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วาระที ่ 9    พิจารณาเรื่องอืน่ๆ (ถ้าม)ี 



วาระที ่1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจ าป ี2561 

 



วาระที ่2   พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบป ี2561 

                 

 

                 



เหตุการณ์ส าคัญ ในรอบป ี2561 

ม.ค. 

 

 เริ่มต้นใช้งานเครื่องจักรใหม่ (PET 

Line) ทดแทนเครื่องจักรเดิม 

เม.ย. 

 

 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนใน บริษัท มาลี แคปปิตอล 

จ ากัด (บริษัทย่อย) (MCC) จาก 40 ล้านบาท เป็น 

500 ล้านบาท  เพ่ือให้ MCC น าไปลงทุนซื้อหุ้น 

65% ในบริษัท Long Quan Safe Food JSC 

(“LQSF”) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ในประเทศเวียดนาม 

มูลค่า 278.5 ล้านบาท 

พ.ค. 

 

 บริษัท ได้มีการแต่งตั้งบุคคล 2 ท่านให้ด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญคือ 

1   คุณจินตนา  บุญรัตน์ ขึ้นเป็น ประธานกรรมการบริษัท 

2   คุณรุ่งฉัตร  บุญรัตน์ ขึ้นเป็น ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

 

 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัตขิอง 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” (CAC) 

พ.ย. 

 

 เริ่มต้นใช้งานเครื่องจักรใหม่ ระบบ 

Cold Pressure Processing ซึ่งเป็น 

Technology ใหม่ เพ่ือผลิตสินค้า 

Malee Fruit Fresh 



8                                    Malee Group Public Company Limited 

49% 65% 

Formerly named Agri Sol Co., Ltd. 

Group Structure 

100% 49% 49% 100% 

 

  
 

 

 

 

 
 

Malee Enterprise  

Co., Ltd. (MEC)  
 

 “Domestic Sale and 
Marketing” 

Malee Group Plc  
 

A leading manufacturer, distributor, and  exporter of fruit juices, 
beverages, and canned fruits. 

100% 

Malee Capital  

Co., Ltd. (MCC) 
 

“Investment Business” 

Malee International  

Co., Ltd. (MIC) 
 

“International Trading” 

Monde Malee 

Beverage Corp. 

(MMBC)   
 

“Beverage Business in 
Philippines” 

Mega Malee Co., Ltd.  

(MMC)  
 

“Natural Health Drinks” 

Malee Applied 

Sciences Co., Ltd.  

(MAS) 
 

“Innovation Research & 
Development” 

100% 

JV partner: Monde Nissin Corp JV partner: Mega Lifesciences Plc. 

Subsidiary 

JV/ Associate 

Malee  Kino 

(Thailand) Co., Ltd. 

(MKT)   
 

“KINO Products & NPD in 

Thailand” 

51% 

Partner: Kino International Pte. Ltd. 

PT Kino Malee 

Indonesia 

(KMI)  

“MALEE Products & NPD 

in Indonesia” 

Overseas Entity 

Long Quan Safe Food 

JSC (LQSF) 
 

“Distribute and export 

beverages in Vietnam and 
neighboring countries” 

Tan Quang Minh 

Manufacture and 

Trading Co., Ltd. (TQM) 
 

“Manufacture  of beverages  

for Vietnam and neighboring 
countries” 

100% 

Formerly named Malee Harvest  
Co., Ltd. 

100% 

PT Kino Malee 

Trading (KMT) 
 

“Trading Business in 

Indonesia” 



ผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบป ี2561 

รายได ้
 

บริษัทฯ และบรษิัทย่อยมียอดขายรวม 5,349 ล้านบาท 

ลดลง 10% YoY รายละเอียดดังนี้ 

 

 ยอดขายธุรกิจ Brand ในประเทศ ลดลง 6% YoY 

 

 ยอดขาย CMG ในประเทศ ลดลงเล็กน้อย 2% YoY  

 

 ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ เติบโต 45% 

YoY เนื่องจากรับรู้รายได้จาก LQSF ตั้งแต่วันที่ 27 

เมษายน 2561 ท้ังนี้ ถ้าไม่รวมรายได้จาก LQSF 

ธุรกิจ Brand ต่างประเทศจะมีรายได้ลดลง 14%  

 

 ยอดขายของธุรกิจ CMG ต่างประเทศ ลดลง 45% 

YoY 
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ผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบป ี2561 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ     
 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 273 ล้านบาท 

เทียบกับก าไรสุทธ ิ286 ล้านบาท ในปีก่อน เนื่องจาก 

 

