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Agenda 

วาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2561 

 

วาระที ่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ประจ าป ี2560 

วาระที ่ 2    พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบป ี2560 

วาระที ่ 3    พิจารณาอนมุัติงบการเงนิของบรษิัทส าหรับปสีิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

วาระที ่ 4    พิจารณาอนมุัติการจ่ายเงนิปนัผล ประจ าป ี2560 

วาระที ่ 5    พิจารณาอนมุัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ประจ าป ี2561 

วาระที ่ 6    พิจารณาอนมุัติก าหนดเงนิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าป ี2561 

วาระที ่ 7    พิจารณาอนมุัติแต่งตั้งผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าป ี2561 

วาระที ่ 8    พิจารณาอนมุัติให้แก้ไขข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 32 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรอ้ง  

                  ขอให้จัดประชมุ 

วาระที ่ 9    พิจารณาเรื่องอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
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วาระที ่1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจ าป ี2560 
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วาระที ่2   พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบป ี2560 
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Our 9-Year Strategy 

Phase 1 

2015-2017 
 

  Building and Strengthening Organization  

  and Foundation 

 

 Brand  / Product Repositioning 

 Organizational Restructuring 

 New Business Model Formulation 

 Infrastructure Readiness and development 

 Technology-driven Organization 

 

 

Phase 2 

2018 - 2020 
 
 

  Sprinting Business Performance 

 

 

 Top of Mind on Product Champion / 

      Brand Awareness 

 Business / Market Portfolio Balancing 

 Inorganic Business Diversification 

 Accelerating Financial Performance  

Phase 3 

2020 - 2023 
 
 

  Sustaining Business with Global  

  Presence 

 

 Excellence in Business, Operations and 

Finance 

 Business and Organization Expansion 
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What we have done during the first phase of strategic plan (2015-2017) 

6                                    Malee Group Public Company Limited 

1) Investments in plant, machinery, and office renovations; 

2) Investments in research and development;  

3) Adding the competent personnel to support the future growth plan;  

4) Establishing a subsidiary, Malee Applied Sciences Company Limited (MAS) to encourage farmers’ incomes 

as well as enhancing security of raw materials, aiming at developing innovation and high value added 

products (HVA);  

5) Establishing joint ventures to develop products and distribution channels across the region:  

• Mega Malee Company Limited (MMC), Thailand 

• Monde Malee Beverage Corporation (MMBC), Philippines 

• PT Kino Malee Indonesia (KMI), Indonesia 

• Malee Kino (Thailand) Company Limited (MKT), Thailand 

6) Entering into an agreement to acquire 65% ownership of Long Quan Safe Food JSC (LQSF)  

• LQSF is a major manufacturer and distributor of beverage and food products in Vietnam.  

• LQSF’s cost competitiveness will enhance the Company’s production base for emerging markets in 

Southeast Asia 

• LQSF’s wide-coverage distribution that reaches almost all regions of Vietnam will help expand the 

Company’s business in Vietnam. 
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เหตุการณ์ส าคัญ ในรอบป ี2560 

ม.ค. 

จัดตั้ง “บริษัท มาลี แอพ

พลายด์ ไซเอ็นซ์ จ ากัด”  

เพ่ือวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมต่างๆ เพ่ือเพิ่ม

มูลค่าให้กับสินค้าและ

บริการ  

เม.ย. 

บริษัทได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง 

 ตราของบริษัท เพ่ือให้

สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

เป้าหมายของธุรกิจของบริษัท

ที่จะด าเนินต่อไปในอนาคต 

 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิม 1 บาท

ต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น  

และเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้น

ของบริษัทจากเดิม 140 ล้าน

หุ้น เป็น 280 ล้านหุ้น  

พ.ค. 

ลงทุนเพ่ิมใน Monde Malee 

Beverage Corporation ท่ี

จัดตั้งในประเทศฟิลิปปินส์ จาก

ทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้าน

ฟิลิปปินส์เปโซ  เป็น 150 ล้าน

ฟิลิปปินส์เปโซ โดยคงสัดส่วน

การร่วมทุนที่ร้อยละ 49    

ส.ค. 

