
 

 
 

แผน่ที�..1…..… 

จาํนวน...18…แผน่ 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

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

 

สถานที-  :  ณ หอ้งมณเฑียรทิพย ์โรงแรมมณเฑียร 

  เลขที� 54 ถนนสุรวงศ ์แขวงสี�พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

วนัและเวลา  :  ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที� 27 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี3 
1) กรรมการบริษัทที-เข้าร่วมประชุม จาํนวน 7 ท่าน 

1. นายนิพนธ์  ลีละศิธร  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายการุญ  จนัทร์มิ�งพร   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสุภาพร  จงวลิยัวรรณ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 
6. นายบุศรินทร์ วนาสวสัดิ>  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. 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 วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2561 ปรากฏจาํนวนผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมทัAงสิAน 3,689 ราย จากจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายทัAงหมด 922,180,251 หุน้ ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2561 ณ เวลาที�เปิดการประชุมเวลา 14.30 น.  
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โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและโดยรับมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทัAงสิAน 100 ราย รวมจาํนวนหุน้ทัAงสิAน 480,829,703  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 52.14 ของ
จาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายทัAงหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

ก่อนเริ-มการประชุม 

   เลขานุการบริษทั  ชีAแจงแก่ผูถื้อหุน้วา่ ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับการจดัประชุม
ผูถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้  เพื�อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้บริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ�มวาระประชุม และเสนอชื�อผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ก่อนที�บริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุม     โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัที� www.leepattana.com 
ตัAงแต่วนัที� 2 ตุลาคม 2560 ที�ผา่นมา และไดแ้จง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื�อบุคคลเขา้รับเลือกตัAงเป็นกรรมการเพิ�มเติม 
นอกจากนีAแลว้ทางบริษทัยงัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ตัAงแต่ วนัที� 26 
มีนาคม 2561 เป็นตน้มา ทัAงนีA เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
 

ก่อนจะเริ-มพจิารณาตามระเบียบวาระการประชุม 

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

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระที� 2 เป็นวาระ
เพื�อรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา ไม่ตอ้งมีการลงมติ และในวาระที� 6 
พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผ่านมติที�ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัAงหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม และในวาระที� 8 พิจารณาอนุมติั
ยกเลิกขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 เดิม และใหใ้ชข้อ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ใหม่แทน ตอ้งผา่นมติ
ที�ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัAงหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุม 

2. สําหรับผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน 
เพื�อใชใ้นกรณีที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนัAน ๆ โดยประธานที�ประชุมจะถามวา่มีผูถื้อ
หุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึAน เพื�อให้เจา้หนา้ที�ไปรับบตัรลงคะแนน 
โดยจะได้นาํคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดอออกเสียงไปหักออกจากจาํนวนเสียงทัAงหมดของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลลพัธ์ที�ไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในวาระนัAน ๆ 
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3.  ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดร้วบรวมคะแนนไวใ้นคอมพิวเตอร์
แลว้ ดงันัAนท่านที�รับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

4.  บริษทัมีที�ปรึกษากฎหมายจาก สาํนกังานทนายความจาํนง จนัทร์ประสิทธิ>  ทาํหนา้ที�ตรวจสอบการ
ลงคะแนนเสียง เพื�อให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั และ
เชิญตวัแทนผูถื้อหุน้มาเป็นผูส้ังเกตการณ์การตรวจนบัคะแนนเสียง  

5.  หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการชีA แจง
เพิ�มเติมในประเด็นใด ขอให้แจง้ชื�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 2560 เมื-อวนัที- 28 เมษายน 2560 
ประธานแจง้ที�ประชุมเพื�อรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ซึ� งประชุมเมื�อ

วนัที� 28 เมษายน 2560 ตามที�บริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ก่อนหนา้นีAแลว้ 
 

ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมดงักล่าวตามที�ประธานเสนอมา 
 

โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีA  
เห็นดว้ย 477,392,802 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 
 

วาระที- 2    พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
ประธานไดม้อบหมายให้คุณสมศกัดิ>   เธียรศรียุกต ์ เลขานุการคณะกรรมการ รายงานต่อที�ประชุม 

ใหท้ราบถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี สิAนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ดงันีA  
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ผลการดาํเนินงานของบริษทั ตามงบการเงินรวมสาํหรับปี สิAนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมี
รายไดจ้ากการขายจาํนวน 3,326 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 63 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
1.86   ตน้ทุนขายจาํนวน 2,913 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 38 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
1.29  บริษทัมีกาํไรขัAนตน้สาํหรับปี 2560 จาํนวน 413 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 25 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.71 โดยอตัรากาํไรขัAนตน้สาํหรับปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 12.42 

สาํหรับปี 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 158 ลา้นบาท เท่ากบัปีก่อน ค่าใชจ่้ายในการ
ขายจาํนวน 70 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.11  ตน้ทุนทางการเงิน
สาํหรับปี 2560 ไม่เปลี�ยนแปลงจากปีก่อนที� 2 ลา้นบาท บริษทัมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีนีA จาํนวน 28 
ลา้นบาท แต่ในขณะเดียวกนัในปี 2559 บริษทัมีค่าใชจ่้ายจากภาษีเงินไดจ้าํนวน 39 ลา้นบาท ทัAงนีA เนื�องจาก
ผลกาํไรที�ลดลงจากปีก่อน  

