแลว้ เห็นสมควรเสนอผูถ้ือหุน้เลือกตัง้รองศาตราจารย์ ดร. สาธติ  
พะเนียงทอง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการกํากับดูแลกจิการที่ด ี นางวณีา  อรัญญเกษม  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
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กํากับดูแลกจิการทีด่ ีและ นายเกษมสขุ  จงมั่นคง  กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกจิการทีด่ ีใหก้ลับเขา้
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึง่ เนื่องจากทัง้สามท่านมคีุณสมบัตคิรบถว้น ตามพระราชบญัญัตบิรษัิท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชนต์่อการดําเนนิกจิการของ
บรษัิทฯ และชว่ยพัฒนาบรษัิท 
 

วาระที ่6  พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  คณ ะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายและหลัก เกณ ฑ์ให ค้่ าตอบแทน
คณะกรรมการ และกรรมการชดุย่อยต่างๆ และค่าบําเหน็จคณะกรรมการของบรษัิท อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ทีข่องกรรมการ ทีต่อ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่ม
ต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง  ซึง่ทําใหบ้รษัิทตอ้งสรรหากรรมการทีม่ปีระสบการณ์ 
และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั ้งมีนโยบายที่จะกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน ที่สะทอ้น 
ภาระหนา้ที ่และความรับผดิชอบของแตล่ะคน  โดยเปรยีบเทยีบไดก้ับบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั  ตลอดจนเพือ่เป็นการปฏบิตัติามหลักเกณฑก์ารกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีควรมกีารทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจําทุกปี โดยปัจจุบันค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามมตทิี่ประชุมสามัญ     
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เมือ่วันที ่28 เมษายน 2560 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เนือ่งจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน รวมทัง้คณะกรรมการ 
เห็นควรขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตเิงนิค่าตอบแทนกรรมการ จํานวน 6,000,000 บาท (หกลา้นบาทถว้น) 
และอนุมัตสิทิธปิระโยชน์ต่างๆ จํานวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) รวมเป็นเงนิค่าตอบแทนและสทิธิ
ประโยชน ์จํานวน 6,500,000 บาท (หกลา้นหา้แสนบาทถว้น) แก ่คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน โดยมรีายละเอยีด ดังตอ่ไปนี ้
 

  รายละเอยีดคา่ตอบแทนกรรมการ 
คา่เบีย้กรรมการ คา่เบีย้ประชมุ  สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ 

  

ตอ่ทา่น/เดอืน  
(บาท) 

ตอ่ทา่น/ครัง้  
(บาท) 

ตอ่ทา่น/ปี  
(บาท) 

เบีย้กรรมการและเบีย้ประชุม        
  คณะกรรมการบรษัิท       
  

 
ประธานกรรมการ   27,500  27,500   

   รองประธานกรรมการ   16,500  16,500   
  

 
กรรมการ 13,750  13,750   

  คณะกรรมการบรหิาร        
  

 
ประธาน    55,000    

  
 

รองประธาน    33,000    
  

 
กรรมการ (ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร)   27,500    

  คณะกรรมการตรวจสอบ        
  

 
ประธานกรรมการ   27,500 27,500   

  
 

กรรมการ 13,750 13,750   
  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน        
  

 
ประธานกรรมการ   55,000   

  
 

กรรมการ   27,500    
สทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ คณะกรรมการบรษิทั     50,000  
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 อนุมตัคิ่าบําเหน็จใหแ้กค่ณะกรรมการ  เป็นเงนิจํานวน 3,450,000 บาท (สามลา้นสีแ่สนหา้หมืน่
บาทถว้น) โดยใหค้ณะกรรมการจัดสรรบําเหน็จจํานวนดังกลา่วกนัเอง    
 คณะกรรมการมนีโยบาย และหลักเกณฑใ์หค้่าตอบแทนแกค่ณะกรรมการ กรรมการชดุยอ่ยต่างๆ  
และค่าบําเหน็จคณะกรรมการ อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ทีข่องกรรมการเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับของบรษัิทฯ 

 

 (ขอ้มลูเปรยีบเทยีบปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณาหนา้ที ่40) 
 

