
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560
บรษิทั มาลกีรุป๊ จ ากดั (มหาชน)

วนัองัคารที ่25 เมษายน 2560

ณ หอ้งคทัลยีา ช ัน้ 5
โรงแรมเอเชยี แอรพ์อรต์



วาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560

วาระที ่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจ าปี 2559

วาระที ่ 2  พจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559

วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559

วาระที ่ 4   พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2559

วาระที ่ 5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ

วาระที ่ 6 พจิารณาก าหนดเงนิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560

วาระที ่ 7   พจิารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทน ปี 2560

วาระที ่ 8   พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 (มูลคา่หุน้และจ านวนหุน้)

วาระที ่ 9   พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 52 เร ือ่งตราของบรษิทัฯ               

วาระที ่ 10  พจิารณาเร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี



วาระที ่ 1   

พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัประจ าปี 2559



วาระที ่ 2

พจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัใน

รอบปี 2559



เหตกุารณส์ าคญั ในรอบปี 2559
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พ.ย.
Morgan Stanley Capital International (MSCI) ได ้
ประกาศใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้อยู่ใน MSCI 
Global Small Cap Indexes โดยมผีลตัง้แต ่1 ธนัวาคม

2559

คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้

ใหม่ “บรษิทั มาล ีแอพพลายด ์ไซเอ็นซ ์จ ากดั” ซึง่ได ้
จดัตัง้เสรจ็สิน้เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2560

ส.ค.
คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิห ้

เขา้ลงนามในบรษิทัรว่มคา้ทีจ่ดัตัง้ขึน้

ใหม่ “บรษิทั เมกา้ มาล ีจ ากดั” ซึง่ได ้
จดัตัง้เสรจ็สิน้เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 

2559

เม.ย.
บรษิทัไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น“บรษิทั มาลกีรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน)”   เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละ
เป้าหมายของธรุกจิของบรษิทัทีจ่ะด าเนินตอ่ไป

ในอนาคต 

ต.ค.
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เผยผล
ส ารวจ CG Scoring ประจ าปี 2559 ซึง่
บรษิทัฯไดร้บัคะแนน CG ในระดบั 4 ดาว (ดี
มาก) เป็นคร ัง้แรก

ธ.ค.
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้

ประกาศใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการคดัเลอืก

เขา้อยู่ในดชันี sSET ซึง่เป็นดชันีทีจ่ดัตัง้
ขึน้ใหม่ส าหรบันักลงทนุทีส่นใจหุน้ขนาด

กลางและหุน้ขนาดเล็ก โดยมผีลตัง้แต ่

1 มกราคม 2560



สรุปผลการด าเนินงาน

• ในปี 2559 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 6,541 ลา้น

บาท (สงูสดุตัง้แตก่อ่ตัง้ธรุกจิในปี 2521) เตบิโตจากปีที่

ผ่านมา รอ้ยละ 21%

• ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มรีายไดเ้พิม่ขึน้จากทัง้ยอดขายใน

ประเทศ และตา่งประเทศ 

• บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการสง่ออกในปี 2559 ทีผ่่านมา

เท่ากบั 2,563 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 39% ของ

รายไดจ้ากการขายของบรษิทัฯ  โดยเตบิโตจากปีทีผ่่าน

มา รอ้ยละ 67 

• นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมสีว่นแบ่งการตลาดในประเทศใน

กลุม่ผลติภณัฑน์ า้ผลไมแ้บบ พรเีมีย่ม ยเูอชท ี

(Premium UHT) รอ้ยละ 21 

ผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2559
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สดัสว่นรายได ้ 2557 2558 2559

ในประเทศ : รายไดส้ง่ออก 78% : 22% 72% : 28% 61% : 39%
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สรุปผลการด าเนินงาน

• ในปี 2559 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกี าไรสทุธ ิ 530 ลา้น

บาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธ ิรอ้ยละ 8.1 โดยก าไรสทุธิ

เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 60%

• เน่ืองจากยอดขายทีเ่ตบิโตในระดบัสงู รวมถงึ

ความสามารถในการควบคมุคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้ป็น

อย่างด ีทัง้ตน้ทนุการผลติ คา่ใชจ้า่ยในการขาย และ

ตน้ทนุทางการเงนิ

ผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2559
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สรุปผลการด าเนินงาน

• ณ สิน้สดุปี 2559 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเท่ากบั 

3,640 ลา้นบาท เตบิโตจากปีทีผ่่านมา 20% เน่ืองจากการ
ลงทนุเพิม่เตมิในเคร ือ่งจกัรเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการ

ผลติและสามารถรองรบัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึการ

เพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอืตามภาวะการขายทีเ่พิม่ขึน้

• หนีส้นิรวมของบรษิทัฯ ณ สิน้สดุปี 2559 เท่ากบั 2,061 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่นหนา้ 15% โดยมปัีจจยัหลกัจากการ
เพิม่ขึน้ของเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพือ่การลงทนุใน

เคร ือ่งจกัรเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ รวมถงึการ

เพิม่ขึน้ของหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ

• ณ สิน้สดุปี 2559 บรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 1,575 ลา้น
บาท เพิม่ขึน้ 26% เน่ืองจากบรษิทัฯ มผีลประกอบการทีด่ี

ฐานะการเงนิของบรษิทั สิน้สดุปี 2559
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สนิทรพัยร์วม หนีส้นิรวม ส่วนของผูถ้อืหุน้

สนิทรพัย ์และหนีส้นิ



วาระที ่ 3

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2559



• พจิารณาอนุมตังิบการเงนิซึง่งบการเงนิดงักลา่วไดผ่้านการตรวจสอบ 

และรบัรองจากผูส้อบบญัชไีดร้บัอนุญาติ

นางเกษร ีณรงคเ์ดช ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่76

บรษิทั ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท จ ากดั

โดยมคีวามเห็นวา่ถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ (ไม่มเีง่ือนไข) รายละเอยีดปรากฎตามรายงานประจ าปี หนา้ 104 – 149

• ไดผ่้านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัส าหรบัปีสิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559
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วาระที ่ 4

พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2559



• นโยบายจา่ยเงินปันผลของบรษิทั

“บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้สบิของก าไรสทุธจิากการด าเนินงานปรกติ
ตามงบการเงนิรวม หลงัหกัภาษเีงนิได ้และเงนิส ารองทกุประเภทตามทีก่ฎหมายและบรษิทัฯ ก าหนดไว ้

อย่างไรก็ตาม การจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวจะตอ้งพจิารณาถงึกระแสเงนิสด แผนการลงทนุของบรษิทัฯ 

และบรษิทัในเครอื รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ๆ ในอนาคต”

• อตัราการจา่ยเงินปันผลในรอบ 3 ทีผ่่านมา

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2559
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ปี
อตัราก าไรตอ่หุน้

(บาท/หุน้)
อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุน้

(บาท/หุน้)
อตัราการจา่ยเงนิปันผลตอ่ก าไรสทุธ ิ

(รอ้ยละ)

2557 2.22 1.11 50.0%

2558 2.37 1.20 50.6%

2559* 3.79 xx xx



ตามงบการเงินรวม

บรษิทัฯ มกี าไรสทุธ ิปี 2559 530,023,849 บาท

จ านวนหุน้ของบรษิทั 140,000,000 หุน้

คดิเป็นก าไรตอ่หุน้ 3.79 บาท/หุน้

เสนอจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี เป็นเงินปันผลในอตัรา 1.90 บาท/หุน้ 

(จากมูลคา่หุน้ทีต่ราไวเ้ดมิ 1.00 บาทตอ่หุน้) คดิเป็น 50.2%

ทัง้นีเ้มือ่วนัที ่ 9 กนัยายน 2559 บรษิทัไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลส าหรบั

ผลการด าเนินงานงวดคร ึง่ปีแรกของปี 2559 ในอตัรา 0.75 บาท/หุน้   

ดงัน้ัน คงเหลอืเงนิปันผลจา่ยงวดนี ้ 1.15 บาท/หุน้

ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่ 9 พฤษภาคม 2560

ก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที ่ 24 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2559
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วาระที ่ 5

พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีอ่อก

ตามวาระ



กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระในปี 2560

1. นางจนิตนา บุญรตัน์ กรรมการ

2. นายกติต ิ วไิลวรางกรู กรรมการ

3. นายโอภาส โลพนัธศ์ร ี กรรมการ

โดยในปีนีบ้รษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยน าเสนอชือ่กรรมการลว่งหนา้ตัง้แต่

วนัที ่10 พฤศจกิายน 2559 ถงึวนัที ่13 มกราคม 2560 แตป่รากฎว่าไม่มผูีถ้อืหุน้ราย

ย่อยท่านใดเสนอชือ่บคุคลใดเขา้รบัการพจิารณา

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
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รายชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัเสนอเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในปี 2560  คอื
1. นางจนิตนา บญุรตัน์ กรรมการ

2. นายกติต ิ วไิลวรางกรู กรรมการ

3. นายโอภาส โลพนัธศ์ร ี กรรมการ

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
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• กรรมการทีเ่สนอกลบัเขา้รบัต าแหน่งทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ปีระวตั ิคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบั พรบ.มหาชน กฎของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

• มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณท์ีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีตา่งๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน ์และเพิม่มูลคา่ใหก้บับรษิทั

• มคีณุลกัษณะทีส่นับสนุนและสง่เสรมิการด าเนินงานดา้นก ากบัดแูลกจิการ (Good Corporate Governance)

ขอ้มูลการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชือ่ในคร ัง้นี ้

รายชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ จ านวนหุน้ สทิธใินการออกเสยีง

นางจนิตนา บญุรตัน์ 3,790,650 3,790,650

นายกติต ิวไิลวรางกรู                  ไม่มี ไม่มี

นายโอภาส โลพนัธศ์ร ี  ไม่มี ไม่มี



วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
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ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการ

ชือ่ นางจนิตนา บุญรตัน ์ อายุ 65 ปี

สญัชาติ ไทย

วุฒกิารศกึษา

- ปรญิญาตร ีธรุกจิ มหาวทิยาลยัเมนโล ประเทศสหรฐัอเมรกิา

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ

- หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่
5/2000 จาก สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) รุน่ที ่15/2011
จาก สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade 
(TEPCot3) จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

ประสบการณก์ารท างาน

- ปี 2542 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร
บรษิทั มาลกีรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- ปี 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทัในกลุม่เซน็ทรลั

- ปี 2535 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เอบโิก ้โฮลดิง้ส ์

จ ากดั (มหาชน)

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและพจิารณา คา่ตอบแทน บรษิทั

มาลกีรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ

17 สงิหาคม  2542

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหน่ง

จ านวน  6 วาระ  

จ านวนคร ัง้การเขา้รว่มประชมุ ปี 2559 
- ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5/5  
- ประชมุคณะกรรมการบรหิาร11/12
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ 2/2

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั

3,790,650 หุน้  หรอื  2.71 %

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอืน่      
กรรมการ บรษิทั เอบโิก ้โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)



วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
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ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการ

ชือ่ นายกติต ิวไิลวรางกูร อายุ 60 ปี

สญัชาติ ไทย

วุฒกิารศกึษา

- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 ) สาขาการบญัช ี
จากมหาวทิยาลยัรามค าแหง

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิ จากหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ปี 2005 
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ปี 2010 
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประสบการณก์ารท างาน

- ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั มาลกีรุป๊ จ ากดั (มหาชน)
- ปี 2546-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั มาลเีอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั
- ปี 2542-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เอบโิก ้โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

(มหาชน)
- ปี 2542-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เอบโิกแ้ลนด ์จ ากดั 
- ปี 2540-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เอบโิก ้แดร ีฟ่ารม์ จ ากดั
- ปี 2540-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั พพีโีอฟารม์ จ ากดั

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั 

มาลกีรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ

6 พฤษภาคม 2546 

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหน่ง

จ านวน 5 วาระ   

จ านวนคร ัง้การเขา้รว่มประชมุ ปี 2559
- ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 5/5  
- ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12/12
- ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 5/5

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั

ไม่มี

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
กรรมการ บรษิทั เอบโิก ้โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)



วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
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ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ต ัง้ กรรมการ

ชือ่ นายโอภาส โลพนัธศ์ร ี อายุ 34 ปี

สญัชาติ ไทย 

วุฒกิารศกึษา

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกจิ สาขา Business 
Entrepreneurship, Marshall School of Business, University of 
Southern California สหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาโท คณะบรหิารธรุกจิ สาขา Business Strategy and Marketing 
จาก สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ปี 2016 
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประสบการณก์ารท างาน

- ปี 2558-ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานธรุกจิตา่งประเทศ 
บรษิทั มาลกีรุป๊ จ ากดั (มหาชน)

- ปี 2554-2558    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โมบลิติ ิจ ากดั 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานธรุกจิตา่งประเทศ บรษิทั มาลกีรุป๊ จ ากดั (มหาชน)

วนัทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้เป็นกรรมการ

10 พฤศจกิายน 2559

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหน่ง

ไม่มี

(แตด่ ารงต าแหน่งแทน คณุกอบชยั จริาธวิฒัน์ ทีก่รรมการ

บรษิทั ขอลาออกตัง้แต ่12 ตลุาคม 2559)

จ านวนคร ัง้การเขา้รว่มประชมุ ปี 2559
- ประชมุคณะกรรมการบรหิาร  2/2

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั

ไม่ม ี

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอืน่
ไม่ม ี



วาระที ่ 6

พจิารณาก าหนดเงนิคา่ตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2560



คงอตัราเดมิเท่าปีทีผ่่านมาไม่เกนิปีละ 10 ลา้นบาท

วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิ าหนดเงนิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560
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วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตักิ าหนดเงนิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560

