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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 

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

 

สถานที,  :  ณ หอ้งคริสตลับอลรูม ชั$น 2 โรงแรมตวนันา 
  เลขที� 80 ถนนสุรวงศ ์แขวงสี�พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

วนัและเวลา  :  ประชุมเมื�อวนัองัคารที� 30 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี2 

1) กรรมการบริษัทที,เข้าร่วมประชุม จาํนวน 8 ท่าน 
1. นายนิพนธ์  ลีละศิธร  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายการุญ  จนัทร์มิ�งพร   กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสุภาพร  จงวลิยัวรรณ   กรรมการผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นางสุนนัทา ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายบุศรินทร์ วนาสวสัดิ=  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 
8. นายสมศกัดิ=  เธียรศรียกุต ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
 

กรรมการที�เขา้ร่วมประชุม จาํนวน 8 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทั$งหมด 9 ท่าน หรือกรรมการที�เขา้ร่วม
ประชุม คิดเป็นร้อยละ 89 ของกรรมการทั$งหมด  
 

2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

1. น.ส.กรองแกว้   ลิมป์กิตติกุล    บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
2. น.ส.ศรุตยา  ฉายาวสิาร บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
    

3) ที,ปรึกษากฎหมาย 

นายจาํนง  จนัทร์ประสิทธิ=   สาํนกังานทนายความ จาํนง จนัทร์ประสิทธิ=  
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4) ผู้ถือหุ้นที,เข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเมื�อวนัที� 29 มีนาคม 2562 ปรากฏจาํนวนผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมทั$งสิ$น 3,540 ราย จากจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายทั$งหมด 922,180,251 หุน้ ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2562 ณ เวลาที�เปิดการประชุมเวลา 14.40 น.  
 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 มีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 77 ราย จาํนวน 
353,983,005 หุน้ และผูถื้อหุ้นรับมอบฉนัทะ 40 ราย จาํนวน 127,686,108 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทั$งสิ$น 117 ราย รวมจาํนวนหุน้ทั$งสิ$น 481,669,113 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 52.23 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่าย
ทั$งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั  
 

ก่อนเริ,มการประชุม 

   เลขานุการบริษทั  ชี$แจงแก่ผูถื้อหุน้วา่ ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับการจดัประชุม
ผูถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้  เพื�อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้บริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ�มวาระประชุม และเสนอชื�อผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ก่อนที�บริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุม     โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัที� www.leepattana.com 

ตั$งแต่วนัที� 2 ตุลาคม 2561 ที�ผา่นมา และไดแ้จง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื�อบุคคลเขา้รับเลือกตั$งเป็นกรรมการเพิ�มเติม 
นอกจากนี$แลว้ทางบริษทัยงัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั$งแต่ วนัที� 28 
มีนาคม 2562 เป็นตน้มา ทั$งนี$ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
 

ก่อนจะเริ,มพจิารณาตามระเบียบวาระการประชุม 

เลขานุการบริษทัฯ ชี$แจงเรื�องการลงคะแนนในวาระต่าง ๆดงันี$  
1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งเสียง ในแต่ละวาระตอ้งผา่นมติที�ประชุมดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระที� 2 เป็นวาระ
เพื�อรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา ไม่ตอ้งมีการลงมติ และในวาระที� 6 
พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผ่านมติที�ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั$งหมดของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุม  
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2. สําหรับผูถื้อหุ้นที�มาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน 
เพื�อใชใ้นกรณีที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนั$น ๆ โดยประธานที�ประชุมจะถามวา่มีผูถื้อ
หุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ$น เพื�อให้เจา้หนา้ที�ไปรับบตัรลงคะแนน 
โดยจะได้นาํคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดอออกเสียงไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั$งหมดของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลลพัธ์ที�ไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในวาระนั$น ๆ 

3.  ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดร้วบรวมคะแนนไวใ้นคอมพิวเตอร์
แลว้ ดงันั$นท่านที�รับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

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

5.  หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือตอ้งการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจดัการชี$ แจง
เพิ�มเติมในประเด็นใด ขอให้แจง้ชื�อ นามสกุล เพื�อจะไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมโดยผูถื้อ
หุน้สามารถซกัถามเมื�อจบการนาํเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื�อพิจารณาครบทุกวาระแลว้ก็ได ้

 

เริ,มการประชุม 

เนื�องจากท่านประธานกรรมการ ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ จึงขอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น มีมติให้
แต่งตั$ง นายนิพนธ์  ลีละศิธร  ในฐานะประธานกรรมการบริหารซึ� งเขา้ร่วมประชุม เป็นประธานในที�
ประชุม (“ประธาน”) และไดก้ล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี$  
 

วาระที, 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื,อวนัที, 27 เมษายน 2561 

ประธานแจง้ที�ประชุมเพื�อรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ซึ� งประชุมเมื�อ
วนัที� 27 เมษายน 2561 ตามที�บริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ก่อนหนา้นี$แลว้ 

 

ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมดงักล่าวตามที�ประธานเสนอมา 
 

โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี$  
เห็นดว้ย 481,652,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

บตัรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
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วาระที, 2    พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

ประธานไดม้อบหมายให้คุณสมศกัดิ=   เธียรศรียุกต ์ เลขานุการคณะกรรมการ รายงานต่อที�ประชุม 
ใหท้ราบถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี สิ$นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี$  

 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ตามงบการเงินรวมสาํหรับปี สิ$นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมี
รายไดจ้ากการขายจาํนวน 2,950 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 376 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
11.31   ตน้ทุนขายจาํนวน 2,640 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 265 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
9.13  บริษทัมีกาํไรขั$นตน้สาํหรับปี 2561 จาํนวน 310 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 111 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 26.36 โดยอตัรากาํไรขั$นตน้สาํหรับปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 10.52 
สาํหรับปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 146 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 9 ลา้นบาท หรือ

นบัเป็นการลดลงร้อยละ 5.81 ค่าใชจ่้ายในการขายจาํนวน 72 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 2 ลา้นบาท หรือคิด

เป็นการลดลงร้อยละ 2.85  ตน้ทุนทางการเงินสาํหรับปี 2561 ไม่เปลี�ยนแปลงจากปีก่อนที� 2 ลา้นบาท 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีนี$จาํนวน 13 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 15 ลา้นบาท ทั$งนี$ เนื�องจากผล

กาํไรที�ลดลงจากปีก่อน 
 

กาํไรสุทธิของบริษทัอยูที่� 84 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 112 ลา้นบาท หรือร้อยละ 57.14 กาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�นในปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิ 8 ลา้นบาท เกิดจากการที�บริษทัมีผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสุทธิภายหลงัหกัผลกระทบภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี แต่ในปี 

2561 บริษทัไม่มีผลกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี 2561 จาํนวน 84 ลา้น

