
        

 
 

หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

 วนัที�  27  มนีาคม  2560 

 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจาํปี 2560   

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท ลพีฒันาผลติภัณฑ์ จาํกดั (มหาชน)   

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559     

2.  รายงานประจาํปี 2559  งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
สาํหรับปี สิ&นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2559 ในรูปแบบแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) 

3.  ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนที)เกี)ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

4.  แผนที)สถานที)จดัประชุมผูถื้อหุน้ 

5.  ขอ้มูลประวติัของบุคคลที)ไดรั้บการเสนอชื)อแต่งตั&งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที) 5) 

6.  คาํชี&แจงวธีิการมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที)ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

7.  ขอ้มูลเกี)ยวกบักรรมการอิสระที)เสนอชื)อใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  

และนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

8.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 

  โดยมติคณะกรรมการบริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”)  ครั& งที) 3/2560  เมื)อวนัที) 10  
มีนาคม 2560   ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560  ในวนัศุกร์ที)  28  เมษายน  2560  เวลา 14.30 น.   ณ 
หอ้งราชมณเฑียร  โรงแรมมณเฑียร   เลขที) 54  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสี)พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื)อพิจารณาเรื)อง
ต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี&  
 

1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559   เมื�อวนัที�  29  เมษายน 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัประจาํปี 2559 ไดจ้ดัขึ&นเมื)อวนัที) 29 เมษายน 2559 
ซึ)งบริษทัไดจ้ดัทาํและเผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซดข์องบริษทั (www.leepattana.com) และไดจ้ดัส่งสาํเนา
รายงานการประชุมตามสิ)งที)ส่งมาดว้ย ลาํดบัที) 1 

      ความเห็นของคณะกรรมการ   : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว (ปรากฏตามเอกสารที)ส่งมาดว้ย ลาํดบัที) 1) 
การลงมติ : วาระนี&ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ)งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

      

2.  พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี  2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ปรากฏตามรายงานประจาํปีที)ได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั& งนี&แลว้ (สิ)งที)ส่งมาดว้ย ลาํดบัที) 2) 
ความเห็นของคณะกรรมการ   : เห็นสมควรเสนอผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559  ใหที้)ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ 

การลงมติ : วาระนี&ไม่มีการลงคะแนนเสียง 



        

 
 

หนา้ 2 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 
 

3.  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชีสิ6นสุด ณ วนัที�  31  ธันวาคม  2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : งบการเงินประจาํปีสิ&นสุด ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 ตามที)แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี
ไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ และบริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอก
กล่าวเรียกประชุมครั& งนี&แลว้ (สิ)งที)ส่งมาดว้ยลาํดบัที) 2) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปี
สิ&นสุด ณ วนัที) 31ธนัวาคม  2559    ซึ)งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ 

การลงมติ : วาระนี&ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ)งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

4.  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล  สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะของบริษทั     หลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ    ทุกประเภทที)กฎหมายและบริษทัไดก้าํหนดไว ้ โดยมีเงื)อนไขวา่
การจ่ายเงินปันผลจะขึ&นอยูก่บักระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

เนื)องจากบริษทัมีผลกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบปีบญัชีสิ&นสุด ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวน 233,756,014 บาท และมีกาํไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการที)ยงัไม่ไดจ้ดัสรร จาํนวน 533,491,861 บาท 
บริษทัจึงสามารถเสนอจดัสรรกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมเพื)อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ ตามมาตรา 115 และมาตรา 
116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ทั&งนี&  สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน 
จนกวา่จะไดรั้บการอนุมติัจากที)ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ก่อน คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติใหน้าํเสนอต่อ
ที)ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เพื)อพิจารณาอนุมติัในครั& งนี&  

ขอ้มูลเปรียบเทียบ อตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน ปี 2557 – 2559 

 

การจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน  ปี2557  ปี2558  ปี2559 

เงินปันผล ( บาท / หุน้ )  0.17  0.12     0.24 

อตัราการจ่ายเงินปันผลของกาํไรของบเฉพาะกิจการ (%)  96%  96%       95% 

อตัราการจ่ายเงินปันผลของกาํไรของงบการเงินรวม (%)         86%     76%             87% 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้      ในอตัราหุน้ละ 0.24 

บาทโดยจดัสรรจากผลการดาํเนินงาน  สาํหรับงวดระยะเวลาบญัชีตั&งแต่วนัที)  1  มกราคม  2559  ถึงวนัที)  31 ธนัวาคม 
2559 รวมเป็นเงินปันผลจ่าย   221,323,260.24  บาท  ซึ)งคิดเป็นประมาณร้อยละ  95  ของกาํไรสุทธิ  ตามงบกาํไรเฉพาะ
กิจการ โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที) 18 พฤษภาคม 2560 ซึ)งมีรายละเอียดการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานแยก
ตามส่วนงาน ดงันี&  
 

 

 



        

 
 

หนา้ 3 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

1. จดัสรรกาํไรจากกิจการที)ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนที)ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล โดยจ่ายในอตัรา
หุน้ละ 0.09 บาท  คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน  82,996,222.59 บาท  โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลในส่วนนี&  จะ
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดห้กั ณ ที)จ่าย และผูถื้อหุน้ที)เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

2.  จดัสรรกาํไรจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาํไรที)ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณเป็นรายได ้ เพื)อ
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 92,218,025.10  บาท โดยผู ้
ไดรั้บเงินปันผลในส่วนนี&   จะตอ้งถูกหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที)จ่ายและผูถื้อหุน้ที)เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้
รับเครดิตภาษี 

3. จดัสรรกาํไรจากกิจการที)ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิโดยจ่ายในอตัราหุน้
ละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน 46,109,012.55 บาท  โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลในส่วนนี&จะตอ้งถูก
หกัภาษีเงินไดห้กั ณ ที)จ่าย และผูไ้ดรั้บเงินปันผลที)เป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บเครดิตภาษีจากเงินปันผล
เท่ากบัเงินปันผลคูณ 1/4 ตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

การลงมติ  :  วาระนี&ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ)งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

5.  พจิารณาเลอืกตั6งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ  
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 จะตอ้งออกจากตาํแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี    ซึ)งกรรมการที)ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีนี&  ไดแ้ก่  (1) นายวสิิทธิO   
ลีละศิธร (2)  นางสุภาพร  จงวลิยัวรรณ   และ (3) นายบุศรินทร์  วนาสวสัดิO   

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลที)จะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย)ไดด้าํเนินการพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ  
โดยคดัเลือกบุคคลที)มีคุณสมบติัตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที)
เกี)ยวขอ้งกบัขอ้กาํหนด และพิจารณาถึงความเหมาะสมที)จะเป็นประโยชน์สูงสุดกบับริษทั ตามองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี)ยวชาญในธุรกิจ บริษทัไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื)อบุคคลที)เห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม เพื)อรับการพิจารณาเลือกตั&ง
เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑที์)ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายชื)อเขา้มายงับริษทั 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรเสนอใหที้)ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั&งกรรมการที)ตอ้งพน้ตาํแหน่งตาม
วาระในปีนี&ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ไดแ้ก่ (1) นายวสิิทธิO   ลีละศิธร  (2)  นางสุภาพร  จงวลิยัวรรณ   และ (3) นาย
บุศรินทร์  วนาสวสัดิO  ใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ)ง  
การลงมติ : วาระนี&ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ)งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

6.  พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : บริษทัไดมี้การแต่งตั&งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื)อทาํหนา้ที)ใน
การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และที)ประชุมคณะกรรมการของบริษทัได้ร่วมกันพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษทัในปีที)ผา่นมา การปฏิบติังานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดย 



        

 
 

หนา้ 4 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

เปรียบเทียบอา้งอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกบับริษทัหรือใกลเ้คียงกบับริษทั และอา้งอิงขอ้มูล
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน ซึ)งจดัทาํขึ&นโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นค่าบาํเหน็จ
กรรมการทั&งคณะจาํนวน  1,200,000 บาท   และค่าเบี&ยประชุมสาํหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยจ่ายเป็น
รายไตรมาส  ประธานกรรมการตรวจสอบไดรั้บจาํนวน  30,000 บาทต่อไตรมาส  และกรรมการตรวจสอบไดรั้บท่านละ 
12,000 บาทต่อไตรมาส  ส่วนกรรมการอิสระไดรั้บท่านละ 11,000 บาทต่อไตรมาส 

การลงมติ : วาระนี&ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั&งหมดของผูถื้อหุน้ซึ)งมาประชุม 
 

