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�"	#$���&��$        : ก�������������������������	!�"3�)���
���� 2557 4(�
�(�0'����*����)%* 28 ��3��� 2557 
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ก�� 
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/���	"��H��$.��#ก/����������4(� &����&�� 115 #$���&�� 
116 #�/	5�����!����&"!�"3�)�����
��ก�( 5.C.2535 -6�ก���ก��!�"3�)
0	4(��%�&".���������&/�)%*��������������
����������
�����5�*�5"
��6������&".�-��'	�%' 
-�����E���	-6�ก���ก��  : ��E���-�������&".��
/���	"��H��$���
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ก��)%*4(���!ก���/	���"�ก��$	)��)%*4(���!�ก����<�3%�	"�4(��"&"!�--$ :(�
/��.���&������$� 
0.07 !�)  -"(��N��	"��H��$
/��
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/�� #$�����������)%*��N�!�--$,���(�
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�(���ก��4�
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��6��/��ก����	)%*������
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�%$�ก36�&��	���� �5�*���!ก��5"
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���.(���������*���������	!�"3�) 
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&��#��/	ก���ก����	!�"3�)&/�4��%ก������0*	  
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���ก�!ก����	!�"3�).���)%*�/���� ก���F"!�&"	��#$�-�����!�"(��!��	ก���ก�� :(����%�!�)%�!���	�"	ก�!,��ก"

������&���ก���.�����<)�(%��ก�!!�"3�)����.ก$��-%�	ก�!!�"3�) #$����	�"	�����$-/�&�!#)�ก���ก��#$����!�"���
��	!�"3�)
()��!%�� G0*	
�()���0'�:(�&$�(�$�ก)��5�>#�/	����)C4)� 
-�����E���	-6�ก���ก��  : ��E���-��5"
��6�ก����(-/�&�!#)�ก���ก��.��#ก/-6�ก���ก����N�-/�!�����E

ก���ก��)�'	-6�
�����  1,200,000 !�)   #$�-/��!%'�������������!ก��������-6�ก���ก��&��
��!:(�
/����N�
���4&����  ���,��ก���ก��&��
��!4(���!
�����  25,000 !�)&/�4&����  #$�ก���ก��&��
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���� 2558 #$����E��/� !�"3�) �����ก	�� �%��� 
��ก�( ��N������ก	����!!���%)%*�%-����/����*���� �%�$	��(% �%
!�-$�ก�)%*�5%�	5� �%-������ -��������� ��ก
�ก�%'4(�5"
��6�
������	"�-/���!!���% ������!�� 2558 G0*	�%-���
�������ก�!��!��&ก����!!���% 
0	4(�.��-�����E�����#��&/�-6�ก���ก��!�"3�) �5�*�5"
��6�����.��)%*������
����������.�ก��5"
��6�#&/	&�'	�����!!���%#$�-/���!!���%���
���� 2558      :(�5"
��6�#&/	&�'	�����!!���% 
�ก!�"3�) 
�����ก	�� �%��� 
��ก�( ��N������!!���%��	!�"3�) :(��%�����*������!!���% -�� ��	���ก��	#ก��   $"��Rก"&&"ก�$  �����!
!���%��!�����&�$�)%* 5874  #$�/�������6�	-> 5��&��	3> �����!!���%��!�����&�$�)%*   3315 #$�/����  ���C�<���  
�H�����;:�    �����!!���%��!�����&�$�)%* 3930 

)�'	�%'  �����!!���%)%*4(���!ก��������*�(�	ก$/�� 4�/�%-������5��,>  #$�/�����/��4(���%�ก�!!�"3�) !�"3�)�/�� 
!�"3�)�/�� ���!�"��� �������������.��/ �������)%*�%-����ก%*�����	ก�!!�--$(�	ก$/�� 
0	�%-�����N��"����5%�	5�.�ก��
&��
��! #$�#�(	-�����E�&/�	!ก���	"���	!�"3�) 
-�����E���	-6�ก���ก��  : ��E���-��#&/	&�'	.��!�"3�) �����ก	�� �%��� 
��ก�( :(���	���ก��	#ก��  $"��Rก"&&"ก�$   
�����!!���%��!�����&�$�)%* 5874  #$�/�������6�	-> 5��&��	3> �����!!���%��!�����&�$�)%*   3315  #$�/����  ���
C�<���  �H�����;:�    �����!!���%��!�����&�$�)%* 3930 ��N������!!���%��	!�"3�).���!�� 2558 :(�ก����(-/���!
!���%��N�
������	"� 600,000 !�)  (�� 2557 : 
������	"� 590,000 !�)) #$�-/���!)��	!ก���	"�����/�	ก�$
����� 
3 4&����D $� 180,000 !�) (�� 2557 : 
������	"� 170,000 !�))  �����N��	"�)�'	�"'� 1,140,000 !�) (�� 2557 : 
�����
�	"� 1,100,000 !�)) &��)%*-6�ก���ก��&��
��!��E���!#$�� 
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������������������
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���� "-  :  � ����������������  ������������ 
  �!"��� 54 $��%&���'� �"��%����(�� �")*���+ก ก�&��������-� 
.�/!�0.!�  :  .�(/&���0���+��+������� 28 ��3��� 2557 ��!� 14.30 �. 
 

�"���01���2.����	
�*��"3 

1) ก���ก������  "-01���2.����	
� ����� 7 ���� 
1. �������7�  !�!('�7�  .�(7��ก���ก��*������!(ก���ก���8��+9ก�� 
2. ���ก��&:  �+����������   ���ก���ก���8��+9ก�� 
3. ���%&;���  ����!+�����   �8�/���ก���ก���8��+9ก�� 
4. �'.9�.%�/��   ;-;�%�����+<��   .�(7��-�(ก���ก��)���%�* 
5. ���*&'������ ���%�+%9�= ก���ก����%�(�!(ก���ก��)���%�* 
6. ���%&�+���    '&;�!'��� ก���ก����%�(�!(ก���ก��)���%�* 
7. �!.).�.�9�'� ������� ก���ก����%�(  

 

2) ��������	"����
��% 

���%��ก����ก��  !��.?ก�))�ก&!  *��3+� %��+ก��� ����� ��ก+9  
   (�9��-0� *��3+� %��+ก��� ����%�� ���9� �+� ��ก+9) 

 

3)  "-��6ก��ก7���� 

�������  �+����.�(%��7�=  %��+ก�������-��� ���� �+����.�(%��7�= 
 

4) �������
�� "-01�����	
� 

� �+�.B9%�&9�(�*����+กก�� ���&�� ��0���+���� 31 ����-� 2557 .��กC������8�$0��&�������%��7��"������
.�(/&��+D�%�D� 4,076 ��� ��ก������&�������������+D���9 922,180,251 �&�� F�ก��.�(/&�%��+:�8�$0�
�&��.�(��.G 2557 � ��!�����.B9ก��.�(/&���!� 14.45 �. ���8�$0��&����.�(/&�9���)�����!( 9��+*
��*H+��(�"������.�(/&� 361 ��� ���������&���+D�%�D� 483,592,371 �&�� -�9�.J�����!( 52.44 "��
������&�������������+D���9 -�*�.J���-�.�(/&�)��"��*+�-+**��3+�  
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ก2��0��-�ก�����	
� 

