
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 

บริษัท มาลสีามพราน จ ากดั (มหาชน) 
 

วนัศุกร์ที ่24 เมษายน 2558 



พญ. นาฏ  ฟองสมทุร  

อาย ุ   51 ปี 

 

วุฒิการศกึษา      

        -    แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

        -    MBA  Graduate  School  of  Management , Boston University 

 

ประสบการณก์ารท างาน   

        -  2533 – ปัจจุบัน            กรรมการรองผู้จัดการ  บริษัท  เทพวัฒนา  จ ากัด                                                              

        -  2540 – ปัจจุบัน            กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  แน็ปนิวตริซายส์ จ ากัด                                                              

        -  2550 – ปัจจุบัน            กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  แกรนนูล่าร์  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด                                                              

        -  2540 – ปัจจุบัน            กรรมการบริหาร  สวางคนิเวศ , สภากาชาดไทย 

        -  2555 – ปัจจุบัน            กรรมการ  มูลนิธิมาแตร์เดอี                                                          

  
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่มี  

 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  ไม่มี  

 



 

 

ดร. กฤษฏ ์ฉันทจริพร   

 

 

อายุ  63 ปี   

 

วุฒิการศกึษา  

     -  ปริญญาตรี ภาควิชาการบริหาร  SAUC ประเทศสิงคโปร์   

     -  ปริญญาโท ภาควิชาการสื่อสารธุรกิจและการจัดการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

     -  ประกาศนยีบัตร Graduate Diploma หลักสูตรที่ปรึกษาการจัดการและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยฮ่องกง   

     -  โครงการผูบ้ริหารระดับสูง Senior Executive Management program มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น   

         J.L. Kellogg Graduate School of Management at Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา    

     -  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา   

 

ประสบการณก์ารท างาน    

     -  ปี 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ลักกี้กลาส จ ากัด  

     -  ปี 2551 – ปัจจุบัน  ผูอ้านวยการ ศูนยอ์บรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม (SCM International Training Center For   

                                    Professional Qualifications)  

     -  ปี 2546 – 2550     รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ด้าน Supply Chain Management บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน)  

     -  ปี 2545 – 2546     ผู้อ านวยการ Consulting Services, ฝ่าย Operations Effectiveness Division, Pricewaterhouse Coopers Thailand Ltd.  

     -  ปี 2541 – 2545     ผู้อ านวยการ สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand  

  

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่มี  

 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  ไม่มี  



วาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

วาระที ่1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษทั ประจ าปี 2557 

วาระที ่2    พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557                                        

วาระที ่3    พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2557                    

วาระที ่4    พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัที ่ 

                  31 ธันวาคม 2557 

วาระที ่5    พจิารณาและอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ                  

วาระที ่6    พจิารณาและอนุมตัิก าหนดเงนิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

วาระที ่7    พจิารณาและอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ปี 2558    

วาระที ่8    พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  



วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
      ของบริษทัประจ าปี 2557 



วาระที่ 2      พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ของบริษทั 
         ในรอบปี 2557 



Vision 

“ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพือ่สุขภาพ    
ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม    

เพือ่สุขภาพทีด่ขีองทุกคนอย่างยัง่ยนื” 
 



เป้าหมายการด าเนินงาน  

1.  เป้าหมายในการเพิม่ยอดขาย และผลติภณัฑ์ใหม่ให้กบัลกูค้า 

 

2.  เป้าหมายในการผลติ   การวจิยัพฒันาและกระบวนการผลติ 

 

3.  เป้าหมายในด้านการด าเนินงานภายในองค์กรของบริษทัฯ 
 



6,157  

5,088  4,767  

1,655  1,451  1,585  

549  
287  307  

10.3  5.6  6.4 

 26.9   28.5  

 33.2  

0

10

20

30

40

50

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2012 2013 2014 
Sales Gross Profit Net Profit %NP %GP

2555 

ผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 
รายได้ และก าไรสุทธิ 

ล้านบาท 
% 

2556 2557 



งบแสดงฐานะทางการเงนิบริษทั  ณ ส้ินปี 2557 

2,429 2,405 

2,992 

1,667 1,572 

1,976 

762 832 
1,016 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2555 2556 2557 

Asset
Liabilities
Sh.Equity

ล้านบาท 



วาระที ่3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษทัส าหรับปีส้ินสุด                            
      ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 
 



• พิจารณาอนุมติังบการเงินซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบ และรับรอง
จากผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาติของบริษทั 

 คุณณฐัสรัคร์ สโรนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีอนุญาต เลขท่ี 4563 
 บริษทั ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท จ ากดั 

 
• ผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
• รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี หนา้ 73 - 129 