7.  พจิารณาแต่งตั6งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล        : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหที้)ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
แต่งตั&งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผูส้อบบัญชีของบริษทัและการกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
ประจาํปี 2560 แล้วเห็นว่า บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีที)มีความน่าเชื)อถือ มีผลงานดี มี
บุคลากรที)เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ นอกจากนี& ไดพิ้จารณาจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี สําหรับปี 2560 ซึ) งมีความ
เหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื)อพิจารณาเสนอให้ที)ประชุม
ผูถื้อหุน้ในการพิจารณาแต่งตั&งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560      โดยพิจารณาแต่งตั&งผูส้อบบญัชี จากบริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีรายชื)อผูส้อบบญัชี คือ นางสาวกรองแกว้   ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที) 5874  และ/หรือนายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที)   3315 และ/หรือ  นายศุภชยั  
ปัญญาวฒัโน    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที) 3930 

ทั&งนี&   ผูส้อบบญัชีที)ไดรั้บการเสนอชื)อดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์  และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้)มีความเกี)ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรแต่งตั&งใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดยนางสาวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกลุ   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที) 5874  และ/หรือนายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที)   3315  และ/หรือ  นาย
ศุภชยั  ปัญญาวฒัโน    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที) 3930 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในรอบปี 2560 (ปีที)เสนอ) โดย
กาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 850,000 บาท  (ปี 2559 : จาํนวนเงิน 600,000 บาท) และค่าสอบทานงบการเงิน
ระหวา่งกาลจาํนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 180,000 บาท (ปี 2559 : จาํนวนเงิน 180,000 บาท)  รวมเป็นเงินทั&งสิ&น 1,390,000 

บาท (ปี 2559 : จาํนวนเงิน 1,140,000 บาท) ตามที)คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลว้ ทั&งนี&  ผูส้อบบญัชีดงักล่าวจะ
เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินชองบริษทัเป็นปีที)สาม 
การลงมติ : วาระนี&ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ)งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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8.   พจิารณาเรื�องอื�น ๆ  (ถ้าม)ี 

 

อนึ)ง ทางบริษทัไดปิ้ดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื)อสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  และมี
สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าว  ในวนัที) 28 มีนาคม 2560  (Record Date)   และให้รวบรวมรายชื)อผูถื้อหุ้นตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที)  29  
มีนาคม  2560   

 

เนื)องดว้ยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้พิ)มทางเลือกใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถจดัทาํรายงาน
ประจาํปีในรูปแบบของ CD-ROM ได ้ดงันั&นบริษทัจึงไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM หากผูถื้อหุน้
ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2559 แบบรูปเล่ม     สามารถติดต่อขอรับไดที้)เลขานุการคณะกรรมการ 
บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์ จาํกดั  (มหาชน) เลขที) 33/137 ชั&น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์  ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ โทรศพัท ์: 0-2632–7232 โทรสาร : 0–2632–7245  หรือ ทาง Website : http://www.leepattana.com 

หรือทาง e-mail address : acct@leepattana.com / ir@leepattana.com 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน ไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที)ดงักล่าวขา้งตน้  ทั&งนี&  
หากผูถื้อหุน้ใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื)นหรือกรรมการอิสระท่านใด
ท่านหนึ)งของบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน บริษทัไดเ้สนอกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดงันี& คือ 1) รศ.ดร.สมชาย 
ภคภาสน์ววิฒัน์  และ2) พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์     และโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะตามที)แนบมานี& ใหบ้ริษทัก่อนเริ)มการ
ประชุม จกัเป็นพระคุณยิ)ง 

 

 

 

 

    ขอแสดงความนบัถือ 

                  โดยมติของคณะกรรมการ 
 

 

 

 

                   ( นายนิพนธ์    ลีละศิธร ) 
                    ประธานกรรมการบริหาร    

 และกรรมการผูจ้ดัการ 



 

 
แผน่ที�..1…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 

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

 

สถานที,  :  ณ หอ้งมณเฑียรทิพย ์โรงแรมมณเฑียร 

  เลขที� 54 ถนนสุรวงศ ์แขวงสี�พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

วนัและเวลา  :  ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที� 29 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. 
 

มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี2 
1) กรรมการบริษัทที,เข้าร่วมประชุม จาํนวน 8 ท่าน 

1. นายนิพนธ์  ลีละศิธร  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายการุญ  จนัทร์มิ�งพร   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางสุภาพร  จงวลิยัวรรณ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. รศ.ดร.สมชาย   ภคภาสน์ววิฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายบุศรินทร์ วนาสวสัดิ=   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสุนนัทา ศุภผลศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 
8. นายสมศกัดิ=  เธียรศรียกุต ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  

 

2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นายณฐัวฒิุ สันติเพช็ร  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  
    

3) ที,ปรึกษากฎหมาย 

นายจาํนง  จนัทร์ประสิทธิ=   สาํนกังานทนายความ จาํนง จนัทร์ประสิทธิ=  
 

4) ผู้ถือหุ้นที,เข้าประชุม 

ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น เมื�อวนัที� 1 เมษายน 2559 ปรากฏจาํนวนผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมทัCงสิCน 3,855 ราย จากจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายทัCงหมด 922,180,251 หุน้ ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2559 ณ เวลาที�เปิดการประชุมเวลา 14.45 น. มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและโดยรับ
มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 321 ราย รวมจาํนวนหุน้ทัCงสิCน 496,171,348  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 53.80 ของ
จาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายทัCงหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั  

 



 

 
 

แผน่ที�..2…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 
 

ก่อนเริ,มการประชุม 

เลขานุการ ฯ  ชีC แจงแก่ผูถื้อหุ้นวา่ ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับการจดัประชุมผูถื้อ
หุน้โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น เพื�อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้บริษทัจึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อ
หุ้นมีสิทธิเสนอเพิ�มวาระประชุม และเสนอชื�อผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการก่อนที�
บริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.leepattana.com ตัCงแต่วนัที� 15 
ตุลาคม 2558 ที�ผา่นมา และไดแ้จง้ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื�อบุคคลเขา้รับเลือกตัCงเป็นกรรมการเพิ�มเติม นอกจากนีCแลว้
ทางบริษทัยงัไดเ้ผยแพร่เอกสารการประชุมผูถื้อหุน้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ตัCงแต่ วนัที� 7 เมษายน 2559 เป็น
ตน้มา ทัCงนีC เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
 

ก่อนจะเริ,มพจิารณาตามระเบียบวาระการประชุม 

เลขานุการ ฯ ชีCแจงเรื�องการลงคะแนนในวาระต่าง ๆดงันีC  
1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ�งหุ้นมีเสียงหนึ�งเสียง ในแต่ละวาระตอ้งผา่นมติที�ประชุมดว้ย

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

2. สาํหรับผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง บริษทัไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนแจกให้ผูถื้อหุ้นทุกท่าน 
เพื�อใชใ้นกรณีที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระนัCน ๆ โดยประธานที�ประชุมจะถามวา่มีผูถื้อ
หุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึCน เพื�อให้เจา้หนา้ที�ไปรับบตัรลงคะแนน 
โดยจะไดน้าํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดอออกเสียงไปหักออกจากจาํนวนเสียงทัCงหมดของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผลลพัธ์ที�ไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในวาระนัCน ๆ 

3. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษทัได้รวบรวมคะแนนไวใ้น
คอมพิวเตอร์แลว้ ดงันัCนท่านที�รับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

4. บริษทัมีที�ปรึกษากฎหมายจาก สํานกังานทนายความจาํนง จนัทร์ประสิทธิ=  ทาํหนา้ที�ตรวจสอบ
การลงคะแนนเสียง เพื�อให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั 
และเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้มาเป็นผูส้ังเกตการณ์การตรวจนบัคะแนนเสียง 2 ท่าน  

 



 

 
 

แผน่ที�..3…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 

 

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

 

เริ,มการประชุม 

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

วาระที, 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 

ประธานแจง้ที�ประชุมเพื�อรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ซึ� งประชุมเมื�อ
วนัที� 28 เมษายน 2558 ตามที�บริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ก่อนหนา้นีCแลว้ 

 

ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมดงักล่าวตามที�ประธานเสนอมา 
 

โดยมีมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันีC  

เห็นดว้ย 495,389,777 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

วาระที, 2    พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
ประธานไดร้ายงานต่อที�ประชุม ให้ทราบถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชี สิCนสุด ณ 

วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ดงันีC  
 

ผลการดาํเนินงานของบริษทั ตามงบการเงินรวมสาํหรับปี สิCนสุดวนัที�31 ธนัวาคม 2558 มีกาํไร
สุทธิส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัจาํนวน 150 ลา้นบาท ซึ� งเมื�อเทียบกบังวดระยะเวลาเดียวกนัของปี
ก่อนมีกาํไรสุทธิ จาํนวน 179 ลา้นบาท หรือมีกาํไรลดลงจาํนวน 29 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงประมาณ
ร้อยละ 16.70   

 



 

 
 

แผน่ที�..4…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 

 
สาเหตุที�ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีนีCลดลง เนื�องมาจากปัจจยัหลกัคือกาํไรขัCนตน้จากธุรกิจผลิต

อาหารสัตวล์ดลง เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายอาหารสัตวน์ํCาลดลง เมื�อเทียบกบังวดระยะเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน ทัCงนีC  มีสาเหตุจากโรคระบาดกุง้ (Early Mortality Syndrome : EMS) ทาํใหป้ริมาณการเลีCยงกุง้

ในประเทศลดลง อีกทัCงยงัไดรั้บผลกระทบจากอุตสาหกรรมประมงในประเทศ จากการทาํประมงที�ผดิ

กฎหมาย (IUU Fishing) โดยมาตรการทางการคา้ที�เขม้งวดจาก EU รวมทัCงปัญหาจากเกษตรกรผูเ้ลีCยงปลา

ประสบปัญหาจากปริมาณปลามีมากเกินความตอ้งการของตลาด ทาํใหร้าคาปลามีราคาลดลง และยงัไดรั้บ

ความเสียหายจากปลาตายระหวา่งการเลีCยงดว้ย 

ตามงบกาํไรขาดทุน บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการขายจาํนวน  89  ลา้นบาท  และ  79 ลา้นบาท ในปี  
2558 และ 2557  เพิ�มขึCนจาํนวน 10 ลา้นบาท  ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 2.56 และ 2.08 ของยอดขายตามลาํดบั  
ค่าใชจ่้ายในการขายเพิ�มขึCนส่วนใหญ่ มาจากค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายและการตัCงเผื�อหนีCสงสัยจะสูญ ส่วน
ค่าใชจ่้ายในการบริหารมีจาํนวน 156 ลา้นบาท และ 136 ลา้นบาท ในปี 2558 และ 2557 เพิ�มขึCนจาํนวน 20 
ลา้นบาท ซึ� งคิดเป็นร้อยละ 4.51 และ 3.60 ของยอดขายตามลาํดบั ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ�มขึCนส่วนใหญ่
มาจากการตัCงสาํรองขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึCนจริงจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั�วคราว ณ 
วนัสิCนงวดบญัชีเป็นจาํนวน 18 ลา้นบาท และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 2.22 ลา้นบาท  และ 2.77 
ลา้นบาทในปี 2558 และ 2557 ตามลาํดบั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงเล็กนอ้ย เมื�อเทียบกบัปีก่อน   

สําหรับรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา ท่านผูถื้อหุ้น
สามารถอ่านดูไดจ้ากรายงานประจาํปี 2558 ในหวัขอ้คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน ตามที�บริษทัไดจ้ดัส่งผูแ้ก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน รวมทัCงไดเ้ผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหน้า
มาแลว้ 
 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น ซกัถามขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา 
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติมในวาระนีC  ประธานจึงไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ 
 

สําหรับวาระนีC ไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนน เนื�องจากเป็นรายงานผลการดาํเนินงานให้ที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ไดรั้บทราบ 
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วาระที, 3  พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สําหรับรอบปีบัญชีสิ2นสุด ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2558 
ประธานเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อรับรองงบการเงินของ บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน) 

ประจาํปี 2558 ตามที�ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามขอ้มูล 
 

 

คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ) : ขอสอบถามในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เงิน

ลงทุนชั�วคราวในตราสารทุน อยากทราบวา่มีการลงทุนอยูกี่�หลกัทรัพย ์ คาํถามที� 2 ในงบกระแสเงินสดที�

เขียนว่าซืCออุปกรณ์กบัเงินที�ไดรั้บจากการขายอุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์เดียวกนัหรือไม่อย่างไรครับ ในงบ

กระแสเงินสดในการซืCออุปกรณ์ อยากทราบวา่เป็นอุปกรณ์อะไร รายรับจากการขายอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์

ตวัเดียวกนัหรือไม่  

ประธาน : เรื� องหลกัทรัพยน์ัCนมีไม่มากแต่มีการเปลี�ยนไปเรื�อยๆ และการลงทุนในการซืCอหลกัทรัพยก์็

ไม่ไดม้าก แต่การขาดทุนตอบไดเ้ลยวา่ ปีที�แลว้ถา้เราเทียบกบักองทุนทั�วไปๆ ส่วนใหญ่แลว้ขาดทุน แต่วา่

ผลของการซืCอขายหลกัทรัพยถ์า้มาเทียบกบักองทุนปีนีCก็ใกลเ้คียงกนั  

คุณสมศักดิ@ เธียรศรียุกต์ (กรรมการและเลขานุการฯ) : การซืCออุปกรณ์กบัการขายอุปกรณ์ มีสองกรณี เช่น 

กรณีเป็นรถยนต ์เมื�อการใชง้านครบรอบอายุการใช้งานตอ้งมีการเปลี�ยน ก็ตอ้งมีการขายและมีการซืCอมา

ทดแทนใหม่ การซืCออุปกรณ์ในกรณีเป็นการลงทุนซืCอเพิ�มอยา่งที�ผา่นมามีการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์

เพื�อรองรับการใช้งานโปรแกรมระบบใหม่ ฉะนัC นยงัมีหลายๆเรื� องที�ไม่ใช่เพียงแค่ซืC อในส่วนของ

คอมพิวเตอร์สาํนกังานใหญ่ ยงัมีเรื�องของการลงทุนปรับปรุงเครื�องจกัรเพิ�มเติม และมีรายละเอียดค่อนขา้ง

หลากหลายในเรื�องของอุปกรณ์เครื�องจกัร 

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา : ถา้หากมีการซืCออุปกรณ์รวมทัCงรถยนตแ์ละเครื�องจกัร ถา้หากแยกเป็นสัดส่วน

ในปี 2558 การปรับปรุงสมรรถภาพของเครื�องจกัรกบัอุปกรณ์อื�นๆ มีสัดส่วนอยูเ่ท่าไหร่ 

คุณสมศักดิ@ เธียรศรียุกต์ (กรรมการและเลขานุการฯ) : ในปีที�ผา่นมา สัดส่วนใกลเ้คียงกนั การซ่อมกบัการ

ซืCอใหม่ และมีการเปลี�ยนทดแทนเครื�องจกัรอุปกรณ์เดิม  
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คุณสุพตัรา : รายไดอื้�นลดไปครึ� งหนึ�งจากปี 2557 จากจาํนวน 24 ลา้นบาท เหลือจาํนวน 14 ลา้นบาท ในงบ

การเงินรวม และจากจาํนวน 21 ล้านบาท เหลือเพียงจาํนวน 10 ล้านบาท ลดอย่างมีนัยสําคญั เกิดจาก

อะไรบา้ง 

คุณสมศักดิ@ เธียรศรียุกต์ (กรรมการและเลขานุการฯ)  : จากงบปี 2558 เราจะมีขาดทุนจากการตีราคาหุ้นใน 

ราคาตลาด ตามที�ท่านประธานไดร้ายงานในวาระผลดาํเนินงาน บริษทัมีการ Mark-to-Market สําหรับเงิน

ลงทุนระยะสัCน ทาํให้มีผลขาดทุนประมาณ 18 ลา้นบาท แต่ในปี 2557 มีกาํไร เมื�อมาเปรียบเทียบจะเห็น

ความแตกต่างระหวา่งปี 2557 กบัปี 2558 ดงันัCนในปี 2558 แทนที�จะเป็นรายไดก้าํไรจากเงินทุน กลบัมา

เป็นขาดทุน 

คุณสุพตัรา : เป็นเงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยส่์วนมากกี�เปอร์เซ็นต ์  

ประธาน : ช่วงปลายปีเป็นช่วงภาวะตลาดหุ้นลดลงมาก ที�เรียนให้ทราบสามารถพูดไดอ้ย่างคร่าวๆ ผล

ขาดทุนของเราถ้าเทียบกบักองทุนใหญ่บางแห่งที�เราเทียบ Performance ด้วยกนั ขาดทุนใกล้เคียงกัน 

ขณะที�ตน้ปี Index ของตลาดไดก้ลบัมาสูงพอสมควร ผมคิดวา่ปัญหาเหล่านีCไดถู้กสะสางไปแลว้  