�!"��&ก�� K  /�D����ก��8�$0��&����� )��������ก��ก�ก+*98�!ก��ก�����9�%���+*ก���+9.�(/&��8�$0�
�&�� 9�-��L�$L�%��7�"���8�$0��&�� ��0��F����-��� .���F%�!()���%�*M9� *��3+��L�M9��.B9 �ก�%F���8�$0�
�&����%��7��%����������(.�(/&� �!(�%��/0���8���-&�%�*+)�����(%�����(9���)������ก���ก��ก������
*��3+��(%����+�%0��/�:.�(/&�  9�������������N*MO)�"��*��3+���� www.leepattana.com )+D��)��+���� 1 
�P'��ก��� 2556 ��������� �!(M9�����"���8!9+�ก!��������(**"���%��"��)!�9�!+ก��+�������.�(��'
M�� �)�M�����8�$0��&������F9�%�����(��0��%��/0��*&--!�"���+*�!0�ก)+D��.J�ก���ก��������)�� ��ก��ก��D
�!�����*��3+��+�M9����������ก%��ก��.�(/&��8�$0��&��*���N*MO)�"��*��3+� )+D��)� �+���� 1 ��3��� 2557 
�.J�)���� �+D���D��0��F���8�$0��&��M9�����!�'Lก3�"���8!!�������ก����+�.�(/&� 
 

ก2����0��-�#����'�%����0�"��.���ก�����	
� 
�!"��&ก�� K /�D�����0���ก��!�-(���F����()��� Q9+���D 
1. F�ก����ก�%���!�-(��� �&����L���&�����%�����L���%��� F��)�!(���()��������)����.�(/&�9���

-(����%���"�����ก"���8�$0��&�������.�(/&��!(��ก�%���!�-(��� �ก�������(��� 2 �.J����(
��0���+*���*�!ก��9��������"��*��3+�F���*.G��������� M��)�����ก��!��)� 

2. %���+*�8�$0��&�������.�(/&�9���)���� *��3+�M9��+9�)����*+)�!�-(�����กF���8�$0��&���&ก���� 
��0��F/�F�ก������M����N�9�����0��9��ก�%���F����(�+D� Q  9�.�(7�����.�(/&��($��������8�$0�
�&������F9M����N�9��� ��0��9��ก�%��� "�F���ก�0�"LD� ��0��F�������������M.�+**+)�!�-(��� 
 9��(M9���-(����%���M����N�9����!(�9���ก�%���M.�+ก��ก��ก������%����+D���9"��
�8��"������.�(/&� �!!+�7����M9��(�.J�-(����%��������N�9���F����(�+D� Q 

3. �8�$0��&�������*H+��( �!(��ก�%���!�-(������!�� *��3+�M9���*���-(���M��F�
-������)����!�� 9+��+D���������+*��*H+��(�"������.�(/&�M��)�����ก�%���!�-(�����ก 

 

4. *��3+������.�Lก3�กR������ก %��+ก�������-������� �+����.�(%��7�= ���������)���%�*
ก��!�-(����%��� ��0��F���.J�M.9���-��� .���F% $8ก)���)��กR�����!("��*+�-+**��3+� 
�!(�/�:)+�����8�$0��&�����.J��8�%+��ก)ก����ก��)����+*-(����%��� 2 ����  

5. ��ก�8�$0��&������F9.�(%�-��(O+ก$�� ��0�)���ก��F��-�(ก���ก����0�ST���+9ก��/�D���
������)��F�.�(�9N�F9 "�F������/0�� ���%ก&! ��0���(M9�*+��LกM��F�������ก��.�(/&� 9��8�$0�
�&��%����$O+ก$����0���*ก�����%��F��)�!(���( ��0���0���������-�*�&ก���(�!��กNM9� 
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0��-�ก�����	
� 

��0�����ก����.�(7��ก���ก�� M��%����$�"������.�(/&�M9� �L�"�F�����.�(/&��8�$0��&�� ���)�F��
�)��)+D� �������7� !�!('�7�  F�U��(.�(7��ก���ก��*�����OL���"������.�(/&� �.J�.�(7��F����
.�(/&� ( V.�(7��W ) �!(M9�ก!����.B9.�(/&�)���(�*��*���(9+�)��M.��D 
 

.��� "- 1   #����'������������ก�����	
������������
�� �������� 2556 
.�(7���������.�(/&���0���+*���������ก��.�(/&�%��+:�8�$0��&�� .�(��.G 2556 OL��.�(/&���0��

�+���� 26 ��3��� 2556 )�����*��3+�M9��+9%��F��ก+*�8�$0��&��ก���������D�!�� 
 

���.�(/&���������!�����)��.J���กH+����+*���������ก��.�(/&�9+�ก!���)�����.�(7���%���� 
 

 9����)��+*���9���-(����%���"�����ก"���8�$0��&�������.�(/&� �!(��%��7���ก�%���!�-(��� 
9+���D 

��N�9���  482,894,116 �%���  -�9�.J�����!( 100.00 
M����N�9���   - �%���  -�9�.J�����!(  - 
�9��ก�%���   -   �%���  -�9�.J�����!(  - 
 

.��� "- 2    #����'��� ����!ก��*��0������1������ :������ 2556 
.�(7��M9�������)�����.�(/&� F�����*$L��!ก��9��������"��*��3+�F���*.G*+:/� %�D�%&9 � 

�+���� 31 7+���-� 2556 9+���D 
 

 9��!ก��9��������"��*��3+� )���*ก��������� %���+*.G   %�D�%&9�+����  31 7+���-� 
2556  ��ก�M�%&�7�%�������.J�"���8�$0��&��"��*��3+������  234  !���*��   OL����0������*ก+*��9�(�(��!�
�9���ก+�"��.Gก�����ก�M�%&�7�  ����� 265 !���*�� ��0���ก�M�!9!������ 31 !���*�� -�9�.J�ก��
!9!�.�(�������!( 12 %���)&����!ก��9��������%���+*.G��D!9!�  ��0�������ก.X��+��!+ก-0��+)��ก�M�
"+D�)����ก7&�ก���!�)�����%+)��!9!� ��0������*ก+*��9�(�(��!��9���ก+�"��.Gก���  �.J��!����ก���M9�
��กก��"�������%+)���D�F�%���"�������ก&��!9!� ��0������*ก+*��9�(�(��!��9���ก+�"��.Gก��� �+D���D��
%���)&��ก �-�(*�9ก&��)��9��� (Early Mortality Syndrome ��0� EMS) ��F��.�����ก���!�D��ก&��F�

.�(��'!9!��������ก 
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%���+*���!(����9ก�����-��(���!ก��9��������"��*��3+�F���*.G��������� �����8�$0��&��
%����$����98M9���ก������.�(��.G 2556 F��+�"��-��7�*���!(ก�����-��(��U��(ก�������!(�!ก��
9�������� )�����*��3+�M9��+9%���8��ก��8�$0��&���&ก����  9��������������N*MO)�"��*��3+�!����������!�� 
 