บาท ลดลงจาํนวน 104 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 55.32 ปี 2561 กาํไรต่อหุ้นเท่ากบั 0.09 บาทต่อหุน้ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ร้อยละ 3.21 
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สาํหรับฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 2,894 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อน 101 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.37 ทั$งนี$บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวยีนจาํนวน 2,114 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 73.05 ของสินทรัพยร์วม   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนจาํนวน 780 ลา้นบาท      คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ  26.95 ของสินทรัพยร์วม    โดยอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยข์องบริษทั เท่ากบั 
ร้อยละ 2.86 ลดลงจากปีก่อน ที�มีอตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยอ์ยูที่�ร้อยละ 6.56 

สินทรัพยห์มุนเวยีนจาํนวน 2,114 ลา้นบาท ประกอบไปดว้ย เงินสดและเงินลงทุนระยะสั$น จาํนวน 
1,280 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.50 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน สินคา้คงเหลือ จาํนวน 637 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.14 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน ลูกหนี$การคา้ จาํนวน 182 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 8.62 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน และสินทรัพยห์มุนเวยีนอื�นๆ จาํนวน 6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.30 
ของสินทรัพยห์มุนเวยีน ทั$งนี$อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 10.73 เท่า 
ซึ� งลดลงจากปีก่อน ที�มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 10.81 เท่า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนจาํนวน 780 ลา้นบาท มีจาํนวนที�ลดลงจาก 
ช่วงเวลาเดียวกนัในปีก่อนจาํนวน 1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13 ส่วนประกอบที�สาํคญัของสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนคือ อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน รวมถึงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที�มีจาํนวน 700 ลา้นบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 89.76 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เงินลงทุนจาํนวน 28 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.55 ของ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เพิ�มขึ$นจากปีก่อนจาํนวน 0.07 ลา้นบาท  สินทรัพยอื์�น จาํนวน 52 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 6.69 ของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  

หนี$ สินรวมของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 320 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 9 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.71 ส่วนประกอบสาํคญัของหนี$ สิน ไดแ้ก่ เจา้หนี$การคา้และเจา้หนี$ อื�นจาํนวน 184 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 57.57 ของหนี$ สินรวม มีจาํนวนเพิ�มขึ$นจากปีก่อน 1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการ
ลดลงร้อยละ 0.70 สาํรองผลประโยชน์พนกังานจาํนวน 80 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 25.10 ของหนี$ สินรวม 
มีจาํนวนเพิ�มขึ$นจากปีก่อน 4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.66 หนี$ สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน 38 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.99 ของหนี$ สินรวม มีจาํนวนลดลงจากปีก่อน 6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
12.64 ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจาํนวน 10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของหนี$ สินรวม มีจาํนวนลดลงจากปี
ก่อนจาํนวน 6 ลา้นบาท และหนี$ สินหมุนเวยีนอื�นๆ จาํนวน 3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของหนี$ สินรวม 
อตัราส่วนหนี$ สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับปี 2561 เท่ากบั 0.12 เท่ากบัปีก่อน 
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ส่วนของผูถื้อหุ้นจาํนวน 2,574 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 93 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.47 
องคป์ระกอบของส่วนของผูถื้อหุน้ของประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 922 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 35.82 
ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 681 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.47 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
กาํไรสะสมจาํนวน 716 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.80 ของส่วนของผูถื้อหุ้น โดยมีจาํนวนที�ลดลงจากปี
ก่อนจาํนวน 93 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.55  และองคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน 226 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.77 ของส่วนของผูถื้อหุน้ (ส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาที�ดิน) มีอตัราการจ่ายปันผล
สาํหรับปี 2561 ที�จะขออนุมติัในวาระที� 4 จาํนวน 0.08 บาทต่อหุ้น  ลดลงจากปีก่อนที�มีอตัราการจ่ายปันผล 

เท่ากบั 0.19 บาทต่อหุ้น หรือลดลงร้อยละ 57.89 ในปีนี$ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรของงบการเงิน
เฉพาะกิจการเท่ากบัร้อยละ 93 หรืออตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรของงบการเงินรวมเท่ากบัร้อยละ 90    

สําหรับปี 2561 บริษทัมีกระแสเงินสดเขา้สุทธิจาํนวน 19 ล้านบาท ในขณะที� ปี 2560 บริษทัมี
กระแสเงินออกสุทธิจาํนวน 1 ลา้นบาท โดยมาจาก ปี 2561 กระแสเงินสดเขา้จากการดาํเนินงานจาํนวน 
220 ลา้นบาท ปี 2560 มีจาํนวน 271 ลา้นบาท สําหรับกระแสเงินสดออกจากกิจการลงทุนจาํนวน 24 ลา้น
บาท ในปี 2561 และ จาํนวน 47 ลา้นบาทในปี 2560   ส่วนกระแสเงินสดออกสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จาํนวน 176 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 48 ลา้นบาท จากการจ่ายปันผลในปี 2561  ซึ� งลดลงจากปี 
2560 

สําหรับรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา ท่านผูถื้อหุ้น
สามารถอ่านดูไดจ้ากรายงานประจาํปี 2561 ในหวัขอ้คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน ตามที�บริษทัไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน รวมทั$งไดเ้ผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้
มาแลว้ 
 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น ซกัถามขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 
 

คุณสถาพร ผงันิรันด์ : เนื�องจากเป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงมติ ไม่มีผลต่อการลงมติ ไม่มีการชี$นาํ 
1. หนา้ 10 หนงัสือเชิญประชุม เริ�มการประชุม เนื�องจากท่านประธานไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

จึงขอใหผู้ถื้อหุน้มีมติแต่งตั$ง คุณนิพนธ์ ลีละศิธร เป็นประธาน ขอชี$แนะวา่  Board of Director 
คณะกรรมการบริหาร มีตาํแหน่งรองประธาน ซึ� งตามพรบ.มหาชน รองประธานสามารถทาํหนา้ที�
แทนประธานในที�ประชุมได ้ ไม่ใช่ขอมติ ตอ้งใชค้าํวา่ ที�ประชุมมีมติและรับรองใหคุ้ณนิพนธ์ 
และการเป็นประธานในที�ประชุม ตอ้งเป็นผูถื้อหุน้เท่านั$น 
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2. รายงานประจาํปี หนา้ 10 ลกัษณะประกอบธุรกิจ หวัขอ้ 1 โครงสร้างรายได ้ เรียงจากปี 59, ปี 60 
และ ปี 61 แต่หนา้ 60 ขอ้มูลสาํคญัทางการเงิน เรียงจากปี 61, ปี 60 และ ปี 59 ส่วนใหญ่รายงาน
ผูส้อบบญัชีจะเป็นปี 61, ปี 60 และปี 59 ควรเรียงไปในทางเดียวกนั เพื�อไม่ใหส้ับสน  และเรื�อง
เงินปันผลที�เหลือ 0.08 บาท หรือตวัเลขหลายตวัถดถอยจากปี 59 และปี 60 ตามลาํดบั     ที�ประชุม
ผูถื้อหุน้รับทราบและดาํเนินการแกไ้ขการเรียงลาํดบัปีให้ไปในทางเดียวกนัในปีต่อไป 
- รายไดจ้ากการขาย ลดลงตามลาํดบั และเมื�อไปดูสินทรัพยจ์ากงบผูส้อบบญัชี หนา้ 70 