วาระที ่7  พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ สําหรบั
ปี 2561 
ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดว่า “ใหท้ี่ประชุม      
ผูถ้ือหุน้สามัญประจําปี แต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิททุกปี ในการ
แต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีก็ได”้  

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษัิท ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่ไดพ้จิารณาจากผลการปฏบิัตงิาน ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีและค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชแีลว้ 
เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์าณชิย ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4951 
และ/หรอื นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3734 และ/หรอื นางนงลักษณ์ พุ่มนอ้ย ผูส้อบ
บัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรอื นางสาวณรศิรา ไชยสุวรรณ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 4812          
ในนามของ บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูทํ้าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงนิของบรษัิทฯ และในกรณีที่ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่
สามารถปฏบิัตงิานได ้ใหบ้รษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรีับอนุญาตอื่นของบรษัิท 
สํานักงาน อวีาย จํากดั ทําหนา้ทีต่รวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ แทนได ้และกําหนด
จํานวนเงนิค่าสอบบัญชขีองบรษัิทฯ สําหรับปี 2561 คอื ตัง้แต่ 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 ธันวาคม 2561 แบง่เป็น
ค่าสอบทานงบการเงนิรวม 3 ไตรมาส เป็นเงนิ 420,000 บาท และค่าสอบบัญชปีระจําปี เป็นเงนิ 580,000 
บาท รวมเป็นเงนิ 1,000,000 บาท  (หนึง่ลา้นบาทถว้น) ซึง่เป็นจํานวนเงนิทีเ่พิม่ขึน้จากค่าสอบบัญชปีี 2560  
ปรากฏตามเอกสารประกอบการพจิารณา หนา้ที ่41 – 43 

ทัง้นี้ บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด ไมม่คีวามสัมพันธแ์ละสว่นไดเ้สยีกับบรษัิทฯ/บรษัิทยอ่ย/บรษัิท
รว่ม/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วกบับคุคลดังกลา่ว 
 

วาระที ่8  พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 32. เกีย่วกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการรอ้งขอให้
จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   เพื่อใหเ้ป็นไปตามคําสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี่ 21/2560  
เรือ่ง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ใหเ้ปลีย่นวธิกีารนับจํานวนหุน้
ของผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะใหเ้รยีกประชุมวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้ โดยลดจํานวนสัดส่วนหุน้ที่สามารถเรียกรอ้ง          
ใหจั้ดประชมุผูถ้อืหุน้ และเพิม่หลักการในการใหผู้ถ้อืหุน้เรยีกประชมุเองได ้
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้ เห็นสมควรใหแ้กไ้ขขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 32. 
ตามคําสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ 21/2560 เกีย่วกับสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการรอ้งขอใหจั้ด
ประชมุผูถ้อืหุน้ ตามพระราชบญัญัตมิหาชนจํากดั ดังนี ้
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 จากเดมิ 
 ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 
เดอืนนับแต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชขีองบรษัิท การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากนี้ใหเ้รยีกว่าการประชุม
วสิามญั  
 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
 ผูถ้อืหุน้รวมกันนับจํานวนไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้
ไม่นอ้ยกว่า 25 คน  ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด       จะ
เขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เหตผุลในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย ในกรณีเชน่นี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ี
การประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นับแตว่ันไดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้  
 
 เปลีย่นเป็น 
 ขอ้ 32.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 
เดอืน นับแต่วันสิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิท  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากนี้ใหเ้รยีกว่าการประชมุ
วสิามญั 
 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ไดต้ามทีเ่ห็นสมควร 
 ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กันทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้ 
แต่ตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสอืดังกล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นนี ้ 
คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 45 วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้   
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ือหุน้
ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรือผูถ้ือหุน้คนอืน่ๆ รวมกันไดจํ้านวนหุน้ตามที่บังคับไวนั้้นจะเรยีกประชุมเองก็ได ้ 
ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี้ ใหถ้อืว่าเป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ ที่
คณะกรรมการเรยีกประชมุ  โดยบรษัิทตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจําเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใดจํานวน             
ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่กําหนดไวใ้นขอ้ 36 แห่งขอ้บังคับฉบับนี้ ผูถ้อืหุน้ตาม
วรรคสีต่อ้งรว่มกนัรับผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท  
 