   การลดลงของยอดขาย  

 

   การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานปกติ  

 

   การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว  
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ฐานะการเงนิของบรษิทั สิ้นสุดปี 2561 

สินทรพัย ์และหนีส้นิ 
 

สินทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

สินทรัพย์รวม 4,523 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3% YoY 

 

หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน

รวม 3,332 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 20% YoY 

 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วน

ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,145 ล้านบาท ลดลง 29% YoY 
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วาระที ่3   พิจารณาอนมุัตงิบการเงินของบรษิทัส าหรบัปสีิน้สดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 



 พิจารณาอนมุัติงบการเงนิซึ่งงบการเงนิดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรบัรอง  

จากผู้สอบบัญชรีบัอนญุาติ 

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3885  

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

 

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินแบบมีเงือ่นไข  รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าป ี2561 

 

 ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแล้ว 

วาระที ่3  พิจารณาอนมุัติงบการเงนิของบริษทัส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 



วาระที ่4     พิจารณาอนุมัตงิดจา่ยเงินปนัผล ประจ าป ี2561 

                  



วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปนัผล ประจ าป ี2561 

 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 0.55 53.9 

 นโยบายจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั 

 

“ บริษัทมีนโยบายจา่ยเงนิปนัผล ในอัตราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้สบิของก าไรสทุธิจากการ

ด าเนินงานปรกติตามงบการเงนิรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินส ารองทกุประเภทตามที่

กฎหมายและบริษทัก าหนดไว ้  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนัผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึง

กระแสเงินสด  แผนการลงทนุของบรษิทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจ าเปน็และความ

เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ”  



วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปนัผล ประจ าป ี2561 

 ตามงบการเงนิรวม 

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ ปี 2561                   272,619,160  บาท 

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ของบริษัท 276,580,822  หุ้น 

คิดเป็นขาดทนุต่อหุ้น                                        0.99   บาท/หุ้น 

  

 

 ขออนมุตังิดจา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทั ส าหรบัผลด าเนนิงานป ี2561  



วาระที ่5    พิจารณาอนมุัตกิารแตง่ตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
ประจ าป ี2562 
                
 



วาระที ่5    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ ประจ าป ี2562 

 กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระในป ี2562   คือ  

 

1.  นางสาวรุง่ฉตัร    บุญรตัน ์   กรรมการ 

2.  นางสาวณฐัรนิทร ์  ตาลทอง   กรรมการอสิระ 

3.  นางสาวนาฎ  ฟองสมทุร     กรรมการอสิระ 

 

 

 ทั้งนี ้บรษิทัฯ ได้เปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยน าเสนอชือ่บคุคลทีเ่หน็วา่มคีณุสมบตัิเหมาะสม

และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เปน็กรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ด้

เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตั้งแตว่นัที ่9 พฤศจกิายน 2561 ถึงวนัที ่14 มกราคม 2562 

แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายยอ่ยทา่นใดเสนอชือ่บคุคลใดเขา้รบัการพจิารณา 



 รายชื่อผู้ที่ไดร้บัเสนอเขา้เป็นกรรมการบรษิทัในปี 2562  คือ 

1.  นางสาวรุง่ฉตัร    บุญรัตน ์ กรรมการ 

2.  นางสาวณฐัรนิทร ์  ตาลทอง กรรมการอสิระ 

3.  นางสาวนาฎ  ฟองสมทุร    กรรมการอสิระ 

 

 กรรมการที่เสนอชือ่เขา้รบัต าแหนง่ทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีประวตั ิคุณสมบัตสิอดคลอ้งกับ พรบ.มหาชน กฎของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณท์ี่หลากหลายในสาขาวชิาชพีตา่งๆ ที่จะเป็นประโยชน ์และเพิม่มลูค่า

ให้กับบรษิทั 

 มีคุณลักษณะที่สนบัสนนุและส่งเสรมิการด าเนนิงานดา้นก ากับดแูลกจิการ (Good Corporate Governance) 

 ข้อมูลการถอืหุน้ของกรรมการที่เสนอชือ่ในครัง้นี้ 

วาระที ่5    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ ประจ าป ี2562 

รายชื่อผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเปน็กรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นางสาวรุ่งฉัตร    บุญรัตน ์ 1,130,000 1,130,000 

2.  นางสาวณัฐรินทร์   ตาลทอง ไม่มี ไม่มี 

3.  นางสาวนาฎ ฟองสมุทร    120,500 120,500 



ชื่อ   นางสาวรุง่ฉัตร  บุญรตัน ์       อาย ุ          34 ป ี           สัญชาต ิ  ไทย    

