
        

 
 

หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

 วนัที�  7  เมษายน  2559 
 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจาํปี 2559   
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท ลพีฒันาผลติภัณฑ์ จาํกดั (มหาชน)   
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558     

2.  รายงานประจาํปี 2558  งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

สาํหรับปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) 

3.  ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

4.  แผนที�สถานที�จดัประชุมผูถื้อหุน้ 

5.  ขอ้มูลประวติัของบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อแต่งตั�งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที� 5) 

6.  คาํชี�แจงวธีิการมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

7.  ขอ้มูลเกี�ยวกบักรรมการอิสระที�เสนอชื�อใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  

และนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

8.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 

  โดยมติคณะกรรมการบริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  ครั� งที� 2/2559  เมื�อวนัที� 10  

มีนาคม 2559   ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559  ในวนัศุกร์ที�  29  เมษายน  2559  เวลา 14.30 น.   ณ 

หอ้งมณเฑียรทิพย ์ โรงแรมมณเฑียร   เลขที� 54  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสี�พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื�อพิจารณาเรื�อง

ต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี�  
 

1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558   เมื�อวนัที�  28  เมษายน 2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2558 ไดจ้ดัขึ�นเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 

ซึ�งบริษทัไดจ้ดัทาํและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซดข์องบริษทั (www.leepattana.com) และไดจ้ดัส่งสาํเนา

รายงานการประชุมตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 1 

      ความเห็นของคณะกรรมการ   : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ปรากฏตามเอกสารที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 1) 

การลงมติ : วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
      

2.  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี  2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ปรากฏตามรายงานประจาํปีที�ได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั� งนี�แลว้ (สิ�งที�ส่งมาดว้ย ลาํดบัที� 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ   : เห็นสมควรเสนอผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558  ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

การลงมติ : วาระนี�ไม่มีการลงคะแนนเสียง 



        

 
 

หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 
 

3.  พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุน  สําหรับรอบปีบัญชีสิ�นสุด  ณ วนัที�  31  ธันวาคม  2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : งบการเงินประจาํปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ตามที�แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี

ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และบริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอก

กล่าวเรียกประชุมครั� งนี�แลว้ (สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน ประจาํปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31ธนัวาคม  2558    

ซึ�งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ 

การลงมติ : วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

4.  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล  สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะของบริษทั     หลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ    ทุกประเภทที�กฎหมายและบริษทัไดก้าํหนดไว ้ โดยมีเงื�อนไขวา่

การจ่ายเงินปันผลจะขึ�นอยูก่บักระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

เนื�องจากบริษทัมีผลกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวน 115,153,666 บาท และมีกาํไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 392,917,821 บาท 

บริษทัจึงสามารถเสนอจดัสรรกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมเพื�อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ ตามมาตรา 115 และมาตรา 

116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ทั�งนี�  สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน 

จนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ก่อน คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติใหน้าํเสนอต่อ

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เพื�อพิจารณาอนุมติัในครั� งนี�  

ขอ้มูลเปรียบเทียบ อตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ปี 2556 – 2558 

 

การจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน  ปี2556  ปี2557  ปี2558 

เงินปันผล ( บาท / หุน้ )  0.22  0.17     0.12 

อตัราการจ่ายเงินปันผลของกาํไรของบเฉพาะกิจการ (%)  93%  96%       96% 

อตัราการจ่ายเงินปันผลของกาํไรของงบการเงินรวม (%)         87%     86%             76% 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้      ในอตัราหุน้ละ 0.12 

บาทโดยจดัสรรจากผลการดาํเนินงาน  สาํหรับงวดระยะเวลาบญัชีตั�งแต่วนัที�  1  มกราคม  2558  ถึงวนัที�  31 ธนัวาคม 

2558 รวมเป็นเงินปันผลจ่าย   110,661,630.12 บาท  ซึ�งคิดเป็นประมาณร้อยละ  96  ของกาํไรสุทธิ  ตามงบกาํไรเฉพาะ

กิจการ โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 23 พฤษภาคม 2559 ซึ�งมีรายละเอียดการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานแยก

ตามส่วนงาน ดงันี�  

 
 
 



        

 
 

หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 
 

1. จดัสรรกาํไรจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยจ่ายในอตัราหุน้ละ 

0.06 บาท  คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน  55,330,815.06 บาท  โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลในส่วนนี�  จะไดรั้บการ

ยกเวน้ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย และผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

2. จดัสรรกาํไรจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาํไรที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นรายได ้ เพื�อเสียภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท    คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 55,330,815.06  บาท   โดยผูไ้ดรั้บเงิน

ปันผลในส่วนนี�   จะตอ้งถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายและผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

การลงมติ : วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

5.  พจิารณาแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี    ซึ�งกรรมการที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีนี�  ไดแ้ก่  (1) นายนิพนธ์  

ลีละศิธร (2)  พล.ต.ท.อดิศร  นนทรีย ์  และ (3) นายสมศกัดิ�   เธียรศรียกุต ์ 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลที�จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย)ไดด้าํเนินการพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ  

โดยคดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบติัตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที�

เกี�ยวขอ้งกบัขอ้กาํหนด และพิจารณาถึงความเหมาะสมที�จะเป็นประโยชน์สูงสุดกบับริษทั ตามองคป์ระกอบของ

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญในธุรกิจ บริษทัไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�เห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั�ง

เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑที์�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายชื�อเขา้มายงับริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรแต่งตั�งกรรมการที�ตอ้งพน้ตาํแหน่งตามวาระในปีนี�ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ไดแ้ก่ (1) นายนิพนธ์  ลีละศิธร  (2)  พล.ต.ท.อดิศร  นนทรีย ์   และ (3) นายสมศกัดิ�   เธียรศรียกุต ์ ใหก้ลบัเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง  

การลงมติ : วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

6.  พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : บริษทัไดมี้การแต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�ใน

การพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณากาํหนด

คา่ตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทัในปีที�ผา่นมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดย

เปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษทัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั และอา้งอิงขอ้มูล

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน ซึ�งจดัทาํขึ�นโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 



        

 
หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นค่าบาํเหน็จ

กรรมการทั�งคณะจาํนวน  1,200,000 บาท   และค่าเบี�ยประชุมสาํหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยจ่ายเป็น

รายไตรมาส  ประธานกรรมการตรวจสอบไดรั้บจาํนวน  25,000 บาทต่อไตรมาส  และกรรมการตรวจสอบไดรั้บท่านละ 

10,000 บาทต่อไตรมาส  ส่วนกรรมการอิสระไดรั้บท่านละ 8,000 บาทต่อไตรมาส 

การลงมติ : วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม 
 

7.  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้อบบัญชีของบริษทัและการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประจาํปี 2558 แล้วเห็นว่า บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีที�มีความน่าเชื�อถือ มีผลงานดี มี

บุคลากรที�เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ นอกจากนี� ไดพ้ิจารณาจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี สําหรับปี 2559 ซึ� งมีความ

เหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื�อพิจารณาเสนอให้ที�ประชุม

ผูถื้อหุน้ในการพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559      โดยพิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชี จากบริษทั 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีรายชื�อผูส้อบบญัชี คือ นางสาวกรองแกว้   ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขที� 5874  และ/หรือนายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�   3315 และ/หรือ  นายศุภชยั  

ปัญญาวฒัโน    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3930 

ทั�งนี�   ผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บการเสนอชื�อดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์  และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัร่วม 

บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�มีความเกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการ

ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรแต่งตั�งใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดยนางสาวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกลุ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5874  และ/หรือนายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�   3315  และ/หรือ  นาย

ศุภชยั  ปัญญาวฒัโน    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3930 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในรอบปี 2559 (ปีที�เสนอ) โดย

กาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 600,000 บาท  (ปี 2558 : จาํนวนเงิน 600,000 บาท) และค่าสอบทานงบการเงิน

ระหวา่งกาลจาํนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 180,000 บาท (ปี 2558 : จาํนวนเงิน 180,000 บาท)  รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 1,140,000 