ได้รับรางวัล Prime 

Minister’s Award 2017 

สาขา “ผู้ประกอบธุรกิจ

ส่งออกดีเด่น (Best 

Exporter) “   จากกรม

ส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ  กระทรวง

พาณิชย์ 

ม.ิย. 

บริษัทฯ และบริษัทใน

เครือ ได้ย้ายกลับเข้า

ท างานในส านักงาน

ใหญเ่ดิม ภายหลังที่ปิด

ปรับปรุง 

ก.ค. 

ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็น

หนึ่งในรายชื่อหลักทรัพย์

ที่จะใช้ค านวณดัชนี 

SET100 

ธ.ค. 

ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 

(PET) เสร็จ  ก าลัง

การผลิตรวมเพิ่มขึ้น 

จาก 300 ล้านลิตร 

เป็น 330 ล้านลิตร 

ต.ค. 

 บริษัท อะกริ ซอล จ ากัด (บริษัทย่อย) ไดเ้ปลี่ยนชื่อ และ

วัตถุประสงค์ธุรกิจใหม่เป็น บริษัท มาลี แคปปิตอล จ ากัด  

เพ่ือท าหน้าท่ี 

1. ลงทุนบริษัทอื่นๆในกลุ่ม  

2. ให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ  
 

 บริษัท มาลี แคปปิตอล จ ากัด เข้าร่วมทุนกับ PT Kino 

Indonesia Tbk จัดตั้ง JV 2 บริษัทใน 2 ประเทศ 

1. บริษัท มาลี คีโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด  จัดตั้งในประเทศ

ไทย ทุน 100 ลบ. ถือหุ้น 51% 

2. บริษัท พีที คีโน่ มาลี อินโดนีเซีย จ ากัด จัดตั้งใน

ประเทศอินโดนีเซีย  ทุน 100 ลบ. ถือหุ้น 49% 

พ.ย. 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ “บริษัทจด

ทะเบียนที่มีผลการด าเนินงาน

ยอดเยี่ยม” (Best Company 

Performance Awards) และ

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้า

ชิงรางวัล “รางวัลผู้บริหารสูงสุด” 

(CEO Awards) โดย SET 
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โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ   

 

ความคืบหน้าในการด าเนินการตามความมุ่งมั่นของ Malee ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในปี 2560 

 

 Malee เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองตามกระบวนการรว่มโครงการต่อต้านการทุจริต(Certification Process) โดยผ่าน Board อนุมัติ  

 

 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบลงนามรับรองเพือ่ยื่นต่อ CAC ในไตรมาสแรกของปี 2561 (วันท่ี 15 มีนาคม 2561)  

 

 CAC แจ้งผลประเมิน ภายใน 60 วันทราบผลภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

 15 มีนาคม 2561 ปี 2559 พฤษภาคม 2561 

Anti-Corruption เพื่อ...องคก์รสูค่วามยัง่ยนื 
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ผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบป ี2560 

รายได ้
 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,916 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 10%  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• ยอดขายของธรุกจิ Brand ในประเทศ ลดลง 15% YoY เนื่องจาก