วาระที ่3  พิจารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 



วาระที ่3  พิจารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

หน้ารายงานผู้สอบบญัชี 



วาระที่ 4      พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการ       
         ด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 
                     



วาระที ่4      พิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลจากผลการด าเนนิงานสิน้สดุ  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 

  นโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของก าไรสุทธิ

จากการด าเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินส ารองทุก

ประเภทตามท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนดไว้      

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการ

ลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ใน

อนาคต ” 

 

 อัตราการจา่ยเงนิปันผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา 

 

 

 

 

ปี Par อัตราก าไรต่อหุ้น 

 

(บาท/หุ้น) 

อัตราการจา่ย 

ปันผลต่อหุ้น 

(บาท/หุ้น) 

อัตราการจา่ยเงนิ 

ปันผลต่อก าไรสุทธ ิ 

(ร้อยละ) 

2555  2.00 9.23 3.00 33% 

2556 1.00 2.02 1.05 52% 

2557* 1.00 2.22 xx xx 



 ตามงบการเงนิรวม 

   บริษัทฯ มีก าไรสุทธจิากการด าเนนิงานป ี2557    306,957,850        บาท 

   จ านวนหุน้ของบรษิทัที่เรยีกช าระแลว้                 138,500,105        หุ้น 

   (หักดว้ยหุน้สามัญซือ้คืนถวัเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั)     

 

   คิดเป็นก าไร/หุน้                                                                  2.22  บาท/หุน้ 

 

 เสนอจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปี เป็นเงินปันผลในอตัรา             1.11  บาท/หุน้  

 

    ทั้งนีเ้มื่อวนัที่ 5 กันยายน 2557 บริษัทไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลส าหรบั 

    ผลการด าเนนิงานงวดครึง่ปแีรกของปี 2557 ในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น    

    ดังนัน้ คงเหลอืเงนิปันผลจา่ยงวดนี ้ 0.61 บาท/หุ้น 

 

 ก าหนดวนัปดิสมดุทะเบียนพักการโอนหุน้ในวนัที่  8 พฤษภาคม 2558   

 

 ก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที่  22 พฤษภาคม 2558 

 

วาระที ่4      พิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลจากผลการด าเนนิงานสิน้สดุ  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 



วาระที่ 5      พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก 
                    ตามวาระ 



กรรมการบริษัทที่ครบวาระในปี 2558  คอื  

   1.   นายฉัตรชัย  บุญรัตน์             

   2.   นายพชัิย  จิราธิวฒัน์   

   3.   นายกฤษฎ์  ฉันทจิรพร 

 

วาระที ่5      พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 



รายช่ือผู้ทีไ่ด้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัทในปี 2558  คอื 

            1.   นายฉัตรชัย  บุญรัตน์             

            2.   นายพชัิย  จิราธิวฒัน์   

            3.   นายกฤษฎ์  ฉันทจิรพร 

           
• กรรมการท่ีเสนอกลบัเขา้รับต าแหน่งทั้ง 3 ท่านเป็นผูมี้ประวติั คุณสมบติัสอดคลอ้งกบั พรบ.มหาชน 
กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวชิาชีพต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ และ
เพิ่มมูลค่าใหก้บับริษทั 

• มีคุณลกัษณะท่ีสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานดา้นก ากบัดูแลกิจการ (Good Corporate 
Governance) 

 

วาระที ่5      พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 



รายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1.  นายฉัตรชัย   บุญรัตน์ ไม่มี ไม่มี 

2. นายพชัิย  จริาธิวฒัน์ 13,195,800 13,195,800 

3. นายกฤษฎ์  ฉันทจริพร ไม่มี ไม่มี 

  ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทีเ่สนอช่ือในคร้ังนี ้

วาระที ่5      พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 



ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

 

ชื่อ       นายฉัตรชัย  บุญรัตน์                 อาย ุ  67 ปี                สัญชาติ   ไทย 

 

วุฒิการศกึษา  

      -  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      -  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิต  จากมหาวิทยาลัยบอสตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  

      -  หลักสูตร  Chairman 2000 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

      -  หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 จาก สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) 

 

ประสบการณก์ารท างาน     

      -  ปี 2538 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน) 

      -  ปี 2540 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

ต าแหน่งงานในปจัจบุนั       ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน) 

                                        วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ            2 มิถุนายน 2538 

                                        จ านวนวาระที่เคยด ารงต าแหน่ง                 จ านวน  6  วาระ   

                                        จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ปี 2557 

                                             -  ประชุมคณะกรรมการบริษัท                          5/5   

                                             -  ประชุมคณะกรรมการบริหาร                  12/12 

 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั                  ไม่มี   

 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนอืน่      บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