สินทรัพยร์วม ปี 61 เท่ากบั 2,893 ลา้นบาท แต่รายได ้ 2,900 ลา้นบาท ในดา้น Asset 
Management เปรียบเหมือนมีไขมนัส่วนเกิน สภาพคล่องส่วนเกิน และเงินส่วนที�เหลือนี$  ท่าน
เลขาชี$แจงวา่ไดน้าํเงินไปลงทุน เมื�อมีการ Mark to Market แลว้ ผลที�ไดไ้ม่ดี แต่ถา้เราไปลงที�
กองทุนพื$นฐาน ที�การันตีเงินปันผลถา้ไดใ้นอตัรา 7% ดูแลว้อาจไดไ้ม่คุม้ แต่ถา้คิดวา่มีเงิน
เหลือแนะนาํวา่ซื$อหุ้นคืน (Treasury stock) แลว้ถา้ 2 ปี ไม่สามารถขายคืนได ้ก็ลดทุนลง  และ
ถา้มีอะไรใหม่ๆ ก็ลงทุนกนัใหม่ เป็นการ Exercise หุน้ ซึ� งจะเหมาะสมกวา่ไหม ฝากเอาไว้
พิจารณา และถา้เป็นอยา่งนั$นจะเห็นวา่เงินลงทุนชั�วคราวในงบการเงินรวมประมาณ 1,105 
ลา้นบาท มีจาํนวนมาก ที�ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไรเลย 

- หนา้ขอ้มูลสาํคญัทางการเงิน ขอใหเ้พิ�ม Ratio ที�สาํคญัให้ครบ ถึงแมจ้ะดูไดจ้ากแบบรายงาน
ประจาํปี (แบบ 56-1) แต่ผูถื้อหุน้บางท่านอาจไม่ชาํนาญในการอ่านงบการเงิน แต่เมื�อเห็น 
Ratio จะเขา้ใจถึงสภาพบริษทัปัจจุบนัมากขึ$น เช่น Cash Cycle เก็บเงินกี�วนั, อตัราหมุนเวยีน
สินคา้คงเหลือ, จ่ายหนี$ กี�วนั, ROA, ROE เป็นตน้  
กาํไรขั$นตน้ หนา้ 60 มีการลดลงอยา่งต่อเนื�องจาก 438 ลา้นบาทในปี 2559 เหลือ  420 ลา้น
บาทในปี 2560 และเหลือ  310 ลา้นบาทในปี 2561 ซึ� งเป็นไปตามสภาวะ และลาํบากสาํหรับ
ธุรกิจไม่ครบวงจรอยา่งลีพฒันา แต่มีขอ้สังเกต หลายบริษทัที�ทาํธุรกิจหอ้งเยน็ ไดเ้ปลี�ยนมา
ทาํดา้น Pet Food กาํไรดีมาก ซึ� งหลายปีก่อนเราเคยมีคุยเรื�อง Petto ตอนนี$ดาํเนินการไปถึง
ไหนแลว้ครับ อยากใหบ้ริษทัมีกิจกรรมที�เกี�ยวกบัโครงการต่างๆ เช่น อาหาร Petto และ
โครงการป่าลอ้มเมือง ตอนนี$หลายบริษทัที�ทาํหอ้งเยน็ ทาํอาหารสัตวเ์ลี$ยงส่งยโุรปมี Margin 
สูงมาก 10 กวา่เปอร์เซ็นต ์จากราคาหุน้ 1 บาท ขึ$นมาที� 4 บาท     ดูแลว้อตัรากาํไรขั$นตน้ของ
ลีพฒันาเป็น Down Trend จึงอยากฝากขอ้เสนอแนะต่างๆ เพราะไม่อยากใหอ้ตัรากาํไรขั$นตน้ 
ตอ้งตกมาอยูที่�เลขหลกัเดียว และ เงินปันผลจาก 0.24 เป็น 0.08 แลว้ หวงัวา่ทางบริษทัจะรับ
ไปพิจารณา 
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ประธาน :  เรื�องแรก ฝากเลขานุการคณะกรรมการ  เรื�อง Ratio ช่วยรับดาํเนินการปรับปรุงเพิ�มใหค้รบ ใน
ปีต่อๆไป 

เรื�องที� 2  ไขมนัส่วนเกิน เห็นดว้ยกบัคุณสถาพร แต่ตอ้งชี$แจงวา่ เราพยายามหาทางลดมาตลอด 
แต่เราเห็นวา่ cash ไม่ไดเ้ป็นไขมนั ซึ� งจริงๆ เราเตรียมลงทุนมานาน แต่กลา้ๆ กลวัๆ บางธุรกิจเราพลาด
ไม่ไดล้งทุน แต่บางธุรกิจก็โชคดีที�เราไม่ลงทุน เพราะคนที�ซื$อไป ทาํธุรกิจไม่ได ้ ตอนนี$บริษทัอยากลงทุน 
บางที�เราอยาก Take over แต่เราพยายามหาคาํตอบวา่ที�เขาตอ้งการขายเพราะมีผลกระทบอะไร ทาํไมถึง
อยากขาย แต่อยากใหเ้ป็นธุรกิจที�บริษทัมีความชาํนาญ อาจดูเป็นการ Conservative  หรือหวัอนุรักษ ์ ถา้
สังเกตในหลายบริษทัใหญ่ๆ ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผลประกอบการดี แต่หนี$ เพิ�มขึ$น และเราไม่รู้
สถานการณ์โลกในอนาคต ที�วา่เป็นช่วงดอกเบี$ยขาขึ$น อาจขึ$นไม่แรง แต่ถา้แรง การมีเงินสดในมือเราจะ
เป็นประโยชน์มาก อยา่งอเมริกา ดอกเบี$ยขึ$น แต่ขึ$นไม่มาก สถานการณ์ปัจจุบนั ดอกเบี$ยน่าจะเป็นช่วงขา
ขึ$น หรือทรงๆ แต่ไม่ลงแน่นอน  

