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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

บริษทั ลพีฒันาผลติภัณฑ์ จํากดั (มหาชน) 
------------------------------------------------------------------------ 

 

สถานที-  :  ณ หอ้งราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร 

  เลขที� 54 ถนนสุรวงศ ์แขวงสี�พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

วนัและเวลา  :  ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที� 28 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี3 
1) กรรมการบริษัทที-เข้าร่วมประชุม จาํนวน 6 ท่าน 

1. นายนิพนธ์  ลีละศิธร  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายการุญ  จนัทร์มิ�งพร   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสุภาพร  จงวลิยัวรรณ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นางสุนนัทา ศุภผลศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 
6. นายสมศกัดิ<  เธียรศรียกุต ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  

 

2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
2. น.ส.กรองแกว้   ลิมป์กิตติกุล    บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
3. น.ส.ณฐัชญัญา มหทัธนะพนัธ์ุ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
    

3) ที-ปรึกษากฎหมาย 

นายจาํนง  จนัทร์ประสิทธิ<   สาํนกังานทนายความ จาํนง จนัทร์ประสิทธิ<  
 

4) ผู้ถือหุ้นที-เข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2560 ปรากฏจาํนวนผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมทัAงสิAน 3,999 ราย จากจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายทัAงหมด 922,180,251 หุน้ ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2560 ณ เวลาที�เปิดการประชุมเวลา 14.30 น.  
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โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและโดยรับมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัAงสิAน 181 ราย รวมจาํนวนหุน้ทัAงสิAน 512,725,546  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 55.60 ของ
จาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายทัAงหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

ก่อนเริ-มการประชุม 

เลขานุการ ฯ  ชีA แจงแก่ผูถื้อหุ้นวา่ ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับการจดัประชุมผูถื้อ
หุน้โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น เพื�อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้บริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นมีสิทธิเสนอเพิ�มวาระประชุม และเสนอชื�อผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนที�
บริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุม     โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.leepattana.com ตัAงแต่วนัที� 
5 ตุลาคม 2559 ที�ผ่านมา และไดแ้จง้ขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื�อบุคคลเขา้รับเลือกตัAงเป็นกรรมการเพิ�มเติม นอกจากนีA
แลว้ทางบริษทัยงัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซต์ของบริษทั ตัAงแต่ วนัที� 27 มีนาคม 
2560 เป็นตน้มา ทัAงนีA เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
 

ก่อนจะเริ-มพจิารณาตามระเบียบวาระการประชุม 

เลขานุการ ฯ ชีAแจงเรื�องการลงคะแนนในวาระต่าง ๆดงันีA  
1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งเสียง ในแต่ละวาระตอ้งผา่นมติที�ประชุมดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระที� 2 เป็นวาระ
เพื�อรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา ไม่ตอ้งมีการลงมติ และวาระที� 6 
พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผา่นมติที�ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุม 

2. สาํหรับผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน 
เพื�อใชใ้นกรณีที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนัAน ๆ โดยประธานที�ประชุมจะถามวา่มีผูถื้อ
หุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึAน เพื�อให้เจา้หนา้ที�ไปรับบตัรลงคะแนน 
โดยจะไดน้าํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดอออกเสียงไปหักออกจากจาํนวนเสียงทัAงหมดของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลลพัธ์ที�ไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในวาระนัAน ๆ 

3. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษทัได้รวบรวมคะแนนไวใ้น
คอมพิวเตอร์แลว้ ดงันัAนท่านที�รับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 
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4. บริษทัมีที�ปรึกษากฎหมายจาก สํานกังานทนายความจาํนง จนัทร์ประสิทธิ<  ทาํหนา้ที�ตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียง เพื�อให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั 
และเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้มาเป็นผูส้ังเกตการณ์การตรวจนบัคะแนนเสียง 2 ท่าน  

5. หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการชีA แจง
เพิ�มเติมในประเด็นใด ขอใหแ้จง้ชื�อ นามสกุล เพื�อจะไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมโดยผูถื้อ
หุน้สามารถซกัถามเมื�อจบการนาํเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื�อพิจารณาครบทุกวาระแลว้ก็ได ้

 

เริ-มการประชุม 

เนื�องจากท่านประธานกรรมการ ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ จึงขอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น มีมติให้
แต่งตัAง นายนิพนธ์ ลีละศิธร  ในฐานะประธานกรรมการบริหารซึ� งเขา้ร่วมประชุม เป็นประธานในที�
ประชุม ( “ประธาน” ) และไดก้ล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนีA  
 

วาระที- 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื-อวนัที- 29 เมษายน 2559 
ประธานแจง้ที�ประชุมเพื�อรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ซึ� งประชุมเมื�อ

วนัที� 29 เมษายน 2559 ตามที�บริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ก่อนหนา้นีAแลว้ 
 

ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมดงักล่าวตามที�ประธานเสนอมา 
 

โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีA  
เห็นดว้ย 510,570,256 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 

วาระที- 2    พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
ประธานไดม้อบหมายให้คุณวรวุฒิ อตัเวทยานนท ์ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี รายงานต่อที�ประชุม ให้

ทราบถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี สิAนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ดงันีA  
 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ตามงบการเงินรวมสาํหรับปี สิAนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมี
รายไดจ้ากการขายจาํนวน 3,389 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 72 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
2.08   ตน้ทุนขายจาํนวน 2,951 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 159 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ  
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5.11   บริษทัมีกาํไรขัAนตน้สําหรับปี 2559 จาํนวน 438 ลา้นบาท เพิ�มขึAนจากปีก่อนจาํนวน 87 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นการเพิ�มขึAนร้อยละ 24.79 โดยอตัรากาํไรขัAนตน้สาํหรับปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 12.92 

สาํหรับปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 158 ลา้นบาท เพิ�มขึAนจากปีก่อน 2 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 1.28  ค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 73 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 17.98  ตน้ทุนทางการเงินสําหรับปี 2559 ไม่เปลี�ยนแปลงจากปีก่อนที� 2 ลา้นบาท บริษทัมี
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีนีA จาํนวน 39 ลา้นบาท แต่ในขณะเดียวกนัในปี 2558 บริษทัมีรายไดจ้ากภาษี
เงินไดจ้าํนวน 4 ลา้นบาท ทัAงนีA เนื�องจากผลแตกต่างชั�วคราวที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นปีก่อน  

กาํไรสุทธิของบริษทัอยูที่� 254 ลา้นบาท เพิ�มขึAนจากปีก่อนจาํนวน 104 ลา้นบาท หรือร้อยละ 69.33 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นอยูที่� 9 ลา้นบาท เพิ�มขึAนจากปีก่อนจาํนวน 10 ลา้นบาท รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรับปี 2559 จาํนวน 263 ลา้นบาท เพิ�มขึAนจาํนวน 115 ลา้นบาท หรือร้อยละ 77.70 ปี 2559 กาํไรต่อหุ้น
เท่ากบั 0.27 บาทต่อหุน้ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ร้อยละ 9.69 

สาํหรับฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 2,996 ลา้นบาท 
เพิ�มขึAนจากปีก่อน 169 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 ทัAงนีAบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวยีนจาํนวน 2,197 ลา้น
บาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 73.34 ของสินทรัพยร์วม และมีจาํนวนสัดส่วนที�เพิ�มขึAนจากปีก่อนจาํนวนร้อย
ละ 2.70  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจาํนวน 799 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.66 ของสินทรัพยร์วม โดย
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั เท่ากบั ร้อยละ 8.72 เพิ�มสูงขึAนจากปีก่อน ที�มีอตัราส่วน
ผลตอบแทนจากสินทรัพยอ์ยูที่�ร้อยละ 5.29 