ฤดูกาลผลไม้ท่ีล่าช้าในช่วงไตรมาส 2      ท าให้สินค้าไม่พอส าหรับ

จ าหน่าย และยอดขายน้ าผลไม้ลดลง 10%   ตามภาวะการหดตัวของ

ตลาดน้ าผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ   

• ยอดขายของธรุกจิ CMG ในประเทศ เพิม่ขึน้ 10% YoY เนื่องจากมี

สินค้าใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการขายของลูกค้า CMG 

บางส่วน จากต่างประเทศมาเป็นในประเทศ   

• ยอดขายของธรุกจิ Brand ต่างประเทศ เติบโตต่อเนื่องถงึ 30% YoY 

เป็นผลจากท่ีบริษัทฯ ได้ร่วมท างานอย่างใกล้ชิดกับ Distributor และ

พันธมิตรในแต่ละประเทศ ในการวางแผนร่วมกันเลือกสรรผลิตภัณฑ์

และด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม  

• ยอดขายของธรุกจิ CMG ต่างประเทศ ลดลง 25% YoY เนื่องจาก

บริษัทฯ ได้เพ่ิมมาตรการเชิงป้องกัน ในการควบคุมการตรวจสอบ

คุณภาพน้ ามะพร้าวตลอด Supply Chain ต้ังแต่ไตรมาส 2  ด าเนินการ

เสร็จสิ้นในช่วงสิ้นปี 2560 นอกจากนี้ ในไตรมาส 4/2560 มีลูกค้าท่ี

หมดสัญญาการจ าหน่ายให้กับผู้ค้าปลีกบางราย รวมถึงการเปลี่ยน

รูปแบบการขายบางส่วนจากต่างประเทศไปเป็นในประเทศ 

5,389 

6,541 

5,916 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2558 2559 2560

MB ยอดขายสทุธ ิ
-10% 

YoY 

สัดส่วนรายได้ 2558 2559 2560 

ในประเทศ : รายได้ส่งออก 72% : 28% 61% : 39% 64% : 36% 
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ผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบป ี2560 

331 530 286 

0

200

400

600

ก าไรสทุธิ 
อัตราก าไรสทุธ ิ

4.8% 

6.1% 

8.1% 

ก าไรสุทธ ิ
      

ปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 286 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ 4.8%  

ลดลงจากปีที่ผ่านมา 46% เนื่องด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนส่วน

ใหญ่เกิดจากการลงทุนเพ่ือสร้างรากฐานส าหรับรองรับการเจริญเติบโตของ

ธุรกิจในอนาคต ดังนี้ 

1) ต้นทุนต่อหน่วยท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใช้ก าลังการผลิตท่ีลดลง  

2) สัดส่วนการขายต่างประเทศลดลง ส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิลดลง 

3) ค่าเสื่อมราคาท่ีเพ่ิมขึ้นจากการลงทุนเพิ่มเติมในโรงงานเครื่องจักร 

และส านักงาน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

4) ค่าใช้จ่ายจากการทดสอบและเริ่มการผลิตของเครื่องจักรใหม่ส าหรับ

สินค้าใหม่บางรายการ     มาจากส่วนสูญเสียการผลิต (Yield Loss) 

เพ่ิมขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการย้ายการผลิตสินค้าเดิมบางรายการ

มาท่ีเครื่องจักรใหม ่ 

5) ต้นทุนภาษีสรรพสามิตและภาษีน้ าตาลท่ีเพ่ิมข้ึนตามพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ท่ีมีผลบังคับใชต้ั้งแต่ 16 กันยายน 2560  

6) ค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม ่

7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  

8) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่เพ่ิมขึ้น  

9) การรับรู้ผลขาดทุน 20 ล้านบาท จาก MMBC ท้ังนี้ ผลขาดทุนของ 

MMBC ลดลง 49% เม่ือเทียบกับปกี่อนหน้า 

-46% 

YoY 
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ฐานะการเงนิของบรษิทั สิ้นสุดปี 2560 

สินทรัพย์ และหนี้สิน 

 

• ณ สิ้นสุดปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,390 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 21%  เนื่องจากการลงทุนเพิ่มเติมใน

เครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ

รองรับการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน การทยอยเพ่ิมเงินลงทุนใน

ธุรกิจการร่วมค้ารวมถึงการเพ่ิมข้ึนของสินค้าคงเหลือ

ตามภาวะการขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

• ณ สิ้นสุดปี 2560 หนี้สินรวมของบริษทัฯ เท่ากับ 2,778 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 35% โดยมีปัจจัยหลักจากการ

เพ่ิมขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพ่ือการลงทุน

ในเครื่องจักร และการลงทุนในธุรกจิร่วมค้า รวมถึง

การเพ่ิมข้ึนของเจ้าหนี้การค้าตามการเพ่ิมข้ึนของ

สินค้าคงเหลือ 

 