คุณสุพตัรา  : รายไดล้ดลง แต่ Investment ของเงินลงทุน กลบัเพิ�มขึCนสองเท่า ในปี 2557 ลงทุนไป 46 ลา้น

บาท พอสิCนปี 2558  เป็น 80 ลา้นบาท ถา้ขาดทุนจากเงินลงทุนแลว้ ทรัพยสิ์นควรลดลง  

ประธาน : การซืCอหุน้เพิ�ม ก่อนหนา้นีC ที�ประชุม ผูถื้อหุน้บางท่านไดบ้อกวา่ บริษทั Conservative ไป ควรจะ

ลงทุนเพิ�มขึCน  เราก็ลองดู บริษทัเราไม่มีหนีC  สัดส่วนการซืCอหุ้นจะไม่เกิน 10 % ของเงินสดของบริษทัที�มี

อยู่  แต่จงัหวะที�เราลงเพิ�มเมื�อปลายปีที�แลว้ Mark-to-Market จะขาดทุน แต่ถา้เราเทียบกบักองทุนใหญ่ๆ

หรือกองทุนเล็กในปีที�แลว้ก็ขาดทุน แต่ในขณะนีC หุน้ในตลาดหลกัทรัพยก์็ดีขึCนมาก 

คุณสุพตัรา : ถา้เป็นเงินลงทุนชั�วคราวนี�จะเป็น  Government Bond ไหมคะ  

ประธาน :  มีครับ จะเป็นเงินลงทุนชั�วคราว เพราะเงินฝากประจาํจะเป็นเงินสด  อยา่งตัpวเงินทัCงหลาย ตัpว

เงินฝากอยูใ่นหลกัทรัพยค์วามตอ้งการของตลาด  
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จาํนวน....20…แผน่ 
 

คุณหาญก้องภพสหรัฐ : ผมอยากใหล้งทุนในหุน้ในเวลาระยะยาวส่วนมากจะมีกาํไร แต่ถา้ซืCอขายบ่อยๆจะ

เสียค่าธรรมเนียมมาก ไม่ทราบว่าบริษทัมีนโยบายลงทุนหุ้นแต่ละตวักี�ปีครับ ผมเห็นด้วยว่าถา้มีเงินสด

เหลือควรเอามาลงทุนในหลกัทรัพยเ์พราะวา่ มีปันผล มีส่วนต่าง ยิ�งซืCอนานบริษทัก็เติบโตครับ  

ประธาน :  ที�ลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่เป็นบริษทันอกตลาด ส่วนใหญ่ก็ไม่ไดล้งเพิ�มแต่ในตลาดหุ้นโดยดู

จงัหวะเวลาที�เหมาะสม ผมเรียนตรงๆวา่ไม่อยากลงทุนในหุน้ แต่ในปีที�แลว้มีผูค้ดัคา้น ผมก็เห็นดว้ยรู้สึกวา่

เรา Conservative เกินไป ก็เลยมาลงทุนในหุน้เพิ�มขึCนครับ  

คุณนิธิเวศน์ : ลงทุนหุน้ในตลาดหลกัทรัพย ์ทาํไมไม่ซืCอหุน้บริษทัของเรา 

ประธาน : เราซืCอหุ้นบริษทัของเราไม่ไดน้ะครับ ยกเวน้แต่วา่เราจะซืCอหุ้นคืน เราเคยทาํแลว้ จริงๆอยากทาํ 

แต่ถา้ซืCอแลว้ Free Float  ในตลาดจะนอ้ยลง แต่ก็เป็นความคิดที�ดี  เห็นดว้ยครับ 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติมในวาระนีC  
 

ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบปีบญัชีสิCนสุด ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีC  

 

เห็นดว้ย  495,797,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.00 

งดออกเสียง              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 

วาระที, 4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน  
ประจําปี 2558 

ประธานขอเสนอที�ประชุมจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท 
(“สิบสองสตางค”์)โดยจดัสรรจากผลการดาํเนินงาน  สาํหรับงวดระยะเวลาตัCงแต่วนัที�  1  มกราคม  2558  
ถึงวนัที�  31 ธนัวาคม 2558  รวมเป็นเงินปันผลจ่าย  110,661,630.12 บาท  ซึ� งคิดเป็นประมาณร้อยละ 96 
ของกาํไรสุทธิ ตามงบกาํไรเฉพาะกิจการ หรือประมาณร้อยละ 76 ของกาํไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม โดย
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทร์ที� 23 พฤษภาคม 2559 ซึ� งมีรายละเอียดการจดัสรรกาํไรจากผลการ
ดาํเนินงานแยกตามส่วนงาน ดงันีC  
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ส่วนที�  1     จดัสรรกาํไรจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     

โดยจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท  คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจาํนวน  55,330,815.06 บาท  

โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลในส่วนนีC  จะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่าย และผูถื้อ

หุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

ส่วนที� 2 จดัสรรกาํไรจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกาํไรที�ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณ

เป็นรายได ้ เพื�อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผล

จ่ายจาํนวน 55,330,815.06  บาท โดยผูไ้ดรั้บเงินปันผลในส่วนนีC   จะตอ้งถูกหกัภาษี

เงินไดห้กั ณ ที�จ่ายและผูถื้อหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามขอ้มูล 

คุณประสิทธิ@ ลิมปวิทยากุล : รายงานการประชุมปีที�แลว้ ผูถื้อหุ้นไดก้ล่าวถึงการ XD ของบริษทั กบัการ

ประชุมเพื�อขอมติ วา่บริษทั XD ก่อน แลว้จึงมาขอมติ ซึ� งปีนีCยงัทาํเหมือนเดิม อยากทราบเหตุผล 

ประธาน : เมื�อปีที�แล้ว หลงัจากผูถื้อหุ้นถามถึง จึงได้ไปประชุม และดู Pattern บริษทัอื�นในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ส่วนใหญ่ก็ทาํแบบนีC  ในขณะเดียวกันถ้าเรา XM และ XD พร้อมกนั โอกาสที�จะมา

เปลี�ยนแปลงมติจากผูถื้อหุ้น โอกาสจะนอ้ยมาก เพราะบริษทัจ่ายปันผล ในสภาวะที�บริษทัสามารถจ่ายได้

สบายๆ หรือถึงแมว้า่อยูใ่นฐานะที�บริษทัจ่ายไม่ได ้หรือผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย โอกาสนอ้ยมาก ตอ้งเป็นระดบั

เศรษฐกิจมีปัญหาระดบัประเทศ เราจึงมองวา่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร  

คุณสุพตัรา : อยากทราบอนาคต ถา้เราไม่มีการลงทุนในเรื�องหุน้ และถา้ขายหุ้นเดิมที�ถือไว ้ เราจะมีเงินทุน

เหลือ แลว้เรามีนโยบาย ในการจดัสรรเงินทุนไปทาํอะไรคะ 

ประธาน :  ไม่ไดมี้การยกเลิกครับ ในส่วนตวักระผมเอง ในการลงทุนเรื�องหุ้น เราตอ้งมีการติดตามเฝ้าดู

ตลอดเวลา หุ้นเดิมผมพูดไดว้า่ไม่ตอ้งห่วง เพราะ Pattern Index ในตลาดตอนตน้ปีกบัปลายปีต่างกนัมาก 

ทีมงานที�เฝ้าดูแลอยูย่งัไม่มีใครเครียด ขณะที�บริษทัเรายงัไม่ไดป้ระกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2559  

จะผดิกติกาที�จะไปพดูเรื�องของปีนีC   เงินที�มีอยูใ่นบริษทั มีผูถื้อหุน้ท่านหนึ�งไดเ้คยติงมาวา่ บริษทัติดกบัดกั 
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เงินสดอยู่หรือเปล่า คือชอบเก็บเงินสดมากๆ จริงๆไม่ใช่ ถ้าสังเกตดีๆในช่วงเวลาสองปีที�ผ่านมา  

สถานการณ์เศรษฐกิจของโลก มีเรื�องที�แกว่งแรง และผิดปกติมาก เราเก็บเงินไวร้อโอกาส   และอีกส่วน

หนึ�ง เราตอ้งยอมรับวา่บริษทัเราเสียเปรียบในธุรกิจเดียวกนัคือเราไม่ครบวงจร เพราะเราไม่ฆ่าสัตวด์งันัCน

ตน้ทุนเราตนัต่อตนัเราจะแพงกวา่คู่แข่ง เราสู้เขาไดใ้นเรื�องของคุณภาพ บริการ และราคา ในขณะที�คู่แข่ง 

จะมีลูกฟาร์มที�ตอ้งซืCออาหารจากเขา มีหมู มีไก่ ซึ� งส่งออกไปต่างประเทศ วงจรวตัถุดิบเขาก็ซืCอไดม้ากกวา่ 

