คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯประกอบด้ว ยผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ก ารท างานจาก
หลากหลายสาขา จานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 7 ท่าน
(เป็ นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
รายชื่อของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
รายชื่ อกรรมการบริษัทฯ
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ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เลขานุการบริ ษทั

25 ต.ค. 54
24 ต.ค. 49
30 พ.ย. 52
25 ต.ค. 54
24 ต.ค. 55
28 พ.ย. 46
24 ต.ค. 49
25 ต.ค. 48
2 เม.ย. 56

คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการประชุมรวม ทั้งสิ้ น 12 ครั้ง
นิยามและคุณสมบัติของความเป็ นกรรมการอิสระ
นิ ยามและคุ ณ สมบัติของความเป็ นกรรมการอิ ส ระตามนโยบายการก ากับดู แลกิ จการที่ ดีของบริ ษ ทั
ปทุ ม ไรซมิ ล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน) สอดคล้องกับ หลัก เกณฑ์ ข องส านัก งานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้
(1) ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมผูถ้ ือหุ ้นของผู ้
ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ได้เงิ นเดื อน
ประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อ ของผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรื อที่ ป รึ กษาของส่ วนราชการ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของ
บริ ษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิ ส ระของตน รวมทั้ ง ไม่ เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย หรื อ ผู ้มี อ านาจควบคุ ม ของผู ้ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของ
บริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตั้ง
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วน
ของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่ าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พด้วยนั้น เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั
ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วน

ร่ วมในการบริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 1
ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีธุรกิจหรื อส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน หรื อมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสิ นใจโดยอิสระ ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
วาระการดารงตาแหน่ง
มีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ตั้งแต่ปี 2559
ขอบเขตและอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯมี อานาจหน้าที่ รับ ผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริ ษ ทั ฯ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีอานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่น
กระทาการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
3. ชื่ อและจานวนกรรมการซึ่ งมีอานาจลงลายมือชื่ อแทนบริ ษทั ฯ คือ นายสุ เวทย์ ธี รวชิ รกุล นาย
สมเกี ยรติ มรรคยาธร และนายเกษมสุ ข จงมัน่ คง กรรมการสองคน ลงลายมื อชื่ อร่ วมกัน และ
ประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ กระทาการแทนบริ ษทั ฯ ได้ทุกกรณี เว้นแต่ ในการรับค้ าประกัน
หนี้ ความรับ ผิด และการปฏิ บ ตั ิตามสัญญา ของบุค คลอื่น จะต้องได้รับอนุ ม ตั ิจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการ จึงจะกระทาได้
4. คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีอานาจกาหนด และแก้ไขเปลี่ ยนแปลงชื่ อกรรมการซึ่ งมีอานาจลงลายมือ
ชื่อผูกพันบริ ษทั ฯ
5. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอานาจในการพิจารณาอนุ มตั ินโยบาย กลยุทธ์การบริ หารจัดการในการ
ดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
6. คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯมี อ านาจในการก ากับ ดู แ ลให้ฝ่ ายจัด การดาเนิ น การให้เ ป็ นไปตาม
นโยบาย และกลยุทธ์ ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
7. คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีอานาจในการพิจารณาอนุ มตั ิการบริ หารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสาร
หนี้ ระดับไม่ต่ากว่า Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป)
8. คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิรายจ่ายลงทุน
9. คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายบริ หาร และค่าใช้จ่ายในการขาย
10. คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯมี อานาจในการบริ หารความเสี่ ยงของกิ จกรรมทางการเงิ น หรื อการลงทุ นใน
โครงการต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย โดยการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงรวมถึง
การติดตาม และประเมินผล

11. คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯมี อานาจในการพิ จารณาความเหมาะสมของแผนธุ รกิ จ และงบประมาณ
ประจาปี ของกลุ่มธุ รกิจ
12. คณะกรรมการบริ ษทั ฯมี อานาจในการพิ จารณาเกี่ ยวกับโครงสร้ างบริ ษ ทั (Organization Chart) อานาจ
ดาเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจาปี ของพนักงานและผูบ้ ริ หาร
13. คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯมีอานาจในการพิ จารณาอนุ มตั ิการใช้หลักการบัญชี และการเปลี่ ยนแปลง
หลักการบัญชีของบริ ษทั ฯ
14. คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิการเปิ ดบัญชีกบั ธนาคาร
15. คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิการกูย้ มื เงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
16. คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีอานาจในการมอบอานาจให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นดาเนินการแทน
ขอบเขตและอานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการบริษัทฯ
1. เรี ยกประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ และดู แลการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุ ม รวมทั้งเอกสารต่างๆ
เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทาหน้าที่ประธานในที่ ประชุ มทั้งการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ เพื่อให้การประชุ มมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ฯทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการประชุ ม และแสดง
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. ดาเนินการประชุมโดยเปิ ดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
4. ดูแลให้การติดต่อสื่ อสารระหว่างกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ออกเสี ยงชี้ ขาดในกรณี ที่คะแนนเสี ยงของที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น และที่ประชุ มคณะกรรมการมีคะแนน
เสี ยงเท่ากัน
6. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็ นหน้าที่ของประธานกรรมการ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดพ้นจาก
ตาแหน่ ง ถ้าจานวนกรรมการที่ จะพ้นจากตาแหน่ งไม่อาจแบ่งได้พอดี ส่วนหนึ่ งในสาม ก็ให้ใช้
จานวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินส่ วนหนึ่งในสาม
การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ งในปี แรก และปี ที่สอง ให้ใช้วิธีจบั ฉลาก
ส่ วนในปี ต่อ ๆ ไป ให้กรรมการซึ่ งอยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูพ้ น้ จากตาแหน่ง หากในคราวใดมี

2.

3.

4.

5.

กรรมการหลายคนอยูใ่ นตาแหน่ งมานานเท่าๆ กัน เป็ นจานวนมากกว่าจานวนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจาก
ตาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดยวิธีจบั ฉลาก
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุดงั กล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตาแหน่งได้อีก
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยทาเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อบริ ษทั ฯ
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นที่
เข้าประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ ้น
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ถ้าตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู ้
ซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ มคราว
ถัดไปด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ ยงั เหลื ออยู่ เว้นแต่วาระของ
กรรมการที่วา่ งลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงจนเหลื อน้อยกว่าจานวนที่ จะเป็ นองค์ป ระชุ มได้ กรรมการที่
เหลืออยูจ่ ะทาการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งทั้งหมดเท่านั้น
กรรมการซึ่ งได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