บาท (ปี 2558 : จาํนวนเงิน 1,140,000 บาท) ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลว้ ทั�งนี�  ผูส้อบบญัชีดงักล่าวจะ

เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินชองบริษทัเป็นปีที�สอง 

การลงมติ : วาระนี�ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 
 

หนา้ 5 ของจาํนวน 5 หนา้ 
 

8.   พจิารณาเรื�องอื�น ๆ  (ถ้าม)ี 
 

อนึ�ง ทางบริษทัไดปิ้ดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื�อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559  และมี

สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว  ในวนัที� 31 มีนาคม 2559  (Record Date)   และให้รวบรวมรายชื�อผูถื้อหุ้นตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที�  1

เมษายน  2559   
 

เนื�องดว้ยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้พิ�มทางเลือกใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถจดัทาํรายงาน

ประจาํปีในรูปแบบของ CD-ROM ได ้ดงันั�นบริษทัจึงไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM หากผูถื้อหุน้

ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2558 แบบรูปเล่ม     สามารถติดต่อขอรับไดที้�เลขานุการคณะกรรมการ 

บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์ จาํกดั  (มหาชน) เลขที� 33/137 ชั�น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์  ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์ 

เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ โทรศพัท ์: 0-2632–7232 โทรสาร : 0–2632–7245  หรือ ทาง Website : http://www.leepattana.com 

หรือทาง e-mail address : acct@leepattana.com 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน ไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้  ทั�งนี�  

หากผูถื้อหุน้ใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นหรือกรรมการอิสระท่านใด

ท่านหนึ�งของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน บริษทัไดเ้สนอกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดงันี� คือ 1) รศ.ดร.สมชาย 

ภคภาสน์ววิฒัน์  และ2) พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์     และโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะตามที�แนบมานี� ใหบ้ริษทัก่อนเริ�มการ

ประชุม จกัเป็นพระคุณยิ�ง 
 

 

 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

                  โดยมติของคณะกรรมการ 
 

 

 

 

                   ( นายนิพนธ์    ลีละศิธร ) 

                    ประธานกรรมการบริหาร    

 และกรรมการผูจ้ดัการ 
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�+���� 31 6+���-� 2557 8+���@ 

 

��ก��8���5���� ��*�52+� )���*ก����5����#���+*.C #5@�#$8�+����31 6+���-� 2557 ��ก�H�
#$�65#�������.E� ���7�"/��$�� ��*�52+������ 177 ����*�� JG����/������*ก+*��8�(�(�����8���ก+� ��.C
ก�����ก�H�#$�65 ����� 234 ����*�� ��/���ก�H��8������� 57 ����*�� -58�.E�ก���8��.�(���
�����( 24   

 

 



 

 

�������..4�..� 

�����...15����� 

 

#���)$�����ก��8���5����.C��@�8�� ��/�������ก.V��+���+ก-/� ก�H� +@�)����ก6$�ก5���5)�����
#+)�&�8�� ����� 65 ����*��  ��/��8�������( 15  ��/������*ก+*��8�(�(�����8���ก+� ��.Cก���  �.E�
������ก���H8���กก�� ���8�������.�(��� 170 ����*��  

�+@���@  ��#���)$����ก #"��ก���&ก�����@��ก$��H��B�:�'����+�H��8� G@�  ��ก��-�(*�8ก$��)��
8��� (Early Mortality Syndrome ��/� EMS) ����(*�8B�W��&����@��ก$�� ��B������5)ก$���+�-�.�+*)+��8��
�����)����/��� ��()���$���-��+)"$85*��+ก*��#������B����5)�����#+)�&��ก��.�+*��-��'5�� G@� #����B��
)���$�ก����5)�����#+)�&�8�����'5�� G@� 

*�52+������H8��/������� 55 ����*�� �'5�� G@������ 11 ����*�� ��/��'5�� G@������( 25 ����*ก+*
.Cก��� #���B�9��.E����H8���ก8�ก�*�@���(��5�.V����+*��ก��5����$�  
            #���-��B������B�ก�� ����(*�5���������� 221 ����*��  �8������� 2 ����*��  -58�.E�����
�( 5.85 ��( �����( 5.64 )����8���H8���กก�� ��B�.C 2557 ��(.C 2558  )����8+* �'5�� G@���Iก������/��
����*ก+*.Cก��� 

 

#���+*����(����8ก���5�-��(�&��ก��8���5���� ��*�52+�B���*.C��������� �����7�"/��$��
#����"����87H8���ก������.�(��.C 2557 B��+� ��-��65*����(ก���5�-��(�&P��(ก����5���(��ก��
8���5���� )�����*�52+�H8��+8#���7��ก��7�"/��$���$ก���� �8�����'��������I*HJ)& ��*�52+��������������� 
 

.�(6���.=8��ก�#B���7�"/��$�� J+ก"�� ���7���ก��8���5���� ��*�52+�B���*.C��������� 
 

;
'��#��) 0<!��	��
.�=):  ����.�(�$�8���)+����-�+*  �ก�����/����-�(ก���ก���+@���8 ก+*ก��
����� 4 X 5 .C��������� ��(��ก��������5�.V���#����#�� JG��#5��������.E�����-/� ��/�����ก#"��(ก����5�
 �����-��� ���8��������-��� ���)+@��+* JG����� ��B����*�52+�����(�����ก�����ก�#����(�)5*�)����(��
��กก�����@ �'��(�����5�#8กI�� �����"������-�(ก���ก����� ���*�52+������������6$�ก5������H�
)��H. �'��("���กI*��5�H�� �7�"/��$������(#*��B�  �)�"�����.����B��-��/���)5*�)H.��/���K ���กI����#��
��ก�# ��B�� ��#+��ก)��( �-�����I���ก-�(ก���ก��   �*-$�-�+* 
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�����...15����� 

 

���?�� :  �*-$�-�+*  �.E�-�"�����"7ก)��� ��("��������.C ��/�����ก*�52+����$8�����$8� I� �'��(���
�$8���� ��*�52+�  กI-/����H��H8��.E�*�52+�-�*�������������B�ก��Y��#+)�&  ก�����*�52+�����5�)�������+*
������กI)����กI*#(#�  ����#5���������)����H��-/� AEC  ���������.V9����/���ก$�� �.E�.V9������ก58 G@��8�
D+*'�+���(�.E�.V9���8���*.�(��% JG�������ก$���.E�����������ก�H�B��ก+**�52+�H8�'�#�-�� ������
����(H����'+�6$&ก$�� �)������ก$�� �������-$�:�'-��� ���8���/������*ก+*��-� ��B��#����"���()��8H8�
-��� �����ก �)�'�.V9����-ก$���ก58 G@��G�����ก�(�*ก+*��8 �� ����� �)�)����@.V9�� EMS 8� G@� �)� 
.V9�����ก�(�*ก+*����8���+ก-/�)���$��+)"$85* .�(��%H����.V9����/�����/��+*.����Iก ��/���������
��#  JG��ก�(�*�8�)��)��������.��.O�  ��(ก�(�*)������"G������������#+)�& ��"G�-����@��ก$�� 
��(��"G�������I�����.E��7�#����ก )����@����ก�(�*�+@�����  ��/���ก��)+@��+*)����@������7ก-��B�ก�$�� AEC  
���'�����#����-���#+�'+�6&ก+*�7ก-�����J/@������#+)�&��� B�.�(��% AEC ��**��������� ��ก�+@���/�� 
AEC ��5�� .C�����(��I�:�'�+8���H8�����(��ก��"������H.���H�� �'��()����@*��.�(��%.�(��ก���
�����������ก ��กH.)+@�������กIH������(H8����(H� �'��(��/����5)������� ��H��H8� #$8����)�����
.�(��%B8.�(��%��G��B� AEC �������(H.���$�H8� #���:��B�.�(��% ��/�����ก#+)�&*ก����#���.���*   
�'��(������H�������Y��Hก���(��7 �G�H.�������@�� #���7ก��7B�� #���7กHก�B�� #�������B�� �����+*ก�+*� �����
Y��H��H8�  ��ก���)+8#5���������+@�����(�)��I���ก �'��(������H����.V9����/���ก7���5���(H����.V9����/���
 �8��5�  ������������87����6$�ก5� -/�������������ก �'��(��������I�-����.E�H. ��6$�ก5��)��()+� 
ก����5���$������ ก��ก7���5�����กI Return on Equity (��)�*����7�"/��$��)   � �*-$��7�"/��$������.E�����  
���H���-��/���/�����@  ���ก�(�+��.�(�$��7��+8ก��B�*�52+� ���กI"ก�"���ก+����B���/�����@��ก *�52+�#���7ก����
H.'���  H.876$�ก5������#+)�&��(6$�ก5�����ก���� ����.E�.�(��   JG��กI'78�������@��#��.C��������H8� �)��+�
87��7�H���-���$887  ���#(#���5��'��(����(����ก�#   