       

วุฒิการศกึษา  

  - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา   

  - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing 

     จากสถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  

ประสบการณก์ารท างาน    

     2561 – ปัจจุบัน   - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

   บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)    

     2556 – 2561 - กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   

   บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)    

การอบรม  

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

  - Director Briefing 4/2017 "The Sleeping Giants of Succession :  3 Forces You Can Awaken to Accelerate  

    Leadersip Growth“ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

  

ต าแหน่งในปจัจบุนั           กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    

                                                                บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน 

 

วันที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ  29 มีนาคม 2556  

 

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหนง่       จ านวน  2  วาระ   

 

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุป ี2561     ประชุมคณะกรรมการบริษัท                    5/5  

                                                         ประชุมคณะกรรมการบริหาร            10/10   

 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั  1,130,000 หุ้น  หรือ  0.40 % 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็           ไม่มี 

บริษทัจดทะเบยีนอืน่ 

วาระที ่5    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ ประจ าป ี2562 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ 

กรรมการ 



ชื่อ     นางสาวณฐัรนิทร ์ ตาลทอง                  อาย ุ          50 ป ี           สัญชาต ิ  ไทย    

    
วุฒิการศกึษา  

  - ปริญญาโท ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด รัฐเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

  - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประสบการณก์ารท างาน    

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

                                                                    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

     2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร๊อพเพอร์ตีส์ รีท จ ากัด   

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

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

     2553 - 2556 - ผู้บริหารธุรกิจไพรเวทแบงค์เครือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  

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

 

การอบรม  

 - Tourism Management program for Executives 2018 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 - 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 โดยสถาบัน Euromoney Training ประเทศอังกฤษ   

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

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT7)  ปี 2557 

 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที1่8 ปี 2558  

 

ต าแหน่งในปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการตรวจสอบ  / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  

                                                                    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

วันที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ   29 มีนาคม 2556  

 

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหนง่        จ านวน  2  วาระ   

 

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุปี 2560       ประชุมคณะกรรมการบริษัท               4/5                  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     4/4 

                                                                    ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ         4/4                  ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ        2/2 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิทั   ไม่มี  

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการทีเ่ป็น   ไมมี่ 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ 

วาระที ่5    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ ประจ าป ี2562 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ 

กรรมการอสิระ 



ชื่อ     นางสาวนาฎ  ฟองสมทุร                  อาย ุ          56 ป ี           สัญชาต ิ  ไทย    

       
วุฒิการศกึษา  

  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

 

ประสบการณก์ารท างาน    

     2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง       

   ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน                       

   บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

     2560 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร Otium Living Pte.,Ltd   

     2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิมาแตร์เดอี    

     2544 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท แน็บนิวตริซายส์ จ ากัด  
 

การอบรม  

 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น122/2015 

   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ริหารระดับสูงด้านการคา้และพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TEPCoT9)   

 

ต าแหนง่ในปจัจบุนั                                -  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

                                                               ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 

วันทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ    9  พฤษภาคม  2557 

 

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหนง่        จ านวน  1  วาระ   

 

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุป ี2561       ประชมุคณะกรรมการบริษัท                 5/5               ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  4/4 

                                                              ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ            4/4               ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  2/2 

 

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั   120,500 หุ้น หรือ 0.04% 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็             ไม่มี 

บริษทัจดทะเบียนอืน่ 

วาระที ่5    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ ประจ าป ี2562 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้ 

กรรมการอสิระ 



วาระที ่6    พิจารณาอนมุัตกิารแตง่ตัง้กรรมการเพิม่เติม 
                
 



วาระที ่6    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 
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 ข้อเทจ็จรงิและเหตผุล:  

o การด าเนนิธรุกจิในปจัจบุนัมคีวามซบัซอ้น  

o สถานการณท์างธรุกจิปรบัเปลีย่นรวดเรว็  

o บรษิทัฯ มีการเตบิโตขึน้มาก  

 

 

 เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพมากขึน้  จึงเหน็ควรใหม้กีรรมการใหมเ่พิม่อกี 1 ต าแหนง่ 

จากทีม่อียูเ่ดมิจ านวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน 
 
 
 ทั้งนี ้บรษิทัฯ ได้เปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยน าเสนอชือ่บคุคลทีเ่หน็วา่มคีณุสมบตัิเหมาะสมและ

ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เปน็กรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปดิเผยไวใ้น