กาํไรสุทธิของบริษทัอยูที่� 196 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 58 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.83 
ขาดทุนเบด็เสร็จอื�นอยูที่� 8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 17 ลา้นบาท รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สาํหรับปี 2560 จาํนวน 188 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 75 ลา้นบาท หรือร้อยละ 28.52 ปี 2560 กาํไรต่อหุน้
เท่ากบั 0.21 บาทต่อหุน้ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ร้อยละ 7.32 

สาํหรับฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 2,989 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อน 7 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 ทัAงนีAบริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวยีนจาํนวน 2,211 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 73.97 ของสินทรัพยร์วม   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนจาํนวน 778 ลา้นบาท      คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ  26.03 ของสินทรัพยร์วม    โดยอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั เท่ากบั 
ร้อยละ 6.57 ลดลงจากปีก่อน ที�มีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยอ์ยูที่�ร้อยละ 8.72 

สินทรัพยห์มุนเวยีนจาํนวน 2,211 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย เงินสดและเงินลงทุนระยะสัAน จาํนวน 
1,302 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.89 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน สินคา้คงเหลือ จาํนวน 683 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.89 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน ลูกหนีAการคา้ จาํนวน 213 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 9.63 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน และสินทรัพยห์มุนเวยีนอื�นๆ จาํนวน 13 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.59 
ของสินทรัพยห์มุนเวยีน ทัAงนีAอตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 10.80 เท่า 
ซึ� งลดลงจากปีก่อน ที�มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 11.35 เท่า 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนจาํนวน 778 ลา้นบาท มีจาํนวนที�ลดลงจาก 
ช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนจาํนวน 20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.51 ส่วนประกอบที�สําคญัของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนคือ อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน รวมถึงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที�มีจาํนวน 705 ลา้นบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 90.62 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เงินลงทุนจาํนวน 28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.60 ของ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพิ�มขึAนจากปีก่อนจาํนวน 2 ลา้นบาท  สินทรัพยอื์�น จาํนวน 45 ลา้นบาท หรือร้อย
ละ 5.78 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  

หนีA สินรวมของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 322 ลา้นบาท สูงขึAนจากปีก่อน จาํนวน 30 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 10.27 ส่วนประกอบสาํคญัของหนีA สิน ไดแ้ก่ เจา้หนีAการคา้และเจา้หนีA อื�นจาํนวน 185 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.45 ของหนีA สินรวม มีจาํนวนเพิ�มขึAนจากปีก่อน 16 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการ
เพิ�มขึAนร้อยละ 9.47 สาํรองผลประโยชน์พนกังานจาํนวน 76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.60 ของหนีA สิน
รวม มีจาํนวนเพิ�มขึAนจากปีก่อน 20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.71 หนีA สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
จาํนวน 42 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของหนีA สินรวม ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจาํนวน 16 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.97 ของหนีA สินรวม มีจาํนวนลดลงจากปีก่อนจาํนวน 6 ลา้นบาท และหนีA สินหมุนเวยีนอื�นๆ 
จาํนวน 3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของหนีA สินรวม อตัราส่วนหนีA สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสาํหรับปี 
2560 เท่ากบั 0.12 เทียบกบัปี 2559 เท่ากบั 0.11 เท่า 

ส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 2,638 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 39 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 1.46 
องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุน้ของประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 922 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 34.95 
ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 681 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.82 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
กาํไรสะสมจาํนวน 809 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 30.67 ของส่วนของผูถื้อหุน้ โดยมีจาํนวนที�เพิ�มขึAนจากปี
ก่อนจาํนวน 155 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69 และองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 226 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.57 ของส่วนของผูถื้อหุน้ มีอตัราการจ่ายปันผลสาํหรับปี 2560 ที�จะขออนุมติัใน
วาระที� 4 จาํนวน 0.19 บาทต่อหุ้น  ลดลงจากปีก่อนที�มีอตัราการจ่ายปันผลเท่ากบั 0.24 บาทต่อหุน้ หรือ
ลดลงร้อยละ 20.83 ในปีนีA มีอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากบัร้อยละ 93 
หรืออตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรของงบการเงินรวมเท่ากบัร้อยละ 92    
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สําหรับปี 2560 บริษทัมีกระแสเงินสดออกสุทธิจาํนวน 1 ล้านบาท ในขณะที� ปี 2559 บริษทัมี
กระแสเงินเขา้สุทธิจาํนวน 17 ลา้นบาท โดยมาจาก ปี 2560 กระแสเงินสดเขา้จากการดาํเนินงานจาํนวน 
271 ลา้นบาท ปี 2559 มีจาํนวน 209 ลา้นบาท สําหรับกระแสเงินสดออกจากกิจการลงทุนจาํนวน 47 ลา้น
บาท ในปี 2560 และ จาํนวน 76 ลา้นบาทในปี 2559   ส่วนกระแสเงินสดออกสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จาํนวน 224 ลา้นบาท  เพิ�มขึAนจากปีก่อนจาํนวน 108 ลา้นบาท จากการจ่ายปันผลในปี 2560  ซึ� งจ่ายน้อย
กวา่ปี 2559  