สินทรัพยห์มุนเวยีนจาํนวน 2,197 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย เงินสดและเงินลงทุนระยะสัAน จาํนวน 
1,276 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.08 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน มีจาํนวนสัดส่วนที�เพิ�มขึAนจากปีก่อน 
ร้อยละ 1.89 สินคา้คงเหลือ จาํนวน 704 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.04 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน มี
จาํนวนสัดส่วนที�ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.76 ลูกหนีAการคา้ จาํนวน 203 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
10.32 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน มีจาํนวนสัดส่วนที�ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.08 และอื�นๆ จาํนวน 14 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 0.75 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน ทัAงนีAอตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2559 เท่ากบั 11.35 เท่า ซึ� งเพิ�มสูงขึAนจากปีก่อน ที�มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 9.79 เท่า 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนจาํนวน 798 ลา้นบาท มีจาํนวนที�ลดลงจาก 
ช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนจาํนวน 32 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.86 ส่วนประกอบที�สําคญัของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนคือ อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน รวมถึงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที�มีจาํนวน 725 ลา้นบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 90.85 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เงินลงทุนจาํนวน 26 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.26 ของ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 33 ลา้นบาท  สินทรัพยอื์�น จาํนวน 47 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 5.89 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  

หนีA สินรวมของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 292 ลา้นบาท สูงขึAนจากปีก่อน จาํนวน 3 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.04 ส่วนประกอบสาํคญัของหนีA สิน ไดแ้ก่ เจา้หนีAการคา้และเจา้หนีA อื�นจาํนวน 169 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.88 ของหนีA สินรวม มีจาํนวนลดลงจากปีก่อน 20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 10.58 สาํรองผลประโยชน์พนกังานจาํนวน 56 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.18 ของหนีA สินรวม 
มีจาํนวนเพิ�มขึAนจากปีก่อน 3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.66 หนีA สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน 42 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.38 ของหนีA สินรวม มีจาํนวนเพิ�มขึAนจากปีก่อน 10 ลา้นบาท ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
จาํนวน 22 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.53 ของหนีA สินรวม มีจาํนวนเพิ�มขึAนจากปีก่อนจาํนวน 11 ลา้นบาท
และอื�นๆ จาํนวน ร้อยละ 1.03 ของหนีA สินรวม อตัราส่วนหนีA สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้สําหรับปี 2559 เท่ากบั
ปี 2558 ที� 0.11 เท่า 

ส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 2,704 ลา้นบาท เพิ�มขึAนจากปีก่อน 165 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ�มขึAนร้อยละ 
6.50 องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุ้นของประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 922 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
34.10 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 681 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.18 ของส่วนของผู ้
ถือหุน้ กาํไรสะสมจาํนวน 842 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 31.14 ของส่วนของผูถื้อหุน้ โดยมีจาํนวนที�เพิ�มขึAน
จากปีก่อน 155 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69 องประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 231 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 8.54 ของส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราการจ่ายปันผล สาํหรับปี 2559 ที�จะขออนุมติัในวาระที� 4 
จาํนวน 0.24 บาทต่อหุน้ เพิ�มจากปีก่อน ที�มีอตัราการจ่ายปันผลเท่ากบั 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นการเพิ�มขึAน
ร้อยละ 100 อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบัร้อยละ 95 และอตัราการ
จ่ายเงินปันผลต่อกาํไรของงบการเงินรวมเท่ากบัร้อยละ 87 ซึ� งสูงกวา่ปี 2558 ร้อยละ 14.47   

สาํหรับปี 2559 บริษทัมีกระแสเงินสดเขา้จาํนวน 17 ลา้นบาท ในขณะที� ปี 2558 บริษทัมีกระแสเงิน
ออกจาํนวน 598 ลา้นบาท โดย เกิดจาก ปี 2559 กระแสเงินสดเขา้จากการดาํเนินงานจาํนวน 209 ลา้นบาท 
ปี 2558 มีจาํนวน 157 ลา้นบาท กระแสเงินสดออกจากกิจการลงทุนจาํนวน 76 ลา้นบาท ในปี 2559 และ 
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จาํนวน 597 ลา้นบาท ในปี 2558 ซึ� งเกิดจากในปี 2558 บริษทันาํเงินสดที�มีในบญัชีออมทรัพยแ์ละบญัชี
กระแสรายวนัไปลงทุนในบญัชีเงินฝากประจาํ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 116 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 43 ลา้นบาท จากการจ่ายปันผลใน 2559 ซึ� งนอ้ยกวา่ปี 2558  

 

สําหรับรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา ท่านผูถื้อหุ้น
สามารถอ่านดูไดจ้ากรายงานประจาํปี 2559 ในหวัขอ้คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน ตามที�บริษทัไดจ้ดัส่งผูแ้ก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน รวมทัAงไดเ้ผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหน้า
มาแลว้ 
 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น ซกัถามขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติมในวาระนีA  ประธานจึงไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ 
 

สําหรับวาระนีA ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน เนื�องจากเป็นรายงานผลการดาํเนินงานให้ที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ไดรั้บทราบ 
 

วาระที- 3   พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี  
                 สิ3นสุด ณ วนัที- 31 ธันวาคม 2559  

ประธานเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อรับรองงบการเงินของ บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน) 
ประจาํปี 2559 ตามที�ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามขอ้มูล 
 

 

คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา : 1.จากงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ในส่วนเงินปันผลที�ไดรั้บมาจากบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วมและเงินลงทุนระยะยาวอื�นอยา่งละกี�เปอร์เซ็นต ์ 
   2. เรื�องอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน จากปีที�แลว้ทางคณะกรรมการชีAแจงวา่มาจากหลกัทรัพย์
ของลูกคา้ที�เป็นหลกัประกนั แต่ในหมายเหตุประกอบงบในปีนีAบอกวา่เป็นขาดทุนจากการปรับมูลค่า
ยติุธรรม แสดงวา่ไม่ใช่หลกัประกนัของทางลูกคา้ แสดงวา่บริษทัมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์ช่หรือไม่ 
คุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน (ผู้สอบบัญชี) :  1. ในงบการเงินหนา้ 70 มีรายการแสดงเงินปันผลรับจาํนวน 103 
ลา้นบาท ซึ� งจากหมายเหตุหนา้ 95 เป็น เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยจาํนวน 95 ลา้นบาท อีก 8 ลา้นบาทเป็น
เงินลงทุนอื�นๆที�บริษทัมีอยู ่ 
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                     2. เรื�องอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตามมาตรฐานการบญัชีมีวธีิการแสดงได ้ 2 วธีิคือ 1. 
ตามราคาทุน 2. ตามราคายติุธรรม โดยทางบริษทัเลือกวธีิตามราคายติุธรรม หากบริษทัใดเลือกวธีินีA ในทุกๆ
สิAนปี ตามมาตรฐานการบญัชีตอ้งดู ณ เวลาสิAนปีวา่มีการเปลี�ยนแปลงจากปีก่อนเท่าไหร่ ผลของการ
เปลี�ยนแปลงจะเขา้อยูใ่นงบกาํไรขาดทุน ในปีนีA มีการลดลงมาจากราคาที�เคยประเมินไว ้เป็นเรื�องปกติที�เกิด
ตามมาตรฐานการบญัชี 
ประธาน : อาจจะเกิดจากความผดิพลาดจากการตอบคาํถามในปีที�แลว้ ประเด็นที�ดินของลูกคา้ทางบริษทั
ไม่ไดรั้บมาประเมิน เพราะเป็นส่วนที�กนัไวเ้ป็นหนีA เสีย แต่ส่วนที�ประเมินทรัพยสิ์นของบริษทัจะมีการ
ประเมินตามเวลาที�กาํหนดไวแ้ลว้ 
คุณศิริพร อตัพงษ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ลูกหนีA ที�คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 
ในรายงานหนา้ 91 มี 17 ลา้นบาท มีตัAงสาํรองไว ้18 ลา้นบาท เพิ�มขึAนจากปีที�แลว้ จาํนวน 2 ลา้นบาท ใน
ส่วนของลูกหนีAทางบริษทัไดมี้การดาํเนินการอยา่งไรบา้งหรือไม่ 
ประธาน : ในส่วนรายละเอียด จะใหท้างฝ่ายบญัชีอธิบายรายละเอียด แต่ในส่วนของลูกหนีA  ขอยกตวัอยา่ง
ลูกคา้ผูเ้ลีAยงกุง้ที�ประสบปัญหาโรค EMS ที�อดีตเคยเป็นลูกคา้ที�ดีมาตลอด แต่หมดตวักะทนัหนั ลูกคา้ที�ยงั
ไม่มีความคิดหยดุกิจการทางเราเห็นวา่ควรใหค้วามช่วยเหลือ โดยมีหนีAแขวน ที�ผา่นมามีบางรายที�กลบัมา
ตัAงหลกัได ้ ซึ� งเป็นลูกคา้เก่าที�ซืAอขายกนัมานาน ที�ดินที�เรายดึไวเ้ป็นหลกัประกนัถา้ทางลูกคา้ขอซืAอคืนทาง
บริษทัก็ยนิดีขายใหใ้นราคาที�เป็นธรรม 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ : สาํรองหนีA สูญในส่วนงบการเงินรวมเพิ�มประมาณ 1 ลา้นกวา่บาท 
แต่งบการเงินเฉพาะกิจการเพิ�มขึAนประมาณ 2 ลา้นบาท สาเหตุที�เพิ�ม มีการทบทวนลูกหนีA ที�คงคา้งอยูมี่การ
ประเมินความเสี�ยงในการเก็บหนีAวา่มีระยะเวลาเกินที�เดือน ดูหลกัประกนัจากลูกคา้ ถา้เกินกาํหนดเวลา
ชาํระ เช่น เกินกาํหนดชาํระ 3 เดือน พิจารณาการตัAงสาํรองหนีA สูญโดยพิจารณาจากหลกัประกนัของลูกคา้ 
ถา้หลกัประกนัครอบคลุมเงินที�คา้งชาํระ ทางบริษทัจะไม่ตัAงสาํรองหนีA สูญ แต่ถา้ในส่วนที�คาดวา่จะเก็บเงิน
ไม่ไดเ้ราพยายามจะตัAงสาํรองหนีA สูญเพิ�มขึAน 
ประธาน : เป็นนโยบายของคณะกรรมการบริหารที�ใหท้างบญัชีทาํให ้ Conservative ที�สุด คือ ถา้ไม่แน่ชดั
อยากใหต้ัAงสาํรองไวก่้อน ซึ� งการตัAงสาํรองไวเ้กิน ในสภาวะที�ผดิปกติจะง่ายต่อการทาํงานของผูบ้ริหาร 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติมในวาระนีA  
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ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงิน สาํหรับรอบปีบญัชีสิAนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีA  

 

เห็นดว้ย  512,518,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นดว้ย      73 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
งดออกเสียง                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00   

 

วาระที- 4    พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน  
                  ประจําปี 2559 

ประธานขอเสนอที�ประชุมจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท 
(“ยี�สิบสี�สตางค”์)โดยจดัสรรจากผลการดาํเนินงาน  สาํหรับงวดระยะเวลาตัAงแต่วนัที�  1  มกราคม  2559  
ถึงวนัที�  31 ธนัวาคม 2559  รวมเป็นเงินปันผลจ่าย  221,323,260.24 บาท  ซึ� งคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 
ของกาํไรสุทธิ ตามงบกาํไรเฉพาะกิจการ หรือประมาณร้อยละ 87 ของกาํไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม โดย
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที� 18 พฤษภาคม 2560 ซึ� งมีรายละเอียดการจดัสรรกาํไรจากผลการ
ดาํเนินงานแยกตามส่วนงาน ดงันีA  
ส่วนที�  1  จดัสรรกาํไรจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  โดยจ่ายใน

อตัราหุน้ละ 0.09 บาท  คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน  82,996,222.59 บาท โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลใน
ส่วนนีA  จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย และผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บ
เครดิตภาษี 

ส่วนที� 2   จดัสรรกาํไรจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาํไรที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นรายได ้
เพื�อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 92,218,025.10  
บาท โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลในส่วนนีA   จะตอ้งถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายและผูถื้อหุ้นที�เป็นบุคคล
ธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

ส่วนที� 3 จดัสรรกาํไรจากกิจการที�ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิโดยจ่ายใน
อตัราหุน้ละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 46,109,012.55 บาท  โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลใน
ส่วนนีAจะตอ้งถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย และผูไ้ดรั้บเงินปันผลที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บ
เครดิตภาษีจากเงินปันผลเท่ากบัเงินปันผลคูณ 1/4 ตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

 



 

  
 

แผน่ที�..9…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 
 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามขอ้มูล 
 

ประสิทธิC ลมิปวทิยากุล : ในหนงัสือเชิญประชุมไม่ไดแ้จง้วา่ XD เมื�อไหร่ มีแต่ระบุวนัจ่ายปันผลคือวนัที� 
18 พฤษภาคม แต่ดูจากตลาดฯ มีการ XD วนัที� 24 มีนาคม แต่ในหนงัสือเชิญประชุมและในรายงาน
ประจาํปี ไม่ไดร้ะบุไว ้ประเด็นคือถา้ผมสนใจจะซืAอวนันีA  เนื�องจากวา่ปีนีA จ่ายปันผลดี แต่ซืAอไม่ไดแ้ลว้ และ
เรื�องราคาต่อหุ้นเมื�อวนัที� 23 มีนาคม ราคาอยูที่� 3.34 บาทต่อหุ้น แต่พอวนัที� 24 มีนาคมที� XD ราคาหายไป 
0.30 บาทต่อหุ้น ซึ� งถา้สมมติวา่ผลการประชุมวนันีAไม่ผา่น เท่ากบัเราเสีย 0.30 บาทต่อหุ้น นัAนไป จะเป็นไป
ไดไ้หมวา่ที�จะ XD หลงัประชุม เนื�องจากประชุมวนันีA   แต่จ่ายปันผลในวนัที� 18 พฤษภาคม  ยงัพอมีเวลา
อีกหลายวนัที�ทาํการ XD  
ประธาน : เรื�องนีA เรามีการคุยเมื�อ 2 ปี ที�แลว้ และทางเราไดไ้ปดูกฎระเบียบปฏิบติัทั�วๆ ไปของบริษทัอื�นใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หลายบริษทั ทาํแบบที�เราทาํอยู ่ทางเราเลยไม่คิดจะเปลี�ยน และถา้สมมุติวา่ มติที�ประชุม
วนันีAไม่ผา่น ราคาก็น่าจะขยบัขึAน เนื�องจากเงินอยูใ่นบริษทั ซึ� งตอนที�ขยบัลงอาจจะลงมากกวา่ปันผล คือ 
0.24 บาทต่อหุน้ แต่ราคาลงไป 0.30 บาทต่อหุน้ ซึ� งไม่แน่ใจเรื�องการเล่นหุน้ทั�วไปในตลาดฯ วา่ทาํไมลง
มากกวา่ แต่ปกติการ XD ราคาหุน้ตอ้งลงอยูแ่ลว้ 
ประสิทธิC ลมิปวิทยากุล : ไม่ใช่วา่ทุกบริษทัในตลาดฯ ทาํแบบนีA  มีบางบริษทัที�วนันีAประชุมแลว้ ยงัไม่ XD 
เลย อีกกวา่อาทิตยถึ์งจะ XD จึงอยากใหบ้ริษทันาํเรื�องนีAไปพิจารณาอีกครัA ง 
ประธาน : เราจะนาํเรื�องนีAไปพิจารณาอีกครัA ง ซึ� งมีการพิจารณาไปแลว้ครัA งหนึ�งแลว้ แต่ทุกครัA งเราจะเอา
ประเด็นทุกประเด็นกลบัไปพิจารณากนัทุกครัA ง 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ : ขอชีAแจงเรื�องสิทธิใน XD ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ดูในหนงัสือเชิญ
ประชุม หนา้ที� 3 วาระที� 4 ซึ� งเราไดร้ะบุชดัเจนวา่สิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผลดงักล่าวมีความไม่แน่นอน
จนกวา่จะไดก้ารรับการอนุมติัจากมติผูถื้อหุน้ ซึ� งตัAงแต่บริษทัเขา้ตลาดฯ ในปี 2533 เรา XD แบบนีAตลอด 
ไม่เคยมีปีใดที�ไม่ผา่นการอนุมติั  ส่วนเรื�องที�ไม่ไดแ้จง้วนัที� XD รบกวนดูที�หนงัสือเชิญประชุมหนา้ 6 ระบุ
ชดัเจน ซึ� ง XM กบั XD คือวนัเดียวกนั 
ประสิทธิC ลมิปวิทยากุล : ทาํไม XD วนัที� 24 มีนาคม 2560 แต่ Record Date 28 มีนาคม 2560 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ : เป็นเกณฑข์องทางตลาดฯ ซึ� งตอ้งกาํหนดวนั XD ก่อนวนั Record 
Date ของบริษทัเป็นเวลา 3 วนั  และถือโอกาสชีAแจง เพื�อจะไดไ้ม่เป็นประเด็นวา่บริษทัเชิญประชุมแลว้
ไม่ไดร้ะบุขอ้ความที�สาํคญัใหช้ดัเจน  