• ณ ส้ินสุดปี 2560  บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,612 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 2%         เนื่องจากบริษัทฯ มีผล

ประกอบการก าไรและมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล  
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2,061 
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สินทรพัยร์วม หน้ีสินรวม ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
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วาระที ่3   พิจารณาอนมุัตงิบการเงินของบรษิทัส าหรบัปสีิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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 พิจารณาอนมุัติงบการเงนิซึ่งงบการเงนิดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรอง  

จากผู้สอบบัญชรีบัอนญุาติ 

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3885  

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

 

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน แบบไมม่เีงือ่นไข  รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าป ี2560 

 

 ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแล้ว 

วาระที ่3  พิจารณาอนมุัติงบการเงนิของบริษทัส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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วาระที ่4     พิจารณาอนุมัตกิารจา่ยเงินปนัผล ประจ าป ี2560 
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วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปนัผล ประจ าป ี2560 

 อัตราการจา่ยเงนิปนัผลในรอบ 3 ที่ผ่านมา  

     (ปรับข้อมูลตาม Par ล่าสุดท่ี 0.50 บาท/หุ้น) 

 
ปี อัตราก าไรตอ่หุน้ 

(บาท/หุน้) 

อัตราการจา่ยปันผลตอ่หุน้ 

(บาท/หุน้) 

อัตราการจา่ยเงนิปันผลตอ่

ก าไรสุทธ ิ(ร้อยละ) 

2558 1.18 0.60 50.6 

2559 1.89 0.95 50.2 

 2560 1.02 XXX XXX 

 นโยบายจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั 

 

“ บริษัทมีนโยบายจา่ยเงนิปนัผล ในอัตราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้สบิของก าไรสทุธิจากการ

ด าเนินงานปรกติตามงบการเงนิรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินส ารองทกุประเภทตามที่

กฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนัผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึง

กระแสเงินสด  แผนการลงทนุของบรษิทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจ าเปน็และความ

เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ”  
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วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปนัผล ประจ าป ี2560 

 ตามงบการเงนิรวม 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ ปี 2560           285,576,096  บาท 

จ านวนหุ้นของบรษิัท    280,000,000  หุ้น 

คิดเป็นก าไรต่อหุ้น                       1.02  บาท/หุ้น 

  

 เสนอจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าป ีเป็นเงนิปนัผลในอตัรา   0.55 บาท/หุน้  

(จากมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็น   53.9% 

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่  8 กันยายน 2560  บริษัทได้จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนนิงานงวดครึง่ปี

แรกของปี 2560 ในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น   ดังนั้น คงเหลอืเงนิปนัผลจา่ยงวดนี ้ 0.25  บาท/หุน้ 

 

 วันก าหนดสทิธิของผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่ 8 พฤษภาคม 2561   

 

 ก าหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่ 25 พฤษภาคม 2561 
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วาระที ่5    พิจารณาอนมุัตกิารแตง่ตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ประจ าป ี2561 
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วาระที ่5    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ ประจ าป ี2561 

 กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระในป ี2561   คือ  

 

 1.   นายฉตัรชยั  บุญรตัน์           กรรมการ    

 2.   นายพชิยั  จิราธวิฒัน ์             กรรมการ    

 3.   นายกฤษฎ ์ ฉันทจริพร      กรรมการ  

 

 

 ทั้งนี ้บรษิทัฯ ได้เปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยน าเสนอชือ่บคุคลทีเ่หน็วา่มคีณุสมบตัิเหมาะสม

และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เปน็กรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ด้

เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตั้งแตว่นัที ่9 พฤศจกิายน 2560 ถึงวนัที ่12 มกราคม 2561 

แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายยอ่ยทา่นใดเสนอชือ่บคุคลใดเขา้รบัการพจิารณา 
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 รายชื่อผู้ที่ไดร้บัเสนอเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในปี 2561  คือ 