 

สําหรับรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา ท่านผูถื้อหุ้น
สามารถอ่านดูไดจ้ากรายงานประจาํปี 2560 ในหวัขอ้คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน ตามที�บริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน รวมทัAงไดเ้ผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้
มาแลว้ 
 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น ซกัถามขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 
 

คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา : ลูกคา้ที�มารับอาหารสัตวที์�ขายต่างประเทศในปีที�ผา่นมามีการเติบโตอยา่งไร 
ประธาน : ไม่ไดเ้ติบโต แต่ลดลงเล็กนอ้ย เพราะเป็นห่วงเรื�องการเก็บหนีAจากลูกคา้ แต่ที�ผา่นมาก็ไม่มีหนีA
เสียใดๆ เพียงแต่วา่ขายขา้มชายแดน โดยไม่ไดมี้การเปิดL/C อาจจะมีความเสี�ยงอยู ่ และถา้เกิดปัญหาการ
เรียกเก็บหนีA  บริษทัจะไม่สามารถบงัคบัตามกฎหมายไทยได ้ จึงพยายามควบคุมไม่ใหมี้การขายเพิ�มมาก
เกินไป แต่โดยภาพรวมการขายไปต่างประเทศ บริษทัยงัสามารถดาํเนินการต่อไปได ้
คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา : ลดลงประมาณกี�เปอร์เซ็นต ์
ประธาน : ในส่วนที�เป็นประเทศเพื�อนบา้น อยา่งเช่น พม่า จะไม่ไดล้ด ส่วนที�ไปลาว น่าจะลดลงประมาณ 
30% ส่วนที�ส่งไปมาเลเซีย ไม่ไดล้ดลงเพราะซืAอเงินสดในฝั�งไทย ไม่ไดโ้ตขึAน และไม่มีปัญหาใดๆ 
คุณนิรันดร์ จิตประกอบ : ขอ้ที� 1. สอบถามเกี�ยวกบัรายการเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ที�ลดลง
จาํนวน 1 ลา้นบาท  และขอ้ที� 2. รายไดอื้�นๆ ที�มีจาํนวนลดลง สาเหตุจากส่วนใดที�ลดลงจากปี 2559  
คุณสมศักดิ> เธียรศรียุกต์ (เลขานุการคณะกรรมการ)  : ตอบคาํถามขอ้ที� 1. ถา้ดูงบแสดงฐานะการเงินใน
รายงานประจาํปี 2560 หนา้ที� 70 และอา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบขอ้ 7 รายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ที�ลดลงจาํนวน 1 ลา้นบาท     จะสอดคลอ้งกบังบกระแสเงินสดที�ลดลงจาํนวน 1 ลา้นบาท  
เช่นเดียวกนั     และคาํถามขอ้ที� 2. ถา้ดูจากงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในรายงานประจาํปี 2560    หนา้ที� 72 
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รายการรายไดอื้�นในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ที�มีจาํนวนประมาณ 64  ลา้นบาท เหลือเพียงจาํนวน
ประมาณ 20 ลา้นบาท สาเหตุหลกัที�ลดลงเนื�องมาจากในปี 2559 บริษทัมีเป็นรายไดที้�เกิดจากกาํไรการซืAอ
ขายหลกัทรัพยมี์จาํนวนประมาณ 38 ลา้นบาท แต่ปีนีA ในส่วนที�เป็นกาํไรจากการซืAอขายเหลกัทรัพยล์ดลง 
จึงมีผลทาํใหร้ายไดอื้�นลดลงตามไปดว้ย 

 

 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติมในวาระนีA  ประธานจึงไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ 
 

สําหรับวาระนีA ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน เนื�องจากเป็นรายงานผลการดาํเนินงานให้ที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ไดรั้บทราบ 
 

วาระที- 3   พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี  
                 สิ3นสุด ณ วนัที- 31 ธันวาคม 2560  

ประธานเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อรับรองงบการเงินของ บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน) 
ประจาํปี 2560 ตามที�ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามขอ้มูล 
 

 

คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา : ขอ้ที� 1.ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามงบการเงินเฉพาะกิจการ คาํถามคือ ในปี 
2559 บริษทัมีรายไดจ้ากเงินปันผลรับจาํนวน 100 กวา่ลา้นบาท แต่ปีนีAลดลงเหลือจาํนวน 82 ลา้นบาท หรือ
มีจาํนวนลดลง 20 ลา้นบาท เกิดจากสาเหตุใด และคาํถามขอ้ที� 2.  เงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้
ในตราสารทุน มีการลงทุนเพิ�มจาก 67 ลา้นบาท เป็น 92 ลา้นบาท บริษทัมีการลงทุนจาํนวนกี�หลกัทรัพย ์
คุณสมศักดิ> เธียรศรียุกต์ (เลขานุการคณะกรรมการ) : ตอบคาํถามขอ้ที� 1. เงินปันผลรับในงบการเงินเฉพาะ
กิจการปี 2559 ปรากฏในหนา้ที� 72 ของรายงานประจาํปี 2560  มีจาํนวน 103 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงิน
ปันผลรับจากบริษทัยอ่ย คือบริษทั ลีพฒันาอาหารสัตว ์ จาํกดั ซึ� งบริษทัถือหุน้ในสัดส่วน 95% และบริษทั 
ลีพฒันาเกษตรมั�นคง จาํกดั ถือหุน้อยู ่100% โดยถือผา่นบริษทั ลีพฒันาอาหารสัตว ์จาํกดั รายไดเ้งินปันผล
รับในงบการเงินรวม จะ Eliminated กนั เมื�อมีการจดัทาํงบการเงินรวม เงินปันผลรับในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จึงแสดงเป็นยอดสุทธิที�เป็นเงินปันผลรับจากบริษทัภายนอกอื�นๆ มีจาํนวน 8 ลา้นบาทในปี 2559 
และจาํนวน 7 ลา้นบาทในปี 2560 ส่วนรายไดเ้งินปันผลที�รับมาจากบริษทัยอ่ยในปี 2560   มีจาํนวนที�ลดลง
นัAน ก็ตอ้งขึAนอยูก่บัผลประกอบการของบริษทัยอ่ยดว้ย 
 