 

 
 

 

แผน่ที�..10…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 
 
 
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติมในวาระนีA  ประธานจึงแจง้ที�ประชุมลงมติรับรอง ดงันีA  
เห็นดว้ย 512,635,752 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                   73 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

งดออกเสียง                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 

วาระที- 5  พจิารณาแต่งตั3งกรรมการใหม่แทนกรรมการที-ต้องออกตามวาระ 
ประธานแจง้ที�ประชุมให้ทราบว่า เนื�องจากในปีนีA มีกรรมการที�ครบวาระตอ้งออกจากตาํแหน่ง

กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 และมีกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ตอ้งออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัในปีนีA  
ไดแ้ก่ 

(1) นายวสิิทธิ<   ลีละศิธร  (2) นางสุภาพร จงวลิยัวรรณ  และ  (3) นายบุศรินทร์ วนาสวสัดิ<      
 

 

และการประชุมในครัA งนีA  บริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอชื�อผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสม
ที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหน้า ก่อนที�บริษทัจะส่งหนังสือนดัประชุม และบริษทัไดเ้ผยแพร่ใน
เวบ็ไซต์ของบริษทัตัAงแต่วนัที� 5 ตุลาคม 2559 แต่ก็ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อให้พิจารณา
แต่งตัAงเป็นกรรมการ 

 

เพื�อใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ประธานจึงขออนุญาตเชิญกรรมการที�
ออกตามวาระซึ� งอยูใ่นห้องประชุมนีA  คือ นางสุภาพร จงวิลยัวรรณ  ออกจากห้องประชุมเป็นการชั�วคราว   
จนกวา่การลงคะแนนแต่งตัAงกรรมการใหม่จะเสร็จสิAน 

 

เมื�อกรรมการออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตัA ง
กรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลง เนื�องจากการออกตามที�ครบวาระ และขอเสนอให้แต่งตัAง
กรรมการทัAง 3 ท่าน ตามประวติัของกรรมการแต่ละท่านที�ไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมให้กลบั
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�งตามลาํดบัตามรายชื�อดงันีA  

 

 

โดยที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน ดงันีA  
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(1) นายวสิิทธิ3   ลีละศิธร 

เห็นดว้ย  512,635,752 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นดว้ย       73 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

  

(2) นางสุภาพร  จงวลิยัวรรณ 

เห็นดว้ย    512,462,963 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.96 
ไม่เห็นดว้ย                     73 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง          215,500     เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.04 
 ( หมายเหตุ : วาระนี=นางสุภาพร จงวลิยัวรรณ ซึ@ งเป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และถือหุน้บริษทั

จาํนวน 215,500 หุน้ ซึ@ งถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมนี=  จึงไม่ขอใชสิ้ทธิ3 ออกเสียง คิดเป็นจาํนวน 

215,500 เสียง ) 
 

(3) นายบุศรินทร์  วนาสวสัดิ3  
เห็นดว้ย  512,689,713 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  823 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 

หลงัจากที�กรรมการ ไดรั้บมติการแต่งตัAงจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ ประธานที�ประชุม จึงไดเ้รียน
เชิญกรรมการที�ออกจากหอ้งประชุมกลบัเขา้ร่วมประชุมในวาระอื�น ๆ ต่อไป 

 

ประธานจึงแจง้รายชื�อคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนทัAงสิAน 9 ท่าน ดงันีA  
(1) นายวสิิทธิ<   ลีละศิธร  (2) นายนิพนธ์  ลีละศิธร 
(3) นายการุญ  จนัทร์มิ�งพร  (4) นางสุภาพร  จงวลิยัวรรณ 
(5) รศ. ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์  (6) นางสุนนัทา  ศุภผลศิริ 
(7) นายบุศรินทร์  วนาสวสัดิ<   (8) พล.ต.ท.อดิศร  นนทรีย ์
(9) นายสมศกัดิ<  เธียรศรียกุต ์
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วาระที- 6   พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการ เพื�อเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัที�
ไดส้ละเวลาในการร่วมมือกนับริหารงาน เสนอให้จ่ายเงินค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2560  ให้แก่
คณะกรรมการบริษทัทัAงคณะเป็นจาํนวนเงิน 1,200,000.-บาท โดยให้คณะกรรมการบริหารของบริษทัทาํ
หนา้ที�ดาํเนินการจดัสรรใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัต่อไป 

 

พร้อมทัAงขอให้พิจารณาจ่ายค่าเบีA ยประชุม สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ จ่ายเป็นรายไตรมาสโดยท่านประธานกรรมการตรวจสอบไดรั้บจาํนวน 30,000 บาทต่อ
ไตรมาสต่อท่าน และกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บจาํนวน 12,000 บาทต่อไตรมาสต่อท่าน ส่วนกรรมการ
อิสระจะไดรั้บจาํนวน 11,000 บาทต่อไตรมาสต่อท่าน 

 

ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที�ประธานเสนอมา 
 

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันีA  

เห็นดว้ย 512,705,473       เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นดว้ย                   73 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง                   0       เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
 

วาระที- 7   พจิารณาแต่งตั3งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 

ประธานขอให้ที�ประชุมพิจารณา แต่งตัAงผูส้อบบญัชีคนใหม่ประจาํปี 2560 แทนผูส้อบบญัชีคนเดิม
ที�ตอ้งออกตามวาระ ขอเสนอแต่งตัAงผูส้อบบญัชี คือ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายชื�อผูส้อบบญัชี
คนใดคนหนึ�ง ดงันีA  

(1) น.ส.กรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5874  และ / หรือ   
(2) นาย ณรงค ์       พนัตาวงษ ์     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3315 และ / หรือ  
(3) นาย ศุภชยั         ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3930   
 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ให้บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื�นของสํานกังานทาํหนา้ที�ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ 

 



 

 
 
 

แผน่ที�..13…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 

 
และพิจารณากาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 850,000 

บาท (ปี 2559 : จาํนวนเงิน 600,000 บาท) และค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลจาํนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 
180,000 บาท (ปี 2559 : จาํนวนเงิน 180,000 บาท)  รวมเป็นเงินทัAงสิAน 1,390,000 บาท (ปี 2559 : จาํนวน
เงิน 1,140,000 บาท) ซึ� งเพิ�มขึAนจากปีก่อนจาํนวน 250,000 บาทตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
แลว้ 