.�(7���.B9 �ก�%F���8�$0��&�� O+ก$��"���8!�!ก��9��������"��*��3+�F���*.G��������� 
 

;
'< =�	� ����0����#� :  7&�ก��"��*��3+�98�!��  margin -���"���)��.�(��� 4-6 % �������������(
�)กM!��"�����7&�ก���0�� ������/�� `����ก&��  ��0�����%����$��������M9��!(�����ก�M�F�7&�ก�� �����%+)��
����"�9�����ก���.J�%���F�:� "���%��กN-0����)���&�����+����"LD�!� $��*��3+���ก��"���M.�!�D��ก&�� กN
%����$�(�!+ก;��(�!(%���� margin M9�%8�ก��� $����ก������������+*7&�ก����DM�� 
���=�� : ����(*��3+�M����� �*��a��%+)�� กN�!�M����-�*����  OL���.J�"��9���"���������%���.���*  F�
%���"��%+)���D� ก���!�D��ก&�� กN���+D�9��!(M��9� ��-����%������ก  -����ก�M�กNก�M���ก -����"�9�&�กN�(
"�9�&���+ก  9��H��(F�/�����D!8ก-��*�����"����� !��&��!�D��ก&�� 10 *�� )�� 10 *�� �)�*�����!��&�
�!�D��ก&�� 10 *�� $����9 3 *�� กN�+���ก�M� ����(��-�ก&����� )����D���������98Q ��8� �)�����(M���� �)�$����
 �ก�% ��0����-�9������98�!M9�����Q �������(��  ����($��%+��ก)��ก*��3+�F�:��!�� �*���-�����!�D��ก&��
���.�(%*-���%���N�����Q M��F/�*��3+�F�:��� �)��(�.J��8��!�D������!Nก���ก!�������ก+���� 98�!��� �.J�
�**-��*-�+� ����(���ก���!�D��ก&��-���"���98�!��ก ��0���ก&���.J���0��� sensitive ��.X:�� �(��.X:��)��
�+*ก&��"��  ก�����&)%��ก�������Q �+D���ก  )�����F��+ก �!()����Sf�)�9)�� %���+*��0��� margin "��
�����%+)���+D� .X:��"�����M��M9�������0��� margin )�� �)����������0�������(�������9"��M9������M�
��กก���  ����(������������M9� margin �(9+*��D ���กN��F��!�� F�/�����D��-��+)$&9�*�����กQ )�������+*
������ก�(�* �)��(��/��������-��+)$&9�*!� -8��"��กN�()+9��-����0��ก+� กN�(M9�ก�M��)�M����ก $��%+��ก)98 
)+D��)��.B9*��3+��� �*���M�����;��(�'�3Uก���(�.J������M� ���)�������+*��������%+)�� *����$��M��M9�
��-�*���� M��M9��.J�M.)��%;��(�'�3Uก�� 9���� �����F�/���������������ก�(�*��0��� �-ก&�� �)�M��
ก�(�*��ก��0����'�3Uก��"��.�(��'  ����������(�.J�!+ก3�(��D-�+* M�����*���)�*)��-�$��M��-�+*  
;
'��0ก"��%� ��!"#$�� :  "�%�*$��F� Annual Report ���� 8 ���*�ก.�(�;������%+)��.G 2556 ก+*.G 
2557  M�����*����������9��0��.!��-�+* �.J�)�����.���*����*.�(���ก��F/������%+)��;��F�.�(��' 
.G 2556  ก+*.G 2557  ��9��0��.!��-�+* -���(�.J�.G 2555 �.���*����*ก+* 2556 ��0�M��-�+* 
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0!1��
ก�� ? /!�����*ก��@A����	" : .G����%9�$8ก)����!�� �.J�)+��!"�������ก%��-��8��!�)�����%+)��
M�� ����(�����0�����ก�����.�����ก��F/������ก&��!9!�  ��0�����ก����.�(7��M9�/�D����ก����ก+*��0���
 �- EMS �!�� ��F��.�����ก��F/������ก&��!9!�M.��ก 

;
'��0ก"��%� ��!"#$�� :  �)�"�(��D�.J��90����3��� 2557 �(���*��9�+D�.GM9������M� ����(�.J�.G 
2555 ก+*.G 2556 ��กก���-�+* 

0!1��
ก�� ? /!�����*ก��@A����	" : )+��!".G 2557 �.J�)+��!".�(���ก��-�+* )��)+��!"F�)����.G��D
!9!���ก.G 2556 ��ก.�(��� 44% 
���=�� : .G)��M.���*��3+��(�(*& ����.J�ก��-�9ก���� OL���.J�)+��!"��ก%��-��8��!�)�����%+)��M�� 

 

��0��M�����8�$0��&��O+ก$��������)��F����(��D .�(7���L�M9�����)�����.�(/&���� 
 

%���+*���(��DM��)�����ก�%���!�-(��� ��0�����ก�.J��������!ก��9��������F�����.�(/&��8�$0�
�&��M9��+*���* 
 

.��� "- 3  #����'���
�%���*
!/!���ก��B�1�* 
� �������������	"��3��
* ' .� "- 31 =�.�;� 2556 
.�(7���%�����.�(/&��8�$0��&����0���+*����*ก������"�� *��3+� !��+<���!�);+��� ��ก+9 (���/�) 

.�(��.G 2556 )�����M9��+*ก��)���%�*�!(�+*��� 9��8�%�**+:/��+*��&:�)�!�� 

.�(7���.B9 �ก�%F���8�$0��&�� O+ก$��"���8! 
 

;
'��0ก"��%� ��!"#$�� :  "����ก "������$���������!��&�/+��-���F��*�%9�U��(���ก������ M��
���*����.J�ก��!��&��!+ก��+�����0��"��F/�M��-�+* �!(ก��!��&�F�ก�����D *��3+�)+D�-�(ก���ก��
��0��.!�� ��0��� 9�9�����ก�������M�-�+*  �!("�� 2. F��*ก�M�"�9�&��*N9�%�N� ��9���M9���กก��
"��.G 2556 !9!���ก �)���M�-��F/�����F�ก��"���L�%8�"LD�-�+* 

���=�� : $���.J�����!��&�/+��-����(�.J�����S�ก9���-�+* F�%���-��F/�����F�ก��"�� ����"����ก"LD� ก��
%���%���ก��"��กN������ก"LD� ��0���-��F/�����M��)�������-�+*������������-���"����"����9  �!(���)���
�������"��"+�ก+*)!�9  9���9"���+D�.�(��'�������!9!� �)����)����������+ก3�)!�9M��  
;
'��0ก"��%� ��!"#$�� :  ����!��&�/+��-���F��*�%9�U��(ก������ �� 2 ���ก�� ���ก����ก�.J�
��9����S�ก.�(�� �)����ก��"���!����.J���9�!+ก��+���F�-���)���ก��"��)!�9��D-0��(M�-�+*  
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���=�� : กN-0�ก��!��&�F��&�� ��0��������!��&�F�*��3+����� OL��*��3+�!��&�������!��-�+* -&�
%�'+ก9�= F�U��(�8��+9ก��ST��*+:/�/���/�D���������)��-�+* 
0!1��
ก�� ? /!�����*ก��@A����	" : ����!��&�F��!+ก��+���   ��%�����L�����!��&�F�*��3+��!+ก��+���
�+9ก��ก���&�ก�&�M�� ��0� KTAM �.J��!+ก��+�������.J������!��&� .X��&*+�*��3+�M9��+*�!)�*���
��กก��!��&�F�ก���&���D9��� ��0�����ก�.J�ก���&����-���"�����-����%�������� �.J�ก��*��������F�
�-�0�"��7��-��ก�&�M�� ��ก+9 (���/�) OL��M.!��&�F��+�7*+)��+U*�!  M�����*���)�*)��.�(�9N�
M��-�+* ��0�����8�%�**+:/����(M�/�D���������)��M��-�+* 

