
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563

บริษัท มาลีกรุป๊ จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2563
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แนวทางปฏบิตัตินส าหรบัผูเ้ขา่รว่มประชุมกรณีการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั โควดิ 19

จากสถานการณ์การระบาดอยา่งตอ่เนือ่งของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรค   โควดิ 19 กลุม่บรษัิทมาลขีอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้
ของบรษัิทฯ รว่มกนัป้องกนัการแพร่ระบาดนี ้จงึขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวทางปฏบิัตกิารเขา้ร่วมประชมุดังนี้

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ดนิทางกลับมาจากประเทศเสีย่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องทอ้งทีน่อก
ราชอาณาจักรทีเ่ป็นเขตตดิโรคตดิตอ่อนัตรายฯ นอ้ยกวา่ 14 วนัเขา้รว่มการประชมุ

2. ผูถ้อืหุน้ทีอ่ยู๋ในกลุ่มเสีย่ง เชน่ เพิง่เดนิทางกลับจากประเทศกลุ่มเสีย่ง หรอืมอีาการเกีย่วกับทางเดนิหายใจ สามารถมอบฉันทะให ้
ผูอ้ืน่หรอืกรรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชมุแทน โดยผูถ้อืหุน้สามารถส่งหนังสอืมอบฉันทะแลว้มาทีฝ่่ายเลขานุการบรษัิท 
ตามทีอ่ยูบ่รษัิท (ดา้นหลังของหนังสอืเชญิประชมุ)

3. บรษัิทฯ จะจัดตัง้จุดคัดกรองพรอ้มทัง้อุปกรณ์ต่างๆ บรเิวณดา้นหนา้หอ้งประชมุ  กรณีทีพ่บผูม้คีวามเสีย่ง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่
อนุญาตใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามเสีย่งดังกล่าวเขา้ไปในหอ้งประชมุ ส าหรับท่านผูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง
สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเขา้ร่วมประชมุแทนได ้

4. ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ ขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้แมไ้ม่ใชผู่ท้ีอ่ยู่ในกลุ่มเสีย่ง  ควรมอบฉันทะให ้
กรรมการอสิระของบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุแทน

5. บรษัิทฯ ขอความรว่มมอืผูเ้ขา้รว่มประชมุเตรยีมหนา้กากอนามัยและสวมใสต่ลอดระยะเวลาทีเ่ขา้ร่วมการประชมุ

จงึเรยีนมาเพือ่ขอความร่วมมอืในการปฏบิัตติามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพือ่ความปลอดภัยในสขุภาพของตัวท่านเองและ
สว่นรวม

มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดเชือ้ไวรสัโควดิ 19



Agenda

วาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ าป ี2563

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี 2562

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562

5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 

2563

6. พิจารณาอนุมัติก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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วาระที่ 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุ

สามัญผู้ถือหุน้ของบรษิทั ประจ าปี 

2562
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วาระที่ 2

พิจารณารบัทราบรายงานผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562



ผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 4,921 ล้าน

บาท ลดลง 8% YoY 

รายละเอียดดังน้ี

ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ

ลดลง 17% YoY

ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ

เติบโต 24% YoY

ยอดขายของธุรกิจ CMG ภาพรวม

ลดลง 13% YoY

หมายเหต ุตามมาตรฐานการรายงานการเงิน

ฉบับเดิม ยอดขายรวมปี 2562 เท่ากับ 5,248

ล้านบาท ลดลง 2% YoY
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สัดส่วนรายได้ 2560 2561 2562

ในประเทศ : รายได้ส่งออก 64% : 36% 68% : 32% 62% : 38%



ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 210 ล้าน

บาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 286 ล้านบาทในปีก่อน

 ปี 2562 ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการ

ปรับปรุงกระบวนการท างานในทุกขั้นตอนให้มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร 

 ยอดขาดทุนที่ยังคงอยู่เน่ืองจาก 1) ยอดขายที่หดตัว 

2) ต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นจากการ

ลงทุนในเครื่องจักร 3) ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจาก

การลงทุน 4) ค่าใช้จ่ายพนักงานชดเชยครั้งเดียว

จ านวน 32 ล้านบาท และ 5) ขาดทุนจากการขาย

เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้แล้ว 23 ล้านบาท
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สินทรัพย ์และหนี้สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

สินทรัพย์รวม 4,156 ล้านบาท ลดลง 11% จาก 4,668 ล้าน

บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีปัจจัยหลักจากการ

ลดลงของสินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สิน

รวม 3,203 ล้านบาท ลดลง 9% จาก 3,508 ล้านบาท ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของ

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วน

ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 885 ล้านบาท ลดลง 16% จาก 

1,049 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุ

หลักจากผลประกอบการขาดทุน

ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดปี 2562
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สินทรพัยร์วม หนีส้ินรวม ส่วนของผูถื้อหุน้MB.



วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
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ความคบืหนา้ โครงการการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรือ CAC

ในปี 2562 

• การเพิม่ชอ่งทางการสื่อสาร

• การประชาสัมพันธแ์กคู่ค่า้ พันธมิตรทางการคา้และผูเ้กีย่วขอ้ง

• บริษทัฯ ได้จัดอบรมหลกัสูตร “จริยธรรม กับมาตรการต่อตา้น

ทุจริตคอรร์ปัชนั” 

o ส าหรบัพนกังานและหัวหนา้งาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

o ส าหรบัผูบ้รหิาร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562



ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น



CAC Communication

ส านักงานรงัสติและโรงงานสามพราน

ภายในลฟิท์ทกุตัว

Poster

ภายในห้องน้ าทุกห้อง



จัดสัมมนา “จริยธรรม กับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”



จัดสัมมนา “จริยธรรม กับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบรษิทั

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 256



 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการ  

ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนิายชัยยุทธ 

อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 บริษัท 

ส านักงาน เอ.เอ็ม.ท.ี แอสโซซิเอท จ ากัด

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แบบไมม่เีงือ่นไข

รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2562

ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562



25Malee Group Public Company Limited | CONFIDENTIAL

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจา่ยเงนิปันผล 

ประจ าปี 2562



วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562

นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ

ห้าสิบของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปรกติตามงบ

การเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินส ารองทุกประเภท

ตามที่กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้   อย่างไรก็ตาม การ

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด  

แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความ

จ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ”



วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562

ตามงบการเงินรวม

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ ปี 2562 209,614,866 บาท

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริษัท 276,000,000 หุ้น

คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.76 บาท/หุ้น

ขออนุมัติงดจา่ยเงนิปนัผลให้แกผู่ถ้อืหุ้นของบรษิทั ส าหรับผลด าเนนิงานป ี2562

 อัตราการจา่ยเงินปนัผลในรอบ 3 ปี (ปรับข้อมูลตาม Par ล่าสุดท่ี 0.50 บาท/หุ้น)

ปี
อัตราก าไรตอ่หุน้

(บาท/หุน้)

อัตราการจา่ยปนัผลตอ่

หุ้น

(บาท/หุน้)

อัตราการจา่ยเงนิปนัผล

ต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)

2560 1.02 0.55 53.9

2561 (1.03) - -

2562 (0.76) - -
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประจ าปี 2563



วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2563

 กรรมการบรษิัททีค่รบวาระในป ี2563 คือ 

1. นางจินตนา   บุญรตัน ์       กรรมการ

2. นายโอภาส โลพันธศ์รี กรรมการ

3. นายกติต ิ วิไลวรางกรู กรรมการ

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายยอ่ยน าเสนอชือ่บคุคลที่

เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม เพื่อรับการ

พิจารณาเลอืกตั้งเปน็กรรมการตามหลกัเกณฑท์ี่ได้เปดิเผยไวใ้น

เว็บไซตข์องบรษิทั ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจกิายน 2562 ถึงวันที่ 13

มกราคม 2563 แต่ไม่มีผูถ้อืหุ้นรายยอ่ยท่านใดเสนอชือ่บคุคลใด

เข้ารบัการพจิารณา



 รายชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัเสนอเขา้เปน็กรรมการบรษิทัในป ี2563 คือ

1. นางจินตนา   บุญรัตน์        กรรมการ

2. นายโอภาส โลพันธ์ศรี กรรมการ

3. นายกิตต ิ วิไลวรางกรู กรรมการ

 กรรมการทีเ่สนอชือ่เขา้รบัต าแหนง่ทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีประวตั ิคุณสมบตัิสอดคลอ้งกบั พรบ.