 
 

ทัAงนีA ผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บการเสนอชื�อดงักล่าวและบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์ 
และ/หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามขอ้มูล 
 

คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา : เสนอวา่ค่าตอบแทนกรรมการวาระที� 6 และค่าสอบบญัชี วาระที� 7 ควรจะทาํ
เป็นตารางเปรียบเทียบในแต่ละปี คาํถามคือ ค่าสอบบญัชีรายปีเพิ�มจาก 600,000 บาท เป็น 850,000 บาท 
คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต ์มีสาเหตุมาจากอะไร 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ : เนื�องจากในปีนีAการทาํงานของผูส้อบบญัชีมีความละเอียดมากขึAน 
ถา้ดูจากในหนา้รายงานรวมทัAงจะตอ้งมีการรับรองในรายงานซึ�งทาํใหภ้าระหนา้ที�ของผูส้อบบญัชีมากขึAน 
และจะใหท้างผูส้อบบญัชีชีAแจงเพิ�มเติม ในเรื�องมาตรฐานการบญัชีที�มีความรับผดิชอบมากขึAน 
คุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน (ผู้สอบบัญชี) :  ขอเรียนท่านผูถื้อหุน้ โดยปกติในการปรับค่าธรรมเนียมในการ
สอบบญัชีจะปรับตามความจาํเป็นที�เกิดขึAนแลว้ ซึ� งเป็นความจาํเป็นที�เกิดขึAนแลว้ ทางเราไม่เคยขอ
ค่าธรรมเนียมเพิ�มล่วงหนา้ ในปีที�ผา่นมา การทาํงานของทางผูส้อบบญัชีมีจาํนวนชั�วโมงการทาํงานที�
เพิ�มขึAน ซึ� งปรับเปลี�ยนตามโลกปัจจุบนั ในอดีตทางบริษทัไม่เคยปรับจาํนวนเงินค่าสอบโดยไม่จาํเป็น ซึ� ง
ในปีนีAทางบริษทัมีความจาํเป็นที�ตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัใหพ้ิจารณาปรับค่าธรรมเนียม ถา้หาก
ยอ้นกลบัไปดูจะเห็นวา่ทาง EY ไม่ไดป้รับค่าธรรมเนียมเพิ�มขึAนมากและไม่ไดเ้กิดขึAนบ่อยๆ 
คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา : 1. ผูส้อบบญัชีตอ้งรับผดิชอบมากขึAนจากอดีตอยา่งไร 
                  2. เหตุผลใดที�ผูส้อบบญัชีถึงตอ้งใชช้ั�วโมงการทาํงานเพิ�มมากขึAน ถึง 40%   
                  3. ที�กล่าววา่มีการสอบทานเพิ�มไตรมาสเป็นรูปแบบของสภาวชิาชีพการบญัชีใช่หรือไม่ 
 



 

 
 

แผน่ที�..14…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 
 

คุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน (ผู้สอบบัญชี) :   เรื�องความรับผดิชอบต่อการตรวจสอบบญัชีขอเรียนผูถื้อหุน้วา่ 
ความรับผดิชอบของทางบริษทันัAนเหมือนเดิม เพียงในปีที�ผา่นมามีงานส่วนเพิ�มที�จาํเป็นตอ้งกล่าวไวใ้น
หนา้รายงานจึงไม่เหมือนจากอดีต ถา้ดูในหนา้รายงานจะเห็นวา่ค่าสอบทานรายงานประจาํปี ในปีนีA ที�
ทาํงานทางบริษทัไม่ไดคิ้ดค่าใชจ่้ายใดๆเพิ�มเติมจากทางบริษทั เนื�องจากผมถือวา่ค่าธรรมเนียมตามที�ตกลง
และไดรั้บการอนุมติัโดนผูถื้อหุน้ในปีที�แลว้ ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ�มนีA เป็นของงานที�จะเกิดขึAนในอนาคต 
การสอบทานรายไตรมาสเป็นเรื�องปกติอยูแ่ลว้แต่รายละเอียดในรายงานประจาํปีเป็นส่วนที�เพิ�มเติมจากปี
ก่อนๆ หนา้รายงานของผูส้อบบญัชีในปีนีAจะมีการเปลี�ยนแปลงจากเดิม 
ประธาน : ทางผมไดใ้หท้างฝ่ายบญัชีจดัเตรียมขอ้มูลนาํเสนอต่อประธานตรวจสอบก่อน ไดท้าํการ
ตรวจสอบกบัทางผูส้อบบญัชีอื�นๆ ราคาไม่แตกต่างกนัมากนกั สาํหรับบริษทัตรวจสอบบญัชีระดบั Big 4 
ของประเทศ ถา้ทางเรายงัอยากใหท้าง EY เป็นผูต้รวจสอบ เพราะเป็น 1 ใน Big 4  แต่หากวนัหนึ�งมีเรื�อง
ของ Cost Conscious เขา้มาเกี�ยวขอ้ง ทางเราก็จาํเป็นจะตอ้งเปลี�ยนผูส้อบบญัชีที�ไม่ใช่ในระดบั Big 4  ซึ� ง
ทางผูบ้ริหารยงัไม่อยากทาํ โดยการเปลี�ยนผูส้อบบญัชีใหม่ ถือวา่เป็นเรื�องที�ยุง่ยากเพราะบริษทัใหม่จะไม่
ทราบวธีิการทาํงาน  ทัAงนีA เราก็มีตรวจสอบสอบราคาแลว้ ถือวา่เป็น Rateที�รับได ้
คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา : ผมมีความคิดเห็นวา่การเพิ�มงบเดี�ยวถึง 40 เปอร์เซ็นต ์ และงบรวม 20 
เปอร์เซ็นต ์ เป็นการเพิ�มที�สูงเกินไป จากการที�ผูส้อบบญัชีใชเ้วลาการตรวจสอบเพิ�มขึAน แปลวา่ฝ่ายบญัชี
ของทางบริษทัมีการทาํงานที�มีประสิทธิภาพลดลงใช่หรือไม่ อยา่งไรครับ 
ประธาน : ผมขอตอบคร่าวๆ ในกรณีที�สอบทานบญัชีรายไตรมาส เป็นการตรวจโดยการสุ่ม ไม่ไดต้รวจทุก
ฉบบั แต่เพื�อใหค้วามผิดพลาดนอ้ยลง การสุ่มก็ตอ้งนอ้ยลง  การใชเ้อกสารตอ้งมากขึAน  และปัจจุบนันีAคนที�
จบวชิาชีพบญัชีหายากขึAน ตน้ทุนก็เพิ�มขึAนตาม 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ : ขอชีAแจงเพิ�มเติม หากท่านผูถื้อหุ้นดูรายงานในหนา้รายงานของ
ผูส้อบบญัชี  จะเห็นว่ามีจาํนวนหน้ารายงานที�เพิ�มขึAน ในเรื�องของมาตรฐานบญัชีที�เพิ�มขึAนใหม่ในปีนีA จะ
พบว่าในเรื�องมาตรฐานการบญัชีมีการเปลี�ยนแปลงจากเดิมมากขึAน เรื�องของการหามูลค่ายุติธรรม บญัชี
ทางดา้นเกษตรกรรม ซึ� งตอ้งมีการตรวจสอบและใชจ้าํนวนชั�วโมงการทาํงานของทางฝ่ายบญัชี และผูต้รวจ
สอบที�มากขึAน การที�ผูส้อบบญัชีจะรับรองงบตอ้งมีหลกัฐานที�เพียงพอที�จะยืนยนัความถูกตอ้ง หากถ้า
ขอ้มูลไม่เพียงพอหรือขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางผูส้อบบญัชีตอ้งรายงานงบแบบมีเขื�อนไข และจะแสดงให้
เห็นวา่งบของบริษทันัAนๆมีปัญหา ผูถื้อหุ้นจะเกิดขอ้สงสัยในเงื�อนไขที�เกิดขึAน ผูถื้อหุ้นสามารถดูจากสถิติ
ค่าธรรมเนียมการสอบไดว้า่ในบางปีบริษทัไม่ไดมี้การปรับค่าธรรมเนียมเพิ�ม ในการปรับขึAนในปีนีAทาง 