;
'�� ?�ก�  @ก=!�
.�.$�) : .V9�� ��*�52+���� ��B���� �.E�.V9����/���*$-��ก���/��.��� ��H�����*
���*$-��ก�����ก����H��� '/@�P���.E��+�H� ��(��กI���ก�(WV�������� CEO ��-���-58��I������H�
�ก����ก+*6$�ก5���ก���/���ก:�-�ก2)�-�+*  �*-$�-�+* 
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���?�� :  �*-$�-�+* ���5�8��65*��B��WV�-�+*   B���/���-������ก���� ��6$�ก5���@������(H����( 
"���(*�ก������H����*$-��ก����+�-58�������(� ��B��58ก+��58��G�� �����*�52+��ก2)�������������.E� Top 

two broker ���8�)��8   �)��+@�)��8�+���ก�H�H��H8� ���กI)�������+* �)�)����@���กI��'+�6�5)� ����(
�������� ����(� ��H.�������/�����(����ก+*'+�6�5)� ����� �'/���(-�*�����/��(H�กI���ก+�H.  �)�B�
6$�ก5��/����@����������( )��������)��K ��� "��6$�ก5�������H.���.E�6$�ก5����"/��$��B�9����)���-�*-$�H8�   
3-4 .C�������������ก/�* Take Over  *�52+�*������B�)��8��+ก��+'�& 87����B������%Gก2��.E�.C -58���
H��B��กI"��  ����กI��.�(��5�)+������+���ก�+@�  �ก/�*�$ก-�+@�8�B����H8�"�� �'��(� ��H.������.V9��  B�
���#$8กIก�+*��B��-���#�-+9ก+*#5���������.E� ��(��*$-��ก�����ก�� �����G��)กก5��ก��� ��6$�ก5���ก��
�������������7�"/��$��'78 ����I�8������-�+* ����(������6$�ก5���@������8���H��H8�  �)�)����.E�6$�ก5���������
�������-$��.E�  �������(��H���.E��)�กI)���-$�ก��8���5����H8�  ���)�������+*"���+�H���)กI-/�H���) "��
�) �B���)B��"7ก���  ����ก/�*�(J/@�������I�%Gก2��������กIH��ก��� �'��(�+�H��B���'����-�6$�ก5�������I�
)�������-�5-��B��.��#8�'/��#����ก��ก  �)�)����@��ก��ก#��H��H8������+������-����5��7��)ก  )����@���
����(�� ����7��$8���� ����� ����(87��������Y���5#�(H�� ��W��&��5#�(H�� ����(���.E� Partner ก+*���   
H�����.E�)���"/��$��ก+��(-�+* �)�)�����5�B�ก+� ��()����@��5�������� �'��(� ��7����"��H����5�B�)��ก+� )���
-�)�����7�H��H8��)�� ��(H.ก��� 8�B���(� ��B�.�(�8I�-�"���(-�+* ��+����)�*-�"��)��.�(�8I��(
-�+*  
;
'�
#��)  0%	�0 = : 87��ก)+��� ก��+�ก����5)B���-� 40% H���7����.CB�������("G���@#"��ก���&�(�.E�
�����H� ��(�(8� G@�H�����ก���*-�+* 

���?�� : -�+* �*-$�-�+* ��5�K .C��@��.V9����/���)���$��+)"$85* ��-�.��.O� G@���-��� ���#7���ก 
�'��(��/�����/��+*.�� JG���+�ก�(�*�+@��(** ��(ก�(�*ก+*#+)�&�@�������$���� �'��(�����#+)�&�@��(
�����������H�H��B��B��.��.O�  �����������H�กI������H��H8� B� �(�8���ก+� ��/���B��ก��+�ก����5) (1) ���กI
'�����87��� �������กI*���@H8�H��   (2) ���'����� ��B��"7ก���'/������( ��B����ก G@� �������-$��H��  
���)������$8#�8$� �'��("����� ��)��ก����+@������ ����/@� .����B��ก��+�ก����5)�+�)��8�ก���  ���(H�����
ก����5)��8G�B�� G@�����ก�H�H������� ����/@�  �(#+��ก)���.C���*�52+�ก�H���ก��/�ก�H����� �)����H���-�
 �8�$� ����������H8�-��� ���8�-�+*  
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��/��H�����7�"/��$��J+ก"���'5���)5�B����(��@ .�(6���G�H8�����)�����.�(�$���� 
 

#���+*���(��@H��)�����ก�#�����-(��� ��/�����ก�.E���������ก��8���5����B�����.�(�$��7�"/�
�$��H8��+*���* 

 

.��� "- 3  #����'���
�%���*
!/!���ก��A�1�* 
� �������������	"��3��
* ' .� "- 31 ?�.�;� 2557 

.�(6���#�����.�(�$��7�"/��$���'/���+*����*ก����5� �� *�52+� ��'+Z����5):+��& ��ก+8 (�����) 
.�(��.C 2557 )�����H8��+*ก��)���#�*��(�+*����8��7�#�**+9���+*��$9�)���� 

.�(6���.=8��ก�#B���7�"/��$�� J+ก"�� ���7� 
 

 

;
'	��%�)  �!�*�ก��� ) :  B��* ���� 85  �"���ก����ก+*ก����ก Warrant ��� (1) �+)"$.�(#�-&
��ก�'/���(H� (2) ��ก�D'�('�+ก����(8+**�5��� (3) กI-/���)$�������H���ก���( ��8�+@�  �+��� 
Warrant -�����7�H�� ��( ���-)�(��ก��กH��-�+* 
���?�� : )���+@��.E� Warrant ��8���$H.�������-�+* )��.C 2556 �  �(��@�+�H����-�+* "��������
�()������*-�+* �'��(H����������H�กI)����� ���$�+)5�7�"/��$��-�+* 
;
'	��%�)  �!�*�ก��� ) :   �H.)��������� 52 ��5����$��+��-��� X ��5�N�ก.�(�� JG��H��H8���������)$
.�(ก�* ���#�#+���� 463 ����*�� ���H.N�ก�(H�H��*���-�+*  

���?�� : "���.E�ก�����$���5��+��-����(�.E� ��5�N�ก.�(��ก+*#"�*+�ก����5��+@���8 

;
'	��%�)  �!�*�ก��� ) :  ��/���.E���5�N�ก.�(�� ��H��G�H��������)$��H.B�������)$ 7 �'��(กI-/�
��5�N�ก.�(�� 

0!1��
ก�� B /!�����*ก��CD����	" : �.E�ก��.?5*+)5)����)�P��ก����ก�������*ก����5�-�+* JG�����
�7�#�**+9���(��@���H8�8�ก���-�+* ��59-�+* 

��������	" :  ��65*��B��*ก����5�B�����*8+���@ #���+*���ก����5�#8��(���ก������*������5�#8 �.E�
��5�N�ก��������$ก���8���(���(�(#+@�ก��� 3 �8/�� �("7ก�+8�����7�B�ก�$��*���+8��� 1 ��5�#8��(���ก��
����*������5�#8 �)�#���+*��5�N�ก��������$ก��"����5�N�ก��กก��� 3 �8/�� �()����+8.�(�:��.E���5�
���$��+��-��� JG���(B������(����8H������.E��+ก2�( ����5�N�ก.�(�� #���+*���ก����� 3 �.E���5����$�
�+��-��� -/�*�52+�J/@���+ก��+'�&B�-���)���ก�� ��)��8 JG���(B������(����8)��������)$ �� 8  
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;
'	��%�)  �!�*�ก��� ) : H�����*������������@#79*���H��-�+* ��(.ก)5B���-�85)ก+*�7ก-���������H���-�+* 