มหาชน กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์กฎของตลาด

หลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

 มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวิชาชพีตา่งๆ ที่จะเป็น

ประโยชน์ และเพิ่มมูลคา่ใหก้ับบรษิทั

 มีคุณลักษณะทีส่นับสนุนและสง่เสรมิการด าเนินงานดา้นก ากับดแูลกจิการ (Good 

Corporate Governance)

 ข้อมูลการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชือ่ในครัง้นี้

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2563

รายชือ่ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เปน็กรรมการ จ านวนหุน้ สิทธิในการออกเสยีง

1. นางจินตนา   บุญรัตน์ 8,569,700 8,569,700

2. นายโอภาส   โลพันธ์ศรี ไม่มี ไม่มี

3. นายกิตติ  วิไลวรางกรู ไม่มี ไม่มี
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2563

ชื่อ   นางจนิตนา  บุญรตัน์ อายุ 68 ปี สัญชาต ิ  ไทย 

วุฒิการศกึษา

- ปริญญาตรี ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมนโล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณก์ารท างาน

- 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

- 2542 – 2561 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล

- 2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 5/2000 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 15/2011) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot3) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ต าแหนง่ในปจัจบุนั ประธานกรรมการ  บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน

วันทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ 17  สิงหาคม 2542

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหนง่ จ านวน  6 วาระ  

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุป ี2562          ประชมุคณะกรรมการบรษิัท      4/4

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 8,569,700 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็ ประธานกรรมการ บริษัท เอบิโก้ โฮล์ดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษทัจดทะเบยีนอืน่

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้

กรรมการ
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2563

ชื่อ  นายโอภาส  โลพนัธ์ศรี อายุ 38 ปี สัญชาติ   ไทย 

วุฒิการศกึษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  สาขา Business Entrepreneurship, Marshall School of Business, 

University of Southern California, สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  สาขา Business Strategy and Marketing 

จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณก์ารท างาน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย  บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด

- 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  สายงานธุรกิจต่างประเทศ  บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

- 2554 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โมบิลิติ จ ากัด 

การอบรม

- หลักสูตร  Directors  Certification Program DCP ปี 2559    จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งในปจัจบุนั

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด    บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

- กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด    บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

วันที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ 10 พฤศจิกายน 2559

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหนง่ จ านวน  1 วาระ  

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุป ี2561    ประชุมคณะกรรมการบริษัท      4/4

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่มี   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็ ไม่มี

บริษทัจดทะเบยีนอืน่

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้

กรรมการ
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2563

ชื่อ  นายกติติ  วิไลวรางกรู อายุ 63 ปี สัญชาติ   ไทย 

วุฒิการศกึษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

- ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณก์ารท างาน

- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด

- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน)

- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท เอบิโก้แลนด์ จ ากัด

- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จ ากัด

- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท พีพีโอฟาร์ม จ ากัด

การอบรม

- หลักสูตร Directors  Accreditation Program DAP ปี 2005 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors  Certification Program DCP ปี 2010     จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 2019  จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ต าแหน่งในปจัจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วันที่ไดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ 6 พฤษภาคม 2546

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหนง่ จ านวน  5 วาระ  

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุป ี2561    ประชุมคณะกรรมการบริษัท      4/4

ประชุมคณะกรรมการบริหาร 10/10

ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3/3

สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่มี  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็ กรรมการ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษทัจดทะเบยีนอืน่

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้

กรรมการ
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 คงอัตราเดมิไมเ่กินปลีะ 10 ล้านบาท

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติก าหนดเงนิ

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และ

ก าหนดค่าสอบบัญชี ปี 2563



วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนรอบปี 2563

พิจารณาแต่งตั้ง 

1.นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ

2.นางสาวดรณี  สมก าเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ

3.นางสาวจารุณี  น่วมแม่    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ

4.นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จากส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563

ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 9 ปี
(นางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน  5 ปี, นางเกษรี   ณรงค์เดช 1 ปี, และนายชัยยุทธ  
อังศุวิทยา 3 ป)ี



วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนรอบปี 2563

 อัตราคา่ตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงนิ

• บริษัทไม่เกิน                3,310,000 บาท /ปี

• ในส่วนของบริษัทย่อย  790,000 บาท /ปี

รวมทั้งสิ้น                  4,100,000 บาท /ปี     

หมายเหตุ อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ

เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

 ตารางเปรยีบเทียบคา่สอบบญัชี

รอบปีบัญชี รอบปีบัญชี 2562 รอบปีบัญชี 2563

1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 2,345,000 บาท 3,310,000 บาท

2.ค่าบริการอื่นๆ - -

หมายเหต:ุ มีการจัดแบ่งค่าตอบแทนฯ ใหม่ภายในกลุ่มบริษัท ตาม

วัตถุประสงค์ของการใช้งาน
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วาระที่ 8

พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถ้ามี)
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เรื่อง การปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั Covid-19 ในระหวา่งการปฏบิตังิาน
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เรื่อง การปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั Covid-19 ในระหวา่งการปฏบิตังิาน
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Thank You