 

 
 

 
แผน่ที�..15…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและเห็นด้วยว่าในการตรวจสอบมีชั�วโมงการทาํงาน
เพิ�มขึAนจริง จากการติดตามข่าวสาร บริษทัในตลาดหลกัทรัพยส่์วนใหญ่มีการปรับเพิ�มค่าตรวจสอบบญัชี 
ทางบริษทัไดท้าํการพิจารณาโดยให้พืAนฐานยึดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อเราทุกคน แต่ทัAงนีAตอ้ง
คาํนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพของผูต้รวจสอบบญัชี และเห็นวา่เป็นค่าตอบแทนที�เหมาะสมแลว้ 
ผู้ถือหุ้น  :  ผมเห็นวา่มีแต่การกล่าวถึงความเสี�ยงของการทาํงาน ซึ� งตวัผูส้อบเองมี Certificate รับรองอยู่
แลว้ ผมจึงอยากทราบวา่ทางบริษทั EY มีมาตรฐานอยา่งไรในการปรับค่าธรรมเนียม 
ประธาน : ขอเรียนใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบวา่ทางบริษทักบัผูต้รวจสอบบญัชีถือวา่เป็นคนละพวกกนั แต่เป็น
คนละพวกที�มีความไวว้างใจกนั การทาํงานถึงจะเร็วขึAน ถา้ผูส้อบบญัชีไม่มีความไวใ้จ การตรวจสอบบญัชี
จะตอ้งดูเอกสารทุกฉบบัไม่ใชก้ารสุ่มตรวจ  ตน้ทุนของการที�บริษทัอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยจึ์งเป็นสิ�งที�เลี�ยง
ไม่ได ้ 
คุณวรวุฒิ อตัเวทยานนท์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี) : ในเบืAองตน้ขออธิบายมาตรฐานการบญัชี หากท่านผู ้
ถือหุน้ดูงบการเงินจะเห็นวา่มีววิฒันาการดา้นมาตรฐานการบญัชีมา ในช่วง 4 – 5 ปีมานีA  มีพฒันาการที�กา้ว
กระโดดมีการเปลี�ยนแปลงมากมายที�เกิดขึAน ยกตวัอยา่งเช่น เดิมมาตรฐานการบญัชีจะใหใ้ชใ้นราคาทุน ใน
ปัจจุบนัอยา่งในเรื�องของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนมีใหเ้ลือก 2 แบบ คือราคาทุน หรือ ราคายติุธรรม 
ซึ� งเดิมไม่ไดมี้การแยกออกมาโดยจะรวมอยูใ่นที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นตวัอยา่งที�ชีA ใหเ้ห็นวา่
มาตรฐานการบญัชีมีการเปลี�ยนแปลงค่อนขา้งเร็ว และในปี 2562 จะมีการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี
ขนาดกลาง ดงันัAนในส่วนของนกับญัชีเองจะตอ้งทาํงานหนกัขึAน ผูส้อบบญัชีเองก็ตอ้งทาํงานหนกัขึAน
เพื�อใหไ้ดข้อ้มูล ซึ� งมีความซบัซอ้นและขอ้มูลที�มากขึAน  จึงทาํใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งใชเ้วลาที�มากขึAนตามดว้ย 

 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตัAงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่า
สอบบญัชีประจาํปี 2560 ตามที�ประธานเสนอมา 
 

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันีA  

 

เห็นดว้ย 512,179,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.89 
ไม่เห็นดว้ย           545,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.11 
งดออกเสียง              0      เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
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วาระที- 8   พจิารณาเรื-องอื-น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามขอ้มูล 
 

คุณสถิตย์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) : 1. ขอสอบถามความคืบหนา้ของบริษทัในเรื�อง M & A ไดมี้
เป้าหมายต่อธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งมีความชาํนาญที�สนใจ วา่มีความคืบหนา้อยา่งไร 
 2. ในเรื� องวตัถุดิบที�เป็นต้นทุนหลักของบริษัทผมอยากทราบว่าเป็นกี� เปอร์เซ็นต์ของทุนต้น 
สถานการณ์ของวตัถุดิบที�จดัเป็น Commodity เปรียบเทียบกบัปีที�แล้วมีการเหวี�ยงหรือขึAนลงอย่างไร ใน
ดา้นการปรับราคาขึAนอย่างมีนยั ผมเขา้ใจว่าเราสามารถปรับราคาของผลิตภณัฑ์ไดด้้วย อยากทราบว่ามี
หลกัการเท่าไหร่ที�เราจะปรับราคาได ้
ประธาน : 1 .เรื�อง M & A เราติดตามมาโดยตลอด เราพยายามเขา้ไปทาํ M & A กบับริษทัที�เกี�ยวกบั Food 
ไดท้าํการสํารวจโดยที�ผ่านมายงัไม่ใช่เพราะเรามองวา่ถา้เราเขา้ไปเป็นเจา้ของเราจะสามารถพฒันาต่อได ้
แต่ราคาบางครัA งที� Offer กนั แพงกวา่ Limited Company ผมคิดวา่ภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะดอกเบีAย ใน
ประเทศไทย ผมคิดว่าดอกเบีA ยคงยงัไม่มีการเปลี�ยนแปลง แต่ทางสหรัฐฯเริ�มมีการเปลี�ยนแปลง สุดทา้ย
ที�สุดภาวะการเงินโลกค่อยๆเปลี�ยนไป ภาวะดอกเบีA ยที�ต ํ�าติดดินจะค่อยๆเปลี�ยนไป คนที�มีเงินสดจะ
เสียเปรียบถา้ไม่ลงทุนที�ผา่นมาเสียเปรียบมาก แต่ในวนัขา้งหนา้อาจจะไม่ใช่ ผมเห็นดว้ยกบัปีที�แลว้ที�มีผู ้
ถือหุ้นเตือนว่าลีพฒันาจะติดกบัดักเงินสด ทางเราไม่ได้อยากจะเก็บเงินสดไว ้อย่างปีนีA ที�ปันผลเราสูง 
เพราะทางเราพยายามจดัให้บริษทัยอ่ยคืนปันผลให้บริษทัแม่มากที�สุด เพราะบางปีอยากจะปันผลให้มาก 
แต่ก็ทาํไม่ได ้เราไม่อยากปันผลเกินร้อย เหมือนการเอาของเก่ามาแจก ที�เรายงัปันผลเกินร้อยไม่ไดเ้พราะ
เงินยงัติดอยูใ่นบริษทัลูกอยู ่เรื�องของ M & A ยงัคงดูอยูเ่รื�อยๆแต่ทางเราจะไม่ซืAอธุรกิจเพื�อให้หุ้นเราวิ�ง
ชั�วคราวถา้ซืAอแลว้ตอ้งดูแลและต่อยอดให้มนัดีขึAนได ้ซึ� งเป็นงานที�ยากบางธุรกิจเราไม่รู้จกั เราทาํไม่เป็น
อยา่งเช่นธุรกิจเครื�องสําอาง เพราะการถือเงินสดไวม้ากๆไม่มีประโยชน์แต่จะทาํอยา่งไรให้ใชแ้ลว้ไม่เป็น
หนีAมากและบริษทัเดินดว้ยความมั�นคง ทางผมอยากให้บริษทัโต โดยบริษทัของเรากาํไรใชไ้ดปั้นผลดีมา
ตลอด แบริษทัเราแทบไม่โตเลย ซึ� งเป็นความรับผดิชอบผูบ้ริหารตอ้งดูแลจดัการต่อไป 