���?�� : ���@#79�������7�����-�+* ���@#79���$ก*�52+� �)�������@#79 �����-��� ������� ��(���#�������@
#79��)��8 

;
'	��%�)  �!�*�ก��� ) : B�#��� �����@#79��5�K����กI*��5�H��H8� .C���������.�(�������H�-�+* 
0!1��
ก�� B /!�����*ก��CD����	"  : )+��� #�������@#79���.��ก?B��*ก����5� ������)$�*ก����5� 
���� 76 � �+���� 31 6+���-� 2557 *�52+�H8�)+@�#�������@#79 ����� 13,460,000 *�� JG���(.�(��5���ก
�7ก-�����H��H8����(���@ �������+'�&#5�-@�.�(ก+�����H� ����'�ก���85� ��/� ��+�#/�-@�.�(ก+���ก6��-�� 
�'/����-����)+@�#�������@#79 JG�������7�"/��$��#����"87B��*ก�(�#��5�#8���� 56 �(�����@#79 ��.C 
2557 �����.�(��� 630,000 *�������+@� ��/������*ก+*��8 ���+@�.C�ก/�* 4,000 ����*�� "/����������ก 

;
'��0ก"��%�  ��!"#$��: B��*�#8�P��(ก����5� #5���+'�&H����$�������/���+@�����"G��(H�-�+* 
 �*'�(-$�-�+* 

0!1��
ก�� B /!�����*ก��CD����	"  : �.E���+'�&#5�H����)+�)��ก����ก+*)���$�-��B������B�ก��'+Z��
�(**J�W�&���&���*�52+�ก��+�8���5�ก��'+Z����7� �.E��(** ERP ��/�����ก��7��(�����ก��'+Z�� ��/��H�
���#����"8���5�ก���#�I� ����(������.E���+'�&#5����H����)+�)� ��()+8�����.E�-��B������)����8
�(�(���� )��-�������(#� ���(**���)��H. 

H�����7�"/��$��J+ก"���'5���)5�B����(��@ 
 

���.�(�$�'5������������)5��$�+)5�*8$���(�*ก�H� �8�$� #���+*��*.C*+9��#5@�#$8 � �+���� 
31 6+���-� 2557 8���-(����#��� �����ก ���7�"/��$�������.�(�$� ��(��#5�65��ก�#�����-(��� 8+���@ 

��I�8���  499,458,675 �#��� -58�.E������(      99.84 

H����I�8���    0 �#��� -58�.E������(         0.00 

�8��ก�#���       804,000 �#��� -58�.E������(        0.16 
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.��� "- 4  #����'���
�%�ก���*���ก��A�/!���
�%�ก���2��0����E��! �������!ก��*��0������  

�������� 2557 

.�(6�� ��#�����.�(�$�������5�.V���.�(��.C 2557 B���ก��7�"/��$�� B��+)���$���( 0.17 *�� 
(R#5*��I8#)��-&S)�8��+8#����ก��ก��8���5����  #���+*��8�(�(����)+@��)��+����  1  �ก��-�  2557  
"G��+����  31 6+���-� 2557  ����.E���5�.V�������  156,770,642.67 *��  JG��-58�.E�.�(��������( 96 
 ��ก�H�#$�65 )���*ก�H��D'�(ก5�ก�� �8�ก���8������5�.V���B��+��+���&��� 18 '[2:�-� 2558 JG����
����(����8ก���+8#��ก�H���ก��ก��8���5������ก)��#������ 8+���@ 

#������ 1     �+8#��ก�H���กก5�ก�����H8��+*ก��#���#�5�ก�����$����H8��+*�ก����:�2���5�H8��5)5
*$--��8�����B��+)���$���( 0.07 *�� (/��I8#)��-&0) -58�.E���5�.V�������
����� 64,552,617.57 *��  �8��7�H8��+*��5�.V���B�#�����@ �(H8��+*ก���ก����
:�2���5�H8��+ก � ������� ��(�7�"/��$������.E�*$--�6���8��(H��H8��+*�-�85):�2� 

#������2 �+8#��ก�H���ก��5�.V�����/���5�#����*��ก�H����H8��+*�ก����H��)����������
-�����.E����H8��'/���#��:�2���5�H8��5)5*$--��8�����B��+)���$���(0.07*��
(/��I8#)��-&0) -58�.E���5�.V������������ 64,552,617.57 *�� �8��7�H8��+*��5�
.V���B�#�����@ �()���"7ก�+ก:�2���5�H8��+ก � ������� ��(�7�"/��$������.E�*$--�
6���8��(H��H8��+*�-�85):�2� 

 #������ 3     �+8#��ก�H���กก5�ก�����)����#��:�2���5�H8��5)5*$--� B��+)�������( 20  ��ก�H�
#$�65 �8�����B��+)���$���( 0.03 *��(/#��#)��-&0) -58�.E���5�.V�������
����� 27,665,407.53 *�� �8��7�H8��+*��5�.V���B�#�����@ �()���"7ก�+ก:�2�
��5�H8��+ก � ������� ��(�7�H8��+*��5�.V�������.E�*$--�6���8� �(H8��+*�-�85)
:�2���ก��5�.V��� ����ก+*��5�.V���-7� 1/4   )����)�� 47 ��5 ����.�(���
�+2M�ก� 

 

.�(6���.=8��ก�#B���7�"/��$��J+ก"�� ���7� 

;
'Aก�.!�)  ; .'�	: ���� ���+ก������G�� �� ��/�����ก*�52+�H8���ก�� Record Date ��(��ก�� XD ก������
�(��ก��.�(�$� ��/�����ก)�����ก����ก����$�+)5��ก���.�(�$��7�"/��$�� ���� ������)����@-�+*"����ก����7�"/�
�$��B����.�(�$��ก58H����$�+)5 G@����(�������H� JG��*�52+�����(��I���I���(-��.�+*.�$�  �ก�$������ XD 

ก���ก�����)5���.�(�$��7�"/��$�� �'��(-�����(��I� ��-�����@-/��7����H8��+*��+�#/���59.�(�$������+@�-�+*  



 

 
�������..10�..� 

�����...15����� 

 

���?�� : 8�-�+* ��-58������-�(ก���ก���(��.�Gก2�ก+� ��()��� � �*-$��������H8���(�� 
�'��(������H8����**��@���8�)��8)+@��)�)�� �5�8�����(�+*WV�-�+*  

 

��/��H�����7�"/��$��J+ก"���'5���)5�B����(��@ .�(6���G��������.�(�$����)5�+*��� 8+���@ 
��I�8��� 500,198,247 �#��� -58�.E������(       99.85 

H����I�8���               0 �#��� -58�.E������(        0.00 

�8��ก�#���       775,000 �#��� -58�.E������(        0.15 

 

.��� "- 5  #����'�/%2�%3�ก���ก��:��2/ �ก���ก�� "-%�����ก%��.��� 

.�(6���������.�(�$�B�����*��� ��/�����กB�.C��@��ก���ก�����-�*���()�����ก��ก)������
ก���ก������� 1 B� 3 ��(��ก���ก������� 3 ���� )�����ก)�����()�� ��*+�-+* ��*�52+�B�.C��@ 
H8��ก� 

(1) ��� ก��$9 �+���&�5��'�    (2) �%.8�.#���� :-:�#�&�5�+Z�& ��( (3) ���#$�+��� %$:��%5�5   
 

��(ก��.�(�$�B�-�+@���@ *�52+��+�H8��.=8��ก�#B���7�"/��$����#5�65�#���/���7������-$�#�*+)5����(#�
����(8���)������ก���ก���������� ก������*�52+��(#����+�#/��+8.�(�$� ��(*�52+�H8�����'��B�
��I*HJ)& ��*�52+�)+@��)��+���� 14 )$��-� 2557 �)�กIH�����7�"/��$������B8�#���/��*$--��'/��B��'5�����
�)��)+@��.E�ก���ก�� 

 

�'/��B��*�52+���ก��.?5*+)5)����+กก��ก�ก+*87��ก5�ก�����8� .�(6���G� ���$9�)��59ก���ก�����
��ก)�����(JG����7�B�����.�(�$���@ -/� ���ก��$9 �+���&�5��'�  ��ก��ก����.�(�$��.E�ก���+��-���  

 