วาระที ่9 : เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเปิดวาระนี้ไวเ้พือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้ักถาม และ/หรอื แสดงความคดิเห็น
ในเรือ่งต่างๆ โดยไมม่กีารลงมต ิแต่หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและลงมต ิจะตอ้งดําเนนิการ
ตามเงือ่นไขของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (มหีุน้นับรวมกันได ้
ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด) 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 

 
วาระที ่4 พจิารณาอนมุตัจิดัสรรเงนิกาํไร และจา่ยเงนิปนัผล 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2558 -2560 

 
 

  สาํหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

กําไรสทุธ ิ 
กําไรตอ่หุน้ 

(ลา้นบาท) 
(บาท) 

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

251 
0.42 

 
*0.28 

 
**0.30 

269 
0.45 

 
0.28 

 
0.28 

308 
0.51 

 
0.25 

 
0.28 

รวมจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้                                         (บาท) 0.58 0.56 0.50 

 รวมจํานวนเงนิปันผลทีจ่่าย                                    (ลา้นบาท) 348 336 300 

 

หมายเหต ุ: ตวัเลขจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
* เป็นจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้ของผลประกอบการงวดวันที ่1 มกราคม 2560 ถงึ 30 มถิุนายน 2560 จ่ายไปแลว้เมือ่

วนัที ่31 ตลุาคม 2560 
** เป็นจํานวนเงนิปันผลตอ่หุน้ ทีเ่สนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 พจิารณาอนุมัต ิโดยวันที ่23 มนีาคม 

2561 คณะกรรมการกําหนดรายชือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิปันผล และกําหนดจ่ายเงนิปันผลภายใน
วนัที ่21 พฤษภาคม 2561  
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เอกสารประกอบการพจิารณา 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 
 

วาระที ่5   พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
 

1. ตามขอ้บังคับขอ้ 18. ของบรษัิทกําหนดใหใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทุกปีกรรมการของบรษัิทตอ้ง
ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ในสาม ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะพน้จากตําแหน่งไม่อาจแบ่งได ้
พอดหีนึง่ในสาม ก็ใหใ้ชจํ้านวนทีใ่กลเ้คยีงกัน  ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561        
มจํีานวนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ รองศาตราจารย์ ดร. สาธิต  พะเนียงทอง            
นางวณีา  อรัญญเกษม และ นายเกษมสขุ  จงมัน่คง   

2. ในรอบปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถงึ 31 ธันวาคม 2560 ทีผ่่านมา คณะกรรมการมกีาร
ประชุมตามวาระปกต ิจํานวน 11 ครัง้ โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการทัง้ 3  ท่าน  
สรปุไดด้ังนี ้

รายชือ่ ตําแหน่ง 
การเขา้รว่ม

ประชมุทัง้หมด
(ครัง้) 

วาระการดํารง
ตําแหน่ง (ปี) 

1. รศ. ดร. สาธติ  พะเนยีงทอง ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ และ กรรมการ
กํากบัดแูลกจิการทีด่ ี  

11 8 

2. นางวณีา  อรัญญเกษม* กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ และ กรรมการ
กํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

10 10 เดอืน 

3. นายเกษมสขุ  จงมัน่คง   กรรมการ และ กรรมการ
กํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

11 11 

 

หมายเหตุ : *นางวณีา อรัญญเกษม เขา้ดํารงตําแหน่ง กรรมการอสิระ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แทน       
นายเสริม เฮนรี่ เพ็ญชาต  ิซึง่ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอสิระ ตัง้แต่วันที่ 21 กุมภาพันธ ์
2560 

 
3. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการของบรษัิท ผูท้ีไ่ดรั้บการสรรหาตอ้งสําเร็จการศกึษาไมตํ่่ากว่า

ระดับปริญญาตรี และไดรั้บการคัดเลือกจากคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนของบรษัิท 

4. คํานยิามและคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
บรษัิท ปทุมไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากัด (มหาชน) ไดกํ้าหนดนยิามกรรมการอสิระไว ้ซึง่เท่ากับ
ขอ้กําหนดขัน้ตํ่าทีค่ณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย ์(กลต.) และตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยกําหนด 
คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระมดีงันี ้
4.1 ถือหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที่มีสทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ ่

บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ  ทัง้นี้ ใหนั้บรวม
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

4.2 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืน
ประจํา หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่หรอืของผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการ  ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคมุของบรษัิทฯ 
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4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่สมรส พีน่อ้ง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น กรรมการ 
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4.4 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอํานาจควบคุมของบรษัิทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช ้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย หรอืผูม้ ีอํานาจ
ควบคุมของผูท้ีม่คีวามสัมพันธท์างธุรกจิกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิท  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดังกล่าวมาแลว้
ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแตง่ตัง้ 

4.5 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษัิทฯ  และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคุม หรอืหุน้สว่น
ของสํานักงานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอํานาจควบคุมของบรษัิทสังกัดอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ
ดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแตง่ตัง้ 

4.6 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิทฯ บรษัิท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษัิทฯ  และไมเ่ป็น
ผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แตจ่ะได ้
พน้จากการมลีักษณะดังกลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีกอ่นวันแตง่ตัง้ 

4.7 ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ขึน้ เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่
หรอืผูถ้อืหุน้ซ ึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

4.8 ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการกบับรษัิทฯ หรอื
บรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ ี
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกันและเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4.9 ไมม่ธีุรกจิหรอืส่วนร่วมในการบรหิารงาน หรอืมผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งอันอาจมผีลกระทบต่อ
การตัดสนิใจโดยอสิระ  ไม่มลีักษณะอืน่ใดที่ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระ
เกีย่วกบัการดําเนนิงานของบรษัิท 
วาระการดํารงตําแหน่ง 
มวีาระการดํารงตําแหน่งตดิตอ่กนัไดไ้มเ่กนิ 9 ปี ตัง้แตปี่ 2559  
  

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     
แลว้เห็นว่า กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่ รองศาตราจารย ์ดร. สาธติ  พะเนียงทอง นางวีณา  
อรัญญเกษม และ นายเกษมสุข  จงมั่นคง มคีุณสมบัตคิรบถว้นตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน
จํากดั พ.ศ.2535 มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานของบรษัิท
สามารถทีจ่ะชว่ยพัฒนาบรษัิทไดเ้หมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการของบรษัิท จงึขอเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้ รองศาตราจารย์ ดร. สาธิต  พะเนียงทอง  นางวีณา  อรัญญเกษม และ          
นายเกษมสขุ  จงมัน่คง เป็นกรรมการตอ่ไปอกีวาระหนึง่   
  
 ทัง้นี้ ผูท้ี่กรรมการเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้เลือกตัง้เขา้เป็นกรรมการ มปีระวัตแิละ
คณุสมบตั ิปรากฏตามเอกสารแนบ 
 
 



  

  

- 34 - 

 
เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 

 
ประวตัแิละคณุสมบตักิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

เลอืกต ัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 
 

  รองศาตราจารย ์ดร. สาธติ  พะเนยีงทอง 
 
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

และ กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

อาย ุ            65  ปี   

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ     วนัที ่30 พฤศจกิายน 2552 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ        8  ปี 

ความเชีย่วชาญ       ดา้นการบรหิารจัดการและกลยุทธท์างธรุกจิ 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ 

 
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)  หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  

  สาํหรับนักบรหิารระดับสงู สถาบนัพระปกเกลา้ ประเทศไทย 

 

ประวตักิารอบรมเกีย่วกบักรรมการ: สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 128) ปี 2553 

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

 
ประสบการณ์การทํางาน         

กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน (ปัจจุบนั: 2 บรษัิท) 
 2552 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

  และ กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

  บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั  (มหาชน) 
 2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน   

  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
  บรษัิท พเีอ็ม โทรเีซน เอเชยี โฮลดิง้ส ์จํากัด (มหาชน) 
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กจิการทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 2 แหง่) 
 2559 – ปัจจบุนั รองศาสตราจารย,์ อาจารยพ์เิศษ 

   คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

   สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ซ ีเอ็ม บ ีท ีจํากดั  

 2544 – 2559 หัวหนา้ภาควชิาการจัดการทัว่ไปและกลยทุธ ์

   สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 2545 – 2546 ผูอํ้านวยการบรหิารโครงการ-การร่วมมอืกับ Michael E. Porter:   

การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย  

สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(NESDB) 

2532 – 2543 ดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารของบรษัิททีป่รกึษาในประเทศสหรัฐอเมรกิา  

ณ กรุงวอชงิตนั ดซี ี(Booz Allen & Hamilton, AT Kearney) 

2532 – 2540 Adjunct Professor, George Washington University, Washington DC, 

University of Texas Arlington, USA 

 2525 – 2532 ดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารใหก้บับรษัิทขา้มชาตใินอตุสาหกรรมอปุโภคบรโิภค 

   (Baxter) และอตุสาหกรรมการขนสง่ (American Airlines) ณ รัฐอลินิอยส ์ 

   และเท็กซัส 

 
กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไม่ม-ี 

 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  -ไมม่-ี  (ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่17 ตลุาคม 2560) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 
-ไมม่-ี        

 
การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 

 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท    11/11 ครัง้ 

 - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    12/12 ครัง้ 

 - การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน   4/4   ครัง้ 

 - การประชมุคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี     1/1  ครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 
 

ประวตัแิละคณุสมบตักิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เลอืกต ัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 

 
 
   นางวณีา  อรญัญเกษม 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี

อาย ุ            56  ปี   

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ    วนัที ่21 กมุภาพันธ ์2560 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ       10 เดอืน 8 วนั 

ความเชีย่วชาญ       ดา้นการบรหิารธรุกจิและการตลาด 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการอสิระ 

 
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 
 

ประสบการณ์การทํางาน         

กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน (ปัจจุบนั: 1 บรษัิท) 
  ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 
  2557  - ก.ค. 2560 กรรมการบรหิาร  

บรษัิท ออรจิิน้ พร๊อพเพอรต์ี ้จํากดั (มหาชน) 

กจิการทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 2 บรษัิท) 

  2554 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท วนัคลกิ (ไทยแลนด)์ จํากดั 
  2558 – ปัจจบุนั  ทีป่รกึษาดา้นบรหิารธรุกจิ บรษัิท อมร อเิล็กทรอนกิส ์จํากดั 
  2543 – 2555  SVP Mall & Media Management  

บรษัิท เอก-ชยั ดสีทรบิวิชัน่ ซสิแทม จํากดั (เทสโก ้โลตสั) 
กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 
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สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  -ไมม่-ี  (ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่17 ตลุาคม 2560) 
 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

-ไมม่-ี        
 
การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 

 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท    10/10 ครัง้ 

 - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    10/10 ครัง้ 

 - การประชมุคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี    1/1  ครัง้ 

 
หมายเหต ุ: นางวณีา อรัญญเกษม เขา้ดํารงตําแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบัดแูลกจิการ

ทีด่ ีเมือ่วันที ่21 กมุภาพันธ ์2560 แทน นายเสรมิ เฮนรี ่เพ็ญชาต ิซึง่ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีตัง้แตว่นัที ่

21 กมุภาพันธ ์2560 
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เอกสารประกอบการพจิารณาระเบยีบวาระที ่5 
 

ประวตัแิละคณุสมบตักิรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เลอืกต ัง้เป็นกรรมการอกีวาระ 

 

 
 

 
นายเกษมสขุ  จงม ัน่คง  
กรรมการ และ กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี 

อาย ุ            59  ปี   

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ วนัที ่24 ตลุาคม 2549 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการ        11  ปี 

ความเชีย่วชาญ       บรหิารจัดการ 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการ 

 

คณุวฒุกิารศกึษา - บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ประวตักิารอบรมเกีย่วกบักรรมการ: สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2547 

  - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 2/2555 
 

ประสบการณ์การทํางาน         

กจิการทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน (ปัจจุบนั: 2 บรษัิท) 

 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี  

บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 

  2546 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูอํ้านวยการสายการเงนิและบรหิาร 

    บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 

กจิการทีม่ใิชบ่รษัิทจดทะเบยีน (ปัจจุบนั 70 บรษัิท) 

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

  2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค ฟู้ด ซสิเต็ม จํากัด 
  2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท อนิโนฟู้ด (ไทยแลนด)์ จํากดั 

  2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค เรสเตอรองท ์กรุ๊ป จํากดั 

  2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ราชสมีาไรซ ์จํากัด 
  2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สมีาแพค จํากัด 

กรรมการ บรษัิท เอ็ม บ ีเค ฟู้ด ไอแลนด ์จํากดั 
กรรมการ บรษัิท พ ีอาร ์จ ีพชืผล จํากัด 

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

กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    -ไมม่-ี 
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สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  -ไมม่-ี  (ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนวนัที ่17 ตลุาคม 2560) 

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 
-ไมม่-ี        

 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 

 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท     11/11 ครัง้ 

 - การประชมุคณะกรรมการกํากับดแูลกจิการทีด่ ี       1/1 ครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 

 
วาระที ่6  พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการของบรษิทั และบําเหน็จกรรมการ 

 

ขอ้มูลคา่ตอบแทนทีบ่รษิทัจา่ยใหก้รรมการ ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 

รายการ เบีย้กรรมการ 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) รวม (บาท) 

สทิธแิละ
ประโยชนอ์ืน่ๆ 

(บาท) 

คณะกรรมการ 1,446,500.- 1,364,000.- 2,810,500.- 234,538.25 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 660,000.- 660,000.- 1,320,000.- - 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

- 440,000.- 440,000.- - 

รวม 2,106,500.- 3,520,000.- 5,626,500.- 234,538.25 
 

รวมเบีย้กรรมการและเบีย้ประชุม 5,626,500 บาท สทิธแิละประโยชนอ์ืน่ๆ 234,538.25 บาท 
 

ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ ต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ทีจ่ะเสนอใหท้ี่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 อนุมตั ิ

 

รายการ เบีย้กรรมการ 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท) 

สทิธแิละ
ประโยชน์

อืน่ๆ (บาท) 
รวม 

(บาท) 

คณะกรรมการ 1,518,000.- 1,518,000.- 400,000.- 3,436,000.- 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 715,000.- 715,000.- - 1,430,000.- 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

- 220,000.- - 220,000.- 

สาํรองคา่ตอบแทนกรรมการ - 258,000.- 100,000.- 358,000.- 

รวม 2,233,000.- 3,767,000.- 500,000.- 6,500,000.- 

 
ประวตักิารจา่ยบําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2558 -2560 

 

บําเหน็จกรรมการ (บาท) 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2560 
ปีทีเ่สนอ ปี 2559 ปี 2558 

3,450,000 3,366,000 3,180,000 

 
หมายเหต ุ: การพจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่ๆ 

ไดผ้า่นการพจิารณาอนุมัตจิากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนทกุครัง้ 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 

 
วาระที ่7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนสนิจา้งของผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2561 

 
อนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 

สําหรับปี 2561 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชแีละเลขทะเบยีนดังตอ่ไปนี ้
 

ลําดับ
ที ่

ชือ่ – สกลุ เลขที่
ใบอนุญาต 

จํานวนปีทีส่อบบญัชใีหก้ับบรษัิท 

1 นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์าณชิย ์ 4951 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท 

2 นางสาวรัตนา จาละ 
 

3734 3 ปี (สาํหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค. 2555 – 2556 และ
สาํหรับงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค.2554) 

3 นางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย 4172 9 ปี (สาํหรับปีสิน้สดุวนัที ่30 ม.ิย. 2550 -2554 และ
สาํหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธ.ค.2557-2560) 

4 นางสาวณรศิรา ไชยสวุรรณ 
 

4812 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท 

 
โดยกําหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิ

ของบรษัิทฯได ้และในกรณีทีผู่ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่ดังกลา่วไม่สามารถปฏบิัตงิานไดใ้หบ้รษัิท สํานักงาน อวีาย 
จํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอืน่ของบรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด จํากัดทําหนา้ทีต่รวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯแทน 

 