เรื�องที� 3 กรณีบริษทัที�ทาํธุรกิจหอ้งเยน็ เคยไดติ้ดต่อกนั บริษทันั$นทาํเกี�ยวกบัห้องเยน็ส่งออก
ปลา ซึ� งมีปลาทูน่า และผลพลอยไดจ้ากเศษปลาทูน่าคือตวัทาํกาํไร แต่ของเราไม่ไดอ้ยูใ่นวงจรปลาทูน่าเลย 
บริษทัของเขาทาํกาํไรนอ้ย แต่ทาํ OEM ใหบ้ริษทัต่างประเทศ ซึ� งคาดวา่บริษทัที�จา้งเขาทาํ OEM นั$น 
Margin สูงมาก เขาเลยลองปรับขึ$นราคา ปรากฏวา่บริษทัลูกคา้ทางโนน้ยงัรับอยู ่ นั�นแสดงวา่ Margin สูง
จริง ราคาหุ้นบริษทันั$นเคยกา้วกระโดด แต่นั�นไม่ไดอ้ยูใ่นวงจรธุรกิจของบริษทัเรา บริษทัเราเป็นอาหาร
สัตวป์ระเภทแหง้ เช่น อาหารสุนขั อาหารแมว แต่ของเขาเป็นอาหารกระป๋อง อาหารเปียก Margin by 
product น่าจะมากกวา่ Main product  

สาํหรับบริษทัเราที�มี Gross Margin ลดลงใน 2 ปีที�ผา่นมา เพราะเรามีปัญหาเรื�องตน้ทุนวตัถุดิบ
ที�สูงขึ$น และกาํลงัซื$อของระดบัรากหญา้ลดลงไปมากในประเทศ  การแข่งขนัอาจเสียเปรียบบา้ง เพราะเรา
ไม่ครบวงจร บริษทัที�ครบวงจร จะมีฟาร์มเอง อาจจะมีใชเ้อง 50-60%  ที�เหลือนาํออกจาํหน่าย แต่ของเรา
ขายตลาดอิสระตั$งแต่ตนัแรก ตน้ทุนผลิตเราจึงสูง และที�ยอดขายลดลง แบ่งเป็น 2 เรื�อง ปีที�แลว้ เรามี OEM 
มากหน่อย บริษทัที�จา้งเราผลิตเครื�องจกัรเขามีปัญหา เขามาจา้งเราผลิต ยอดขายเราจึงเพิ�มขึ$น แต่ไม่สาํคญั
เท่ากบัการแข่งขนัราคาตลาดที�สูงมาก ซึ� งทาํให ้Margin ลดลง ประกอบกบัราคาวตัถุดิบบางตวัก็ราคา 
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สูงขึ$น ฉะนั$น เรื�องไขมนับริษทั จึงไม่ใช่เรื�องเงิน แต่เป็นเรื�องที�ทาํอยา่งไรใหผู้บ้ริหาร พนกังานบริษทั 
ทาํงานเตม็ที� และขณะนี$  AI กาํลงัมา เราไม่อยากลดคน แต่เราจะไม่เพิ�มคน ไขมนัจริงๆ จะเป็นตวัผูบ้ริหาร 

และพนกังานเอง จริงๆ เรื�องงเงินสด ถา้มองในมุม Book value เงินสดมากเกินไป แต่คิดวา่น่าจะมี
ประโยชน์กบับริษทัในอนาคต และเราจะลงทุนมากๆ ก็อยากใหมี้ความเสี�ยงนอ้ยที�สุด ขณะเดียวกนัเรากนั
เงินส่วนหนึ�ง เพื�อใชด้า้นการผลิต เพราะถึงเครื�องจกัรจะยงัใชง้านไดดี้ แต่เมื�อเทียบประสิทธิภาพ กบับริษทั
อื�นๆ เราอาจตอ้งพิจารณาเพื�อเปลี�ยนเครื�องจากบางส่วน และบริษทัไดด้าํเนินการขอ BOI เพื�อขอสิทธิ
ประโยชน์ดา้นภาษี ซึ� งน่าจะดาํเนินการเสร็จภายในปีนี$  
คุณสถาพร ผงันิรันด์ :  ใหค้วามเห็นวา่ กิจการที�เริ�มจากแผนก เมื�อโตก็รวมเป็นบริษทั เมื�อขยายใหญ่โต ก็
แยกเป็นบริษทัยอ่ย เรื�อง M&A เมื�อถึงตอนนี$  ควรรวมไหม กิจการไหนไปดว้ยกนัได ้ อนัไหน Loss เรา
สามารถใชผ้ลประโยชน์ดา้นภาษีไดไ้หม บริษทัไหนที�เราถนดั เราเขา้ไปร่วมไดไ้หม  
ประธาน :  เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา :  เรื�องแรก  เรื�องส่วนเกินจากการประเมินราคาที�ดิน เป็นการประเมินราคาที�ดิน
ทั$งหมดของบริษทั หรือส่วนใดส่วนหนึ�ง ถา้เป็นการประเมินทั$งหมด เป็นการเพิ�มขึ$น ทาํใหสิ้นทรัพย์
เพิ�มขึ$น กาํไรมากขึ$น ซึ� งอาจไม่ถูกตอ้ง แต่ถา้เป็นการประเมินที�ดินบางส่วน ก็ไม่เป็นไร   เรื�องที� 2 เรื�องการ
ตั$งสาํรองพนกังานที�จะเกษียณอาย ุ ไดต้ั$งสาํรองตามกฎหมายเดิมหรือกฎหมายใหม่ กฎหมายใหม่จาํนวน 
400 วนั 
เลขานุการคณะกรรมการ :  คาํถามแรก  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน ตามมาตรฐานบญัชี การตีราคา
ทรัพยสิ์นเพิ�ม เราตอ้งตีราคาที�ดินทั$งหมด และถา้ที�ดินแปลงไหนดอ้ยค่า ตอ้งนาํมาหกักลบกบัที�ดินที�ตีราคา
เพิ�มขึ$น ซึ� งเราซื$อที�ดินมาประมาณ 30 ปีแลว้ ราคาที�ดินยอ่มสูงขึ$น ดงันั$น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที�ดิน 
ไม่มีผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุน แต่จะปรากฏอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ และการประเมินที�ดิน เราจะ
ประเมินทุกๆ 3-5  ปี แต่ถา้มีสัญญาณบ่งชี$วา่ที�ดินแปลงไหนกาํลงัจะดอ้ยค่าหรือราคาลดลง เราตอ้งตีราคา
ใหม่สาํหรับที�ดินแปลงนั$นแน่นอน เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีกาํหนดไว ้ และทางผูส้อบบญัชีก็ตอ้งใหเ้รา
ประเมินราคาที�ดินใหม่แปลงนั$นใหม่ 
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คาํถามที� 2 เรื�องตั$งสาํรองหนี$ สินระยะยาว ของพนกังานที�เกษียณอาย ุ ณ 31 ธนัวาคม 2561 

มีหนี$ สินอยูป่ระมาณ 80 ลา้นบาท ซึ� งในส่วนนี$ยงัไม่ไดป้ระเมินในส่วนของพนกังานที�มีอายงุานเกิน 20 ปี 
ที�จะตอ้งจ่ายตามกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่ที�จาํนวน 400 วนั ซึ� งมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 18 แลว้วา่ ถา้มีกฎหมายประกาศออกมา จะตอ้งมีการตั$งภาระหนี$ สินเพิ�มขึ$นอีกประมาณ 26 ลา้น
บาท ซึ� งกฎหมายประกาศตน้เดือนเมษายนปีนี$  โดยที�บริษทัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยส่์วนใหญ่จะ
บนัทึกภาระหนี$ สินส่วนนี$ในงบการเงินไตรมาสที� 2 ตามประกาศกฎหมายใหม่นี$   