แต่ว่าเราอยู่ไดม้าถึงวนันีC เราก็ไม่ไดป้ระมาท ในสภาพยอดขายสองสามปีนีC ทัCงประเทศแย่ลง ขายน้อยลง

ดว้ย เราประมาทไม่ได ้ในขณะเดียวกนัที� AEC ที�เกิดขึCนมา จะเห็นภาพชดัวา่เราขายอาหารให้แก่ลูกคา้ตาม

ชายแดนประเทศ AEC มากขึCน อยา่งเห็นไดช้ดั แต่ไม่ไดม้ากจนเป็นนยัสาํคญัของบริษทั แต่คิดวา่การคา้ใน

เขต AEC ที�เกิดขึCน ก็เป็นประโยชน์แก่บริษทัเรา เรื�องการลงทุนเรามีมองดา้นอื�นอยู่นะครับ เรารอจงัหวะ

มองหาธุรกิจดีๆที�นอกเหนือจากที�เราทาํอยู ่กบัการขยายสินคา้ที�เกี�ยวกบัเรา อยา่งเช่นพวก Pet  Food เรื�องนีC

เราศึกษามานานแต่ขอดูอีกระยะหนึ� งเพราะตลาด Pet  Food เป็นตลาดที�ใหญ่มากแต่เป็นตลาดที�มีการ

แข่งขนัสูง  ขณะที�เราทาํอยูต่อนนีC เราเป็นโรงงานที�ใช้เครื�องจกัรชุดเดียวกบัอาหารปลา แต่ถา้จะเขา้เต็มตวั

ในตลาดนัCน เป็นเรื� องใหญ่ มองในด้านของโรงงานอาหารสัตวเ์ลีC ยงตอ้งใช้เงินอีกอย่างน้อยจาํนวนเงิน    

500 – 600 ลา้นบาท  

คุณประสิทธิ@ ลิมปวิทยากุล : ต่อเนื�องจากผูถื้อหุ้นท่านอื�น ธุรกิจเราเป็นธุรกิจอาหารสัตวที์�ไม่ฆ่าสัตวต์ดั

ชีวติ มีสองประเด็น ประเด็นแรก เรานาํเงินไปลงทุนเรื�องหุ้นที�เป็นธุรกิจที�ไม่ถนดัถือวา่อนัตราย เพราะคน

ที�จะลงหุน้ตอ้งมีความเชี�ยวชาญ เราจะอาศยับริการของบริษทัหลกัทรัพยก์็ไดแ้ต่ไม่ใช่ลงทุนเอง ประเด็นที�

สอง ในเมื�อเราทาํธุรกิจอาหารสัตวที์�ไม่มีการฆ่าสัตว์ ผมไปวดัทั�วๆไป ทุกครัC งที�ไปตรงไหนที�มีท่าให้

อาหารสัตวน์ํCา มองสังเกตวา่อาหารที�เขากองขายไวเ้ป็นของ ซีพี เกือบทัCงหมด จากตรงนีC เราสามารถเขา้ไป

แทนไดไ้หม ในการเขา้ไป Dump ราคา หรือคุณภาพตรงนัCน  ก็นบัวา่เป็นการทาํบุญไปในตวั 

ประธาน : ขอตอบตรงประเด็น เรื�องที�บอกวา่เราไม่ถนดัหรือไม่มีผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องหุ้น จริงๆเรามีผูเ้ชี�ยวชาญ

และที�ปรึกษามาก แต่โดยตวักระผมเอง การทาํธุรกิจอาหารสัตวไ์ดก้าํไรมากกวา่ ดงันัCน หุน้เราจะลงทุน 
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นอ้ยเพราะ Set Index ที�ผา่นมา สองปีผมไม่ไดก้ลวัตลาด ไม่ไดก้ลวัวา่ เราลงทุนไม่เป็น ผมกลวัตลาดหุ้น

โลกกบัตลาดหุ้นไทยจะมีปัญหา ถา้เราติดตามการเงินโลกเราจะเห็นว่ามีหลายๆอยา่งที�เรายงัไม่เขา้ใจ ซึ� ง

ผมเชื�อว่าพวกแบงก์ชาติประเทศใหญ่ๆของโลกก็ไม่เขา้ใจ และไม่เคยเจอปัญหาแบบนีC   ซึ� งกาํลงัหาวิธี

แกปั้ญหาการเงินของประเทศ คาํถามที�สอง อาหารของทางวดัที�ขายอยูค่่อนขา้งจะเขา้ไปแข่งลาํบากครับ 

อยา่งตวัผมเองก็ชอบปล่อยปลา และซืCออาหารของบริษทั ผมซืCออาหารของลีพฒันาฯในราคาพนกังาน ไป

เลีCยง และก็มีการซืCออาหารของบริษทัอื�นอีกกระสอบ ร้านคา้ตามท่านํC าที�อยูห่นา้วดัที�ขายอาหารสัตวส่์วน

ใหญ่คงซืCอผา่นเอเยน่ต์ที�ขายไดถู้กกวา่  สังเกตไดว้า่ปลาที�เลีC ยงตามวดัจะเป็นอาหารคุณภาพเกรดตํ�า เป็น

อาหารปลากินพืช เพราะมีโปรตีนตํ�า อย่างปลาในแม่นํC าที�เลีC ยงในวดัมีทัCงปลากินพืชและปลากินสัตว ์

อาหารปลากินเนืCอโปรตีนจะสูงกวา่ราคาจะสูงกวา่ ที�เลีCยงในวดัคงรับอาหารที�มีราคาถูกที�สุด  

คุณลินดา มุทิรางกูล :  สอบถามว่าปีที�แลว้มีการพฒันาอาหารแมว มีความคืบหนา้อย่างไรบา้ง ดิฉันว่า

ตลาดอาหารสุนขั ควรเขา้ไปเล่นมาก อยา่งที�บา้น ค่าอาหารสุนขัสองตวั ประมาณ สามพนับาทต่อเดือน เรา

จะใหเ้ขากิน Pet Degree ถา้หากวา่ บริษทัลองมาทาํวจิยัหรือพฒันาในอาหารสุนขัน่าสนใจนะคะ 

คุณนงนุช วงศ์คงสวัสดิ@ (ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีอาหารสัตว์)  : ตอนนีC เรากาํลงัให้เวลาการวิจยัและพฒันา

ให้กบัอาหารแมวเต็มที� เพราะในประเทศเรา อาหารสุนขัจะขายไดม้ากกว่า แต่ในบางประเทศ เช่น ญี�ปุ่น 

หรือประเทศที�นับถือศาสนาอิสลาม ไม่เลีC ยงสุนัข แมวจะติดอาหารที�เคยกินไม่เปลี�ยนง่ายเหมือนสุนัข 

อาหารแมวที�เรากาํลงัผลิตอยูต่อนนีC มีประมาณ 3-4 ยี�หอ้แลว้ ผลตอบรับค่อนขา้งดีกาํลงัมุ่งที�จะทาํตลาด คิด

วา่ถา้เป็นตลาดในประเทศการ Consume  ค่อนขา้งตํ�า เรากาํลงัคิดวา่เราตอ้งมีการส่งออก ซึ� งกาํลงัดูวา่การ

ลงทุนไปตอ้งใชเ้วลาเท่าไหร่ถึงจะไดผ้ลตอบแทนกลบัมา ตอนนีCกาํลงัศึกษาอยูค่่ะ 

ประธาน :  ผมขอตอบคร่าวๆ ปัญหาคือ เรามองจากภาคการตลาด เราคิดวา่เราให้สุนขักินอาหารกิโลกรัม

ละเท่าไหร่ ลองคิดวา่ Margin หา้งตดัไป30% ค่าขนส่ง ค่าโฆษณา อีก ตน้ทุนโปรตีนที�สุนขัได ้ค่อนขา้งตํ�า 

คุณนงนุช  : โดยส่วนตวัเป็นคนรักสุนขัมาก เราไม่ยอมที�จะให้สุนขักินอาหารคุณภาพตํ�า เรามั�นใจวา่สูตร

อาหารที�เราคิดคน้ไม่แพแ้บรนดด์งัๆของต่างประเทศ แต่เราทาํตลาดค่อนขา้งลาํบาก เพราะคนไทยมกัใช ้

 



 

 
 

แผน่ที�..11…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 
 

อาหารสด อยา่งเมื�อก่อนราคาอาหารสุนขั กิโลกรัมละแปดสิบ คนไทยไม่ยอมซืCอ อยา่งมากก็สามสิบสี�สิบ