2. เรื�องราคาวตัถุดิบเป็นคาํถามที�ตอบไดค้่อนขา้งยากไม่สามารถตอบราคาของวตัถุดิบในปีนีA ได ้
บางทีดูราคาเดือนต่อเดือน บางทีดูเป็น Quarter ยอดขายที�แข่งกบับริษทัคู่แข่ง บางช่วงเราไดจ้ะทัAงไดลู้กคา้
และเสียลูกคา้ บางช่วงลูกคา้เก่าโตขึAน ณ ขณะเวลาปัจจุบนัโดยส่วนตวัผมคิดวา่เป็นภาวะที�นิ�งอยู ่เมื�อ 2 ปีที�
แลว้จาก IUU ทาํให้ราคาปลาป่นพุ่งสูงขึAน ทาํให้ Protein sources พุ่ง ก็ทาํให้ราคาวตัถุดิบโปรตีนตวัอื�น
สูงขึAนดว้ย  
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ตอนนีA รัฐบาลระบายขา้วเก่ามาเป็นอาหารสัตวมี์การซืAอกนัมาก ทาํให้กระทบกบัราคาขา้วโพดจะไม่ขึAน 
กระทบกบัอาหารคาร์โบไฮเดรตตวัอื�นแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะถา้รัฐบาลไม่นาํมาทาํเป็นอาหารสัตวก์็
ตอ้งนาํไปทาํเป็นเอทานอล ถา้ trigger ใดในโลก commodity ใดขึAนแรงหรือลงแรงเป็นอีกส่วนหนึ�ง Food 
Commodity ก็อีกส่วนหนึ�ง ในประเทศจะแบ่งดูเป็น sector protein หรือ sector carbohydrate ยอดขายเรา
นิ�งๆ ถา้ยอดขายเรามากขึAน การซืAอวตัถุดิบก็จะมากขึAน การจะปรับราคาก็ไม่ใช่เรื�องง่ายเพราะเราเป็นสินคา้
ควบคุมกาํกบัดูแลภายใตก้ระทรวงพาณิชย ์lag time ประมาณ 2 – 3 เดือน การขึAนราคาก็ตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของรัฐบาล แต่ไม่เป็นปัญหา เพราะราคา Price List รัฐบาลกาํหนดไวล่้าสุด ยงัพอเหลือที�จะปรับ
ขึAนราคาได ้
สมพงษ์ เฉลิมชัยนุวงศ์: ทางบริษทัมีแนวทางที�ค่อนขา้งจะอนุรักษนิ์ยม โดยส่วนตวัมีความชื�นชมต่อท่าน
ประธานที�สามารถดูแลเงินของผูถื้อหุ้นและจ่ายเงินปันผลที�ดีอย่างสมํ�าเสมอ ผมเกรงว่าในอนาคตถา้เกิด
เหตุการณ์ที�ไม่คาดฝันขึAนมา การที�เราไม่มีรายไดเ้พิ�ม ในเรื�องของ M & A ถา้ยงัไม่มองหาสิ�งที�จะเป็น 
Strategic Partner และขยายงานลงทุนเพิ�มเพื�อจะหา Source Revenue เพื�อให้ธุรกิจโตได ้เพราะการเก็บเงิน
สดไว ้มีแต่เจบ็ตวัได ้แต่รายไดอื้�นๆ เพิ�มขึAนจาํนวน 50 ลา้นบาท  ซึ� งไม่แน่ใจวา่เป็น co-activity หรือเปล่า 
ประธาน : กาํไรที�ไดจ้ากหลกัทรัพยจ์ริงๆ 30 ลา้นบาท อีก 20  มาจาก activity ปกติจากการขายรถยนตแ์ละ
อุปกรณ์ เครื�องจกัรเก่า   
สมพงษ์ เฉลิมชัยนุวงศ์: ถา้เราสร้าง Source Revenue อื�นไว ้บริษทัก็ยงัโตได ้Maintain ได ้เพราะถึงแม้
ธุรกิจดา้น Industry จะ down อยา่งตวัอยา่งเช่นปัญหาเรื�องกุง้ที�ผา่นมา ถา้เรามีธุรกิจดา้นอื�นที�เป็น Source 
Revenue ที� Relate กบัธุรกิจแลว้ก็จะดี 
ประธาน : ในเรื�องของการทาํ M & A ตอ้งเป็นธุรกิจประเภท Food โดย Priority แรกตอ้งเป็นธุรกิจ Food 
ปัญหาใน 2 ปีที�ผ่านมาบริษทัที�จะซืAอ ยงัไม่เขา้ตลาดหลกัทรัพยป์ระเมินราคาตามอย่างบริษทัที�เขา้แล้ว 
อยากให้เราเขา้ไปซืAอกิจการการที�เสนอแพงกวา่ราคาในตลาด        แต่ขอยืนยนัวา่ทางบริษทัมองหาธุรกิจ 
M & A อยูต่ลอดเวลา  
คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา :  1.มีขอ้เสนอแนะ อยากใหท้่านประธานบริษทัมาร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้   
2.อยากถามวา่ในการผลิตอาหารสัตวบ์ก นํAา และสัตวเ์ลีAยง แต่ละชนิดมีสัดส่วนของรายไดอ้ยูเ่ท่าไหร่  
3.ลูกคา้ต่างประเทศมีการเติบโตขึAนหรือไม่   
4.เรื�องของชาํร่วยควรนาํอาหารของบริษทัมาแจกแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 



 

 
 

แผน่ที�..18…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 
 

ประธาน : 1. เรื�องของท่านประธานจะมีปัญหาดา้นภาษาไทยของท่านประธาน  
    2. อาหารสัตวเ์ลีA ยงเรามีการพฒันาขึAนมาพอสมควรแต่เรื�องการสร้าง Brand ยงัเป็นเรื�องที�ยาก

พอสมควรเพราะทุกบริษทัของธุรกิจ Pet Shop จะจา้งบริษทัทาํ OEM เพราะทุกบริษทัอยากมี Brand เป็น
ของตวัเอง ขอ้เสียของบริษทัคือตอนนีA ยงัไม่มีโรงงาน Pet Food แยกออกมาซึ� งทาํให้ Certificate บาง
ประเภทอยูใ่นระดบัสูงทางบริษทัยงัขอไม่ได ้แต่คุณภาพอาหารเราใชไ้ด ้มีการปรับปรุงและรับผูจ้ดัการที�มี
ความเชี�ยวชาญดา้นนีAมาบริหารดูแลปรับปรุงโรงงานใหมี้ความเหมาะสมต่อการผลิตอาหารสัตวเ์ลีAยง  