 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติมในวาระนี$  ประธานจึงไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ 
 

สําหรับวาระนี$ ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน เนื�องจากเป็นรายงานผลการดาํเนินงานให้ที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ไดรั้บทราบ 
 

วาระที, 3   พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชี  

                 สิ2นสุด ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2561  
ประธานเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อรับรองงบการเงินของ บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน) 

ประจาํปี 2561 ตามที�ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามขอ้มูล 
 
 

คุณปราโมทย์ ลบิรัตนสกุล : หนา้ 70 งบแสดงฐานะการเงิน  ส่วนของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของ
ตลาดปี 2560 มีจาํนวน 291 ลา้นบาท เหลือ 112 ลา้นบาท ในปี 2561 เพราะอะไร 
เลขานุการคณะกรรมการ :  เนื�องจากเรามีการจาํหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งปี 2561 จาํนวนที�บริษทัมีการ
ลงทุนในระยะสั$น ส่วนหนึ�งเป็นกองทุนรวม ที�เป็นตราสารเงิน และอีกส่วนคือหุ้นที�จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ซึ� งหุน้ที�เราลงทุนมีประมาณ 7-8 ตวั ส่วนใหญ่เป็นหุน้ใน SET100 หรือ SET50 ถา้ช่วงไหนที�
เราขายแลว้มีกาํไร เราจะขาย ตวัไหน Hold ได ้เราก็ยงัตอ้งถือไปอยู ่
ประธาน : ขออธิบายเพิ�มเติมวา่ ตราสารเงิน จริงๆ ก็เหมือนเงินฝาก  นบัวา่เป็นส่วนหนึ�งของการถือเงินสด 
คุณปราโมทย์ ลบิรัตนสกุล : หนา้ 72 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส่วนของรายไดอื้�นเพิ�มขึ$นจาก 12 ลา้นบาท 
เป็น  22 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากอะไร 
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เลขานุการคณะกรรมการ:  ส่วนหนึ� งมาจากการประเมินราคามูลค่ายุติธรรมสินทรัพยชี์วภาพมีมูลค่าเพิ�ม
ขึ$น จากสินคา้กลุ่มเกษตรกรรรม เช่นตน้สัก และพอ่แม่พนัธ์ุสุกร ซึ� งเราตอ้งมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมทุก
ปี ตามมาตรฐานบญัชีเกษตรกรรมเพื�อหา Fair value  
คุณปราโมทย์ ลบิรัตนสกุล : หนา้ 95 หมายเหตุ 11 เรื�องสินทรัพยชี์วภาพ ประเภทสุกร ลูกสุกร สุกรพอ่แม่
พนัธ์ุ และตน้ไม ้ เป็นตน้ บริษทัมีการจดัรายการแยกเป็นสินทรัพยชี์วภาพหมุนเวยีน และไม่หมุนเวยีน 
เพิ�มขึ$นมาก เนื�องจากซื$อเพิ�มขึ$น หรือจากการตีราคาเพิ�มขึ$น 
เลขานุการคณะกรรมการ:  ทั$ง 2 อยา่ง โดยสินทรัพยชี์วภาพ เราจะแยกเป็น 2 ส่วน คือสินทรัพยชี์วภาพ
หมุนเวยีน และสินทรัพยชี์วภาพไม่หมุนเวยีน  อยา่งสินทรัพยชี์วภาพหมุนเวยีน เช่น กุง้ ปลา ซึ� งมีวงจรการ
เลี$ยงและดาํเนินการไดภ้ายใน 1  ปี แต่กรณีสุกร พอ่แม่พนัธ์ุถือเป็นสินทรัพยชี์วภาพไม่หมุนเวยีน เพราะ
เป็นสินทรัพยที์�มีวงจรการเลี$ยงเกิน 1 ปี หรือก่อให้เกิดรายไดเ้กินกวา่ 1 ปี 
คุณปราโมทย์ ลบิรัตนสกุล : แบ่งเป็นประเภทสัตวก์บัตน้ไม ้อยา่งละกี�ลา้นบาท 
เลขานุการคณะกรรมการ : น่าจะใกลเ้คียงกนั แต่อยา่งตน้สัก จะมีการประเมินที�ตอ้งใชเ้ทคนิคทางวชิาการ  
โดยการวดัเส้นรอบวง วา่โตขึ$นเท่าไรในแต่ละปี มีการประเมินเพื�อหา  Fair value ทุกปี และตอ้งมีการ
สาํรวจจาํนวนตน้ที�เหลือในแต่ละสิ$นรอบปีบญัชี 
คุณปราโมทย์ ลบิรัตนสกุล : ปลูกที�ไหน มีกี�ไร่ 
ประธาน : ที�ฟาร์มของเราอยูที่�เพชรบูรณ์ ในส่วนของฟาร์มประมาณเป็นหลกัร้อยโดยมีมากกวา่ร้อยไร่  
คุณสุวจัน์ พนัธ์ุเสือ (ผู้จัดการฝ่ายกจิการฟาร์ม) : ฟาร์มของเรามีที�สระบุรี และเพชรบูรณ์ ในส่วนของ
เพชรบูรณ์ จะมีพื$นที�ปลูกประมาณ 700 กวา่ไร่ เฉพาะส่วนของสักประมาณ 300 ไร่ อายปุระมาณ 20 ปีขึ$นไป 
คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา :  ขอถามเป็นความรู้ ตน้สักที�มีอาย ุ 20ปี ถา้วดัจากระดบัความสูงประมาณ 1.50 
เมตร เส้นรอบวงของตน้สักอยูที่�ประมาณเท่าไร 
คุณสุวจัน์ พนัธ์ุเสือ (ผู้จัดการฝ่ายกจิการฟาร์ม) : ทางบริษทัเรามีโปรแกรมการตรวจนบัทุกปี โดยตรวจนบั
จาํนวนสักที�เหลืออยู ่ ขนาดลาํตน้ ซึ� งเมื�อ 2 ปีที�ผา่นมา เราตรวจนบั 100% และปีต่อๆมาจะมีการสุ่มวดัตน้
สักประมาณ 10%  
คุณสุอรรถ รัตนสมโภชกุล : หมายเหตุขอ้10 สินคา้คงเหลือ ภาชนะบรรจุหีบห่อ มีการปรับลดราคาทุนใน
งบการเงินรวม สาเหตุที�มีการปรับลดราคาทุนเพิ�มขึ$นจาก 1.6 ลา้นบาท เป็น 2.2 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ มี
อะไรเสียหาย ถึงตอ้งปรับลดเพิ�มขึ$น 
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เลขานุการคณะกรรมการ : เป็นการดอ้ยค่าในส่วนของ Packaging เกิดจากการที�มีการออกเบอร์สินคา้
อาหารสู่ตลาดใหม่ๆ การสั�งจะมีเรื�องของจาํนวนขั$นตํ�าของการสั�งซื$อ (Minimum order) ทุกวนันี$ เรามี
ทั$งหมด 4 แบรนด์  ซึ� งตรงนี$ เป็นความเสี�ยงบริษทั ถา้เรามีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ (Launch product) แต่
ตลาดทาํไม่ได ้ ก็จะกลายเป็น stock ที�ไปบรรจุอาหารเบอร์นั$นไม่ได ้ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด 
และฝ่ายโรงงาน พยายามทยอยเอาถุงกลุ่มนี$ไปใช ้ บริษทัไม่อยากใหมี้การสูญเสียหรือมีการสูญเสียนอ้ย
ที�สุด โดยมีการประชุมร่วมกนัเพื�อหาวธีิจดัการ และดว้ยเกณฑม์าตรฐานการควบคุม stock ที�ไม่เคลื�อนไหว
เกินระยะเวลาที�กาํหนด ตอ้งมีการตั$งสาํรองดอ้ยค่าในแต่ละครั$ งมีการทบทวนสินคา้ที�ไม่เคลื�อนไหวมี
ระยะเวลาตามที�กาํหนดอยา่งต่อเนื�อง 
คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา :  ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายไดจ้ากการขาย ยอดรวมมากขึ$น เกิดจากการ
ขายอาหารสัตวบ์ก สัตวน์ํ$า หรือสัตวเ์ลี$ยง 
เลขานุการคณะกรรมการ : เนื�องจากราคาขายต่อตนัของอาหารสัตวแ์ต่ละประเภทไม่เท่ากนั อยา่งอาหาร
สัตวบ์กราคาบาทต่อตนัจะถูกกวา่อาหารสัตวน์ํ$า ซึ� งประกอบดว้ยอาหารกุง้ อาหารปลา ดา้นปริมาณน่าจะ
ใกลเ้คียงกนักบัปีก่อน ส่วนมูลค่าน่าจะสอดคลอ้งกบัปริมาณอยูแ่ลว้ ซึ� งก็มีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัปีก่อนๆ  
ประธาน : งบการเงินรวม ยอดขายลด แต่งบการเงินเฉพาะกิจการเพิ�ม เนื�องจากงบเฉพาะกิจการเนน้อาหาร
สัตวน์ํ$ามากกวา่ แต่เราไม่ครบวงจร ปริมาณอาหารสัตวบ์กมีมากกวา่ ไม่วา่จะเป็นหมู ไก่ ถึงขายได ้margin 
นอ้ยมาก ลูกคา้บางรายเราขายไม่มีกาํไร แต่เพื�อรักษา capacity การผลิตไว ้ ในส่วนของสัตวน์ํ$า ถึงจะขาย
เพิ�มไม่มาก แต่ค่อนขา้งนิ�ง คุณภาพดี แข่งกบัตลาดได ้และที�เราไม่ขายเพิ�ม เพราะไม่อยากตดัราคา ไม่อยาก
มีหนี$ เสีย เรายอมรับวา่ยอดขายตก แต่ลูกคา้ไม่ไดมี้ความมั�นคงทุกราย เราเลยตอ้งระวงัเรื�องการปล่อยหนี$
พอสมควร ซึ� งเรามั�นใจวา่ หนี$ เสียเราไม่มาก 
คุณสุอรรถ รัตนสมโภชกุล: ขอคาํชี$แจงเกี�ยวกบัหลกัทรัพยที์�ไปลงทุนต่างๆ ดว้ยที�เราเป็นบริษทัผลิตอาหาร
สัตว ์ไม่ใช่บริษทัหลกัทรัพย ์ทางบริษทัมีวธีิการคดัเลือกหลกัทรัพยที์�ไปลงทุนอยา่งไร 
 