บาท ก็จะได้อาหารเกรดตํ�า ซึ� งทางเราคงทาํไม่ได้ เราดูแล้วว่าสุนัขเป็นสัตว์ที�ไม่รู้รสชาติจะรู้แค่กลิ�น 

อย่างเช่นแคลเซียมที�เสริมเรื�องกระดูก จะมีสองเกรด สุนขักินที�ราคาถูกเพราะมนัมีแต่หินฝุ่ นแลว้เขาแต่ง

กลิ�นเขา้ไป ส่วนแคลเซียมที�แพงเขาทาํให้มนัดูดซึมง่าย แต่ไม่ใส่กลิ�นมาก เพราะเป็นกลิ�นทางเคมีอย่าให้

สุนขักิน ถา้เราทาํเกรดดี วตัถุดิบตอ้งดี คนไทยคงไม่ซืCอแน่นอน พอทาํอาหารเกรดตํ�าคู่แข่งมีจาํนวนมาก 

เพราะเขาทาํก็ไม่ได้สนใจว่าอาหารดีไม่ดี ถูกๆก็ทาํ แต่คิดดูว่าทาํจากอะไรก็ได้เพียงใส่กลิ�น แต่มนัไม่มี

คุณค่าแก่สุนขัเลย เราไม่อยากทาํแบบนัCน เราอยูไ่ดเ้พราะคุณภาพอาหารเหมาะสมกบัราคา 

ประธาน : ผมมีการฝืนกบัตลาดมามาก  ในกรณีอาหารสุนัข เราเห็นด้วยว่าเราจะไม่ใส่สีเพราะไม่มี

ประโยชน์กบัสุนขัเลยแต่ปรากฏกว่า เอเยน่ต์ถามมาตลอดว่าทาํไมไม่ใส่สี พอเราใส่สี ยอดขายขึCนแต่เรา

ตอ้งไปลดคุณภาพ เรามีวธีิทาํใหสุ้นขักินแต่ไม่ดีต่อสุขภาพของสุนขั  
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติมในวาระนีC  ประธานจึงแจง้ที�ประชุมลงมติรับรอง ดงันีC  
เห็นดว้ย 496,025,906 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

งดออกเสียง             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 

วาระที, 5  พจิารณาแต่งตั2งกรรมการใหม่แทนกรรมการที,ต้องออกตามวาระ 
ประธานแจง้ที�ประชุมให้ทราบว่า เนื�องจากในปีนีC มีกรรมการที�ครบวาระตอ้งออกจากตาํแหน่ง

กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 และมีกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ตอ้งออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัในปีนีC  
ไดแ้ก่ 

(1)  นาย นิพนธ์  ลีละศิธร  (2) พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์และ  (3) นายสมศกัดิ9  เธียรศรียกุต ์    
 

 

และการประชุมในครัC งนีC  บริษทัยงัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอชื�อผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสม
ที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหน้า ก่อนที�บริษทัจะส่งหนังสือนดัประชุม และบริษทัไดเ้ผยแพร่ใน
เวบ็ไซต์ของบริษทัตัCงแต่วนัที� 15 ตุลาคม 2558 แต่ก็ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอชื�อบุคคลเพื�อให้พิจารณา
แต่งตัCงเป็นกรรมการ 



 

 

 
แผน่ที�..12…..… 

จาํนวน...20…แผน่ 

 
 

เพื�อใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ประธานจึงขออนุญาตเชิญกรรมการที�
ออกตามวาระซึ� งอยูใ่นห้องประชุมนีC  คือ (1)  นาย นิพนธ์  ลีละศิธร  (2) พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย ์และ  (3) 
นายสมศกัดิ9  เธียรศรียุกต ์   ออกจากห้องประชุมเป็นการชั�วคราว   และมอบหมายให้        รศ.ดร.สมชาย  
ภคภาสน์ววิฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานที�ประชุมชั�วคราวใน
วาระนีC  จนกวา่การลงคะแนนแต่งตัCงกรรมการใหม่จะเสร็จสิCน 

 

เมื�อกรรมการออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตัC ง
กรรมการใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่งลง เนื�องจากการออกตามที�ครบวาระ และขอเสนอให้แต่งตัCง
กรรมการทัCง 3 ท่าน ตามประวติัของกรรมการแต่ละท่านที�ไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมให้กลบั
เขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�งตามลาํดบัตามรายชื�อดงันีC  

 

 

โดยที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน ดงันีC  

(1) นายนิพนธ์  ลีละศิธร 

เห็นดว้ย 274,135,421 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00   

( หมายเหตุ : วาระนี< นายนิพนธ์ ลีละศิธร ซึ? งเป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ

บริษทั และถือหุ้นบริษทัจาํนวน 222,000,000 หุ้น ซึ? งถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมนี<  จึงไม่ขอ

ใชสิ้ทธิ9 ออกเสียง คิดเป็นจาํนวน 222,000,000 เสียง ) 
 

(2) พล.ต.ท.อดิศร  นนทรีย ์

เห็นดว้ย    496,135,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย                0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

งดออกเสียง              0     เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
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(3) นายสมศกัดิ9   เธียรศรียกุต ์
เห็นดว้ย   496,031,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

งดออกเสียง              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.00 

หมายเหตุ : วาระนี< นายสมศกัดิ9  เธียรศรียุกต์ ซึ? งเป็นกรรมการและเลขานุการฯ  และถือหุ้นบริษทั

จาํนวน 105,000 หุ้น ซึ? งถือเป็นผูมี้ส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี<  จึงไม่ขอใช้สิทธิ9 ออกเสียง คิดเป็น

จาํนวน 105,000 เสียง ) 
 

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

 

ประธานจึงแจง้รายชื�อคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนทัCงสิCน 9 ท่าน ดงันีC  
(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 2559  ให้แก่
คณะกรรมการบริษทัทัCงคณะเป็นจาํนวนเงิน 1,200,000.-บาท เท่ากบัปีก่อน โดยให้คณะกรรมการบริหาร
ของบริษทัทาํหนา้ที�ดาํเนินการจดัสรรใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัต่อไป 

 

พร้อมทัCงขอให้พิจารณาจ่ายค่าเบีC ยประชุม สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ จ่ายเป็นรายไตรมาสโดยท่านประธานกรรมการตรวจสอบไดรั้บจาํนวน 25,000 บาทต่อ
ไตรมาสต่อท่าน และกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บจาํนวน 10,000 บาทต่อไตรมาสต่อท่าน ส่วนกรรมการ
อิสระจะไดรั้บจาํนวน 8,000 บาทต่อไตรมาสต่อท่าน 
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ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที�ประธานเสนอมา 
 

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันีC  

เห็นดว้ย 496,171,248       เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 

ไม่เห็นดว้ย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 

งดออกเสียง             0       เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 

วาระที, 7   พจิารณาแต่งตั2งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 

ประธานขอให้ที�ประชุมพิจารณา แต่งตัCงผูส้อบบญัชีคนใหม่ประจาํปี 2559 แทนผูส้อบบญัชีคนเดิม
ที�ตอ้งออกตามวาระ ขอเสนอแต่งตัCงผูส้อบบญัชี คือ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ตามรายชื�อผูส้อบบญัชี
คนใดคนหนึ�ง ดงันีC  

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

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

 

และพิจารณากาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 600,000 
บาท (ปี 2558 : จาํนวนเงิน 600,000 บาท) และค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาลจาํนวน 3 ไตรมาสๆ ละ 
180,000 บาท (ปี 2558 : จาํนวนเงิน 180,000 บาท)  รวมเป็นเงินทัCงสิCน 1,140,000 บาท (ปี 2558 : จาํนวน
เงิน 1,140,000 บาท) ซึ� งเท่ากบัปีก่อนตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลว้ 

 
 

ทัCงนีC ผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บการเสนอชื�อดงักล่าวและบริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์ 
และ/หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
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ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพิ�มเติม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตัCงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่า

สอบบญัชีประจาํปี 2559 ตามที�ประธานเสนอมา 
 

โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันีC  

 

เห็นดว้ย 496,171,348 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 

ไม่เห็นดว้ย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 

งดออกเสียง              0      เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.00 
 

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

คุณสุเมธ  เอื2องพูลสวัสดิ@ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) :  จากปีที�แลว้ ตามที�ท่าน

ประธานไดแ้จง้เรื� องนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั�น  ปีที�แล้วท่านแจง้ว่า เนื�องจากบริษทัของท่านไม่ได้

เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจกบัภาครัฐเลย จึงไม่มีความกดดนั ถา้มีหน่วยราชการที�ทุจริตแลว้มาขออะไรจาก