 1.  นายฉตัรชยั  บุญรตัน ์   กรรมการ  

 2.  นายพิชยั จิราธิวัฒน ์            กรรมการ    

 3.  นายอรนิทร ์จิรา               กรรมการ (แตง่ตัง้ใหม่) 

 

 กรรมการที่เสนอชือ่เขา้รบัต าแหนง่ทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีประวตั ิคุณสมบัตสิอดคลอ้งกับ พรบ.มหาชน กฎของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณท์ี่หลากหลายในสาขาวชิาชพีตา่งๆ ที่จะเป็นประโยชน ์และเพิม่มลูค่า

ให้กับบรษิทั 

 มีคุณลักษณะที่สนบัสนนุและส่งเสรมิการด าเนนิงานดา้นก ากับดแูลกจิการ (Good Corporate Governance) 

รายช่ือผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1.  นายฉัตรชัย  บุญรัตน์ ไม่มี ไม่มี 

2.  นายพิชัย  จิราธิวัฒน์  6,597,900  6,597,900  

3.  นายอรินทร์ จิรา  ไม่มี ไม่มี 

 ข้อมูลการถอืหุน้ของกรรมการที่เสนอชือ่ในครัง้นี้ 

วาระที ่5    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ ประจ าป ี2561 
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ชื่อ     นายพิชยั  จิราธวิฒัน์                   อาย ุ          57 ปี            สัญชาติ   ไทย    

       

วุฒิการศกึษา  

      -  ปริญญาโท MBA, Azusa Pacific University   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

      -  ปริญญาตรี BA,  Claremont  College    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประสบการณก์ารท างาน    

     -  ปี 2555- ปัจจุบัน   กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

     -  ปี 2542-ปจัจบุนั    กรรมการบริหาร  บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัล 

 

การอบรม  

     -  หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS 

     -  หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย 

     -  หลักสู่ตร วปอ. รุ่นที่ 53,วิทยาลัยปอ้งกันราชอาณาจกัร 

  

ต าแหน่งในปจัจบุนั           กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน 

 

วันที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ  5 เมษายน 2555  

 

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหนง่       จ านวน  2  วาระ   

 

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุป ี2560     ประชุมคณะกรรมการบริษัท                    4/4  

                                                         ประชุมคณะกรรมการบริหาร            10/10   

 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั  6,597,900 หุ้น หรือ 2.36% 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็           ไม่มี 

บริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

วาระที ่5    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ ประจ าป ี2561 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ 

กรรมการ 



29 Malee Group Public Company Limited | CONFIDENTIAL 

วาระที ่5    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ ประจ าป ี2561 

ชื่อ   นายอรนิทร ์ จิรา               อาย ุ 68   ปี           สัญชาติ    ไทย  

  

วุฒิการศกึษา  

    -  ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

    -  ปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  

    -  ไม่มี 

              

ประสบการณก์ารท างาน   

    -  กรรมการ AEC แห่งชาติ  

    -  กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 

    -  กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 

    -  กรรมการ การประปานครหลวง 

    -  ประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเชียน 

    -  เลขาธิการ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน 

    -  กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

    -  รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

    -  การผู้จัดการ บริษัท บางกอกอนิดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด 

    -  กรรมการผู้จัดการ บริษัท Exxon Chemical Thailand จ ากัด 

    -  ผู้อ านวยการ การตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติก ส านักงานใหญ่ ณ ฮ่องกง บริษัท Exxon Chemical Asia Pacific จ ากัด  

  

ต าแหน่งงานในปจัจบุนั   

    -  ประธานสภาที่ปรึกษุรกิจอาเซียน ประเทศไทย 

    -  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

    -  ประธาน บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด 

    -  ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด  

    -  กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอนิดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด   

 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนอืน่                  ไมม่ี  

    

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั                               ไม่มี  