 

 

 

 



 

 

 
แผน่ที�..13…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 

 

ประธาน : เรากนัเงินไวไ้ม่เกิน 100 ลา้นบาท มีทีมงานและมี Broker ใหค้าํแนะนาํ แต่หุ้นตวัที�เราตอ้งตี
ราคา  Mark to Market เป็นหุ้นตวัเดิมๆ ที�ยงัติดอยู ่1-2 ปี แลว้ แต่ยนืยนับริษทัไม่มีปัญหา ในช่วงแรกๆ เรา
จะ cut loss หลายครั$ งแลว้ แต่ก็ยงัไม่ไดท้าํ ซึ� งถา้มองกลบัไป บางปีเรามีกาํไรจากหุน้ ซึ� งไม่กระทบกบัเงิน
สดของเรา ทางเราเองจะตั$งเกณฑไ์ว ้มีหลายท่านแนะนาํวา่ใหล้งทุนในกองทุน แต่เมื�อเจอภาวะหุน้ที�นิ�ง ไม่
ขึ$น ไม่ลง เลยตดัสินใจไม่ทาํอะไรมาก แต่แนวโนม้ปีหนา้ น่าจะมีเหตุการณ์ที�ตอ้งระวงัมากขึ$น จึงอยาก 
conservative ไวก่้อน ส่วนใหญ่จาํนวนเงินพนักวา่ลา้นบาทที�เรามีนาํไปลงทุนในตั}วเงินมากกวา่  

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติมในวาระนี$  
 

ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงิน สาํหรับรอบปีบญัชีสิ$นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี$  

 

เห็นดว้ย  481,625,613 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง         43,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

บตัรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

 
 

วาระที, 4    พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน  

                  ประจําปี 2561 

ประธานขอเสนอที�ประชุมจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 
(“แปดสตางค”์) โดยจดัสรรจากผลการดาํเนินงาน  สาํหรับงวดระยะเวลาตั$งแต่วนัที�  1  มกราคม  2561  ถึง
วนัที�  31 ธนัวาคม 2561  รวมเป็นเงินปันผลจ่าย  73,774,420.08 บาท  ซึ� งคิดเป็นประมาณร้อยละ 93 ของ
กาํไรสุทธิตามงบกาํไรเฉพาะกิจการ หรือประมาณร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดย
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที� 17 พฤษภาคม 2562 ซึ� งมีรายละเอียดการจดัสรรกาํไรจากผลการ
ดาํเนินงานแยกตามส่วนงาน ดงันี$  
 

 

 



 

 

 
แผน่ที�…14…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 

 

ส่วนที�  1   จดัสรรกาํไรจากกิจการที�ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิโดยจ่ายใน
อตัราหุน้ละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 36,887,210.04 บาท  โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลใน
ส่วนนี$จะตอ้งถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย และผูไ้ดรั้บเงินปันผลที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บ
เครดิตภาษีจากเงินปันผลเท่ากบัเงินปันผลคูณ 1/4 ตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