��/��ก���ก����ก��ก����.�(�$����� .�(6�����.�(�$��G� �B�����.�(�$�'5������)��)+@�
ก���ก��B������)������ก���ก����������� ��/�����กก����ก)�����-�*���( ��( ��#��B���)��)+@�
ก���ก���+@� 3 ���� )��.�(�+)5 ��ก���ก���)��(�������H8���*��'����ก+*��+�#/���59.�(�$�B��ก�+*
� ����8���)������ก���ก��*�52+�)��H.��ก���(��G��)����8+*)������/��8+���@ 

 

�8����.�(�$����)5��$�+)58���-(����#��� �����ก ���7�"/��$�������.�(�$� ��(��#5�65��ก�#��� 
��-(��� 8+���@ 
 

 

 



 

 

�������..11�..� 

�����...15����� 
 

 

(1) ���ก��$9  �+���&�5��'� ()������/���ก���ก���7��+8ก��) 
��I�8��� 499,888,709 �#��� -58�.E������(      99.74 

H����I�8���    0 �#��� -58�.E������(       0.00 

�8��ก�#���     1,287,539  �#��� -58�.E������(       0.26 

(2) �%.8�.#����  :-:�#�&�5�+Z�& ()������ / .�(6��ก���ก��)���#�*) 
��I�8���    500,400,700 �#��� -58�.E������(       99.85 

H����I�8���       750 �#��� -58�.E������(        0.00 

�8��ก�#���          775,000     �#��� -58�.E������(        0.15 

(3) ���#$�+���  %$:��%5�5 ( )������ / ก���ก��)���#�* ) 
��I�8���   499,210,700 �#���  -58�.E������(      99.61 

H����I�8���      750 �#��� -58�.E������(        0.00 

�8��ก�#���      1,965,000 �#��� -58�.E������(        0.39 
 

��+���ก���ก���ก�� H8��+*�)5ก���)��)+@���ก���.�(�$��7�"/��$������ .�(6�����.�(�$� �G�H8������
��59ก���ก�������ก��ก����.�(�$�ก�+*� ������.�(�$�B����(�/�� K )��H. 

 

.�(6���G���������/��-�(ก���ก��*�52+���������+@�#5@� 8 ���� 8+���@ 
(1) ����5#5�65;  ���(%56�  (2) ����5'�6&  ���(%56� 
(3) ���ก��$9  �+���&�5��'�  (4) ���#$:�'�  ���5�+����� 
(5) �%. 8�.#����  :-:�#�&�5�+Z�&  (6) ���#$�+���  %$:��%5�5 
(7) ���*$%�5���&  ���#�+#85;  (8) '�.).�.�85%�  ������& 

 

.��� "- 6   #����'���
�%�ก��ก����*;2�%��/ �ก���ก�� 

.�(6���#��B��'5�����������5�*����I�ก���ก�� �'/���.E�-��)�*����ก�-�(ก���ก��*�52+����
H8�#�(����B�ก�������/�ก+�*�5������ �#��B��������5�-��*����I�ก���ก��.�(��.C 2558  B���ก�
-�(ก���ก��*�52+��+@�-�(�.E��������5� 1,200,000.-*�� ����ก+*.Cก��� �8�B��-�(ก���ก��*�5���
 ��*�52+����������8���5�ก���+8#��B���ก�-�(ก���ก��*�52+�)��H. 

 

 



 

 

�������..12�..� 

�����...15����� 

 
 

'�����+@� �B��'5���������-���*�@�.�(�$� #���+*ก��.�(�$�-�(ก���ก��)���#�*��(
ก���ก���5#�( �����.E����H)���#�8�����.�(6��ก���ก��)���#�*H8��+*����� 25,000 *��)��
H)���#)������ ��(ก���ก��)���#�*�(H8��+*����� 10,000 *��)��H)���#)������ #���ก���ก��
�5#�(�(H8��+*����� 8,000 *��)��H)���#)������ 

 
 

���.�(�$�'5������������)5��$�+)5ก������-��)�*���ก���ก��)�����.�(6���#���� 
�8����)5��$�+)58���-(����#���H������ก��� 2 B� 3  ���7�"/��$�������.�(�$� ��(��#5�65��ก�#���

��-(��� 8+���@ 
��I�8��� 500,424,102       �#��� -58�.E������(      99.84 

H����I�8���               0 �#��� -58�.E������(       0.00 

�8��ก�#���        780,000       �#��� -58�.E������(       0.16 
 

.��� "- 7   #����'�/%2�%3���������	" /!�ก����*;2������	"�������� 2558 

.�(6�� �B�����.�(�$�'5����� �)��)+@��7�#�**+9��-�B���.�(��.C 2558 ����7�#�**+9��-��85�
���)�����ก)�����(  ��#���)��)+@��7�#�**+9�� -/� *�52+� #��+ก��� ����� ��ก+8 )������/���7�#�**+9��
-�B8-���G�� 8+���@ 

(1) �.#.ก����ก��  �5�.<ก5))5ก$�   �7�#�**+9���+*��$9�)�� ��� 5874  ��( / ��/�   

(2) ��� ���-&        '+�)���2&      �7�#�**+9���+*��$9�)�� ��� 3315 ��( / ��/�  
(3) ��� %$:�+�         .V99��+Z��   �7�#�**+9���+*��$9�)�� ��� 3930   
 

B�ก�������7�#�**+9��8+�ก���� ���)��H��#����".?5*+)5�������H8� B��*�52+� #��+ก��� ����� ��ก+8 
�+8���7�#�**+9���+*��$9�)�/�� ��#��+ก������������)���#�**+9����(�#8�-�����I�)���*ก����5�
 ��*�52+�����7�#�**+9��8+�ก����H8�  

 

��('5�����ก���8-��#�**+9��.�(��.C 2558 �8�ก���8-��#�**+9���.E��������5� 600,000 
*�� (.C 2557 : �������5� 590,000 *��) ��(-��#�*����*ก����5��(�����ก������� 3 H)���#K �( 
180,000 *�� (.C 2557 : �������5� 170,000 *��)  ����.E���5��+@�#5@� 1,140,000 *�� (.C 2557 : �����
��5� 1,100,000 *��) )�����-�(ก���ก��)���#�*��I���*���� 

 
 

 



 

 
�������..13�..� 

�����...15����� 

 
�+@���@�7�#�**+9�����H8��+*ก���#���/��8+�ก������(*�52+� #��+ก��� ����� ��ก+8 H����-���#+�'+�6& 

��(/��/���#���H8��#��ก+**�52+� / *�52+����� / �7�*�5��� / �7�"/��$�����B�9� ��/��7�����ก���� ���ก+**$--�
8+�ก���� �G���-����.E��5#�(�'���'�B�ก��)���#�* ��(�#8�-�����I�)���*ก����5� ��*�52+� 

H�����7�"/��$��J+ก"���'5���)5� ���.�(�$�'5������������)5��$�+)5�)��)+@��7�#�**+9�� ��(ก���8-��
#�**+9��.�(��.C 2558 )�����.�(6���#���� 
 

�8����)5��$�+)58���-(����#��� �����ก ���7�"/��$�������.�(�$� ��(��#5�65��ก�#�����-(��� 
8+���@ 

��I�8��� 500,415,703 �#��� -58�.E������(        99.84 

H����I�8���    0 �#��� -58�.E������(        0.00 

�8��ก�#���        788,400      �#��� -58�.E������(        0.16 
 

.��� "- 8   #����'�0��-����-� G (����") 

.�(6���.=8��ก�#B���7�"/��$�� J+ก"�� ���7� 

;
' �� =  /#�!�* : B�P��(�7��+*��*�������ก#��-�#���#�5��7����$�H�� ���ก���*���B�.C�������
����(B�.C)��KH. *�52+��(��ก��.�(ก�%��)�����&�ก����ก+*ก��)��)����$��5)-��+.�+��)��#�6���(
�����H� ��(��������B�ก��.?5*+)5�����H�-�+* ��(���ก ��#����(�'5����ก 2 .�(�8I� -/� (1) ก�����5��
ก��.�(�$�����+�H��H8���(������-�(ก���ก��*�52+� ��( (2) ���(��/���ก���#8��������� ���ก�(
B����ก���#8����.E�ก��W�������)+@� �(H8��.���*����*�)��(.CH8��+8���ก��� ก��*������.E�)+��� 
�'���������8���  �*'�(-$�-�+* 