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้     

กรรมการอสิระ 
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วาระที ่6  พิจารณาอนมุตักิ าหนดเงินคา่ตอบแทนกรรมการประจ าป ี2561 

 

                

 

 คงอัตราเดมิเทา่ป ี2560 ไม่เกินปลีะ 10 ล้านบาท 
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วาระที ่7  พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัช ีปี 2561 
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วาระที ่7  พิจารณาอนมุัติแต่งตั้งผู้สอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนรอบป ี2561 

 พิจารณาแตง่ตัง้  

1. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885  หรือ 

2. นางสาวดรณี  สมก าเนิด    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007  หรือ 

3. นางสาวจารุณี  น่วมแม่      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596 
 

จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 8  
 

โดยส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 7 ปี    

(นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน  5 ปี  นางเกษรี   ณรงค์เดช   1 ปี และนายชัยยุทธ  อังศุวิทยา 1 ปี)  

 

  อัตราคา่ตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงนิ 

• บริษัทไม่เกิน                          2,365,000            บาท /ปี 

• ในส่วนของบริษัทย่อย             1,405,000            บาท /ปี 

           รวมท้ังสิ้น                   3,770,000            บาท /ปี 
      

หมายเหตุ  1.  อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ 

2.  อัตราค่าสอบบัญชีนี้เป็นตัวเลขใหม่ท่ีได้รวมค่าตรวจสอบและรับรองงบการเงินของการร่วมค้าและบริษัทย่อยท่ี

บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใหม่ คือ บริษัท มาลี คีโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท พีที คีโน่ มาลี อินโดนีเซีย และ Long 

Quan Safe Food JSC   และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 



36 Malee Group Public Company Limited | CONFIDENTIAL 

วาระที ่7  พิจารณาอนมุัติแต่งตั้งผู้สอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนรอบป ี2561 

รอบปีบญัช ี รอบปีบญัช ี2560 รอบปีบญัช ี2561 

1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 2,175,000 บาท 3,770,000 บาท 

2.ค่าบริการอื่นๆ - - 

ตารางเปรยีบเทียบค่าสอบบัญชี 

 

หมายเหตุ  อัตราค่าสอบบัญชีนี้เป็นตัวเลขท่ีได้รวมค่าตรวจสอบและรับรองงบการเงินของการร่วมค้าและ

บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ เข้าถือหุ้นใหม่ คือ บริษัท มาลี คีโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท พีที คีโน่ 

มาลี อินโดนีเซีย และ Long Quan Safe Food JSC 
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วาระที ่8    พิจารณาอนุมัตใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั ข้อ 32 เรื่องสทิธิของผูถ้อืหุ้น                                   

ในการรอ้งขอให้จดัประชุม 
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พรบ. มหาชน เดิม  คสช. ที่ 21/2560 

 

มาตรา 100  

 

           ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่ง

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ท้้ังหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ี

ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ช้ดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่

วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

มาตรา 100 

 

         ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เม่ือใดก็ได้  แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้

ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย   ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้อง

จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

จากผู้ถือหุ้น   

         ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกัน หรือผู้ถือหุ้นคน

อื่นๆรวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใน

กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก

ประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการ

จัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

         ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรค

สองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ

ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 
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ข้อ 32 เดิม 
 

ข้อ 32 ใหม่ 
 

         คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญ

ประจ าปีภายในสี่เดือน (4 เดือน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท    

  

         การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุม

วิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็

ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ

ยี่สิบ (20) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า

คน (25 คน) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายได้ทั้งหมด    จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัด

ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน (1 เดือน)  นับแต่วันได้รับหนังสือจาก

ผู้ถือหุ้น 

        คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญ

ประจ าปีภายในสี่เดือน (4 เดือน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท    

  

        การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุม

วิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็

ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนรวมกันนับจ านวน

หุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ

เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ

ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

  

        ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลา

ตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้

จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับ

แต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการ

ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก

ตามสมควร 

  

       ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ

หุ้นตามวรรคสามครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 35  ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 
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Thank You 