Malee Group Public Company Limited 25

คณะกรรมการ
เบีย้ประชมุตอ่คร ัง้

(บาท)
เบีย้รายไตรมาส

(บาท)

คณะกรรมการบรษิทั

ประธาน

กรรมการ

20,000
10,000

60,000
40,000

คณะกรรมการบรหิาร

ประธาน

กรรมการ

20,000
10,000

60,000
30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน

กรรมการ

20,000
10,000

45,000
35,000

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ประธาน

กรรมการ

20,000
10,000

-
-

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

ประธาน

กรรมการ

20,000
10,000

-
-



วาระที ่ 7

พจิารณาอนุมตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนด

คา่ตอบแทน ปี 2560



พจิารณาแตง่ต ัง้ 

1. นายชยัยทุธ  องัศวุทิยา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  เลขที ่3885 หรอื

2. ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทา่นอืน่ทีผ่่านการอนุมตัขิองส านักงาน กลต. 

จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2560

โดยส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซเิอท เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ มาแลว้เป็นเวลา 6 ปี (นางณัฐสรคัร ์ สโรชนันทจ์นี เป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 5 ปี และ นางเกษร ีณรงคเ์ดช เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 1 ปี)

อตัราคา่ตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงิน

บรษิทัไม่เกนิ                   2,175,000    บาท /ปี

ในสว่นของบรษิทัย่อย      550,000 บาท /ปี

รวมทัง้สิน้                2,725,000 บาท /ปี

หมายเหต ุไม่รวมคา่ใชจ้า่ยอืน่ เชน่ คา่พาหนะเดนิทางปฏบิตังิานตา่งจงัหวดั ฯลฯ

ราคาทัง้กลุม่สงูขึน้จากปีทีแ่ลว้ 17% (เป็นสว่นทีเ่พิม่จากบรษิทัตัง้ใหม่ 5%)

วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนรอบปี 2560
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วาระที ่ 8

พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. (มูลคา่
หุน้และจ านวนหุน้)



เพือ่ใหส้ามารถเพิม่การกระจายการถอืหุน้บรษิทัฯ ไปยงัผูล้งทนุไดก้วา้งขวางขึน้และท าใหหุ้น้บรษิทัฯ มสีภาพคลอ่งสงูขึน้ 

โดยไม่ท าใหผู้ถ้อืหุน้เดมิเสยีประโยชน ์จงึเห็นควรใหแ้กไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ใหม่ ดงันี้

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. (มูลคา่หุน้และจ านวนหุน้)
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เดมิ ใหม่

ทนุจดทะเบยีนจ านวน

แบ่งออกหุน้สามญั

มูลคา่หุน้ละ

140,000,000.00
140,000,000

1.00 

บาท

หุน้

บาท 

ทนุจดทะเบยีนจ านวน

แบ่งออกหุน้สามญั

มูลคา่หุน้ละ

140,000,000.00
280,000,000

0.50

บาท

หุน้

บาท 

โดยแยกออกเป็น

หุน้สามญั          

หุน้บรุมิสทิธ ิ

140,000,000 
-

หุน้ 

หุน้ 

หุน้สามญั          

หุน้บรุมิสทิธ ิ

280,000,000 
-

หุน้ 

หุน้ 



วาระที ่ 9

พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 52 เร ือ่งตรา
ของบรษิทัฯ



ตามทีไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงชือ่บรษิทัใหม่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธเ์ป้าหมายทางธรุกจิของบรษิทัฯ ทีจ่ะด าเนินตอ่ไปในอนาคต ตลอดจน

ไดม้กีารปรบัเปลีย่นสิง่ตา่งๆหลายประการ  ดงัน้ัน เพือ่ใหส้อดคลอ้งและใหม้คีวามทนัสมยัยิง่ขึน้จงึไดท้ าการออกแบบตราของบรษิทัฯ ใหม่

เพือ่ใหเ้ป็นสญัญลกัษณท์ีส่ะทอ้นภาพของการเปลีย่นแปลงใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ไป จงึจะขอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 52 โดยแกไ้ขใหม่

เป็นดงันี้

ขอ้ 52. ตราของบรษิทัฯ ใหใ้ชด้งัทีป่ระทบัไวนี้้

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 52 เร ือ่งตราของบรษิทั ฯ               

Malee Group Public Company Limited 35



วาระที ่ 10

พจิารณาเร ือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี
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