���?�� :  �*'�(-$�-�+* �5�8�-�+* ��(��-58���B�#��� ����/���ก��)��)����$��5)-��+.�+�� ���H��H8�
-�� ��ก+*:�-�+P��� ��(��������I�8���ก+*������#��+ก��� ก�). ��/�������������+@����������ก��
����-& �)��8�#���)+�*�52+����������*H��)����)(:�-�+P��� ����G�H����-���ก88+�ก+*ก�����
 �����ก������$��5)�����(�� ��(H���ก*�52+���� 8+��+@�B�.�(�8I�������*�52+��(��������.?5*+)5�����H�
)��H.����+�H���������� �)����5�8��+*WV�-���(�� -�+*  
;
' �� =  /#�!�*: ���#��-� IOD H8���ก����*���*�52+�����8�(�*����.E�*�52+������ �'/���.E�
ก��.�(ก�%��)�����&B��*$--��+��H.��(#+�-�H8����*���.V��$*+�*�52+����H8���ก��)��)���ก���$��5)
-��+.�+��-�+*  �*'�(-$�-�+* 



 

 

�������..14�..� 

�����...15����� 

 

;
'��0ก"��%�  ��!"#$�� : *�52+��������5�#8 ��(��5�����*������5�#8 �.E������'+�����*�� ���ก���*
���  �� (1) -�(ก���ก���(�������H�B����5��������@�ก58.�(����&��ก���#$8  ����� (2) 6$�ก5������#+)�&
���@��.V��$*+��.E������H� ��-����)5*�)��กH�� ��(���*�52+�����.]�����B�.C 2558 H�������H�*��� 
 �*-$�-�+* 

���?�� :  ���5�����6$�ก5�#+)�&���@��ก����(-�+* *�52+����H��H8��ก����/��� Consumer Product JG��-/������
#+)�&���@�� �)����กI'�����'+Z���� ��B����#$8���ก����.E� *�52+�กG�� OEM -�����������������#+)�&
���@�� JG����B������ก�+*H.)�*-�"����กH8�����ก+���� ����7�'+�����*��-58�(���(H� )��������)��)��
����+�H��ก������(H�#+ก�������� �'��(�����������#+)�&���@��"��#���� G@������� ��H�H8� ����#����8�ก��� 
�)�)����@���ก��+�'+Z���������� JG����5�� ��H8������.E� OEM ��(��I8-��� ���#�� �8��8���ก+*#+)�&
���@�� ��'�+ก������B���8#�*ก+*�����/��7�������@��������H.���87กI��(������8+�K*��������  
;
'.%��%)  #�=).��&� : *�52+���-�����I������H��ก����ก+*��-��$������.E���7���('�B�H��-�+* 

���?�� : -�����I�#���)+���B��$)#��ก���.�(�:��8���ก+� B�*�52+�B�9��+ก�5�-��(�&กI*�ก��7�����
�����.�(ก�*ก��กI�)����)��� �)���8���5������ก6$�ก5���5�K  �8�$� ก�H��ก58��กก�� ���$�� �)���ก
*�52+����.�(ก�*6$�ก5��**�8���ก+*�������ก+���.�(ก�*ก�� �8�$��+8��� �)��$��กI�5������5����� JG��)�����
��.�(�$�����K������I�-����.E�H. ���$��"���������$�� G@�����+�กI)����� �7�"/��$���$8��G��กI�(���H. 
����กI�(���$8B���ก�+*��  
;
'.%��%)  #�=).��&�:  ���$9�)��ก�58��G��-�+* ����I����*��*��*�52+������*��B�ก��B����5�
*�52+�J/@��$��-/� H�����*���ก���������@��-���-58��I������H�-�+* 

���?�� : ����-���������-�+* JG���56� �����'5�%2��กก�������/��K8��� ����-����8�J/@�B���-����#7�ก���
)��8��(J/@�)����ก�7�"/��$�� #��� Warrant กI�������**-�+* .V����.E��$�����กI�� #�����G������������5�
#8��กกI�'��(����.��Warrant ก�+*�� #�����ก#�����G���.E�ก�H�#(#��ก����ก.Cก���K  
;
'	��%�)  �!�*�ก��� ) : ��-58�������.�(6��ก��+�)58ก+*8+ก��5�#8��7��(-�+* -/�-��-���I*-������@
��ก������� ��กI�(H��ก�+���กI�(�$��7ก�8��� �������กI-�)����$��'��(����)���B�����@ �)���������5�����
���/���ก ����กI�(��5��ก�+� �����กB������.�(6�����-���-58��I������H.�+��-5887 
 

 

 



 

 

�������..15�..� 

�����...15����� 

 

���?�� : )��� �*-$��(-�+* �����7�"/��$��'78)��B���*��#�������(-�+* �'��(��"��)+������7��#��
������)58ก+*8+ก��5�#8��/��.��� ��H��H8���-���#$ ก+*ก��"/���5�#8��ก�(-�+* �)�"��"�����ก�+�)��ก���
-����H���-�����5ก[)5 2540 B��H�� )�*���B�� JG�������)��)���8Iก�$��B���)����@กI��5����.V9������ �'��( 
Cash Flow  �����ก��5��H��8� JG��กI�����)��$�����(-�+* �+�-�H��B��8�ก+* ���)��.E���/��� ���+���(���
)+8#5�B�"7กH�� 
;
'=�
%  	�-�=�" :   ��.E�ก��+�B�B���(-�+* � ��B����-������6$�ก5�-�������$����กH8���)�*������#7�#$8 
�)�����#(8$8)���������*�ก���)+8#5�B�����(H��� ��H.B�6$�ก5�����ก����ก+*ก��Y��#+)�& )����@��-��� ����/��
���8�#���)+� ��(� ��B�-�����ก��*�ก����(*�5�����5� ��ก�+@��� ��.E�ก��+�B�B����( �B��������
)������ ����5�.�(���'+�����*�� ����(���$�H8��)I����"7กB�ก+*�$กNO��8����(-�+*   
���?�� :  �� � �*-$������7�"/��$�����B��ก��+�B�-�+*  
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ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

หมวดที� 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 30.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้   เป็นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ภายในสี�เดือน   นบั

แต่วนัสิ�นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
 

               การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้    ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้   คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เมื�อใดก็ได ้  สุดแลว้แต่จะเห็นสมควร  หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบั

จาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด    หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบหา้คน  ซึ�งมี

หุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสิบ    ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด    จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ได ้     แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียก

ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย    คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือน  นบัแต่

วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้    ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลาระเบียบ

วาระการประชุม  และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม    พร้อมดว้ยรายละเอียดพอสมควร  ใหร้ะบุใหช้ดัเจนวา่    เป็นเรื�อง

ที�จะเสนอเพื�อทราบ   เพื�ออนุมติั    หรือเพื�อพิจารณาแลว้แต่กรณี   รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว   

และจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุม

ในหนงัสือพิมพ ์ มีกาํหนดเวลาติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุม  และไม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

     สถานที�ที�จะใชป้ระชุมตามวรรคหนึ�ง ตอ้งอยูใ่นทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั  หรือจงัหวดั

ใกลเ้คียง หรือทอ้งที�อื�นใดซึ�งคณะกรรมการจะไดก้าํหนดและแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัแจง้วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 32. ในการประชุมผูถื้อหุน้   ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบหา้

คน    หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด   และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

   ในกรณีที�ปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุน้ครั� งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมง  จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�ง

มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ   

การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั�นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุม

ใหม่     และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครั� งหลงันี�ไม่บงัคบั

วา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 33. มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั�นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�  

  (1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้     ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานที�ประชุมออกเสียงเพิ�มอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี�   ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�ง

มาประชุม   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

(ข) การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ  แกไ้ข  หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั�งหมด     หรือบางส่วน 

ที�สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ

แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 

ขอ้ 34. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี�  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุม แสดงถึงกิจการของบริษทัที�คณะกรรมการ

ของบริษทัไดจ้ดัการไปในรอบปีที�ผา่นมา    

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล  และบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร  และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) แต่งตั�งผูส้อบบญัชี  และกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 