เวบ็ไซต์ของบรษิทั ตั้งแตว่นัที ่9 พฤศจกิายน 2561 ถึงวนัที ่14 มกราคม 2562 แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้

รายยอ่ยทา่นใดเสนอชือ่บคุคลใดเขา้รบัการพจิารณา 

 



 รายชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัเสนอเขา้เปน็กรรมการบรษิทั  คือ 
 

  นางสาวสภุาวด ี ตันตยิานนท ์       กรรมการอสิระ 

 

 กรรมการทีเ่สนอชือ่เขา้รบัต าแหนง่นี ้เปน็ผูม้ปีระวตั ิคุณสมบตัสิอดคลอ้งกบั พรบ.มหาชน 

กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย 

 มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท์ีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีตา่งๆ ที่จะเปน็

ประโยชน ์และเพิม่มลูคา่ใหก้บับรษิทั 

 มีคุณลกัษณะทีส่นบัสนนุและสง่เสรมิการด าเนนิงานดา้นก ากบัดแูลกจิการ (Good 

Corporate Governance) 

 ข้อมูลการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชือ่ในครัง้นี้ 

วาระที ่6    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 

รายชื่อผู้ที่ไดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ จ านวนหุน้ สิทธิในการออกเสียง 

1. นางสาวสุภาวดี  ตันติยานนท์  ไม่มี ไม่มี 



วาระที ่6    พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 

ชื่อ   นางสาวสภุาวด ีตันติยานนท ์              อาย ุ 53   ปี           สัญชาติ    ไทย  

  

วุฒิการศกึษา  

  - PG Diploma: Institute of Direct Marketing, ประเทศอังกฤษ  

          - Direct Marketing พศ. 2546 

          - Direct Marketing พศ. 2556 

  - ปริญญาตรี การตลาด , Easter Michigan University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  

  - PG Certificate, MIT: Digital Transformation, 2561  

 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  

    -  ไม่มี 

              

ประสบการณก์ารท างาน   

   2561 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ   ผู้ก่อต้ัง Experience Matters Co., Ltd.   

   2559 - 2561  - Chief Executive Officer, MullenLowe Group Thailand   

   2555 - 2559 - Digital Service Director, Minor International Group   

                    - General Manager, Mysale Thailand (JV subsidiary of Minor Group  

   2553 - 2555  - Regional Consultant, APAC, Ogilvy Asia  

   2549 - 2553 - Managing Director, OgilvyOne Thailand   

   2545 - 2549 - Business Director (CRM & Digital), Leo Burnett Thailand  

   2538 - 2545 - Client Service Director, OgilvyOne Thailand  

   2532 - 2538 - Brand Manager (Pond’s), Unilever Thailand  

  

ต าแหน่งงานในปจัจบุนั   

   2561 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ Creative Spice Co., Ltd., Associated Agency of Tribal Worldwide 

   2561 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อต้ัง Experience Matters Co., Ltd. 

 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็บรษิทัจดทะเบยีนอืน่                  ไม่มี  

    

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั                               ไม่มี  

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้     

กรรมการอสิระ 



วาระที ่7  พิจารณาอนมุตักิ าหนดเงินคา่ตอบแทนกรรมการประจ าป ี2562 

 

                

 

 คงอัตราเดมิไม่เกินปลีะ 10 ล้านบาท 

 



วาระที ่8  พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัช ีปี 2562 



วาระที ่8  พิจารณาอนมุัติแต่งตั้งผู้สอบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนรอบป ี2562 

 พิจารณาแต่งตั้ง  

1. นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885  หรือ 

2. นางสาวดรณี  สมก าเนิด    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007  หรือ 

3. นางสาวจารุณี  น่วมแม่      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596 
 

จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 
 

โดยส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี    

(นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน  5 ปี  นางเกษรี   ณรงค์เดช   1 ปี และนายชัยยุทธ  อังศุวิทยา 2 ปี)  

 

  อัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงนิ 

• บริษัทไม่เกิน                          2,345,000            บาท /ปี 

• ในส่วนของบริษัทย่อย             1,755,000            บาท /ปี 

           รวมทั้งสิ้น                   4,100,000            บาท /ปี      

หมายเหตุ  อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ 

 

 ตารางเปรยีบเทียบคา่สอบบัญชี 

 
รอบปีบัญชี รอบปีบัญชี 2561 รอบปีบัญชี 2562 

1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 2,365,000 บาท 2,345,000 บาท 

2.ค่าบริการอื่นๆ - - 



วาระที ่9       พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถ้ามี) 



Thank You 