ทางบริษทั ดงันัCน อยากถามวา่ปีนีCทางบริษทัมีการเตรียมการอะไรบา้งหรือเปล่า เพราะทางเราไม่ไดไ้ปยุง่กบั

เขา แต่ถ้าเขามายุ่งกับเราไม่ว่าจะมากหรือน้อย อยากถามว่าปีนีC ทางบริษทัมีแนวทางอะไรบ้างเกี�ยวกับ

เจตนารมณ์ในการต่อตา้นคอร์รัปชั�น และขอ้สอง จากหวัขอ้ในวาระการประชุมขอ้ที�สอง เกี�ยวกบัเรื�องการทาํ

ธุรกิจเกี�ยวกับยางพารา เนื�องจากปีที�ผ่านมายางพารามีราคาตกตํ�ามาก ท่านมีแนวคิดที�จะทาํตวัอื�นที�มี

ประโยชน์มากกวา่ไหมครับ 

ประธาน : คาํถามขอ้ที� 1 เราไดส่้งผูบ้ริหารไปร่วมประชุม Anti-Corruption  กบั ปปง. พยายามจะเก็บ

รายละเอียดวา่ ในดา้นที�เห็นดว้ยอยา่งเป็นทางการวา่บริษทัตอ้งทาํอะไรบา้ง แต่ขอยนืยนัอีกครัC งวา่เราไม่เคย

ตอ้งมีการเขา้ไปประมูลไม่มีสัมปทานกบัภาครัฐ มีที�เกี�ยวขอ้งที�ใกลต้วัที�สุด คือ เอเยน่ตข์องเราไปประมูล

ราคาอาหารสัตวซึ์� งเป็นหน่วยงานกบัภาครัฐ ซึ� งเป็นเรื�องของเอเย่นต์ สิ�งที�ขอความช่วยเหลือคือขอราคา

พิเศษ ซึ� งทางเราไม่ไดเ้กี�ยวขอ้ง ไม่รู้จกักบัหน่วยงานภาครัฐ  อยา่งไรก็ตาม เรื�องต่อตา้นคอร์รัปชั�นเป็นเรื�อง 
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ที�ดีและบริษทัใหค้วามร่วมมือมาตลอด เพียงแต่ไม่มีการประชาสัมพนัธ์  บริษทัมีความยินดีที�จะร่วมมือ เรา

มีการประชุม อยา่งเช่นเรื�องการงดการใหข้องชาํร่วย ทางบริษทัเราก็ไม่มีปัญหาอะไร อยา่งในปีหนา้อาจจะ

ไม่มี อยากถามยอ้นกลบั ในบริษทัเอกชนที�มีการร่วมมือเต็มที�ในดา้นของงาน Event วา่เราก็รู้วา่เขาร่วมมือ

ในลกัษณะงาน Event ซึ� งทางเราจะไม่มีการออกหนา้ แต่เรากลา้พดูวา่เราไม่มีส่วนไดเ้สียกบัภาครัฐเลย  

ส่วนคาํถามขอ้ 2 เรื� องยางพาราเราค่อยๆลดการผลิตไป เพราะตอนที�เราทาํฟาร์มไก่ เรามีพนักงานที�ทาํ

ฟาร์มไดดี้ หลงัจากเราตดัสินใจจะไม่ทาํครบวงจรการทาํพ่อแม่พนัธ์ุเพื�อผลิตลูกไก่ เนื�องจากมีความเสี�ยง

สูง จากปัญหาเรื�องไขห้วดันก กฎระเบียบของทางการไม่สามารถขนยา้ยลูกไก่ขา้มเขตได ้เราจึงให้ผูอื้�นเช่า

ฟาร์มและรับรู้เป็นรายไดข้องบริษทัแทน ลูกน้องที�อยู่ในฟาร์มที�เก่งเรื�องสวนยาง ก็ให้ทาํสวนยาง ตอนนีC

แน่ใจว่ามนัเป็นแฟชั�น ไม่มีใครทราบว่าเรื�องยางมนัจะมีราคาลดลงมาก พืCนที�ฟาร์มที�เหลือ กาํลงัดูว่าจะ

จดัการพืCนที�อยา่งไรใหใ้ชป้ระโยชน์จากที�ดินไดสู้งสุด 

คุณสงกรานต์ : ขอ้แรกตอ้งขอชมเชยคณะกรรมการบริหาร ดูจาก XD แลว้น่าพอใจ ขอเป็นกาํลงัใจใหค้รับ  

ขอ้สอง ผลิตภณัฑข์องลีพฒันาฯ ยงัเป็นที�รู้จกันอ้ย ไม่มีการโฆษณาทางทีว ี

ขอ้สาม บางบริษทัมหาชน มีการจดัเยี�ยมชมโรงงานของบริษทั อยากนาํเสนอ ให้ผูล้งทุนรายใหญ่ได้มี

โอกาสเขา้เยี�ยมชมบริษทับา้ง เพราะเราไม่รู้จกับริษทัเลย 

ประธาน : ขอบคุณสําหรับกาํลงัใจ เรื�องของการไม่รู้จกั เป็นเรื�องปกติ เพราะเราทาํธุรกิจไม่ครบวงจร แต่

ถา้เราทาํ Pet Food บริษทัเราจะเป็นที�รู้จกัแน่นอน เพราะตอ้งมีการโฆษณา ในธุรกิจอาหารสัตวเ์ศรษฐกิจ

ขึCนอยูก่บัคุณภาพและราคา  เรื�องสําคญัคือสินเชื�อ การสํารองหนีC เสีย เราสํารองหนีC สูญแบบ conservative 

เราขายอาหารสัตวปี์หนึ� งๆ   สามพนักวา่ลา้นบาท เนน้ขายเงินสดที�เหลือเป็นสินเชื�อไม่มาก     มีทัCง Bank 

Guarantee และที�ดินมาจาํนอง บางบริษทักลา้ปล่อยหนีC เป็นเวลาเกือบหกเดือน ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํCาประกนั

เลย แถมขายถูกกวา่เรา ที�ผา่นมามีปัญหาหนีC เสีย การขายที�ลูกคา้มีหลกัทรัพยค์ ํCาประกนั เช่น ที�ดินมาจาํนอง 

คิดวา่จุดนีCอาจเป็นจุดแขง็ของบริษทั  แต่อาจจะเป็นจุดอ่อนตรงที�เรา ปล่อยหนีCแบบไม่มีหลกัประกนันอ้ย  
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ส่วนเปอร์เซ็นตก์ารโฆษณา กบัสินคา้ Consumer Product ค่อนขา้งสูงมาก ทางผมกบัทางฝ่ายเทคโนโลยี

อาหารสัตวเ์ห็นตรงกนัวา่สงสารสุนขั เพราะค่าการโฆษณาสูงมาก  

เรื�องพาไปชมโรงงาน ขอกลบัไปปรึกษากบัทีมงานผูบ้ริหารก่อน เพราะเราเห็นว่ารายชื�อผูถื้อหุ้นบริษทัลี

พฒันาฯ มีผูถื้อหุน้ที�อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั   เพราะตอ้งมีเงื�อนไขมาใชใ้นการกลั�นกรองก่อน ครัC งนีCขอ

กลบัไปพิจารณาไปไตร่ตรอง จริงๆมีกลุ่มนกัศึกษา หน่วยงานขอไปชมโรงงานมาก เพราะทางโรงงานเรา

ไดร้างวลัชมเชยมามากจากหน่วยงานของทางการ 

 คุณสมเกยีรติ :  ในเรื�องการบริหารตราสารทุน ไม่ทราบวา่ท่านจดัเป็นรูปคณะกรรมการอยา่งไร 

 ขอ้สอง ในปีนีC มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน เป็นการลงทุนในเขตเมืองหรือเขตต่างจงัหวดั 

ขอ้สาม ท่านมองธุรกิจใน ปี 2559 ว่าบริษทัจะสามารถเติบโตในทางดา้นใดอีกบา้ง เรื�องสวนสัก ถา้เรามี

เอกสารสิทธิ= เราสามารถขายไมใ้ห้เขาไปตดั พวกที�รับซืCอไมส้วนป่าดาํเนินการได ้และอย่างทราบวา่สวน

สักของเราขึCนเป็นสวนป่าหรือยงัครับ 

ประธาน : ขอ้แรก เรื�องหุ้นไม่ไดต้ัCงเป็นคณะกรรมการแต่เป็นทีมคณะทาํงาน โดยพอจะรู้จกักองทุนเป็น

การส่วนตวัว่า Sector ใดที�น่าลงทุน บริษทัเราประสานงานกบัแบงก์ตลอด เวลาขอขอ้มูลอะไรเขาก็ให้

