
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564

บริษัท มาลีกรุป๊ จ ากัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2564
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วาระที่ 1

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

ของบริษทั ประจ าปี 2563
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วาระที่ 2

พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2563
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เหตุการณ์ส าคัญ ในรอบปี 2563

พ.ค.

 บริษัทฯยกเลิกการร่วมทุนในบริษัทร่วมค้า 

 บริษัท เมก้า มาลี จ ากัด บริษัทฯ 

ถือหุ้น 49%

 บริษัท มาลี คีโน่ ประเทศไทย 

จ ากัด โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ถือหุ้น 51%

 บริษัท พีที คีโน่ มาลี อินโดนีเชีย 

จ ากัด โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

ถือหุ้น 49% 

ธ.ค.

 ลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว โดย

การตัดหุ้นท่ีซื้อคืน จ านวน 4,000,000

หุ้น จากจ านวนหุ้นเดิม 280,000,000

หุ้นเหลือ 276,000,000 หุ้น 

พ.ย.

 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน CG Scoring 

ประจ าปี 2563 ระดับสูงสุด (ดีเลิศ - Excellent 

CG Scoring) อยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ จาก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติและ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)

ก.ย.

 ปรับรูปโฉมใหม่ของน้ าผลไม้ 100% 

ตรามาลีฟรุตเฟรช 3 รสชาติ (ส้ม 

องุ่น และแอปเป้ิล) และเพิ่มสินค้า

ใหม่อีก 1 รสชาติคือ ทับทิม

ต.ค.

 เริ่มจ าหน่าย seasonal product 

(น้ าแอปเปิ้ล อาโอโมริ ตรามาลี)

เม.ย.

 เริ่มจ าหน่าย seasonal 

product (น้ ามะพร้าวผสมน้ า

ล้ินจี่ และ น้ ามะพร้าวผสมน้ า

แตงโม ตรามาลีโคโค่)
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 เริ่มจ าหน่ายสินค้าใหม่ (น้ าส้ม

และน้ ามะม่วง Homestyle ขนาด 

250มล. ในช่องทางร้านสะดวก

ซื้อและตลาดออนไลน์ในประเทศ

เกาหลีใต้ 



ผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 3,870

ล้านบาท -21% YoY ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

รายละเอียดดังน้ี

ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ

-17% YoY

ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ

-9% YoY

ยอดขายของธุรกิจ CMG ภาพรวม

-31% YoY
สัดส่วนรายได้ 2018 2019 2020

ในประเทศ : ส่งออก 68% : 32% 62% : 38% 64% : 36%
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ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 201 ล้านบาท 

เทียบกับขาดทุนสุทธิ 210 ล้านบาทในปีก่อน

 ปี 2563 ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการ

ปรับปรุ งกระบวนการท างานในทุกขั้ นตอนให้มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร   

 ยอดขาดทุนที่ยังคงอยู่เน่ืองจาก 

1) ยอดขายที่หดตัว 21% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

2) การตั้งค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมสภาพของลูกค้ารับจ้างผลิต

ทีก่ าลังจะเลิกสัญญา 42 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้เป็น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 

Malee Group Public Company Limited | CONFIDENTIAL 16
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สินทรัพย์ และหนีส้นิ

สินทรัพย์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 

4,003 ล้านบาท ลดลง 5% โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของลูกหนี้

การค้า ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากยอดขายท่ีลดลงจากสถานการณ์ 

COVID-19 การลดลงของสินทรัพย์ถาวร เงินลงทุนในการร่วมค้า และ

มีการเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ (TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ท่ีมี

ผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563)

หนี้สิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,163

ล้านบาท ลดลง 0.5% โดยมีปัจจัยหลักจากการลดลงของเงินกู้สถาบัน

การเงิน และการเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 

16) ท่ีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ 734 ล้านบาท ลดลง 20% โดยมีสาเหตุหลักจากผล

ประกอบการขาดทุน

ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดปี 2563

4,668

4,208
4,003

3,508
3,179 3,163

1,049 922
734

2018 2019 2020

สินทรพัยร์วม หนีส้ินรวม ส่วนของผูถื้อหุน้MB.



โครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)

01

02

03

การทดสอบความรู้ผู้บริหาร

และพนักงานประจ าปี 25632

การขยายแนวร่วมไปยัง

บุคคลภายนอก (คู่ค้า)3

เพิม่ชอ่งทางการสือ่สาร
และรับขอ้รอ้งเรยีน1

WW
W

Contact US



การขยายแนวร่วม CAC ไปยังบุคคลภายนอก (คู่ค้า)
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบรษิทัส าหรบัปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดงักล่าวได้ผ่านการ  

ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

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

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน แบบไม่มเีงื่อนไข

รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจ าปี 2563

ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2563
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563

นโยบายจ่ายเงนิปันผลของบริษัท

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ

สามสิบของก าไรสทุธิจากการด าเนินงานปรกติตามงบการเงิน

รวม หลังหักภาษีเงินได ้และเงินส ารองทุกประเภทตามที่

กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้   อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน

ผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด  แผนการลงทุน

ของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความ

เหมาะสมอื่นๆในอนาคต ”
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563

ตามงบการเงินรวม

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ ปี 2563 201   ล้านบาท

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริษัท 276  ล้านหุ้น

คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.73 บาท/หุ้น

ขออนุมัติงดจา่ยเงนิปนัผลให้แกผู่ถ้อืหุ้นของบรษิทั ส าหรับผลด าเนนิงานป ี2563

 อัตราการจา่ยเงินปนัผลในรอบ 3 ปี

ปี
อัตราก าไรตอ่หุน้

(บาท/หุน้)

อัตราการจา่ยปนัผลตอ่หุน้

(บาท/หุน้)

อัตราการจา่ยเงนิปนัผล

ต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ)

2561 (1.04) - -

2562 (0.76) - -

2563 (0.73) - -
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการ

ที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2564
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2564

 กรรมการบรษิัททีค่รบวาระในป ี2564 คือ 

1. นายพิชยั จิราธวิฒัน์ กรรมการ

2. นายอรนิทร์ จิรา กรรมการอสิระ

3. นางสาวนาฎ ฟองสมุทร กรรมการอสิระ

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยน าเสนอชื่อบุคคลที่

เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 14

มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใด

เข้ารับการพิจารณา
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 รายชือ่ผูท้ี่ไดร้บัเสนอเขา้เปน็กรรมการบรษิทัในป ี2564 คือ

1. นายพิชยั    จิราธวิฒัน์ กรรมการ

2. นายอรนิทร์ จิรา กรรมการอสิระ

3. นางสาวนาฎ  ฟองสมุทร กรรมการอสิระ

 กรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีประวัติ คุณสมบัติสอดคล้องกับ พรบ.มหาชน 

กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และ

เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท

 มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านก ากับดูแลกิจการ (Good Corporate 

Governance)

 ข้อมูลการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชือ่ในครัง้นี้

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2564

27

รายชื่อผู้ที่ไดร้บัการเสนอชือ่เป็นกรรมการ จ านวนหุน้ สิทธิในการออกเสียง

1.  นายพิชัย  จิราธิวัฒน์ 6,608,567 6,608,567

2.  นายอรินทร์  จิรา ไม่มี ไม่มี

3.  นางสาวนาฏ  ฟองสมุทร 148,200 148,200
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2564

ชื่อ นายพชิยั  จิราธวิฒัน์ อายุ 60 ปี สัญชาต ิ  ไทย 

วุฒิการศกึษา

- ปริญญาตรี BA, Claremont College, ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท MBA, Azusa Pacific University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณก์ารท างาน

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

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)

- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด 

การอบรม

- หลักสูตร Directors Accreditation Program DAP 169/2020 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Strategic Planning & Management in Retailing, IGDS 

- หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 53, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

- หลักสูตร สวปอ.มส.4 หลักสูตรการบริหารจดัการดา้นความมั่นคงขั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 22 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 5 หลักสูตรนักบริหารระดับสงูด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน, 

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ต าแหนง่ในปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร  บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วันทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ 5 เมษายน 2555

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหนง่ จ านวน  3 วาระ  

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุป ี2563     ประชุมคณะกรรมการบรษิัท      4/4

ประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12/12

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็ กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

บริษทัจดทะเบยีนอืน่

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้

กรรมการ

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)

6,608,567  หรือ  2.39%
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2564

ชื่อ นายอรนิทร ์ จิรา         อายุ 71 ปี สัญชาต ิ  ไทย 

วุฒิการศกึษา

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

- ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณก์ารท างาน

- 2561 –ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

- 2562 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการอิสระ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ากัด (มหาชน)

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

- 2560 – ปัจจุบัน ประธาน บริษัท อมตะ บีไอจี อินดัสเทรียล แก๊ส จ ากัด

- 2553 – ปัจจุบัน ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด

- 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด

- 2551 – ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- 2551 - 2552       ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย

- 2551 - 2552       ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด 

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DCP) รุ่น 155/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหนง่ในปจัจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วันทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ 10 พฤษภาคม 2561

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหนง่ จ านวน  1 วาระ  

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุป ี2563          ประชมุคณะกรรมการบรษิัท      4/4

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                  4/4 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง                          4/4

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   1/1      

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็ ประธานคณะกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการอิสระ 

บริษทัจดทะเบยีนอืน่ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จ ากัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้

กรรมการอสิระ

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)

ไม่มี
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วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2564

ชื่อ นางสาวนาฏ ฟองสมทุร อายุ 58 ปี สัญชาต ิ  ไทย 

วุฒิการศกึษา

- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management, Boston University, USA 

ประสบการณก์ารท างาน

- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร Otium Living Pte., Ltd.

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิมาแตร์เดอี

- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แน็บนิวตริซายส์ จ ากัด

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น122/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TEPCoT9) 

ต าแหนง่ในปจัจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง  บริษัท มาลีกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

วันทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมการ 9 พฤษภาคม 2557 

จ านวนวาระทีเ่คยด ารงต าแหนง่ จ านวน  3 วาระ  

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุป ี2563          ประชมุคณะกรรมการบรษิัท      4/4

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              4/4       

ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง                         4/4       

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       1/1 

กรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการทีเ่ปน็ ไม่มี

บริษทัจดทะเบยีนอืน่

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตัง้

กรรมการอสิระ

สัดสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)

148,200 หุ้น  หรือ 0.05% 
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 คงอัตราเดมิไมเ่กินปลีะ 10 ล้านบาท

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติก าหนดเงนิค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2564
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนด

ค่าสอบบัญชี ปี 2564
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนรอบปี 2564

พิจารณาแต่งตั้ง 

1.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ 

2.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ

3.นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ

4.นางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712

(เฉพาะบริษัทย่อย)

จากส านักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2564

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัท
ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนรอบปี 2564

 อัตราคา่ตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงนิ

บริษัทฯ                           2,450,000 บาท /ปี  (ลดลง   860,000 บาท)

ในส่วนของบริษัทย่อย    1,300,000 บาท /ปี  (เพิ่มขึ้น 510,000 บาท)

รวมทั้งสิ้น           3,750,000 บาท /ปี (ลดลง   350,000 บาท)

หมายเหตุ อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ

เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

 ตารางเปรยีบเทียบคา่สอบบญัชี
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รอบปบีญัชี รอบปบีญัช ี2563 รอบปบีญัช ี2564

1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 3,310,000 บาท 2,450,000 บาท

2.ค่าบริการอ่ืนๆ - -
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วาระที่ 8

พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถ้ามี)
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Thank You