 

 
 

แผน่ที�..8…..… 

จาํนวน...18…แผน่ 
 

ตอบคาํถามขอ้ที� 2. จากหมายเหตุงบการเงินขอ้ 8 ในหนา้ที� 91 ของรายงานประจาํปี 2560 เนื�องจากการ
ลงทุนในหลกัทรัพยน์ัAน ทางบริษทัมีคณะกรรมการการลงทุนในการพิจารณาการลงทุนของบริษทั โดยดู
จากบทวเิคราะห์ของบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยด์ว้ย  วเิคราะห์ปัจจยัความเสี�ยงต่างๆ เพื�อประกอบการ
ตดัสินใจก่อนลงทุน  ซึ� งหุ้นที�ทางบริษทัลงทุน ส่วนใหญ่จะเป็นหุน้ที�มีปัจจยัพืAนฐานที�ดี และสิ�งที�ทาง
บริษทัคาดหวงัวา่จะไดรั้บ คือ เงินปันผล และ Capital Gain ซึ� งการลงทุนในตราสารทุนในหลกัทรัพย ์ทาง
บริษทัไดเ้คยชีAแจงผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้วา่ ถา้บริษทัจะลงทุนในตราสารทุน จะลงทุนในอตัราที�
ไม่มากนกัเมื�อเทียบกบัเงินสดในมือซึ�งจะไม่ถึง 10% ของวงเงินสดที�บริษทัมีอยู ่ การที�จะนาํเงินไปฝาก
ธนาคาร ดอกเบีAยที�จะไดรั้บค่อนขา้งนอ้ย ทางบริษทัจึงพยายามบริหารความเสี�ยง เพื�อใหผ้ลตอบแทนมาก
ที�สุด ทัAงนีAก็เพื�อประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ทุกท่าน ในส่วนของจาํนวนหลกัทรัพยต์ราสารทุนที�บริษทัลงทุนที�
ผา่นมามีในจาํนวนไม่มากและไม่เกินประมาณ 10 หลกัทรัพย ์
ประธาน : ผมขอเสริมในส่วนของการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ไม่สามารถบอกเป็นจาํนวน เนื�องจากอยา่งบาง
หลกัทรัพย ์ เมื�อได ้ Capital Gain และบริษทัไม่อยากถือลงทุนไวร้ะยะยาว ก็อาจจะขายทิAง บางหลกัทรัพย์
ขาดทุน ตดัสินใจผดิ อาจจะเก็บไว ้ หรือ Cut Loss แต่บริษทัมีเงินสดอยูค่่อนขา้งมาก ปีนีAบริษทัอาจจะลด
การดูแล Port โดยตวัเองบา้ง แลว้ใหก้องทุนมาบริหารดูแล Port บางส่วน เพราะทางคณะกรรมการการ
ลงทุนเองอาจจะตดัสินใจยากในการลงทุนแต่ละครัA ง 
คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา : หลกัทรัพยที์�ลงทุนกี�หมวด 
ประธาน : มีไม่กี�หมวด กระจายกนัไป โดยดูวา่หลกัทรัพยน์ัAนมี Growth ระยะกลางหรือระยะสัAน พืAนฐานดี 
ไม่มีหนีA เสีย อยา่งบางหลกัทรัพย ์ มีขึAนและมีลง อาจจะขาดทุนอยูบ่า้ง แต่ถา้พืAนฐานบริษทัที�ไปลงทุนดี
มั�นคง บริษทัก็ยงัอาจถือไวอ้ยู ่
คุณเมธี อดิเรกกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) :  สอบถามผูส้อบบญัชีวา่ รายไดจ้าก
เงินปันผล สามารถลงได ้2 แบบ คือ วธีิส่วนทุนและวธีิส่วนไดเ้สีย ใช่หรือไม่ คือถา้บริษทั ลงแบบวธีิส่วน
ไดเ้สีย เราสามารถรับรู้รายไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งรอรับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยใช่หรือไม่ ดีกวา่ไหม 
คุณศุภชัย ปัญญาวฒัโน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) : ตามมาตรฐานการสอบบญัชีนัAน  ตามงบเฉพาะกิจการ
ตัAงแต่ปีที�แลว้ ทางสภาวชิาชีพบญัชีไดเ้ปิดโอกาสใหบ้ริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เลือกวธีิบนัทึกเงินลงทุน
ได ้2 วธีิ คือ วธีิราคาทุนและวธีิตามส่วนไดเ้สีย     แต่บริษทัเกือบทัAงหมดไม่ไดเ้ปลี�ยนจากวธีิราคาทุนเป็น
วธีิส่วนไดเ้สีย ขอ้แตกต่างระหวา่ง 2 วธีินีA  คือ วธีิราคาทุน บนัทึกราคาทุนที�ลงทุนไป เมื�อใดมีเงินปันผล  
 



