
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าป ี2559 

บริษัท มาลสีามพราน จ ากัด (มหาชน) 

 

วันศุกรท์ี ่22 เมษายน 2559 

 

ณ ห้องเอเวอรก์รนี ชั้น 5 

โรงแรมเอเชยี แอรพ์อรต์  
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วาระที่ 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ของบรษิทั ประจ าป ี2558 
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วาระที่ 4    พิจารณาอนมุัติการจา่ยเงนิปนัผล จากผลการด าเนนิงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

วาระที่ 5    พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ                  

วาระที่ 6    พิจารณาและอนุมตัิก าหนดเงนิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

วาระที่ 7    พิจารณาและอนุมตัิแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี ปี 2559 

วาระที่ 8    พิจารณาและอนุมตัิให้แกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหส์นธ ิข้อ 1. (ชื่อบริษทั)  

วาระที่ 9    พิจารณาและอนุมตัิให้แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ข้อ 1. และข้อ 52. เรื่องชื่อและตราของ 

  บริษัท 

วาระที่ 10   พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถ้ามี)  



วาระที ่1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

      ของบรษิัทประจ าป ี2558 



วาระที ่2      พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนนิงาน ของบรษิทั 

         ในรอบป ี2558 



วิสัยทศัน์ 

“สรา้งสรรค์ผลติภณัฑเ์พือ่สุขภาพ    

ผ่านกระบวนการผลติทีเ่ปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม    

เพื่อสุขภาพทีด่ขีองทกุคนอย่างยัง่ยนื” 

 



แผนการด าเนนิงาน 2015 - 2023 

 

- Brand / Product Repositioning 

- New Business Model Formulation 

- Infrastructure readiness and 

development 

- Technology-driven organization 

 

- Top of mind on Product Champion / 

Brand Awareness Business / Market 

Portfolio Balancing 

- Business Diversification 

- Accelerating Financial Performance 

 

 

 

- Excellence in Business, Operations 

and Finance 

- Business and Organization 

expansion 

 2015 – 2017 

2018 - 2020 

2020 – 2023 

 Building and Strengthening 

Organization and Foundation 

 Sprinting Business 

Performance 

 Sustaining Business with 

Global Presence 

        Partner         People 
              Do more with 

less 



แผนการด าเนนิงาน 2015 – 2023 
สิ่งที่ไดด้ าเนนิการไปแลว้ทีผ่า่นมา 

      Partner 

    People 

     Do more   

     with Less 

• จัดต้ังบริษัทร่วมทุน Monde Malee Beverage Corporation 

ร่วมกับ Monde Nissin Corporation เพ่ือวัตถุประสงค์

ประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม (Beverage) ในประเทศฟิลิปปินส์ 

• ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินการ 

รองรับการเติบโตในอนาคต 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินการ ระบบเทคโนโยลี

สารสนเทศ และเพิ่มพูนการประสิทธิภาพการผลิต พร้อมด้วย

มาตรฐานการผลิตระดับโลก 



เหตุการณส์ าคญั ในรอบป ี2558 

ม.ค. 

ม.ิย. 

ก.ย. 

พ.ย. 

• คณะกรรมการของบริษัท อะกริซอล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  มมีติให้

บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 145,000,000 บาท เหลือ 40,000,000 บาท ซึ่ง

ภายหลังจากการลดทุนบริษัทยังคงถือหุ้นในบริษัท อะกริซอล จ ากัด ร้อยละ 

99.99  

• บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ MONDE NISSIN CORPORATION 

เพ่ือร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน MONDE MALEE BEVERAGE 

CORPORATION ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสรจ็

แล้ว ในไตรมาส 1/2559 

• บริษัทได้แจ้งสิ้นสุดโครงการจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านระบบตลาดหลักทรพัย์ฯ 

โดยจ าหน่ายหุ้นคืนได้ทั้งหมด 2,021,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของทุนช าระ

แล้วของบริษัท  มีก าไรส่วนต่าง 5.52 ล้านบาท คิดเป็น 8.3% 

• บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ไดย้้ายคลังเก็บสินค้าไปทีบ่าง

ใหญ่ โดยเป็นคลังสินค้าของ บริษัท ดี เอช แอล (ประเทศไทย) จ ากัด 

• บริษัทฯ เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์(Innovation Center) ภายในโรงงาน 



ผลการด าเนินงานของบรษิัท ในรอบป ี2558 
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รายไดร้วม 

(ล้านบาท) 
สรุปผลการด าเนินงาน 

• ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 

5,512 ล้านบาท เติบโตจากปี 2557 ท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 13.6 