���=�� : �����!��&� KTAM  9�ก���ก��!��&��(�(%+D� $��)���ก��!��&�M9�9�ก�*�D�%8�กN)���!��&��(�(
���OL��9�ก����(�(%+D� �+D���D *��3+��($����0��M���กNM9� �)�9�ก�*�D�OL�� KTAM M.!��&��()��ก����!Nก����  
F�%���"��ก��!��&�F��!+ก��+��� F�/����(�(��!��!+�Q M��M9�!��&���ก /��������ก�M�%8� ���กN�("��
��กM.  
 

 

M�����8�$0��&��O+ก$��������)��F����(��D 
 

���.�(/&���������!�����)���&�+)��*9&!�!(�*ก�M�"�9�&� %���+*��*.G*+:/�%�D�%&9 � �+���� 
31 7+���-� 2556 9���-(����%���"�����ก"���8�$0��&�������.�(/&� �!(��%��7���ก�%���!�-(��� 9+���D 

��N�9���  483,232,318 �%���  -�9�.J�����!( 100.00 
M����N�9���   - �%���  -�9�.J�����!(   - 
�9��ก�%���   -  �%���  -�9�.J�����!(   - 

 

.��� "- 4  #����'���
�%�ก���*���ก��B�/!���
�%�ก���2��0����C��! �������!ก��*��0������  

�������� 2556 
.�(7��"��%�����.�(/&���������.X��!.�(��.G 2556 F���ก��8�$0��&�� F��+)���&��!( 0.22 *�� 9�

�+9%����ก�!ก��9��������  %���+*��9�(�(��!�)+D��)��+����  1  �ก��-�  2556  $L��+����  31 7+���-� 

2556  ����.J�����.X��!����   202,879,655.22  *��  OL��-�9�.J�.�(�������!(  93  "��ก�M�%&�7�  )��

�*ก�M��H��(ก��ก��  9�ก���9��������.X��!F��+��&7��� 21 �P3;�-� 2557 OL�������!(����9ก��

�+9%��ก�M���ก�!ก��9����������ก)��%������ 9+���D 
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�����...15����� 

 
%������ 1    �+9%��ก�M���กก��ก�����M9��+*ก��%���%���ก��!��&����M9��+*�ก����;�3�����M9���)�*&--!  9�

���� F��+)���&��!( 0.12 *��  -�9�.J�����.X��!���������  110,661,630.12 *��   9��8�M9��+*
����.X��!F�%�����D �(M9��+*ก���ก����;�3�����M9��+ก � ������� 

%������ 2    �+9%��ก�M���ก����.X��!��0�����%����*��ก�M����M9��+*�ก����M��)����������-�����.J�
���M9���0���%��;�3�����M9���)�*&--!  9�����F��+)���&��!( 0.05 *�� ����.J�����.X��!����
����� 46,109,012.55 *��  9��8�M9��+*����.X��!%�����D �()���$8ก�+ก;�3� � ������� 

%������ 3    �+9%��ก�M���กก��ก��OL��M9��+*!9������+)��;�3�����M9���)�*&--!%���+*ก�M�%&�7�F��+)��

����!(    50 "���+)��.ก)�  (������ก�+)��;�3�����!( 10 "��ก�M�%&�7�) F��+)���&��!( 0.03 

*�� -�9�.J�����.X��!��������� 27,665,407.53 *��  9��8��+*����.X��!F�%�����D  �()���$8ก

�+ก;�3�����M9��+ก � ��������!(�8�M9��+*����.X��!����.J�*&--!7���9��(M9��+*�-�9�);�3���ก

����.X��!����ก+*����.X��!-8� 1/9 )����)�� 47 �������.�(��!�+3R�ก� 

%������ 4   �+9%��ก�M���กก��ก�����)����%��;�3�����M9���)�*&--!F��+)������!(  20 "��ก�M�%&�7�  9�����

F��+)���&��!( 0.02 *�� -�9�.J�����.X��!��������� 18,443,605.02 *��  9��8�M9��+*����.X�

�!F�%�����D�()���$8ก�+ก;�3�����M9��+ก � ������� �!(�8�M9��+*����.X��!����.J�*&--!7���9��(

M9��+*�-�9�);�3���ก����.X��!����ก+*����.X��!-8�   1/4         )����)�� 47 ���     ����

.�(��!�+3R�ก� 

 

.�(7���.B9 �ก�%F���8�$0��&�� O+ก$��"���8! 
;
'��0ก"��%� ��!"#$�� :  ก�M�*+)�%���%������M9��+*�ก����;�3� ��*+)�%���%���H*+*F9����+�F/�%��7����;�3�M9� 
���=�� : �����!(����9��ก -&�%�'+ก9�=/���/�D��� 9���-�+* 

0!1��
ก�� ? /!�����*ก��@A����	" : *+)�%���%���"��������!��H*+* H*+*����+�%����$F/�%��7�.�( �/��
���;�3�������%&9�(%�D�%&9F�.G 2561 %�����กH*+*��L���(%�D�%&9.G 2558 -�+* 

 

��0��M�����8�$0��&��O+ก$��������)��F����(��D .�(7���L��������.�(/&�!��)��+*��� 9+���D 
��N�9���  483,333,198 �%���  -�9�.J�����!( 99.98 
M����N�9���   -  �%���  -�9�.J�����!(    - 
�9��ก�%���           80,000  �%���  -�9�.J�����!(   0.02 

 



 

 
�������..8�..� 
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.��� "- 5  #����'�/%2�%3�ก���ก��:��2/ �ก���ก�� "-%�����ก%��.��� 
.�(7���������.�(/&�F�����*��� ��0�����กF�.G��D��ก���ก�����-�*���()�����ก��ก)������

ก���ก������� 1 F� 3 �!(��ก���ก������� 3 ���� )�����ก)�����()��"��*+�-+*"��*��3+�F�.G��D 
M9��ก� 

1.�����%��7�= !�!('�7�     2.���%&;���  ����!+�����    �!( 3.���*&'������  ���%�+%9�= 
 

�!(ก��.�(/&�F�-�+D���D *��3+��+�M9��.B9 �ก�%F���8�$0��&����%��7��%��/0���8������-&�%�*+)�����(%�
����(9���)������ก���ก��!������� ก������*��3+��(%����+�%0��+9.�(/&� �!(*��3+�M9��������F�
��N*MO)�"��*��3+�)+D��)��+���� 1 �P'��ก��� 2556 �)�กNM�����8�$0��&������F9�%��/0��*&--!��0��F���������
�)��)+D��.J�ก���ก�� 

 