     3.เรื�องของชาํร่วยทางบริษทัมีความคิดที�จะแจกอาหารแมวเป็นสินคา้ตวัอยา่งแต่ในตอนนีAทาง
บริษทัยงัไม่มีบรรจุภณัฑที์�เหมาะสม แต่เห็นดว้ย เพราะถือวา่เป็นการโฆษณาใหบ้ริษทัดว้ย  
คุณวรวุฒิ อัตเวทยานนท์ (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี)  :  สัดส่วนรายไดจ้ากอาหารสัตวบ์กอยูที่�ร้อยละ 45 
สัตวน์ํAาอยูที่�ร้อยละ 55  
ประธาน : ในตลาดต่างประเทศอยูใ่นระหว่างการดาํเนินงานซึ� งตอ้งใชเ้วลา และขอให้ทางบริษทัมีความ
มั�นใจในคุณภาพของอาหารที�จะทาํขายส่งให้ต่างประเทศ เช่น ญี�ปุ่น ที�มีการติดต่อเขา้มาบา้ง ในช่วงแรก
ของการทาํอาหารสัตวเ์ลีAยงจะมีความยากแต่ถา้ถึงจุดที�เหมาะสมทางบริษทัสามารถแยกโรงงานผลิตอาหาร
สัตวเ์ศรษฐกิจกบัสัตวเ์ลีA ยงไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถทาํเป็นให้เป็นโรงงานที�มีมาตรฐานระดบัโลกได ้
เรื�องสูตรอาหารทางบริษทัไม่ไดมี้ความเป็นห่วงดา้นนีA เท่าคุณภาพอาหารที�จะทาํให้ สุนขัและแมวอยากกิน
อาหารของเรา 
คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา : 1. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ต่อเศรษฐกิจปี 2560 อยา่งไรบา้ง 
         2. เรื�องการแยกโรงงานผลิตอาหารสัตวเ์ลีAยงบริษทัมีเป้าหมายไวห้รือไม่วา่จะใชเ้วลากี�ปี 
                       3. คณะกรรมการมีการกาํหนดสัดส่วนหรือไม่ในการลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพย ์
ประธาน :  เรื�องการแยกโรงงานผลิตอาหารสัตวเ์ลีA ยงเราตอ้งแน่ใจวา่บริษทัมีความรู้ดา้นอาหารสัตวเ์ลีA ยง
จริง เรื� องโรงงานผลิตอาหารสัตวเ์งินลงทุนที�ตอ้งใช้งบประมาณ 600 ล้านบาท ถ้ายอดผลิตไม่พอก็จะ
ลาํบาก บางประเทศตอ้งการมีแบรนดต์วัเอง บางประเทศจา้งทาํ OEM  
ส่วนเรื�องสัดส่วนเงินลงทุนมีการกาํหนดแต่ไม่ไดเ้ป็นกฎเกณฑ์ โดยทางบริษทัพยายามไม่ลงทุนเกิน 100 
ลา้นบาท 2. บริษทัจะจา้งบริษทัจดัการกองทุนรวมมา Run เป็น Private Fund ไหม แต่เท่าที�ผา่นมา เราใช้
พนกังาน ผูจ้ดัการ หรือ Broker อ่านบทวิเคราะห์ การผิดพลาดก็อาจผิดพลาดตาม Trend ของตลาด อยา่งปี 
58 มีขาดทุน กองทุนส่วนใหญ่ก็ขาดทุน ในปี 59 เรามีกาํไร แต่กองทุนส่วนใหญ่ Perform       มีกาํไร
ประมาณ  
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7-30 % ซึ� งก็ใกลเ้คียงกบัที�เราลงไว ้แต่ไม่ค่อยห่วงเพราะเราใชเ้งินแค่ 5-10% ของเงินสดที�มีอยู ่แต่อยา่งบาง
ตวั เรา Expect Return บางตวัคาดหวงัวา่ราคาจะขึAน ปีที�แลว้ช่วงขึAน ไดก้าํไรประมาณ 30 ลา้นบาท 
ผู้ถือหุ้น : มีการต่อยอดเรื�องใดไหม ซึ� งเป็นยุคโลกาภิวตัน์ ถา้เราอยูก่บัที� เราก็ไม่โต ไปไม่ถึงปลายนํA า และ
เห็นว่าการขายอาหารไปสู่ต่างประเทศ น่าสนใจ เพราะอาหารเป็นธุรกิจที�ไม่มีวนัล้ม เพราะอาหารเป็น
สิ�งจาํเป็นในชีวติ 
ประธาน : ยืนยนัวา่ไม่มีโรงฆ่าสัตว ์ บริษทัที� Integrate  ครบวงจร จะใชอ้าหารสัตวข์องตวัเอง 50 % ที�
เหลือมาขาย ซึ� งอาหารที�ขายต้นทุนเค้าตํ� ากว่าเรา เราโชคดีที� เรายงัอยู่ในธุรกิจอาหาร ซึ� งปัจจุบันที�
เทคโนโลยกีา้วไกล กระทบเรานอ้ยแต่ไม่ใช่วา่ไม่กระทบ แต่เราตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีหเ้ป็นประโยชน์กบัเรา 
ผู้ถือหุ้น : เคยมีแนวคิดวา่จะซืAอหุ้นของบริษทัคืนไหม เทียบกบัไปซืAอในตลาดฯ เพื�อเอาหุ้นที�ซืAอคืนไปลด
ทุนจดทะเบียน 
ประธาน : เป็นไปได ้แต่ไม่ใช่เร็วๆนีA  ถา้ไม่มีธุรกิจใดเลย และเงินยงัอยู ่ก็ตอ้งหาวิธีคืนเงินผูถื้อหุ้น เพราะ
การถือเงินสดไว ้แต่ค่าตอบแทนตํ�ามาก ไม่ดีแน่ โชคดีที�ปีที�แลว้ เอาเงินไปลงทุนในหลกัทรัพย ์โดยตัAงทีม
ขึAนมา เนื�องจากเคยมีผูถื้อหุน้เสนอมา 
ผู้ถือหุ้น : เนื�องจากเรามีตน้นํAา กลางนํAา แต่ปลายนํA าไม่มี ในธุรกิจ Food เราจะไม่ฆ่าสัตว ์คงไม่ได ้ เพียงแต่
เราไม่ไดท้าํเอง คนอื�นทาํ เป็นไปไดไ้หมวา่เราจะไปร่วมกบัคนอื�นที�ทาํได ้ 2.เรื�องกองทุนสํารองเลีA ยงชีพ 
ในรายงานประจาํปีหน้า 108 มีการเก็บเงินเขา้กองทุน 3-5% อยากทราบตวัเลขที�ชดัเจน และถา้พนกังาน
อยากเก็บสะสมมากกวา่นัAนไดไ้หม 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ : เราหักตามอายุงาน เริ�มตน้ที� 3% สูงสุด 5% ซึ� งถา้พนักงาน
ตอ้งการสะสมเพิ�มเป็น 15% ได ้และบริษทัจะจ่ายสะสมให ้3 – 5% เหมือนเดิม 
คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา : กาํไรสะสมที�เหลืออยู ่มีส่วนของที�เสียภาษีนิติบุคคล 30% เหลืออยูไ่หม 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ :    ในรายละเอียดการจดัสรร เราจะจดัสรรกาํไรในส่วนของ BOI 
ก่อน เพื�อไม่ให้เสียสิทธิในการยกเวน้ภาษี ที�เหลือค่อยมาจดัสรรส่วนที�เสียภาษี 30% สําหรับในส่วนที�เสีย
ภาษีในอตัราร้อยละ 30 คงจะเหลือจาํนวนนอ้ยแลว้ 
ผู้ถือหุ้น  : เนื�องจากบริษทัไม่ไดข้ยายกิจการเท่าที�ควร เกิดปัญหาสมองไหลไหม เพราะพนกังานที�เขา้มา
ใหม่ก็ตอ้งการการเติบโต  
 



 

 
 
 

แผน่ที�..20…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 
 

ประธาน :  น่าจะมีน้อย เพราะพนกังานเราเกษียณไปมากแลว้ และไดมี้การปรับโครงสร้างใหม่ และขอ
เสริมชีA แจงว่าการที�เราไปแนวดิ�งไม่ได ้แต่เราขยายไปในแนวนอนได ้เราอาจไม่ไดส้ร้างโรงงานเพิ�ม แต่
ประเภทธุรกิจเดียวกนั อาจไปอยูใ่นประเทศใกลเ้คียงได ้ 
ผู้ถือหุ้น  :  ตามรายงานประจาํปีหนา้ 55 อตัรากาํไรขัAนตน้ ในปี 57, 58 และ 59 เพิ�มขึAน ปี 60 เป็นเช่นไร 
ประธาน :  ปี 60 ก็ยงัใกลเ้คียง แต่ Gross Margin เป็นภาวะที�ดูไม่ออก ถา้ราคาวตัถุดิบเปลี�ยน Gross Margin 
ก็จะเปลี�ยนทนัที  

 
ประธานชีAแจงพร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมจนถึงเวลา 17.20 น. 
 

 
ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระที�เสนอไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมเมื�อเวลา 

17.20 น. จึงค่อยกล่าวปิดประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา 17.20 น. 
 
 
นายสมศกัดิ<  เธียรศรียกุต ์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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