(6) กิจการอื�น ๆ 
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Enclosure 4

แผนที�สถานที�จดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  ประจาํปี 2559

Map of the Venue of Annual General Shareholders' Meeting for the Year 2016

ณ ห้องมณเฑียรทิพย ์ โรงแรมมณเฑียร  เลขที� 54  ถนนสรุวงศ ์ เขตบางรกั  กรงุเทพ ฯ 

At the Montien Hotel's Montienthip room, 54 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500

Tel. (662) 233 - 7060 -9
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ข้อมูลประวตักิรรมการที�ออกตามวาระที� 5  และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั�งเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีครั�งหนึ�ง 
 

ชื�อ – นามสกุล (1) นายนิพนธ์  ลลีะศิธร 
 

  

อาย ุ
สัญชาต ิ

54 ปี 

ไทย 
 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวนปีที�เคยดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ 
 

-  ปริญญาโท สาขาการจดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

    แหง่จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐ 

ร่วมเอกชน รุ่นที� 26 

- อบรม Directors Certification Program (DCP)  โดยสมาคมสง่เสริม 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

32 ปี ( ตั �งแตปี่ 2527 - ปัจจบุนั ) 
 
 

3 ปี 

ประสบการณ์ 

ปี 2526 - ปัจจบุนั 

ปี 2532 - ปัจจบุนั 

ปี 2542 - ปัจจบุนั 

ปี 2547 - ปัจจบุนั 

ปี 2547 - ปัจจบุนั 

ปี 2558 - ปัจจบุนั 
 

 

-  กรรมการ บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จํากดั 

-  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 

-  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 

-  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ลพีฒันาเกษตรมั�นคง จํากดั 

- กรรมการผู้จดัการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พฒันาเกษตรลว่งหน้า จํากดั 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 222,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.07 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด 
 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี พ.ศ. 2558  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการจํานวน 5 ครั �ง  จาก 5 ครั �ง 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
 

เป็นบตุรของนายวิสทิธิ�  ลลีะศิธร 

คุณสมบัตต้ิองห้าม - มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

- ไมม่ีประวตักิารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั 
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ชื�อ – นามสกุล (2) พล.ต.ท.อดิศร  นนทรีย์  
 

อาย ุ 66  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  

การศึกษา 
 

 
จาํนวนปีที�เคยดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 
 

- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

- อบรมหลกัสตูรการบริหารงาน ตํารวจชั �นสงู รุ่น 14 (พ.ศ. 2537) 
 

 6 ปี ( ตั �งแตปี่ 2553 – ปัจจบุนั )  
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ 
 

3 ปี 

ประสบการณ์ 

ปี 2549 - 2550 

ปี 2550 

ปี 2550 - 2551 

ปี 2551 – 2552 

ปี 2553 – ปัจจบุนั 

ปี 2558 – ปัจจบุนั 
 

  

-  ผู้บญัชาการตํารวจภธูรภาค 6  สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

-  ผู้บญัชาการ กองบญัชาการ ตาํรวจนครบาล สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ

-  ผู้บญัชาการ กองบญัชาการ ตาํรวจสอบสวนกลาง สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ

-  จเรตํารวจ (สบ8) สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ

-  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

-  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท - ไมม่ี -   
 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี พ.ศ. 2558   เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการจํานวน  5 ครั �ง  จาก  5  ครั �ง 
  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
 

- ไมม่ี -   

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม - มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

- ไมม่ีประวตักิารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั 
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ชื�อ – นามสกุล (3) นายสมศักดิ�  เธียรศรียุกต์ 
 

อาย ุ
 

60 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท /  

คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการตรวจสอบ /  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
  

การศึกษา 
 
 
 
 

จาํนวนปีที�เคยดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- อบรม Directors Certification Program (DCP)  โดยสมาคม 

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ได้รับแตง่ตั �งเป็นกรรมการบริษัท เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2558 เพื�อทดแทน 

กรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ 
 

3 ปี 

ประสบการณ์ 

ปี 2527 - ปัจจบุนั 

ปี 2543 – ปัจจบุนั 

 

ปี 2558 - ปัจจบุนั 

 

 

-  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 

-  เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ   

   บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 

-  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 105,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด 
  

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี พ.ศ. 2558  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 2 ครั �ง  จาก 2 ครั �ง 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
 

- ไมม่ี -   

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม - มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ

ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

- ไมม่ีประวตักิารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั 
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คําชี�แจงวธีิการมอบฉันทะ  การลงทะเบียน  การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2559 

บริษัท ลพีฒันาผลติภัณฑ์ จํากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที�  29  เมษายน  2559  เวลา  14.30 น. 
 

การมอบฉันทะ  บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามที�กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไวซึ้�งเป็นแบบที�ละเอียด

และชดัเจนมาใหผู้ถื้อหุน้  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตั�งบุคคลอื�นมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั� งนี�   

โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ  โดยหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวนี�ตอ้งนาํมามอบต่อเลขานุการ

ของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ก่อนเริ�มการประชุม   
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  บริษทัจะเริ�มตรวจความสมบูรณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะ และเปิดรับลงทะเบียน  ตั�งแต่เวลา 

13.30 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งมณเฑียรทิพย ์ โรงแรมมณเฑียร เลขที� 54  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสี�พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนี�ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณ)ี 
 

1. ผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  ใหแ้สดงเอกสารที�ส่วนราชการออกใหซึ้�งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้  และ

ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน  ใบขบัขี�  หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือชื�อ     ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

2. ผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน    

นิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทน

นิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ

ลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
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(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

 

3. ผูถื้อหุน้ซึ�งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหน้าํความในขอ้ 1. และขอ้ 2.  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ�งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือซึ�ง

เป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นตามกฎหมายต่างประเทศ  แลว้แต่กรณี  ทั�งนี�ภายใตบ้งัคบัต่อไปนี�  

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั�น อาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั�นตั�งอยู ่

หรือโดยเจา้หนา้ที�ของนิติบุคคลนั�นก็ได ้  ทั�งนี�จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคล  ผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อ

ผกูพนันิติบุคคลและเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ  ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติ

บุคคลนั�นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 

 
 

การออกเสียงลงคะแนน  มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั�นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�  

1.  การวนิิจฉยัชี�ขาดหรือลงมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ใหก้ระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่วา่การออกเสียงลงคะแนนนั�น

จะกระทาํดว้ยวธีิใด  ใหน้บัหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียงเสมอ 

2.  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน

ที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 

3.   กรณีที�ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ประธาน ฯ จะเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระโดยจะสอบถามที�ประชุมวา่

มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย   หรือมีความเห็นเป็นประการอื�น  หรืองดออกเสียง   หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย  

หรือมีความเห็นเป็นประการอื�น  หรืองดออกเสียง  เจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ จะรับบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที�ยกมือเพื�อลงมติ

ดงักล่าว  และถือวา่ผูถื้อหุน้ที�ไม่ไดย้กมือในที�ประชุมมีมติอนุมติัตามที�เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติ 

4. กรณีที�ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหม้าประชุมแทน  ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที�ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนน     

ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  ที�ผูเ้ขา้ประชุมไดย้ื�นต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ   ในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที�ใชน้บัเป็นมติ

ที�ประชุม 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ข้อมูลเกี�ยวกบักรรมการอสิระที�บริษัทเสนอชื�อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

ชื�อ – นามสกุล (1) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิัฒน์   

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ
สัญชาต ิ

69  ปี 

ไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท - ไมม่ี -   

ที�อยู่ 2/132-3  ซอยสามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา   

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

การมีส่วนได้เสีย วาระที� 6 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

ชื�อ – นามสกุล (2) พล.ต.ท. อดิศร  นนทรีย์           

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคา่ตอบแทน 

อาย ุ
สัญชาต ิ

66  ปี 

ไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท - ไมม่ี -   

ที�อยู่ 75/11  ถนนสวนผกั  แขวงตลิ�งชนั 

เขตตลิ�งชนั  กรุงเทพมหานคร 10170 

การมีส่วนได้เสีย วาระที� 5 พิจารณาแตง่ตั �งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

วาระที� 6 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 

________________________________________________________________________________________ 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

กรรมการอิสระของบริษัท  ต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กลา่วคือ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี �ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั �นๆ

ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือ

ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่

จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั �ง 

3. ไม่เป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดา 

มารดา  คู่สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั �งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ 

หรือบคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง

ในลกัษณะที�ขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนได้รับการแตง่ตั �ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความ

ขดัแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ การรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ

สาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมี

ความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั �ง 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย หรือที�ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2  ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอสิระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั �นด้วย เว้น

แตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั �ง 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�ง

เป็นผู้ เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี�ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งโดยมีการตดัสินใจ

ในรูปแบบขององค์คณะ 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Affix 20 Baht duty stamp) 
 

หนังสือมอบฉันทะ  (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

        เขียนที�  

      Written at    

    วนัที�  เดือน  พ.ศ.  