ส่วนที� 2   จดัสรรกาํไรจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาํไรที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็น 

รายได ้   เพื�อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 

36,887,210.04  บาท โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลในส่วนนี$   จะตอ้งถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายและ

ผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามขอ้มูล 
 

 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติมในวาระนี$  ประธานจึงแจง้ที�ประชุมลงมติรับรอง ดงันี$  
เห็นดว้ย 481,669,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

บตัรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

 

วาระที, 5  พจิารณาแต่งตั2งกรรมการใหม่แทนกรรมการที,ต้องออกตามวาระ 
ประธานแจง้ที�ประชุมใหท้ราบวา่ เนื�องจากในปีนี$ มีกรรมการที�ครบวาระตอ้งออกจากตาํแหน่ง

กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 และมีกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ตอ้งออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัในปีนี$
ไดแ้ก่ 

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

ในการประชุมครั$ งนี$  บริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอชื�อผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมที�จะ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ ก่อนที�บริษทัจะส่งหนงัสือนดัประชุม บริษทัยงัไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง
บริษทัตั$งแต่วนัที� 2 ตุลาคม 2561 แต่ก็ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อให้พิจารณาแต่งตั$งเป็น
กรรมการ 

 

 



 

 

แผน่ที�..15…..… 
จาํนวน...20…แผน่ 

 

เพื�อใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ประธานจึงขออนุญาตเชิญกรรมการ
ที�ออกตามวาระซึ�งอยูใ่นห้องประชุมนี$  คือ นายนิพนธ์ ลีละศิธร, พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์และ  นายสมศกัดิ=  
เธียรศรียกุต ์ ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชั�วคราว   จนกวา่การลงคะแนนแต่งตั$งกรรมการใหม่จะเสร็จสิ$น
ในระหวา่งการลงคะแนนแต่งตั$งเพื�อความเป็นอิสระในการลงคะแนน และขอเรียนเชิญให ้ รศ.ดร.สมชาย 
ภคภาสน์ววิฒัน์ เป็นประธานการประชุมชั�วคราวในวาระนี$  

 

เมื�อกรรมการออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั$ ง
กรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลง เนื�องจากการออกตามที�ครบวาระ และขอเสนอให้แต่งตั$ง
กรรมการทั$ง 3 ท่าน ตามประวติัของกรรมการแต่ละท่านที�ไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมให้กลบั
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�งตามลาํดบัตามรายชื�อดงันี$  

 

โดยที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน ดงันี$  

 

(1) นายนิพนธ์  ลีละศิธร   

เห็นดว้ย 481,669,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

บตัรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

 

คุณสถาพร ผงันิรันด์ : เสนอแนะนาํวา่ในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 43 ของหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ใน
วาระที� 5 มีการลงคะแนนแบบกรรมการทั$งชุด เพื�อประหยดัเวลา ควรจะนาํเสนอแบบทั$งชุด ถา้มีเสียงคา้น 
ถึงจะนาํเสนอเป็นรายบุคคล ซึ� งจะสะดวกกวา่ไหม และขอใหบ้ริษทันาํไปพิจารณาในครั$ งต่อๆไป 

 

โดยที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน ดงันี$  

 

 

 

 



 

 
 

แผน่ที�..16…..… 
จาํนวน...20…แผน่ 

 

(2)  พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์

เห็นดว้ย 481,668,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    750 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

บตัรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 
 

(3) นายสมศกัดิ=  เธียรศรียกุต ์
เห็นดว้ย 481,669,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

  บตัรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

 
หลงัจากที�กรรมการ ไดรั้บมติการแต่งตั$งจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ ประธานชั�วคราวที�ประชุม จึงได้

เรียนเชิญกรรมการที�ออกจากหอ้งประชุมกลบัเขา้ร่วมประชุมในวาระอื�น ๆ ต่อไป 

 

ประธานจึงแจง้รายชื�อคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนทั$งสิ$น 9 ท่าน ดงันี$  
(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 2562  ให้แก่
คณะกรรมการบริษทัทั$งคณะเป็นจาํนวนเงิน 1,200,000.-บาท โดยให้คณะกรรมการบริหารของบริษทัทาํ
หนา้ที�ดาํเนินการจดัสรรใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผน่ที�..17…..… 
จาํนวน...20…แผน่ 

 
พร้อมทั$งขอให้พิจารณาจ่ายค่าเบี$ 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 ดงันี$  

 

เห็นดว้ย 481,660,571 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย              8,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

บตัรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

 

วาระที, 7   พจิารณาแต่งตั2งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 

ประธานขอใหที้�ประชุมพิจารณา แต่งตั$งผูส้อบบญัชีคนใหม่ประจาํปี 2562  แทนผูส้อบบญัชีคนเดิม
ที�ตอ้งออกตามวาระ ขอเสนอแต่งตั$งผูส้อบบญัชี คือ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายชื�อผูส้อบบญัชี
คนใดคนหนึ�ง ดงันี$  

(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 ้ 

 
 
 



 

 
 

แผน่ที�..18…..… 
จาํนวน...20…แผน่ 

 
และพิจารณากาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 900,000 

บาท (ปี 2561 : จาํนวนเงิน 850,000 บาท) และค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลจาํนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 
180,000 บาท (ปี 2561 : จาํนวนเงิน 180,000 บาท)  รวมเป็นเงินทั$งสิ$น 1,440,000 บาท (ปี 2561 : รวม
จาํนวนเงินทั$งสิ$น  1,390,000 บาท) ตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลว้ 

 
 

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

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามขอ้มูล 

 

คุณปราโมทย์ ลบิรัตนสกุล  : ขอเหตุผลที�ขึ$นค่าสอบบญัชี 
ประธาน : จริงๆแลว้ ค่าสอบบญัชีเท่าเดิมมา 2 ปีแลว้ ปีนี$ขอขึ$นราคา แต่เป็นจาํนวนไม่มาก ซึ� งเราได้
ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ และเมื�อเทียบกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอื�นแลว้ ราคาก็ไม่สูงเกินไป 
คุณปราโมทย์ ลบิรัตนสกุล  : ปีนี$ มีมาตรฐานการบญัชีอะไรเพิ�มเติมไหม 
คุณกรองแก้ว ลมิป์กติติกุล    (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) : โดยปกติค่าสอบบญัชี เราคิดจากจาํนวนชั�วโมงที�
ใชใ้นการตรวจสอบ โดยจ่ายใหก้บัทีมงานทั$งหมด โดยดูจากปริมาณงานที�ทาํ และอตัราเงินเดือนที�ตอ้ง
ปรับใหพ้นกังาน ฉะนั$น ในทุกๆปี หรือบางปี เราอาจจะตอ้งขอปรับค่าตรวจสอบบญัชีขึ$นบา้ง ที�ถามปีนี$ มี
ปรับมาตรฐานการบญัชีบา้งไหม ขอตอบวา่มีปรับบา้ง แต่ไม่ไดมี้ลกระทบต่อบริษทัมากนกั จึงไม่ใช่
เหตุผลหลกัในการขอขึ$นค่าตรวจสอบบญัชี 
คุณปราโมทย์ ลบิรัตนสกุล  : กรณีที�เรามีรายไดต่้างประเทศ จาก พม่า ลาว เวยีดนาม มาเลเซีย ทาง EY 
ตรวจสอบดว้ยไหม 
ประธาน : ขอตอบแทน ส่วนหนึ�งเป็นการเปิด L/C  อีกส่วนเป็นการขายผา่นนายหนา้โดยตรงที�ชายแดน
แลว้รับเอาไปขายต่อซึ�งขายเป็นเงินบาท ฉะนั$นทาง EY ไม่จาํเป็นตอ้งไปตรวจสอบบริษทัที�เป็นลูกคา้ของ
บริษทัในต่างประเทศ 
 