 

 
 

แผน่ที�..9…..… 

จาํนวน...18…แผน่ 
 

จึงบนัทึกเป็นรายได ้  ในขณะที�วธีิส่วนไดเ้สียนัAน ในขณะที�บริษทัที�เราลงทุน ไดก้าํไรหรือขาดทุน จะ
บนัทึกส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนมายงับริษทั เมื�อมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ก็จะนาํเงินปันผลที�ไดรั้บไป
หกับญัชีเงินลงทุนของเรา ซึ� งจะเลือกวธีิใดก็ได ้แต่ตอ้งเลือกปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติมในวาระนีA  
 

ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงิน สาํหรับรอบปีบญัชีสิAนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีA  

 

เห็นดว้ย  480,829,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 
ไม่เห็นดว้ย       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 
งดออกเสียง                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          -   

 

วาระที- 4    พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน  
                  ประจําปี 2560 

ประธานขอเสนอที�ประชุมจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท 
(“สิบเกา้สตางค”์)โดยจดัสรรจากผลการดาํเนินงาน  สาํหรับงวดระยะเวลาตัAงแต่วนัที�  1  มกราคม  2560  
ถึงวนัที�  31 ธนัวาคม 2560  รวมเป็นเงินปันผลจ่าย  175,214,247.69 บาท  ซึ� งคิดเป็นประมาณร้อยละ 93 
ของกาํไรสุทธิตามงบกาํไรเฉพาะกิจการ หรือประมาณร้อยละ 92 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดย
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที� 18 พฤษภาคม 2561 ซึ� งมีรายละเอียดการจดัสรรกาํไรจากผลการ
ดาํเนินงานแยกตามส่วนงาน ดงันีA  
ส่วนที�  1  จดัสรรกาํไรจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  โดยจ่ายใน

อตัราหุน้ละ 0.08 บาท  คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน  73,774,420.08 บาท โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลใน
ส่วนนีA  จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย และผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บ
เครดิตภาษี 

ส่วนที� 2   จดัสรรกาํไรจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาํไรที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นรายได ้
เพื�อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 64,552,617.57  
บาท โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลในส่วนนีA   จะตอ้งถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายและผูถื้อหุ้นที�เป็นบุคคล
ธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 
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ส่วนที� 3 จดัสรรกาํไรจากกิจการที�ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิโดยจ่ายใน
อตัราหุน้ละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 36,887,210.04 บาท โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลใน
ส่วนนีAจะตอ้งถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย และผูไ้ดรั้บเงินปันผลที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บ
เครดิตภาษีจากเงินปันผลเท่ากบัเงินปันผลคูณ 1/4 ตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามขอ้มูล 
 

คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา : คาํถามขอ้ที� 1. กิจการที�เคยเสียภาษีในอตัราภาษีร้อยละ 30 ยงัมีเหลืออยูห่รือไม่   
และคาํถามขอ้ที� 2. บตัรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีกี�ฉบบั และจะหมดอายเุมื�อใด 
คุณสมศักดิ> เธียรศรียุกต์ (เลขานุการคณะกรรมการ) : ตอบคาํถามขอ้ที� 1. ทางบริษทัเคยเสียภาษีในอตัรา
ร้อยละ 30 และไดจ่้ายปันผลในส่วนนีA เกือบหมดแลว้ และตอบคาํถามขอ้ที� 2. ที�ผา่นมาบริษทัเคยไดรั้บบตัร
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีจาํนวนหลายฉบบัและบางฉบบัก็หมดอายไุปแลว้ แต่ปัจจุบนับริษทัยงัมีเหลือ
บตัรส่งเสริมการลงทุนที�ยงัสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีไดอี้กหนึ�งฉบบั ซึ� งกาํลงัจะหมดอายใุนการ
ใชสิ้ทธิประโยชน์ประมาณปลายเดือน มิ.ย.ของปีนีA   

 
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติมในวาระนีA  ประธานจึงแจง้ที�ประชุมลงมติรับรอง ดงันีA  
เห็นดว้ย 480,829,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

งดออกเสียง                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 

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

กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 และมีกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ตอ้งออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัในปีนีA
ไดแ้ก่ 

(1) นายการุญ จนัทร์มิ�งพร  (2) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์  และ(3) นางสุนนัทา  ศุภผลศิริ     
 