• ในปีท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากทั้ง

ยอดขายในประเทศ และต่างประเทศ  

• บริษัทมีรายได้จากการส่งออกในปี 2558 ท่ี

ผ่านมาเท่ากับ 1,533 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 28% ของรายได้จากการขายของ

บริษัท โดยเติบโตจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 44  

• นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดใน

ประเทศในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้แบบ พรี

เม่ียม ยูเฮชที (Premium UHT) เป็นร้อยละ 

23  

 

 2556 2557 2558 

สัดส่วนรายได้ในประเทศ 

: รายได้ส่งออก 

83% : 17% 78% : 22% 72% : 28% 



ผลการด าเนินงานของบรษิัท ในรอบป ี2558 

ก าไรสทุธิ 

(ล้านบาท) 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 

• ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมีก าไรสุทธิ  

 (ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่) เท่ากับ 

331 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ 

เท่ากับ ร้อยละ 6 และก าไรสุทธเพ่ิมข้ึนจาก

ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.8  
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ฐานะการเงินของบรษิทั สิ้นสุดป ี2558 

สินทรพัย ์และหนีส้นิ 

(ล้านบาท) 
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สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผุ้ถือหุ้น 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 

• ณ ส้ินสุดปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมี

สินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,061 ล้านบาท 

เติบโตจากปีที่ผ่านมา 2.3% สินทรัพย์ส่วน

ใหญ่ของบริษัทคือ ลูกหนี้การค้า และที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ 

 

• หนี้สินรวมของบริษัท ณ ส้ินสุดปี 2558 

เท่ากับ 1,806 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

หน้า ร้อยละ 8.6 โดยหนี้สินส่วนใหญ่ คือ 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน และ

เจ้าหนี้ทางการค้า 

 

• ณ สิ้นสุดปี 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 

(ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่) เท่ากับ 

1,250 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเนื่องจาก บริษัทมี

ผลประกอบการท่ีดี ท าให้มีก าไรสะสม

เพ่ิมข้ึน 

 

 
 

 

 

 



วาระที ่3   พิจารณาอนมุัตงิบการเงินของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สดุ                            

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

 



• พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการ

ตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาติของบริษัท 

  

 นางณัฐสรัคร์ สโรนันท์จีน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563 

 บริษัท ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จ ากัด 

 

• ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

• รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี หน้า 86 - 136 

วาระที ่3  พิจารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 



วาระที ่3  พิจารณาอนมุตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

หน้ารายงานผู้สอบบัญชี 



วาระที ่4      พิจารณาอนุมตักิารจา่ยเงินปนัผลจากผลการ       

         ด าเนนิงานสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

                     



วาระที ่4 พิจารณาอนมุัตกิารจา่ยเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานสิน้สดุ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

  นโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของก าไรสุทธิ

จากการด าเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินส ารองทุก

ประเภทตามท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนดไว้      

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการ

ลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ใน

อนาคต ” 

 

 อัตราการจา่ยเงนิปันผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

ปี 

อัตราก าไรตอ่หุน้ 

(บาท/หุน้) 

อัตราการจา่ยปนัผลตอ่หุน้ 

(บาท/หุน้) 

อัตราการจา่ยเงนิปัน

ผลต่อก าไรสทุธิ 

(ร้อยละ) 

2556 2.02 1.05 52% 

2557 2.22 1.11 50% 

2558* 2.37 xx xx 



 ตามงบการเงนิรวม 

    บริษทัฯ มีก าไรสุทธปิ ี2558                             330,762,276        บาท 

    (ส่วนที่เปน็ของผูถ้ือหุน้บรษิทัใหญ่) 

    จ านวนหุน้สามัญถวัเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกั                139,392,721       หุ้น 

    

    คิดเปน็ก าไร/หุน้                                                               2.37  บาท/หุน้ 

  

 เสนอจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปี เป็นเงินปันผลในอตัรา           1.20  บาท/หุน้  

 

 ทั้งนี้เมื่อวนัที่  11 กันยายน 2558  บริษัทไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลส าหรบั 

    ผลการด าเนนิงานงวดครึง่ปแีรกของปี 2558 ในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น    

    ดังนัน้ คงเหลอืเงนิปันผลจา่ยงวดนี ้ 0.70 บาท/หุ้น 

 

 ก าหนดวนัปดิสมดุทะเบียนพักการโอนหุน้ในวนัที่  4 พฤษภาคม 2559   

 

 ก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที่  19 พฤษภาคม 2559 

 

วาระที ่4      พิจารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลจากผลการด าเนนิงานสิ้นสดุ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 