• ขอ้มูลประวตัโิดยสงัเขปของผูส้อบบญัช ีมดีงันี ้
 

     ชือ่ : นางสาวรัชดา ยงสวสัดิว์าณชิย ์
 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4951 
     อายุ :  47 ปี 
     วฒุกิารศกึษา :    บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  
    วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติดา้นการเงนิ 

  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

     ตําแหนง่ของผูส้อบบญัชใีนสํานกังาน : หุน้สว่น 

     ประสบการณ์การตรวจสอบ : - บรษัิท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- บรษัิทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารยโูอบ ีจํากดั (มหาชน) 

- บรษัิท กรุงเทพประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท ไทยรับประกนัภัยตอ่ จํากดั (มหาชน) 

- บรษัิท อนิทรประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- บรษัิท นําสนิประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 
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     ชือ่ : นางสาวรัตนา จาละ  
 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3734 
     อายุ :  52 ปี 
     วฒุกิารศกึษา : บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์    
     ตําแหนง่ของผูส้อบบญัชใีนสํานกังาน : หุน้สว่น 
     ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - ธนาคารทสิโก ้จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 
- บรษัิท ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
- บรษัิท ไทยรับประกนัภัยตอ่ จํากดั (มหาชน) 

 - บรษัิท หลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
 - บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จํากดั (มหาชน)            
  
 
 
      ชือ่ : นางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย 
 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4172  
     อายุ :  49 ปี 
     วฒุกิารศกึษา : ปรญิญาตร ีสาขาการบัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
     ตําแหนง่ของผูส้อบบญัชใีนสํานกังาน : หุน้สว่น 

     ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - บรษัิท ไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

 - บรษัิท แอลเอ็มจ ีประกนัภัย จํากดั (มหาชน)  
 - บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากดั (มหาชน) 
 - บรษัิท เจนเนอราลี ่ประกนัภัย (ไทยแลนด)์ จํากดั (มหาชน) 
 - บรษัิท ไทยซมัซงุ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) 
 
 
       
      ชือ่ : นางสาวณรศิรา ไชยสวุรรณ 
 ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4812 
     อายุ :  46 ปี 
     วฒุกิารศกึษา : บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
     ตําแหนง่ของผูส้อบบญัชใีนสํานกังาน : หุน้สว่น 
     ประสบการณ์การตรวจสอบ:    - บรษัิท กรุงเทพประกนัสขุภาพ จํากัด (มหาชน) 

- บรษัิท เอ็ม บ ีเค ไลฟ์ ประกนัชวีติ จํากัด (มหาชน) 
- บรษัิท กลางคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ จํากัด 
- บรษัิท ซมโปะ ประกนัภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
- บรษัิท เทเวศประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 
- บรษัิท ทนูประกนัภัย จํากัด (มหาชน) 
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• จํานวนสนิจา้งของผูส้อบบญัช ี

 สําหรับงบการเงนิปี 2561 บรษัิท สํานักงาน อวีาย จํากัด  ไดเ้สนอค่าตอบแทนการสอบบัญชสีําหรับ
บรษัิทเป็นเงนิ 1,00,000 บาท (หนึง่ลา้นบาทถว้น) โดยเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการสอบบัญชกีับปีกอ่น ดงันี ้
  

คา่ตรวจสอบบญัช ี สาํหรับปีสิน้สดุ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

สาํหรับปีสิน้สดุ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ไตรมาสที ่1 140,000.- 138,333.33 

ไตรมาสที ่2 140,000.- 138,333.33 

ไตรมาสที ่3 140,000.- 138,333.33 

คา่ตรวจสอบประจําปี  580,000.- 540,000.- 

  รวม 1,000,000.- 955,000.- 
 

• ความสมัพนัธก์บับรษิทั 
ผูส้อบบัญชทีีเ่สนอใหแ้ต่งตัง้ ไม่มคีวามสัมพันธ ์และหรือไม่มสีว่นไดเ้สยีใด ๆ กับบรษัิท บรษัิทย่อย 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างไร 
 

• การเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย 
เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) บริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2561 โดยเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญช ี         
รวมเป็นเงิน 726,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถว้น) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 65,000 บาท โดย
เปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนการตรวจสอบบญัชกีบัปีกอ่น ดงันี ้