ในการประชุมครัA งนีA  บริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอชื�อผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมที�จะ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ ก่อนที�บริษทัจะส่งหนงัสือนดัประชุม บริษทัยงัไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง
บริษทัตัAงแต่วนัที� 2 ตุลาคม 2560 แต่ก็ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อให้พิจารณาแต่งตัAงเป็น
กรรมการ 
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เพื�อใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ประธานจึงขออนุญาตเชิญกรรมการที�
ออกตามวาระซึ�งอยูใ่นหอ้งประชุมนีA  คือ นายการุญ จนัทร์มิ�งพร  และ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์  ออก
จากหอ้งประชุมเป็นการชั�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  

 

(1) นายการุญ จนัทร์มิ8งพร 

เห็นดว้ย  479,201,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นดว้ย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง      1,628,039 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

 ( หมายเหตุ : วาระนี<  นายการุญ จนัทร์มิ8งพร ซึ8 งเป็นรองกรรมการผูจ้ดัการ และถือหุ้นบริษทัจาํนวน 

848,039 หุ้น ซึ8 งถือเป็นผูมี้ส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี<  จึงไม่ขอใช้สิทธิK ออกเสียง คิดเป็นจาํนวน 

848,039 เสียง) 

คุณเมธี อดิเรกกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) :          สอบถามเรื8อง รศ.ดร.สมชาย 

ภคภาสน์วิวฒัน์ ท่านเป็นกรรมการอิสระ มาเป็นเวลานาน มีความชาํนาญดา้นไหน และมีระยะเวลาสิ<นสุด

ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระหรือไม่      ทางสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

มีความคิดเห็นว่า ถ้ามีการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลานานเกิน 9 ปีแล้ว ความเป็นอิสระอาจ

นอ้ยลงหรือไม่ 
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ประธาน : ท่านมีความชาํนาญในหลายดา้น   เวลาที8ท่านมาประชุมกบักลุ่มยอ่ยที8บริษทั ทางผมจะไม่ค่อยได้

พบท่านนอกจากมีปัญหา แต่ที8พบประจาํคือ ทุกไตรมาส ในเวลาประชุมเท่านั<น เพราะฉะนั<น ความเป็น

อิสระจะยงัคงมีอยูอ่ยา่งแน่นอน และที8ถามวา่จะมีการเปลี8ยนแปลงหรือไม่นั<น ในอนาคตกรรมการอิสระที8

ดาํรงตาํแหน่งมาเป็นเวลานาน อาจมีการเปลี8ยนแปลงบา้ง แต่ก็คงไม่ทนัที หรือไม่มีการเปลี8ยนทั<งชุด 

คุณสมศักดิ> เธียรศรียุกต์ (เลขานุการคณะกรรมการ) : ผมขอเสริมว่าท่านมีความชาํนาญ และมีความรู้

โดยเฉพาะในเรื8องเศรษฐกิจ โดยวตัถุดิบหลกัๆที8ตอ้งใชใ้นการผลิตสินคา้อาหารสัตวใ์นปัจจุบนัเกือบเป็น

สินคา้ Commodities ซึ8 งท่านเองเป็นผูมี้ความรู้และความเชี8ยวชาญในการวเิคราะห์สินคา้ Commodities 

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ : เท่าที8ผมไปประชุมในหลายๆบริษทั จะมีปัญหาคลา้ยๆ กนั คือ กรรมการอิสระ

จะมีความเชี8ยวชาญในธุรกิจของบริษทั จะหาคนมาทดแทนไม่ใช่เรื8องง่าย ส่วนเรื8องระยะเวลานั<น สําคญัใน

ระดบัหนึ8ง ซึ8 งความคุน้เคยในการเขา้มาเป็นกรรมการตรวจสอบ ยอ่มตอ้งมีตั<งแต่เขา้มาแลว้ จะไม่มีความ 

อิสระก็ไม่เชิง  อยากให้ผูถื้อหุ้นมองเรื8อง Agenda ของบริษทัว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติหรือไม่แทนจะดีกว่า 

เช่น  การเพิ8มทุน Private Placement หรือ PP ตั<งราคาที8ทาํใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสียเปรียบหรือไม่ เป็นตน้   

 

โดยที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน ดงันีA  
 

(2) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 

เห็นดว้ย    480,048,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นดว้ย                   750   เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง          780,000     เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 
 

(3) นางสุนนัทา  ศุภผลศิริ 
เห็นดว้ย  480,048,952 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 

ไม่เห็นดว้ย                  750 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง         780,000       เสียง คิดเป็นร้อยละ           - 

 



 

 
 

แผน่ที�..13…..… 

จาํนวน...18…แผน่ 
 

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 ์

 

วาระที- 6   พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการ เพื�อเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทัที�
ไดส้ละเวลาในการร่วมมือกนับริหารงาน เสนอให้จ่ายเงินค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2561  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  480,037,702      เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 
ไม่เห็นดว้ย                  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
งดออกเสียง        792,000       เสียง คิดเป็นร้อยละ           -  

 

 
 



 

 
 

แผน่ที�..14…..… 

จาํนวน...18…แผน่ 
 

วาระที- 7   พจิารณาแต่งตั3งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 

ประธานขอให้ที�ประชุมพิจารณา แต่งตัAงผูส้อบบญัชีคนใหม่ประจาํปี 2561 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 ณฐัวฒิุ        สันติเพช็ร        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5730 และ / หรือ  
(3) นาย ศุภชยั         ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�  3930   
 