��0��F��*��3+���ก��.C�*+)�)���!+กก��ก�ก+*98�!ก��ก�����9� .�(7���L�"���&:�)�/�:ก���ก�����
��ก)�����(OL����8�F�����.�(/&���D -0� ���%&;���  ����!+����� �!(���*&'������  ���%�+%9�=  ��ก��ก
����.�(/&��.J�ก��/+��-��� �!(��*����F�� ���%�'+ก9�= �7���'���&ก)� �!"��&ก�����.�(/&� �.J�
�8�9�����ก��.�(/&����/+��-��� �H��(F����(��0��� ก���)��)+D�ก���ก��F������ก���ก���������!� 

 

��0��ก���ก����ก��ก����.�(/&��!�� �!"��&ก�����.�(/&��L�"�F�����.�(/&���������)��)+D� 
ก���ก��F������)������ก���ก���������!� ��0�����กก����ก)�����-�*���( �!("��%��F���)��)+D� 
ก���ก���+D� 3 ���� )��.�(�+)�"��ก���ก���)�!(�������M9���*�������ก+*��+�%0��/�:.�(/&�F��ก!+* 
�"����9���)������ก���ก��*��3+�)��M.��ก���(��L��)��!�9+*)�����/0��9+���D 

 

 9����.�(/&����)���&�+)�9���-(����%���"�����ก"���8�$0��&�������.�(/&� �!(��%��7���ก�%��� 
!�-(��� 9+���D 
 

1. �����%��7�= !�!('�7� ()������/.�(7��ก���ก��) 
��N�9���  483,413,698 �%���  -�9�.J�����!(  100.00 
M����N�9���   -  �%���  -�9�.J�����!(   - 
�9��ก�%���   -  �%���  -�9�.J�����!(   - 

2. ���%&;���  ����!+����� ()������ / ก���ก���8�/���ก���ก���8��+9ก��) 
��N�9���  483,236,498 �%���  -�9�.J�����!( 99.96 
M����N�9���   -  �%���  -�9�.J�����!(   - 
�9��ก�%���         215,500 �%���  -�9�.J�����!(  0.04 



 

 
�������..9�..� 

�����...15����� 
 

3. ���*&'������  ���%�+%9�= ( )������ / ก���ก����%�(�!(ก���ก��)���%�* ) 
��N�9���  482,947,998 �%���  -�9�.J�����!( 99.90 
M����N�9���   -  �%���  -�9�.J�����!(   - 
�9��ก�%���         504,000  �%���  -�9�.J�����!(  0.10 

 

�!+���ก���ก���ก���+D� 2 ���� M9��+*�)�ก���)��)+D���ก���.�(/&��8�$0��&���!�� �!"��&ก�����.�(/&� �L�
M9�������/�:ก���ก�������ก��ก����.�(/&�ก!+*�"������.�(/&�F����(�0�� Q )��M. 

 

.�(7���L��������/0��-�(ก���ก��*��3+���������+D�%�D� 8 ���� 9+���D 
1. �����%��7�=  !�!('�7�  2. �������7�  !�!('�7� 
3. ���ก��&:  �+����������  4. ���%&;���  ����!+����� 
5. �'. 9�.%�/��  ;-;�%�����+<��  6. ���%&�+���  '&;�!'��� 
7. ���*&'������  ���%�+%9�=  8. �!.).�.�9�'�  ������� 

 

.��� "- 6   #����'���
�%�ก��ก����*;2�%��/ �ก���ก�� 
.�(7���%��F�����������������*����N�ก���ก�� ��0���.J�-��)�*����ก�-�(ก���ก��*��3+����

M9�%!(��!�F�ก�������0�ก+�*�������� �%��F����������-��*����N�ก���ก��.�(��.G 2557  �ก�
-�(ก���ก��*��3+��+D�-�(�.J���������� 1,200,000.-*�� ����ก+*.Gก���  9�F��-�(ก���ก��*�����
"��*��3+����������9�����ก���+9%��F���ก�-�(ก���ก��*��3+�)��M. 

 

������+D�"�F�������������-���*�D�.�(/&� %���+*ก��.�(/&�-�(ก���ก��)���%�*�!(
ก���ก����%�( �����.J����M)���% 9�����.�(7��ก���ก��)���%�*M9��+*����� 25,000 *��)��
M)���%)������ �!(ก���ก��)���%�*�(M9��+*����� 10,000 *��)��M)���%)������ %���ก���ก��
��%�(�(M9��+*����� 8,000 *��)��M)���%)������ 
 

���.�(/&���������!�����)���&�+)�ก������-��)�*���ก���ก��)�����.�(7���%���� 
 9����)���&�+)�9���-(����%���"�����ก"���8�$0��&�������.�(/&� �!(��%��7���ก�%���!�-(��� 

9+���D 
��N�9���  483,451,998 �%���  -�9�.J�����!(  100.00 
M����N�9���   - �%���  -�9�.J�����!(   - 
�9��ก�%���   -  �%���  -�9�.J�����!(   - 
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.��� "- 7   #����'�/%2�%3���������	" /!�ก����*;2������	"�������� 2557 

.�(7��"�F�����.�(/&�������� �)��)+D��8�%�**+:/�-�F���.�(��.G 2557 ����8�%�**+:/�-��9��
���)�����ก)�����( "��%���)��)+D��8�%�**+:/� -0� *��3+� %��+ก��� ����� ��ก+9 ��0� �9��-0� *��3+� 
%��+ก��� ����%�� ���9� �+� ��ก+9 )�����/0���8�%�**+:/�-�F9-���L�� 9+���D 

1. ���%��%&�����  )�����+��ก&!  �8�%�**+:/��+*��&:�)�!"��� 4498 ��0� 
2. ���'&;/+�  .X::��+< �  �8�%�**+:/��+*��&:�)�!"��� 3930 ��0� 
3. ���%��'���;���   ��0D���+�)�ก&!     �8�%�**+:/��+*��&:�)�!"��� 3844 ��0� 
 

F�ก�������8�%�**+:/�9+�ก!���"���)��M��%����$.C�*+)��������M9� F��*��3+� %��+ก��� ����� ��ก+9 
�+9���8�%�**+:/��+*��&:�)�0��"��%��+ก������������)���%�**+:/��!(�%9�-�����N�)���*ก������
"��*��3+�����8�%�**+:/�9+�ก!���M9�  

 

�!(�������ก���9-��%�**+:/�.�(��.G 2557  9�ก���9-��%�**+:/��.J���������� 590,000 
*�� (.G 2556 : ��������� 561,000 *��) �!(-��%�*����*ก�������(�����ก�!����� 3 M)���%Q !( 
170,000 *�� (.G 2556 : ��������� 163,000 *��)  ����.J������+D�%�D� 1,100,000 *�� (.G 2556 : �����
���� 1,050,000 *��) )�����-�(ก���ก��)���%�*��N�/�*�!�� 

 
 

%���+*�8�%�**+:/����M9��+*ก���%��/0��9+�ก!����!(*��3+� %��+ก��� ����� ��ก+9 M����
-���%+��+�7� �!(/��0���%���M9��%��ก+**��3+� / *��3+����� / �8�*����� / �8�$0��&�����F�:� ��0��8�����ก����"���
ก+**&--!9+�ก!��� �+D���D ���%��%&����� )�����+��ก&! �.J��8�%�**+:/��!(!�!���0�/0��F��*ก������"��
*��3+� )+D��)�.G 2553 n 2556 ��� 4 .G  
 

M�����8�$0��&��O+ก$��������)�� ���.�(/&���������!�����)���&�+)��)��)+D��8�%�**+:/� �!(ก���9-��
%�**+:/�.�(��.G 2557 )�����.�(7���%���� 

 9����)���&�+)�9���-(����%���"�����ก"���8�$0��&�������.�(/&� �!(��%��7���ก�%���!�-(��� 
9+���D 

��N�9���  483,451,998 �%���  -�9�.J�����!(  100.00 
M����N�9���   -  �%���  -�9�.J�����!(   - 
�9��ก�%���   -  �%���  -�9�.J�����!(   - 
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.��� "- 8   #����'�0��-����-� E (����") 
.�(7���.B9 �ก�%F���8�$0��&�� O+ก$��"���8! 