 

 



 

 

 
แผน่ที�..19…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 

 

คุณสถาพร ผงันิรันด์ : ขอเสนอความคิดเห็น ทางลีพฒันาคงไม่สามารถบอกลูกคา้ไดว้า่ เราขายอาหารเพื�อ
ไปขึ$นเงินเดือนพนกังาน ขึ$นค่าสอบบญัชี ไม่ใช่เหตุผล อีกเรื�องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีเรื�องเกี�ยวกบั
กรรมการตรวจสอบ เรามีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมในส่วนกรรมการตรวจสอบ และเชื�อวา่ทางลีพฒันา มีระบบการ
ควบคุมภายในที�ดี ดงันั$น การขึ$นค่าสอบบญัชี เราน่าจะมีการปรึกษากบัสภาวชิาชีพบญัชี เรื�องการโคด้
จาํนวนชั�วโมง ประมาณการจาํนวนชั�วโมง และถา้ลีพฒันาใชจ้าํนวนชั�วโมงมากกวา่ประมาณการไว ้ เราก็
ตอ้งจ่ายเพิ�ม และก็ตอ้งกลบัมาถามที�กรรมการตรวจสอบวา่ เกิดอะไรขึ$น แต่ถา้จาํนวนชั�วโมงลดลง ก็น่าจะ
ลดตาม ในส่วนฝ่ายผลิตเองก็พยายามลดตน้ทุน ในส่วนของกรรมการตรวจสอบเองก็ตอ้ง Perform เพราะ
บริษทัตอ้งพยายามลดตน้ทุนในทุกส่วน ขอเสนอวา่ ถา้ลดจาํนวนชั�วโมงลงได ้ ลดค่าสอบบญัชีลงได ้ ก็
ค่าใชจ่้ายที�ตอ้งจ่ายเพิ�มไปพฒันาบุคลากรฝ่ายบญัชีของลีพฒันาเอง ในส่วนของผูถื้อหุน้ คงไม่สามารถไป
รับผดิชอบเงินเดือนของผูส้อบบญัชีตั$งแต่ Junior ถึง Partner ได ้ ในตวัผูส้อบบญัชีเองมีความรู้
ความสามารถ ก็น่าจะพฒันาการทาํงานใหช้ั�วโมงนอ้ยลงได ้ เพราะเราไม่เคยเปลี�ยนผูส้อบบญัชี ความ
ชาํนาญในงานน่าจะมีมากพอ ที�จะทาํงานไดเ้ร็วขึ$น ในส่วนของรายงานผูส้อบบญัชี มาจากสภาวชิาชีพก็
เป็นรูปแบบที�อา้งวา่มาจากมาตรฐานต่างประเทศเป็นภาษาองักฤษ ซึ� งคาํที�ใชไ้ม่สามารถสื�อสารใหช้ดัเจน
ได ้ เพราะแปลมาจากภาษาองักฤษอยา่งตรงตวั รายงานประจาํปี เป็นอดีต แต่ผูส้อบบญัชีจะ review 
ประมาณการปี 2562 ในส่วนของคณะกรรมการบริษทั ควรจะมีประมาณการ Direction ของธุรกิจ ผูถื้อหุ้น
รู้จกั PE Forward เป็นสิทธิ= ของผูถื้อหุน้ที�จะตอ้งรู้วา่กิจการจะเป็นอยา่งไรจากบริษทัเอง ชี$แจง Trend 
Growth ในปีนั$นแลว้ดูวา่ทาํไดไ้หม ถา้ผูส้อบบญัชีเองในขณะมาเสนอค่าสอบบญัชีน่าจะมีการประมาณ
ชั�วโมง กี�ระดบั แลว้ถึง ณ ตอนนั$น ใชช้ั�วโมงครบไหม ใชน้อ้ยลงไหม เป็นตน้ 
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) :  ผมชื�นชอบผูถื้อหุน้แบบนี$  เพราะจะ
ไม่เกิดการปะทะ ทาํใหรู้้วา่มีคนมองเราอยู ่ หนา้ที�ของ Audit Committee คือ การเป็นตวักลางระหวา่งผูถื้อ
หุน้รายใหญ่และรายยอ่ย  บริหารดุลยภาพ บางเรื�องเป็นหนา้ที�ของเขา เราไปกา้วก่ายไม่ได ้แต่ตอ้งจดักรอบ 
เรื�องนี$ก็เช่นเดียวกนั ถา้ผมเป็นผูถื้อหุน้ ผมก็สงสัยวา่ทาํไมจ่ายมาก แต่ในการเจรจา จะมีหลายฝ่าย และมี
เหตุผลประกอบหลายอยา่ง 1.เงิน  2.อาํนาจต่อรอง และ 3.คุณภาพที�เขามี บางทีเราอาจไดร้าคาที�ถูกกวา่ แต่
ก็อาจมีคาํถามวา่ทาํไมเราไม่จา้งบริษทันี$  บางครั$ งเราตอ้งยอมเพื�อการยอมรับเรื�องคุณภาพของเขา 

 

 
 



 

 
 

แผน่ที�..20…..… 
จาํนวน...20…แผน่ 

 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั$งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่า
สอบบญัชีประจาํปี 2562 ตามที�ประธานเสนอมา 

 

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี$  

เห็นดว้ย 481,615,071 เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.99 

ไม่เห็นดว้ย            54,042 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.01 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

บตัรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

 

วาระที, 8   พจิารณาเรื,องอื,น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามขอ้มูล 

 

ประธานชี$แจงพร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมจนถึงเวลา 16.30 น. 
 

 

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระที�เสนอไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมเมื�อเวลา 
16.35 น. จึงค่อยกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 16.35 น. 
 

    
                    ลงชื�อ...............................................................................ประธานกรรมการบริหาร 
                                                  (นายนิพนธ์ ลีละศิธร) 
                                                      ประธานที�ประชุม 

 

นายสมศกัดิ=  เธียรศรียกุต ์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
 