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

และพิจารณากาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 850,000 
บาท (ปี 2560 : จาํนวนเงิน 850,000 บาท) และค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลจาํนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 
180,000 บาท (ปี 2560 : จาํนวนเงิน 180,000 บาท)  รวมเป็นเงินทัAงสิAน 1,390,000 บาท (ปี 2560 : รวม
จาํนวนเงินทัAงสิAน  1,390,000 บาท) ซึ� งเท่ากบัปีก่อน ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลว้ 

 
 

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

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามขอ้มูล 
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตัAงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่า
สอบบญัชีประจาํปี 2561 ตามที�ประธานเสนอมา 
 

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันีA  

เห็นดว้ย 480,817,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง          12,000      เสียง คิดเป็นร้อยละ           - 

 



 

 

 
แผน่ที�..15…..… 

จาํนวน...18…แผน่ 
 

วาระที- 8   พจิารณาอนุมัติยกเลกิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 เดิม และให้ใช้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ใหม่แทน 

ประธานแจง้ที�ประชุมทราบวา่ ตามที�หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติไดมี้คาํสั�งที� 21/2560 ลง

วนัที� 4 เมษายน 2560 เรื�องการแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้

ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 จึงเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัยกเลิกขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 30 (เดิม) และใหใ้ชข้อ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 30 (ใหม่) แทน 

ตามขอ้บงัคบัเดิมของบริษทั: กาํหนดไวด้งันีA  

ผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ัAงหมด หรือผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน     ซึ� งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายทัAงหมด   เขา้ชื�อ

กนัทาํหนงัสือพร้อมระบุเหตุผลที�ขอเรียกประชุม ขอใหค้ณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 

เดือน นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

แกไ้ขตามขอ้บงัคบัใหม่ของบริษทั  :  กาํหนดไวด้งันีA  

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ�งหรือหลายคน ซึ� งถือหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของหุน้ที�จาํหน่าย

ไดท้ัAงหมด เขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือ  พร้อมระบุชีAแจงเหตุผลและวตัถุประสงคที์�เรียกประชุมเสนอต่อ

คณะกรรมการ ในกรณีดงักล่าวใหค้ณะกรรมการ จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 45 วนั นบั

แต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้    

2. กรณีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดเวลาตามขอ้ 1.  ผูถื้อหุน้ทัAงหลายซึ�ง

เขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้น ตามที�บงัคบัไว ้จะเรียกประชุมเองก็ได้

ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาขอ้ 1.ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที�

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายและอาํนวยความสะดวกตาม

สมควร  

3. แต่ในกรณีการประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามขอ้ 2. จาํนวนผูถื้อหุน้ที�

เกิดจากการประชุมในครัA งนัAน ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้

ที� 32  ผูถื้อหุน้ที�เรียกใหมี้การประชุมตามขอ้ 2.  ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใหแ้ก่บริษทั 



 

 
 

แผน่ที�..16…..… 

จาํนวน...18…แผน่ 

 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามขอ้มูล 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัยกเลิกขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้30. 

(เดิม) และใหใ้ชข้อ้บงัคบัของบริษทัขอ้30. (ใหม่) แทน ตามเอกสารที�ส่งมาดว้ยหมายเลข 9 ในหนงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ที�ใชเ้ป็นเอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 8 และตามที�

ประธานเสนอมา 
 

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนมากกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันีA  

 

เห็นดว้ย 480,829,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 
ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
งดออกเสียง              0      เสียง คิดเป็นร้อยละ           - 

 

วาระที- 9   พจิารณาเรื-องอื-น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามขอ้มูล 
 