   Date   Month   Year  

          

 (1)  ขา้พเจา้  สญัชาติ  อยูบ่า้นเลขที�  ถนน   

 I / We  Nationality  Address Road  

ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Tambol / Khwaeng  Amphur / khet Province Postal Code  
    

 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั                        ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน)    

  being a shareholder of   LEE  FEED  MILL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED.  

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม  หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  ดงันี�  
holding shares at the total amount of  share and have the right to vote equal to votes 

                          หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
                    ordinary share  share and have the right to vote equal to votes 

                          หุน้บุริมสิทธิ  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
                    preferred share share and have the right to vote equal to votes 

     

               (3)  ขอมอบฉนัทะให ้ / hereby appoint    

 (1)  ชื�อ  อาย ุ  ปี 
Name    Age Years 

อยูบ่า้นเลขที�  ถนน  ตาํบล / แขวง  
residing at   Road  Tambol / Khwaeng  

อาํเภอ / เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Amphur / Khet  Province  Postal Code or 

 

(2)  ชื�อ รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ อาย ุ    69 ปี 
Name         Assoc.Prof.Dr.Somjai  Phagaphasvivat  Age      69             Years 

อยูบ่า้นเลขที�       2/132-3 ถนน      ซอยสามเสน 3 ตาํบล / แขวง                      วดัสามพระยา 
residing at         2/132-3  Road Soi Sam Sen 3 Tambol / Khwaeng Wat Sam Phraya 

อาํเภอ / เขต         พระนคร จงัหวดั             กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10200 หรือ 
Amphur / Khet Phra Nakorn Province             Bangkok  Postal Code          10200 Or 
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(3)  ชื�อ                   พล.ต.ท.อดิศร  นนทรีย ์ อาย ุ 66 ปี 
Name  Pol.Lt.Gen.Adisorn  Nonsee  Age      66 Years 

อยูบ่า้นเลขที� 75/11 ถนน           สวนผกั ตาํบล / แขวง                         ตลิ�งชนั 
Residing at          75/11  Road     Suan Pak Tambol / Khwaeng Taling Chan 

อาํเภอ / เขต         ตลิ�งชนั จงัหวดั             กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10170 หรือ 
Amphur / Khet Taling Chan Province             Bangkok  Postal Code          10170 or 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2559 ในวนัศุกร์ที� 29 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งมณเฑียรทิพย ์โรงแรมมณเฑียร เลขที� 54 ถนนสุรวงศ ์แขวงสี�พระยา  เขต

บางรัก  กรุงเทพมหานคร  หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวนั  เวลาและสถานที�อื�นดว้ย 
As my sole proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting  on Friday, April 29, 2016 

at 14.30 p.m., at the Montien Hotel’s Montienthip room, 54 Surawong Road, Bangrak, Bangkok. or at any adjournment thereof. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�   ดงันี�  
I /we hereby authorize the Proxy holder to vote on my / our behalf in this meeting as follows :- 

 วาระที� 1    เรื�อง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2558   

Agenda Item 1   To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ 

Meeting for the year 2015.  

(A) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects. 

(B) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที� 2    เรื�อง พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท  ในรอบปี 2558 

Agenda Item 2   To acknowledge the Management Discussion and Analysis for the year 2015. 

(A)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects. 

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที� 3    เรื�อง พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สําหรับรอบปีบัญชีสิ�นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2558 

Agenda Item 3   To consider and approve the Financial Statements of the Company and Consolidated 

for the year 2015. 

(A)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects. 

(B )     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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    วาระที� 4    เรื�อง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2558 

Agenda Item 4   To consider and approve the appropriation to legal reserve and payment of 

dividend for the year ended December 31, 2015. 

(A)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects. 

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
   

 วาระที� 5   เรื�อง พจิารณาแต่งตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ 

Agenda Item 5   To consider and approve the appointment of Directors for replace these retiring by rotation. 

(A)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects. 

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                 การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 
   To elect director as a whole 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                 การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  To elect each director individually by rotation 

ชื�อกรรมการ  1. นายนิพนธ์  ลีละศิธร 
Name of Director. Mr. Nipon  Leelasithorn  

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
   

ชื�อกรรมการ  2. พล.ต.ท.อดิศร  นนทรีย ์
Name of Director. Pol.Lt.Gen.Adisorn  Nonsee  

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

ชื�อกรรมการ  3. นายสมศกัดิ�   เธียรศรียกุต ์
Name of Director. Mr.Somsak  Tiensriyuka  

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

 

    วาระที� 6    เรื�อง พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda Item 6   To consider the determination of remuneration for the directors 

(A)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects. 

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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    วาระที� 7    เรื�อง พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชี  และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 

Agenda Item 7   To consider the appointment of the Auditors and fixing the Auditors remuneration 

for the year 2016. 

(A)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects. 

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที� 8    เรื�อง พจิารณาเรื�องอื�น ๆ  (ถ้ามี) 

Agenda Item 14   Any other business (if any). 

(A)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects. 

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อวา่การลง 

คะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
            The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my / our intention as specified in this 

Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my / our vote, as shareholder. 

(6)  ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที�

ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม   

ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
         In case that I / we have not specified my / our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case 

the meeting considers or  passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 

amendment of addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my / our behalf as he / she 

deems appropriate in all respects.  
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           กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to 

my / our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 

 

 

ลงชื�อ / Signed  ผูม้อบฉนัทะ / Proxy Grantor 

(  ) 

   

   

ลงชื�อ / Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy Holder 

(  ) 

   

   

   

   

ลงชื�อ / Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy Holder 

(  ) 

   

   

ลงชื�อ / Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy Holder 

(  ) 
 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

1.   ผูถื้อหุ้นที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 The shareholder appointing proxy holder must  authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a 
whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 

2.   วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 

      In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือ 

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 If  there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached 
Supplement to Proxy Form B. shall be used. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 

  
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษทั  ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์ จาํกดั  (มหาชน)  
Authorization on behalf of the Shareholder of  Lee Feed Mill Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2559    ในวนัศุกร์ที�  29  เมษายน  2559   เวลา    14.30  น.    ณ   หอ้งมณเฑียรทิพย ์   

โรงแรมมณเฑียร  เลขที�  54  ถนนสุรวงศ ์แขวงสี�พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนัเวลา  และสถานที�อื�นดว้ย 
 For the Annual General Meeting of  Shareholders for the Year 2016 on Friday 29 April 2016  at 2.30 p.m., at the Montien 

Hotel’s Montienthip room, 54 Surawong Road, Bankrak, Bangkok or at any adjournment thereof. 

 

       วาระที�  เรื�อง  

       Agenda Item  Subject : 

(A)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects. 

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

  

       วาระที�  เรื�อง  

       Agenda Item  Subject : 

(A)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects. 

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

       วาระที�  เรื�อง  

       Agenda Item  Subject : 

(A)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
To have the proxy holder consider and vote on my / our behalf as appropriate in all respects. 

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี�  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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       วาระที�  เรื�อง เลอืกตั�งกรรมการ (ต่อ) 

       Agenda Item  Subject : Election of Directors (continued) 
 

ชื�อกรรมการ    
Name of Director.   

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

 

ชื�อกรรมการ    
Name of Director.   

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ชื�อกรรมการ    
Name of Director.   

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ชื�อกรรมการ    
Name of Director.   

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ชื�อกรรมการ    
Name of Director.   

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 