 

คา่ตรวจสอบบญัช ี
สาํหรับปีสิน้สดุ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
สาํหรับปีสิน้สดุ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ไตรมาสที ่1 27,666.67 36,000.- 

ไตรมาสที ่2 27,666.67 36,000.- 

ไตรมาสที ่3 27,666.67 36,000.- 

คา่ตรวจสอบประจําปี  643,000.- 553,000.- 

รวม 726,000.- 661,000.- 

จํานวนบรษิทั 9 8 

 
ในปี 2561 มีจํานวนบริษัทย่อย 9 บรษัิท ซึง่มากกว่าปี 2560 ที่มีจํานวนบรษัิทย่อย และ บรษัิทร่วม

จํานวน 9 บริษัท และมี 5 บริษัท ที่ไม่มีค่าใชจ้่ายสําหรับงบตรวจทาน (ค่าสอบบัญชขีองบริษัทในปี 2561        
อาจเปลีย่นแปลงตามจํานวนบรษัิทย่อย และ/หรอืปรมิาณงานทีเ่กดิขึน้จรงิ) 

 
สําหรับคา่บรกิารอืน่ในรอบปีบัญชทีีผ่่านมา บรษัิท บรษัิทย่อย ไม่ไดใ้ชบ้รกิารอืน่ของสํานักงานสอบบัญชี

ทีผู่ส้อบบญัชสีงักัด บคุคลหรอืกจิการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับผูส้อบบญัช ีและสาํนักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
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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 

  ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งทีท่ีป่ระชมุจะลงมต ิ  ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในเรือ่งดังกลา่ว   เวน้แตก่ารออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ   ใหอ้อกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดย
ไมม่ขีอ้หา้ม 
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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  

09.00 น. จนกระทั่งเลกิการประชมุของวันที ่ 30 เมษายน 2561 

 

อนึง่  หนงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้ เป็นแบบการมอบฉนัทะทีก่ําหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีด

ชดัเจนตายตวั  (แบบ ข)    
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ขอ้มลูของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้  

 

 1. ชือ่ : ดร.พรสริ ิ ปณุเกษม 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 66  ปี 

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

  การมสีว่นไดเ้สยี : - ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทน 

  ในวาระการประชมุ   คณะกรรมการของบรษัิท และ บําเหน็จ 

     กรรมการ         

 

 

 

 2. ชือ่ : รองศาสตราจารย ์ดร.สาธติ  พะเนยีงทอง 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 65  ปี 

  ทีอ่ยู ่ : 9/5 หมู่ที ่2 แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 

  การมสีว่นไดเ้สยี : - ในวาระที ่5  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ 

  ในวาระการประชมุ   แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ   

    - ในวาระที ่6  พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทน 

     คณะกรรมการของบรษัิท และ บําเหน็จ 

     กรรมการ 

 

 

 3. ชือ่ : นางวณีา อรัญญเกษม 

  ตําแหน่งในบรษัิท : กรรมการอสิระ 

  อายุ : 56  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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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปี 2560 เป็นรปูเลม่ 
Requisition Form for the Printed Copy of 2017 Annual Report 

 
(กรณุากรอกรายละเอยีดดา้นลา่ง และสง่อเีมลม์ายงั sureeporn.s@patumrice.co.th) 

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

 
เรยีน เลขานุการบรษัิท   
Dear Company Secretary 
 
  
ขา้พเจา้     
I, (name)    
 .......................................................................................................................... 
 
ทีอ่ยู ่
Address 
 .......................................................................................................................... 
 
เมอืง/จังหวดั 
City/Province
 .......................................................................................................................... 
 
ประเทศ      
Country 
 .......................................................................................................................... 
 
รหัสไปรษณีย ์
Postal Code
 .......................................................................................................................... 
 
 
เป็นผูถ้อืหุน้ของ PRG และมคีวามประสงคข์อรับรายงานประจําปี 2560 ในแบบรปูเลม่  
Being a shareholder of PRG and would like to receive a printed copy of the 2017 Annual Report. 
 


	โปรดแสดงเอกสารต่อไปนี้ประกอบการมอบฉันทะ