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา : ขอ้ที� 1. อยากเสนอให้บริษทัเลื�อนการประชุมสามญัประจาํปีให้เร็วขึAน ไม่ใช่
สัปดาห์สุดทา้ย  เพราะทาํใหภ้าพพจน์บริษทัดูไม่ดี  ขอ้ที� 2. ท่านประธานวางเป้าหมายการเติบโตในปี 2562 
ไวอ้ยา่งไรทางดา้นใด อาหารสัตวบ์กหรืออาหารสัตวน์ํAา  ขอ้ที� 3. ขอให้อาจารย ์ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ 
ใหมุ้มมองภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 ดว้ยครับ 
ประธาน : ตอบคาํถามที� 1. จะรับเรื�องและพยายามให้เร็วขึAน   คาํถามขอ้ที� 2. บริษทัเราเมื�อเทียบกบัขนาด 
และสินทรัพยข์องบริษทั เรามีเงินสดค่อนขา้งมาก และคิดวา่โอกาสกาํลงัจะมา  Trend ดอกเบีAยกาํลงัจะเป็น
ช่วงขาขึAน ที�มองธุรกิจไวห้ลายตวั แต่ Take ไม่ทนั  และการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัไม่ผิด เพราะ
บางครัA งเมื�อเวลาผ่านไป ธุรกิจที�คิดวา่ดี ก็ไม่ไดดี้อย่างที�เราคิด และบางครัA งสาเหตุที�ไม่ Take เพราะไม่มี
ความสามารถในการควบคุม หรือไม่มีที�ปรึกษา ส่วนเรื�องเป้าหมาย ปีนีA เป็นปีที�ทา้ทายดา้นธุรกิจมาก กาํลงั
ซืAอในระดบัรากหญา้ไม่มี วตัถุดิบราคาขึAน   ยงัไม่รู้วา่อาหารสัตวจ์ะขึAนราคาไดห้รือไม่ อาจจะกระทบดา้น 
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 Margin บา้ง  ซึ� ง Gross Margin  ดา้นอาหารสัตว ์มีเพียงประมาณ 10%   เนื�องจากบริษทัไม่ไดท้าํธุรกิจ
แบบครบวงจร ดงันัAนตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยจึงสูงกวา่บริษทัที�ครบวงจร  ส่วนดา้นราคาขา้วโพดและขา้ว
สาลีเกรดอาหารสัตวใ์นประเทศก็มีแนวโน้มที�สูงขึAนด้วย ทาํให้ตน้ทุนด้านคาร์โบไฮเดรตสูงขึAน แต่สิ� ง
เหล่านีAไม่ไดท้าํใหบ้ริษทัตอ้งขาดทุน เพียงแต่ทา้ทายวา่บริษทัตอ้งปรับตวัอยา่งไร สําหรับคาํถามขอ้ที� 3.ขอ
รบกวนเรียนอาจารย ์รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ เป็นผูใ้หมุ้มมองภาวะเศรษฐกิจในลาํดบัถดัไปครับ 
คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ : เกี�ยวกบัเรื�องการขึAนราคาของวตัถุดิบ ขอสอบถามเรื�องการ Stock วตัถุดิบ 
สามารถใชไ้ดกี้�เดือน 
ประธาน : ถา้เป็นวตัถุดิบที�สามารถเก็บได ้บางครัA งก็เก็บไดน้าน 5-6 เดือน หรืออาจเกินบา้ง เช่น ขา้วโพด 
เพราะเรามีไซโลขนาดใหญ่ เราจะสั�งในช่วงที�ฝ่ายจดัซืAอเห็นวา่เป็นราคาที�ดีและเหมาะสมที�สุด โดยทยอย
สั�งและทางทีมงานมีการติดตามข่าวสารตลอด 
คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ : แนวโนม้การระบาดของโรคกุง้ในปี 2561 
ประธาน : น่าจะดีขึAน โรค EMS นอ้ยลง ส่วนเรื�องอาหารกุง้ของบริษทั เป็นที�น่าพอใจของลูกคา้ แต่เราไม่
ขายมาก เพราะบางครัA งถา้ขายแลว้ตอ้งมีการให้เครดิต และก็ไม่มีอะไรคํAาประกนั ซึ� งอาจจะเกิดหนีA เสียได ้
โดยบริษทัเราถา้ใหเ้ครดิตจะสัAนกวา่บริษทัอื�นประมาณ 30 วนั หรือ 15 วนั แต่บางครัA งเราจะช่วยลูกคา้ที�เกิด
ปัญหามากกวา่ แต่เรามีการตัAงสาํรองหนีA สูญไวด้ว้ย เรื�องโรค EMS เริ�มดีขึAน แต่ในดา้นราคากุง้เองไม่ค่อยดี 
รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์ววิฒัน์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) :  เศรษฐกิจเหมือนกบัมี 2 มุม มุมแรก ถา้
ใหน้กัเศรษฐศาสตร์มองจะมองวา่ดี แต่ถา้คนทั�วไปจะมองวา่ซบเซา เพราะเศรษฐกิจโลกตอนนีA มี
ปรากฏการณ์แปลกอยา่งเรียกวา่ Synchronize Growth  มหาอาํนาจมีอตัราการเติบโตฟืA นขึAนทุกแห่ง อเมริกา 
จีน EU และญี�ปุ่น อยา่งอเมริกา ฟืA นตวัดีขึAน ส่วนหนึ�งมาจากการลดภาษีของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์   
และEU มีการขยายตวัประมาณ 2 - 3%  ญี�ปุ่นอาจขยายตวัไดม้ากกวา่ 1%   มีแต่จีนที�ขยายตวั 6.5% แสดง
วา่อตัราการเจริญเติบโตของตลาดโลกประมาณ 3.9%  การคา้โลกจะเพิ�มขึAน 4.5 - 5% ปีที�แลว้การส่งออกดี
มาก อานิสงส์จากการส่งออก การท่องเที�ยวเกือบ 10%  มาจากตวัแปรที�สาํคญัคือการกระตุน้เศรษฐกิจและ 
ดา้นสาธารณูปโภค ในส่วนของ EEC ซึ� งกลุ่มที�ไดป้ระโยชน์ คือกลุ่มที�ส่งออก วงการหุน้ ก่อสร้าง แต่กลุ่ม
คนทั�วไป ยงัไม่ไดป้ระโยชน์ เพราะหนีAครัวเรือนมากขึAนสูงสุดเป็นอนัดบั 1 หรือ 2 ของอาเซียน  
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ประธานชีAแจงพร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมจนถึงเวลา 16.35 น. 
 

 
 

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระที�เสนอไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมเมื�อเวลา 
16.35 น. จึงค่อยกล่าวปิดประชุม 

 
 

ปิดประชุมเวลา 16.35 น. 
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