 



ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้  กรรมการ  

 

ชื่อ     นายพิชัย  จิราธิวัฒน์                     อายุ  54 ป ี  สัญชาติ  ไทย 

 

วุฒิการศกึษา  

    -  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Claremont College  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

    -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  Pitzer College  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  

    -  หลักสูตร  Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS  

    -  หลักสูตร สจว. รุ่นที่ 98 สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย 

    -  หลักสูตร วปอ รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร 

             

ประสบการณก์ารท างาน    

    -  ปี 2542 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จ ากัด  

    -  ปี 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน)  

 

ต าแหน่งงานในปจัจบุนั  กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน)  

                                            วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ     5 เมษายน 2555  

                                            จ านวนวาระที่เคยด ารงต าแหน่ง      จ านวน 1  วาระ    

                                            จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ปี 2557  

                                -  ประชุมคณะกรรมการบริษัท                5/5   

                             -  ประชุมคณะกรรมการบริหาร      11/12  

 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั  หุ้นสามัญจ านวน 13,195,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.43 

 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนอืน่   ไม่มี 

 

 



ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการ / กรรมการอสิระ 

 

ชื่อ       ดร. กฤษฏ์ ฉันทจิรพร  อายุ  63 ปี  สัญชาต ิ ไทย  

วุฒิการศกึษา  

     -  ปริญญาตรี ภาควิชาการบริหาร  SAUC ประเทศสิงคโปร์   

     -  ปริญญาโท ภาควิชาการสื่อสารธุรกิจและการจัดการ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   

     -  ประกาศนยีบัตร Graduate Diploma หลักสูตรที่ปรึกษาการจัดการและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยฮ่องกง   

     -  โครงการผูบ้ริหารระดับสูง Senior Executive Management program มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น   

         J.L. Kellogg Graduate School of Management at Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา    

     -  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา   

การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ               ไม่มี            

ประสบการณก์ารท างาน    

     -  ปี 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน) 

     -  ปี 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ลักกี้กลาส จ ากัด  

     -  ปี 2551 – ปัจจุบัน  ผูอ้านวยการ ศูนยอ์บรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม (SCM International Training Center For   

                                    Professional Qualifications)  

     -  ปี 2546 – 2550     รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ด้าน Supply Chain Management บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน)  

     -  ปี 2545 – 2546     ผู้อ านวยการ Consulting Services, ฝ่าย Operations Effectiveness Division, Pricewaterhouse Coopers Thailand Ltd.  

     -  ปี 2541 – 2545     ผู้อ านวยการ สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand  

ต าแหนง่งานในปจัจบุนั  กรรมการ /  กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ /  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  

                                                 กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน                                                                  

                                                 วันที่ได้รับการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ        12 พฤศจิกายน 2557 

                                                 จ านวนวาระที่เคยด ารงต าแหน่ง              จ านวน 1  วาระ   (แทนวาระของกรรมการทีล่าออก) 

                                                 จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชมุ ปี 2557   

                                                        -  ประชุมคณะกรรมการบรษิัท    1/1   

                                 -  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  1/1 

                                 -  ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง                         1/1  

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั   ไม่มี  

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  ไม่มี  



วาระที่ 6      พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดเงิน ค่าตอบแทน       
         กรรมการประจ าปี 2558 



วาระที่ 6      พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดเงนิ      
                     ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

•  คงอัตราเดมิเทา่ปทีีผ่า่นมาไมเ่กนิปลีะ  10  ล้านบาท 



วาระที่ 7      พจิารณา และอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบญัชี   
                    และก าหนดค่าสอบบัญชี ปี 2558 



 พิจารณาแตง่ตัง้  

 

1. นางเกษร ี  ณรงค์เดช            ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต เลขที่ 76      หรอื  

2. นางณัฐสรคัร ์ สโรชนนัท์จนี   ผู้สอบบัญชรีบัอนญุาต เลขที่ 4563  หรือ  

3. นายชัยยุทธ  อังศวุทิยา          ผู้สอบบัญชรีบัอนญุาต  เลขที่ 3885  

 

จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2558 

 

  อัตราคา่ตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงนิ 

 

• บริษัท                                    1,655,000            บาท /ปี 

• ในส่วนของบรษิทัย่อย                545,000            บาท /ปี 

           รวมทั้งสิน้                        2,200,000            บาท /ปี 

      ราคาทั้งกลุม่สงูขึน้จากปีทีแ่ลว้ 2%  

 

      หมายเหต ุ : ไม่รวมค่าใชจ้า่ยอืน่ เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏบิตังิานตา่งจงัหวดั             

วาระที ่7 พิจารณา และอนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัช ีปี 2558 



วาระที ่8     พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 