วาระที ่5      พิจารณาอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที ่

                    ออกตามวาระ 



 

กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระในป ี2559   คือ  

 

1. นางสาวรุง่ฉัตร  บุญรตัน์   กรรมการ    

2. นางสาวณัฐรนิทร ์ ตาลทอง   กรรมการ    

3. นางสาวนาฎ  ฟองสมทุร   กรรมการ  

  

วาระที ่5  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ               



รายชื่อผู้ที่ไดร้บัเสนอเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในปี 2559  คือ 

 

1.     นางสาวรุง่ฉตัร บุญรัตน ์    กรรมการ    

2.     นางสาวณฐัรนิทร ์ ตาลทอง    กรรมการ    

3. นางสาวนาฎ  ฟองสมุทร    กรรมการ  

 
• กรรมการท่ีเสนอกลับเข้ารับต าแหน่งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีประวัติ คุณสมบัติสอดคล้องกับ พรบ.

มหาชน กฎของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีจะเป็น

ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท 

• มีคุณลักษณะท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านก ากับดูแลกิจการ (Good 

Corporate Governance) 

วาระที ่5  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ               

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นางสาวรุ่งฉัตร  บุญรัตน์ 172,100 172,100 

2. นางสาวณัฐรินทร์  ตาลทอง ไม่ม ี ไม่ม ี

3. นางสาวนาฎ  ฟองสมุทร ไม่ม ี ไม่ม ี

ข้อมูลการถอืหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้นี้ 



ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

 

ชื่อ       นางสาวรุ่งฉัตร  บุญรัตน ์                 อาย ุ  30 ปี                สัญชาติ   ไทย 

 

วุฒิการศกึษา  

      -  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา  

      -  ปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  

      -  หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014  

          จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

ประสบการณก์ารท างาน     

      -  ปี 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน)  

      -  ปี 2556 – ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด  

      -  ปี 2556 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บริษัท มาลี ฮาเวสท์ จ ากัด 

 

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

                                        วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ            29 มีนาคม 2556 

                                        จ านวนวาระที่เคยด ารงต าแหน่ง                 จ านวน  1  วาระ   

                                        จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ปี 2558 

                                             -  ประชุมคณะกรรมการบริษัท                          5/5   

                                             -  ประชุมคณะกรรมการบริหาร                  12/12 

 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั                172,100 หุ้น  หรือ  0.12 %     

 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนอืน่)              ไม่ม ี

 



ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้  กรรมการ / กรรมการอสิระ 

 

ชื่อ นางสาวณัฐรินทร์  ตาลทอง                       อายุ  47 ปี  สัญชาติ  ไทย 

วุฒิการศกึษา  

    -  ปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

    -  ปริญญาโท ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด รัฐเดนเวอร์  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

การอบรมบทบาทหนา้ทีก่รรมการ  

    -  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11   

    -  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

    -  Rebuilding Private Bank after the Crisis โดยสถาบัน VRL ประเทศสิงคโปร์    

    -  Private Banking : Strategies & Techniques for Growth สถาบัน Euromoney Training ประเทศอังกฤษ  

    -  Leadership Greatness - Great Leader, Great Team, Great Results    

    -  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  รุ่นที่7 ปี 2557 

    -  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่18 ปี 2558             

ประสบการณก์ารท างาน    

    -  ปี 2557 – ปัจจุบัน  ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

    -  ปี 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /   

                                  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน) 

    -  ปี 2553 - 2556     ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)    

    -  ปี 2553 - 2556     ผู้บริหารธุรกิจไพรเวทแบงค์เครือธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)    

    -  ปี 2548 - 2552     กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

                                            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน)  

                                            วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ     29 มีนาคม 2556  

                                            จ านวนวาระที่เคยด ารงต าแหน่ง      จ านวน 1  วาระ    

                                            จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ปี 2558  

                                -  ประชุมคณะกรรมการบริษัท                        5/5   

                             -  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                 4/4 

                             -  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       4/4 

                             -  ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ                    1/1 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิทั                                            ไม่มี 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียนอืน่                  ไม่มี 

 

 



ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ กรรมการ / กรรมการอสิระ 

 

ชื่อ       นางสาวนาฎ  ฟองสมุทร   อายุ  53 ปี  สัญชาติ  ไทย  

 

วุฒิการศกึษา  

     -  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     -  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการ                

     -  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณก์ารท างาน    

     -  ปี 2557 – ปัจจุบัน        กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

                                           ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน) 

     -  ปี 2555 – ปัจจุบัน         กรรมการมูลนิธิมาแตร์เดอี 

     -  ปี 2550 – ปัจจุบัน         กรรมการ บริษัท แกรนนูล่าร์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