;
'.��%�) FกG!.� �.�G) :  �8��+*��*�������ก%��-�%���%����8�!��&�M�� M9�����)������.�(7�����
.�(/&����    ��0�����ก%��-�%���%���%$�*+�ก���ก��*��3+�M�� (IOD) M9�����ก+*;�-��ก/� �+9��
 -��ก������-�)��)���ก���&���)-����+./+��   "������$��*��3+������-���%�F��(�"������ -��ก��
9+�ก!�����0�M��      9� -��ก��9+�ก!����(�.J�ก��%����-����/0���+��F��ก+*�8�!��&�    M�����*���*��3+���
���ก������(9�����ก����0�����D�����M�   
���=�� : "�)�*M9��!��(-�+*  ����Q *��3+����%�F���8��!��-�+* ����(���M���.J�ก����ก!�*�ก"��
*��3+� �!(*��3+����M����ก��.�(�8!�(M�ก+*;�-�+U�!� �!($����กN�.J�ก��.�(�8! 9�*&--!�0�� ���กNM����
%���M9��%�� 9+��+D� �ก�%����(���� -��ก����D M��M9��.J�ก����ก!�*�ก กN��N�9��� $��%���F�:��(��  �)�
��"���&:�)98-��������"��*��3+�  ����()���F/���!��!(*&-!�ก���ก��������M� �!(-���-�9��N�"��
�� ������.J���0������$8ก)��� ��N�9����������ก �!(���9�����(�"������ -��ก��-�+*  
;
'��0ก"��%� ��!"#$�� :   F�.G 2557 -�(ก���ก��*��3+� �(��ก���+<��7&�ก�������M�  �(��ก��!��&�
9���F9������)����0�)����9��กก��ก�����+���0���%+)���D�9�����D�����M�-�+*     
���=�� : ����Q �!�� ���กN������'Lก3� -��ก��F�ก��!��&�  %+��ก)������������%9��8���ก��%�-��    
���M9�'Lก3�7&�ก�����!��������!�� *�������กN�%��9�����O0D�M���+� *�������กN�!�9 �ก�%M.  �!(
*������� /-9����M��O0D�   ����(�.J�7&�ก��������������O0D� �)�$���.J��(M�������M���"��F�F�7&�ก���!��  ���M��
ก!��M.���+D���� -��ก��989� F�/����(�(%+D� ���989�ก+*)+�"��*��3+�  �)��������Q F��(�(������)���-&�
�+�M9�  กN$�������8�F9�8��+ก���.�Lก3����ก������ ��0� FA 9�Q  -��ก��9�Q %����F��*��3+�M9��(-�+* 
"�(�9���ก+���0�����ก���M��M9���-�*���� ���M��M9�a��%+)�� ��9"������L��)�* )������ก  ������������
$�������M�-��F/�����ก��"�����%8�"LD�  ���)�����-��F/����� ���������ก����)!�9*��%���F��ก+*!8ก-��*��
��������M."��)��   ��กQ -�9���M������($8ก)��� ��M�*��3+��L�"�����M��M9� �)���9�����ก��M.%+ก�(�(
��L�� กN��N�/������ก��)!�9��ก"LD� "�(�9���ก+�-���)���ก��"��!8ก-����-����!�ก�!�� ��0���ก��
!��&��+D� ��������)!�9F�/��� 5-6 .G���������)+D��)����������%9��!0�    ���������(!��&������ $���.J�
7&�ก�����!��&��(�(���9���0��(�(ก!��9�  %��)������*��3+�9�Q   OL��)���F/�����M����ก�ก��M. F/�����%+ก%��
�+�!��� ก8�7��-��%+ก�+�!���   M��F/���0�����ก%���+**��3+�!��+<��F�ก�������"�%���/0��ก+*7��-���!( 
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���-�9��� M���ก��%��%+.9���  ���)������)!�9F�.�(��'"���*���*��� ����(�����ก��"�������%+)��  
"���*������กN-���"����(�� �ก�%��)!�9�����M9�  ��-�$��������)��M��-�+*  
;
'.�&� �
�;
'��0���� :  �� 3 -�$���(�����$��-�(   -�$����ก   )+D��)�)��.G����-��+)$&9�*�����"LD���ก 
������!ก�(�**���M�� ��N���ก�����MO !�����  
2. ��-������%+)��)+D��)�)��.G�.J������M�  
3. ���กF�������8�*�����/�����9;��*��3+����F���ก 2-3 .G"�������  -�9����(�.J������M� 
���=�� :  -�$����ก  ���M����.X:��%���+*ก���กN*�+)$&9�*F�MO ! ��0�����ก�����MO !�กN*�+)$&9�*�����
-����&�����!0���F�ก���+9�กN* 
     -�$��"����� 2  ��0�����-����M9�.�+*"LD��!Nก����  �)�����Q ก��.�+*��-�"LD�M��M9���8�ก+*��������
�9��� "LD���8�ก+*;��(ก���กN*)&��+)$&9�*"��-8��"�����9��� $��-8��"������"��F�%��� 9�)��ก+*��� �)�F�*��
/��� กN�!���)�ก�����%$��ก����  ��0�����D"LD���8�ก+*�+���(OL���.J���0������)���.�(/&�ก+�F�*��3+�    

�!��-�$����� 3    9�F���ก 2-3 .G"�������  -�M�����(M��.J���0�������9��� �)����)������)+D��)�
�+���D-0���0��� AEC  F�%���"��.�(��'"���*��� �!+���ก AEC �.B9-���"����(/+9��� ����(�"��ก+�M9�M�� 
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กN��M��M9� ��M��M9�����Q  กN����(�%���.���**����0��� �)�-�9���%+ก�+ก;������(/+9"LD�  �����������O0D�
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ขอบงัคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถอืหุน 

 

หมวดที่ 5 การประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 30.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน   เปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  ภายในสี่เดือน   นบั

แตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบรษิทั 
 

               การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลว    ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญผูถือหุน   คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ได  สุดแลวแตจะเห็นสมควร  หรือผูถือหุนรวมกันนบั

จํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดทัง้หมด    หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน  ซึ่งมี

หุนนบัรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบ    ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทัง้หมด    จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด     แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียก

ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดงักลาวดวย    คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน  นับแต

วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน    ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบ

วาระการประชุม  และเรื่องทีจ่ะเสนอตอที่ประชุม    พรอมดวยรายละเอียดพอสมควร  ใหระบใุหชดัเจนวา    เปนเรื่อง

ที่จะเสนอเพื่อทราบ   เพื่ออนุมัติ    หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี   รวมทั้งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว   

และจัดสงใหแกผูถือหุน   และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจด็วันกอนประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม

ในหนงัสือพิมพ  มีกําหนดเวลาติดตอกันสามวันกอนวันประชุม  และไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย 

     สถานที่ที่จะใชประชุมตามวรรคหนึง่ ตองอยูในทองที่อันเปนทีต่ั้งสํานักงานใหญของบริษทั  หรอืจังหวัด

ใกลเคียง หรือทองที่อื่นใดซึ่งคณะกรรมการจะไดกําหนดและแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับแจงวันประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน   ตองมีผูถอืหุนและผูรบัมอบฉันทะจากผูถอืหุน (ถาม)ี  มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา

คน    หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด   และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนหุนทีจ่ําหนายไดทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

   ในกรณีที่ปรากฏวา การประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง  จํานวนผูถอืหุนซึ่ง

มาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนดัเพราะผูถือหุนรองขอ   

การประชุมเปนอนัระงบัไป ถาการประชุมผูถือหุนนัน้มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุม

ใหม     และใหสงหนงัสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจด็วันกอนวันประชุมในการประชุมครั้งหลงันี้ไมบงัคบั

วาจะตองครบองคประชุม 
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ขอ 33. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

  (1) ในกรณีปกติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน     ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถามี

คะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  (2) ในกรณีดังตอไปนี้  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุม   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคญัใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเปนของบริษทั 

(ค) การทํา  แกไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษทัทั้งหมด     หรือบางสวน 

ที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ

แบงกําไรขาดทนุกัน 

 

ขอ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุม แสดงถงึกิจการของบริษทัทีค่ณะกรรมการ

ของบรษิัทไดจดัการไปในรอบปที่ผานมา    

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล  และบญัชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาจัดสรรเงนิกําไร  และอนุมัติการจายเงินปนผล 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาตอบแทนประจําป 

(6) กิจการอื่น ๆ 
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ขอมูลประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระที่ 5  และเสนอใหผูถือหุนแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 
ชื่อ – นามสกุล (1) นายการุญ  จันทรมิ่งพร   
อายุ 

สัญชาติ 

73 ป 

ไทย 

การศึกษา ปริญญาตร ีสาขา  Animal Husbandry ประเทศไตหวัน 

ประสบการณ 

ป 2530 – ปจจบุัน 

ป 2530 – ปจจุบัน 

ป 2547 – ปจจุบัน 

 

 

 

- กรรมการบริหารรองกรรมการผูจัดการ  บรษิัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)  

- กรรมการบริหารรองกรรมการผูจัดการ  บรษิัท ลีพัฒนาอาหารสัตว จํากัด 

- กรรมการบริหารรองกรรมการผูจัดการ  บรษิัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จํากัด 

 

การถือหุน ถือหุนสามัญ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ  จํานวน  197,539 หุน  ( ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2557 ) 

ขอพพิาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ  5 ป  ที่ผานมา 

การเขารวมประชุม ในรอบป พ.ศ. 2557  เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน  5  ครั้ง  จาก  5  ครั้ง 

 
ชื่อ – นามสกุล (2) รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 
อายุ 69 ป 

สัญชาติ ไทย 

การศึกษา ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยมาดริด  ประเทศสเปน 

ประสบการณ 

ป 2537 – ปจจุบัน 

ป 2542 – ปจจุบัน 

ป 2551– ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

- กรรมการอิสระ บริษัท ลพีัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

- นักวิชาการอิสระทางดานเศรษฐกิจและการเมือง 

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษิัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

- อาจารยสอนพเิศษ ม.ธรรมศาสตร,จฬุาลงกรณ, เกษตรศาสตร และอ่ืนๆ 

- กรรมการอิสระ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ บรษิัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษิัท อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลชิชิ่ง จํากัด (มหาชน) 

การถือหุน ถือหุนสามัญ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ  จํานวน  -  หุน  (ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2557) 

ขอพพิาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ  5 ป  ที่ผานมา 

การเขารวมประชุม ในรอบป พ.ศ. 2557  เขารวมประชุมคณะกรรมการ  5 ครั้ง  จาก  5  ครั้ง 

 

ชื่อ – นามสกุล (3) นางสุนันทา  ศุภผลศิร ิ 
อายุ 57  ป 

สัญชาติ ไทย 

การศึกษา ปริญญาตร ีสาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ 

ป 2527 – ปจจุบัน 

ป 2533 – ปจจุบัน 

ป 2537 – ปจจุบัน 

ป 2542 – ปจจุบัน 

 

 

- กรรมการ บรษิัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)  

- กรรมการผูจัดการ  บรษิัท เลเธอรมายน จํากัด 

- กรรมการอิสระ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

 

 

การถือหุน ถือหุนสามัญ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ  จํานวน  1,185,000 หุน  ( ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2557 ) 

ขอพพิาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ  5 ป  ที่ผานมา 

การเขารวมประชุม ในรอบป พ.ศ. 2557   เขารวมประชุมคณะกรรมการจาํนวน  4 ครั้ง  จาก  5  ครั้ง 
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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ  การลงทะเบียน  การแสดงเอกสารเขารวมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2558 

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่  28  เมษายน  2558  เวลา  14.30 น. 
 

การมอบฉันทะ  บริษทัไดจดัสงหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไวซึ่งเปนแบบที่ละเอียด

และชัดเจนมาใหผูถือหุน  หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้ 

โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะตามแนบ  โดยหนังสือมอบฉนัทะดงักลาวนี้ตองนํามามอบตอเลขานุการ

ของคณะกรรมการของบรษิัท ฯ กอนเริ่มการประชุม   
 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม  บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะ และเปดรบัลงทะเบียน  ตั้งแตเวลา 

13.30 น. เปนตนไป ณ หองราชมณเฑียร  โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54  ถนนสุรวงศ  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 
 

ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้กอนเขารวมประชมุ (แลวแตกรณ)ี 
 

1. ผูถือหุนที่เปนบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง  ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรปูถายของผูถอืหุน  และ

ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตวัประชาชน  ใบขับขี่  หรือหนังสอืเดินทาง 

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน

และลงลายมือช่ือ     ผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตนและผูมอบ

ฉันทะไดลงชื่อรบัรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
 

2. ผูถือหุนที่เปนนิตบิคุคล 

2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชมุดวยตนเอง 

(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน    

นิติบคุคลและมขีอความแสดงใหเห็นวา ผูแทนนิติบคุคลซ่ึงเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบคุคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ

ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรบัมอบฉันทะ 
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(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติบิุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคลและมีขอความแสดงใหเหน็วาผูแทนนติิบคุคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการ

แทนนิตบิุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 

 

3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรอืเปนนิติบคุคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

ใหนําความในขอ 1. และขอ 2.  มาใชบังคบัโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซ่ึงมิไดมสีัญชาติไทยหรือซึ่ง

เปนนิติบคุคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ  แลวแตกรณี  ทั้งนี้ภายใตบังคับตอไปนี ้

(ก) หนังสือรับรองการเปนนิตบิุคคลนั้น อาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศทีน่ิตบิุคคลนั้นตัง้อยู 

หรือโดยเจาหนาที่ของนิตบิุคคลนั้นก็ได  ทั้งนีจ้ะตองมรีายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุคล  ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ

ผูกพันนิติบคุคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ  ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

(ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจดัทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนติิ

บุคคลนั้นรบัรองความถูกตองของคําแปล 

 

 
 

การออกเสียงลงคะแนน  มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

1.  การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของทีป่ระชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการออกเสียงลงคะแนนนั้น

จะกระทําดวยวิธีใด  ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ 

2.  ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

3.   กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง  ประธาน ฯ จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระโดยจะสอบถามทีป่ระชุมวา

มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย   หรือมีความเห็นเปนประการอื่น  หรืองดออกเสียง   หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย  

หรือมีความเห็นเปนประการอื่น  หรืองดออกเสียง  เจาหนาทีข่องบริษทั ฯ จะรบับัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ยกมือเพื่อลงมติ

ดังกลาว  และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในทีป่ระชุมมีมตอินุมตัิตามที่เสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาลงมติ 

4. กรณีที่ผูถือหุนมอบฉนัทะใหมาประชุมแทน  ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระทีผู่ถือหุนไดออกเสียงลงคะแนน     

ไวในหนังสือมอบฉันทะ  ที่ผูเขาประชุมไดยื่นตอเจาหนาทีข่องบรษิัท ฯ   ในตอนลงทะเบียนเปนคะแนนเสยีงที่ใชนบัเปนมติ

ที่ประชุม 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

(Affix 20 Baht duty stamp) 
 

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

        เขียนที ่  

      Written at    

    วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

   Date   Month   Year  

          

 (1)  ขาพเจา  สัญชาติ  อยูบานเลขที ่  ถนน   

 I / We  Nationality  Address Road  

ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
Tambol / Khwaeng  Amphur / khet Province Postal Code  
    

 (2)  เปนผูถือหุนของบรษิทั                        ลีพัฒนาผลิตภณัฑ จํากัด (มหาชน)    

  being a shareholder of   LEE  FEED  MILL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED.  

โดยถือหุนจํานวนทัง้สิ้นรวม  หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง  ดังนี ้
holding shares at the total amount of  share and have the right to vote equal to votes 

                          หุนสามัญ  หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
                    ordinary share  share and have the right to vote equal to votes 

                          หุนบุริมสิทธ ิ  หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
                    preferred share share and have the right to vote equal to votes 

     

               (3)  ขอมอบฉันทะให  / hereby appoint    

 (1)  ชื่อ  อายุ  ป 
Name    Age Years 

อยูบานเลขที ่  ถนน  ตําบล / แขวง  
residing at   Road  Tambol / Khwaeng  

อําเภอ / เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  หรือ 
Amphur / Khet  Province  Postal Code or 

 

(2)  ชื่อ  อายุ  ป 
Name    Age Years 

อยูบานเลขที ่  ถนน  ตําบล / แขวง  
residing at   Road  Tambol / Khwaeng  

อําเภอ / เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  หรือ 
Amphur / Khet  Province  Postal Code Or 
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(3)  ชื่อ  อายุ  ป 
Name    Age Years 

อยูบานเลขที ่  ถนน  ตําบล / แขวง  
Residing at   Road  Tambol / Khwaeng  

อําเภอ / เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  หรือ 
Amphur / Khet  Province  Postal Code or 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ หองราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา  เขต

บางรัก  กรุงเทพมหานคร  หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลาและสถานที่อื่นดวย 
As my sole proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting  on Tuesday, April 28, 2015 

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

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

 วาระที่ 1    เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2557   

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

Meeting for the year 2014.  

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

(B) ใหผูรบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี ้
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที่ 2    เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท  ในรอบป 2557 

Agenda Item 2   To acknowledge the Management Discussion and Analysis for the year 2014. 

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

(B)     ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี ้
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที่ 3    เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

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

for the year 2014 

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

(B )     ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี ้
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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    วาระที่ 4    เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 

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

dividend for the year ended December 31, 2014. 

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

(B)     ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี ้
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
   

 วาระที่ 5   เรื่อง พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

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

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

(B)     ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี ้
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
   To elect director as a whole 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบคุคล 
  To elect each director individually by rotation 

ชื่อกรรมการ  1. นายการุญ  จันทรมิ่งพร 
Name of Director. Mr. Karoon   Chanmingporn  

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
   

ชื่อกรรมการ  2. รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 
Name of Director. Assoc.Prof.Dr.Somjai   Phagaphasvivat 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

ชื่อกรรมการ  3. นางสุนันทา  ศุภผลศิร ิ
Name of Director. Ms.Sununta   Subhapholsiri  

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

 

    วาระที่ 6    เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

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

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

(B)     ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี ้
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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    วาระที่ 7    เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญช ี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

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

for the year 2015. 

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

(B)     ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี ้
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที่ 8    เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 

Agenda Item 14   Any other business (if any). 

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

(B)     ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี ้
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                (5) การลงคะแนนเสียงของผูรบัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถือวาการลง 

คะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
            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)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบคุวามประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม   

ขอเทจ็จริงประการใด ใหผูรบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
         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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           กิจการใดทีผู่รับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรบัมอบฉนัทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบใุน

หนังสือมอบฉนัทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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. 

 

 

ลงชื่อ / Signed  ผูมอบฉันทะ / Proxy Grantor 

(  ) 

   

   

ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy Holder 

(  ) 

   

   

   

   

ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy Holder 

(  ) 

   

   

ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy Holder 

(  ) 
 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

1.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 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.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

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

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ 

มอบฉันทะแบบ 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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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 

  
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ   บริษทั  ลีพัฒนาผลิตภัณฑ  จํากัด  (มหาชน)  
Authorization on behalf of the Shareholder of  Lee Feed Mill Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2558    ในวันอังคารที่  28  เมษายน  2558   เวลา    14.30  น.    ณ   หองราชมณเฑียร    

โรงแรมมณเฑียร  เลขที่  54  ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวันเวลา  และสถานที่อื่นดวย 
 For the Annual General Meeting of  Shareholders for the Year 2015 on Tuesday 28 April 2015  at 2.30 p.m., at the 

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

 

       วาระที่  เรื่อง  

       Agenda Item  Subject : 

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

(B)     ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี ้
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

  

       วาระที่  เรื่อง  

       Agenda Item  Subject : 

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

(B)     ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี ้
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

       วาระที่  เรื่อง  

       Agenda Item  Subject : 

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

(B)     ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี ้
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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       วาระที่  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

       Agenda Item  Subject : Election of Directors (continued) 
 

ชื่อกรรมการ    
Name of Director.   

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

 

ชื่อกรรมการ    
Name of Director.   

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ชื่อกรรมการ    
Name of Director.   

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ชื่อกรรมการ    
Name of Director.   

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ชื่อกรรมการ    
Name of Director.   

       เหน็ดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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