     -  ปี 2544 – ปัจจุบัน         กรรมการผู้จัดการ บริษัท แน็บนิวตริชายส์ จ ากัด 

     -  ปี 2533 – ปัจจุบัน         กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เทพวัฒนา จ ากัด 

 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

                                                 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน)  

                                                 วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ        9  พฤษภาคม  2557  

                                                 จ านวนวาระที่เคยด ารงต าแหน่ง              จ านวน 1  วาระ 

                                                 จ านวนครั้งการเข้าร่วมประชุม ปี 2558   

                                                        -  ประชุมคณะกรรมการบริษัท    5/5   

                               -  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 

                               -  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4           

      -  ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  1/1 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิทั   ไม่มี  

 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียนอืน่  ไมม่ี  



วาระที ่6      พิจารณาและอนมุัตกิารก าหนดเงิน ค่าตอบแทน       

         กรรมการประจ าป ี2559 



วาระที ่6      พิจารณาและอนมุัตกิารก าหนดเงิน ค่าตอบแทน 

         กรรมการประจ าป ี2559 

•  คงอัตราเดมิเทา่ปทีีผ่า่นมาไมเ่กนิปลีะ  10  ล้านบาท 



วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดเงนิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าป ี2559 
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วาระที ่7      พิจารณา และอนุมตัแิตง่ตั้งผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่

         สอบบญัชี ปี 2559 



 พิจารณาแต่งตั้ง  

1. นางเกษร ี  ณรงคเ์ดช            ผู้สอบบัญชรีบัอนญุาต เลขที่ 76      หรือ  

2. นางณัฐสรคัร ์ สโรชนนัทจ์นี   ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต เลขที่ 4563  หรือ  

3. นายชัยยทุธ  อังศุวิทยา          ผู้สอบบัญชรีบัอนุญาต  เลขที่ 3885  

 

จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัประจ าป ี2559 

 

โดยส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท และนางณัฐสรคัร ์ สโรชนันท์จนี เป็นผู้สอบบญัช ี 

ของบรษิทัมาแลว้เปน็เวลา 5 ปี 

 

  อัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงนิ 

• บริษทัไมเ่กนิ                     1,725,000            บาท /ปี 

• ในส่วนของบรษิทัย่อย           605,000            บาท /ป ี

           รวมทั้งสิ้น                   2,330,000            บาท /ปี 

ราคาทัง้กลุม่สูงขึ้นจากปทีี่แลว้ 6% 

 

หมายเหตุ  : ไม่รวมคา่ใชจ้า่ยอื่น เช่น ค่าพาหนะเดนิทางปฏิบตัิงานต่างจงัหวัด  ฯลฯ 

วาระที ่7  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนรอบป ี2559  



วาระที ่8   พิจารณาให้แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ข้อ 1.  

                (ชือ่บรษิทั) 



วาระที ่8   พิจารณาใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ข้อ 1. (ชือ่บรษิทั) 

  

           เพ่ือใหส้อดคล้องกับกลยทุธ์และเปา้หมายของธุรกิจของบรษิัททีจ่ะด าเนิน

ต่อไปในอนาคต   จึงเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อบรษิทัใหม่ ดังนี้ 

   

ชื่อเดิม 

ข้อ 1. ชื่อบริษัท      “บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน)” 

                             “MALEE SAMPRAN PUBLIC COMPANY LIMITED” 

             

ชื่อใหม ่

ข้อ 1. ชื่อบรษิทั      “บรษิทั มาลกีรุป๊ จ ากดั (มหาชน)” 

                             “MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED” 



วาระที ่9   พิจารณาให้แกไ้ขข้อบงัคบัของบรษิทั ข้อ 1. และข้อ 52.  

                เรื่องชือ่และตราของบรษิทั  



วาระที ่9   พิจารณาใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ข้อ 1. และขอ้ 52. เรื่องชือ่และตราของบรษิทั  

                     เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชือ่บรษิัทตามวาระที่ 8  จึงต้อง

ด าเนินการแก้ไขข้อบงัคบัของบรษิทั ข้อ 1 และข้อ 52. โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้ 

 

 

ข้อ 1.   ถ้อยค าที่ใชใ้นข้อบงัคบันี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี ้เว้นแต่จะได้              

            แสดงความหมายไว้เปน็การเฉพาะ 

 

                   “บรษิทั”  หมายถงึ          บรษิทั มาลกีรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

 

ข้อ 52. ตราของบรษิัทให้ใช้ดังทีป่ระทบัไว้นี ้

                                                           



วาระที ่10     พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ 