ความร่วมมืออยา่งดี เราทาํเป็นทีม บทมีกาํไรก็ดีใจ แต่ถา้ขาดทุนก็เครียดกนั เป็นทีมคณะทาํงานเล็กๆไม่ถึง

เป็นคณะกรรมการ มีสมาชิกในคณะทีมงานประมาณ 3-4 คน ผมเห็นดว้ยวา่ หุ้นเราก็ควรลงทุนบา้ง เพราะ

เงินสดเรามีมาก แต่วา่เราก็บอกตวัเองเสมอวา่หุน้ไม่ใช่อาชีพหลกัเรา 

คุณสมศักดิ@ เธียรศรียุกต์ (กรรมการและเลขานุการฯ ) : ในงบการเงินที�เราดูจากงบแสดงฐานะทางการเงิน 

เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน จริงๆก็คือหลกัทรัพยที์�ลูกคา้มาซืCออาหารกบัเรา จะมีโฉนดที�ดิน หรือ

อาคารมาเป็นหลกัประกนัให้กบัเรา ถา้ในกรณีที�ลูกคา้รายนัCนมีปัญหาในการชาํระเงินเราจะมีการโอนรับ

ชาํระหนีC สินเป็นหลกัประกนัเหล่านัCน  
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คุณสุวัจน์ พันธ์ุเสือ (ผู้จัดการฝ่ายกิจการฟาร์ม)  :  ในเรื�องของป่าสัก เรามีพืCนที�ป่าสักทัCงหมดในจงัหวดั

เพชรบูรณ์ จาํนวนประมาณ 500 กวา่ไร่ อายุประมาณ 12 – 17 ปี การปลูกสักไดรั้บการสนบัสนุนจากกรม

ป่าไม ้ไดเ้งินส่งเสริมพอสมควรแต่ไม่ไดสู้งมาก อายุการปลูกสักลดหลั�นกนัไป ที�เรียนให้ทราบวา่เดิมตอ้ง

มีการตดัสักให้ไดต้ามที�กรมป่าไมไ้ดก้าํหนดไว ้ จาํนวนสักในระบบเก่าค่อนขา้งหนาแน่นพอสมควร การ

ตดัตน้สักมีแนวทางคือตดัตน้เวน้ตน้ แต่ในทางปฏิบติัจริงการตดัตน้สักตน้เวน้ตน้ค่อนขา้งทาํไดย้าก เพราะ

คนทาํงานจะทาํยาก ตน้ที�ถูกตดัจะโค่นไปทบัอีกตน้ การนาํออกจากป่าก็ทาํไดย้าก การตดัตอนนีC ก็ทาํได้

บางส่วน อาจจะตอ้งพิจารณา ตอนนีC ที�ทาํอยู่ตน้สักสมบูรณ์ดี  เรามีการตรวจวดัทาํผงัทุกแปลง มีการวดั

ขนาดของตน้ทุกตน้เพื�อจะดูอตัราการเติบโตของตน้สักในแต่ละปี เพื�อดูแนวโน้มการเติบโตเป็นอยา่งไร 

จะเหมาะสมขนาดไหน มีบางส่วนบางแปลงที�มีขนาดพอจะตดัสู่ตลาดได ้ ปี 2559 ไดมี้แผนงานการขึCน

ทะเบียนของป่าสัก การขึCนทะเบียนที�เป็นนิติบุคคลจะทาํไดย้าก อยูใ่นขัCนตอนการดาํเนินงาน การอนุญาต 

บริษทัมีเอกสารสิทธิ= ที�ถูกตอ้งทัCงหมด คงไม่มีปัญหาอะไร เราไดท้าํการยื�นเรื�องแก่กรมป่าไมแ้ลว้ 

ประธาน : มุมมองเศรษฐกิจในปี 2559 โดยส่วนตวัแลว้คิดวา่ปีที�แลว้เป็นปีที�เหนื�อยที�สุดสําหรับเรา ปีนีC จะ

เหนื�อยอยา่งไร ถา้มีก็คงไม่มาก ปีนีCผมไม่หนกัใจมาก ห่วงแค่วา่ช่วงนีCนํCาอาจขาดแคลนมากเกินไปเพราะจะ

กระทบการเลีC ยงกุ้งและเลีC ยงปลา แต่ว่าลูกคา้บางรายก็มีปัญหา บางรายก็ไม่มีปัญหา การเลีC ยงกุ้งในภาค

กลางลดลง เรื�องโรคดีขึCนนิดหน่อย เรื�องเศรษฐกิจภาพรวมผมขอไม่วิจารณ์ เพราะในสังคมมีคนรู้มากกวา่

เรา แต่วา่ของบริษทั ผมคิดวา่ ปีที�แลว้เป็นปีที�เหนื�อยมาก ปีนีCถา้เหนื�อยกวา่เดิมก็คงไม่มาก ผมหวงัวา่ดีกวา่

ปีที�แลว้ 

คุณชัยจิต วงศ์เมธีสุเมธ : ในฐานะผูถื้อหุ้น ขอถาม ท่านรองศร.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ซึ� งเป็น

ผูเ้ชี�ยวชาญ และเป็นนกัวชิาการอิสระ อยากให้สรุปภาวะเศรษฐกิจของประเทศวา่มีผลกระทบต่อบริษทัเรา

อยา่งไร  

รองศร.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) : โดยภาพรวมเราจะเห็นวา่ ปีนีC

นกัเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าน่าจะบวกมากว่าปีที�แล้ว จากที�ผ่านมามีการลดมาตลอด ความหมายถึงเดิม

ตัCงเป้าหมายไวสู้ง ผมขอเรียนวา่ในภาพรวมปีนีC น่าจะดีกวา่ปีที�แลว้ ปัจจยัสองตวั ขอ้หนึ�ง การใชจ่้ายของ 
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จาํนวน...20…แผน่ 

 

ภาครัฐ ก่อนหนา้นีCจะมีเรื�องการลอกท่อ ปีนีCจะมีเรื�องของการลงทุน ครึ� งปีหลงัจะเห็นชดัขึCน จะช่วยให้ดา้น

เอกชนมีการลงทุน มีการบริโภคแต่ไม่มากนัก ฉะนัCน ปีนีC จะมีตวัแปรที�ช่วยมาก สองก็เหมือนปีที�แล้ว

ส่งออก ปีที�แลว้ขยายตวัได ้2.8  ส่งออกติดลบ 5.8 ตวัที�ช่วยคือการท่องเที�ยว ปีนีCผมคิดวา่ถา้ไม่มีปัญหาเรื�อง

การก่อการร้าย หรือจีนไม่มีปัญหา การท่องเที�ยว และการส่งออก  ผมวา่มีปัญหานอ้ยกวา่ปีที�แลว้ ราคายาง 

ขา้ว เพิ�มขึCน แต่ภาพรวมแล้วเศรษฐกิจโลกยงัมีที�น่าจบัตามอง หนึ� ง เศรษฐกิจอเมริกา เริ�มมีประเด็นว่า

อาจจะไม่ไดแ้ข็งแรงเท่าที�ควร แต่ที�ตอ้งดูคือเศรษฐกิจขององักฤษกบั EU ถา้เกิดองักฤษ ออกจาก EU และ

GDP ขององักฤษระยะสัCนลดลง  3 % และระยะยาวจะลดลงอีก 5 % จะมีผลกระทบกบั EU ประเทศที�จะ

เป็นตวัแปรที�ผมอยากให้จบัตามอง ผมยงัไม่ค่อยมั�นใจ ถา้จะมีปัญหาน่าจะมาจากจีน  เราตอ้งมองหลายๆ 

ดา้น  

คุณประสิทธิ@ : สืบเนื�องจากท่านประทานบอกวา่ปีนีC จะไม่มีของชาํร่วย ผูถื้อหุ้นหลายท่านไม่ไดต้ามข่าววา่

เหตุผลที�ขอความร่วมมือให้งดเพราะอะไร และโรคกุง้ EMS ดีขึCนแล้วในเมืองไทย อยากทราบผลดีต่อ

บริษทัจะเป็นอยา่งไร 

ประธาน : ของชาํรวยไม่ใช่เรื�องใหญ่แต่ผมไดรั้บหนงัสือจาก ก.ล.ต. ให้ลดแจกของชาํร่วยแก่ผูถื้อหุ้น จะ

ลดก็ได ้ไม่ลดก็ไดเ้พราะเราไม่ไดใ้หข้องแพงและทางเราไม่ไดเ้ลีCยงขา้ว มีแค่เคก้กบักาแฟ สาํหรับบริษทัเรา

อยา่งไรก็ได ้ถา้สังคมตอ้งการแบบไหน เรายนิดีปฏิบติัไดห้มด ไม่มีปัญหา คาํถามขอ้สอง EMS  ลดบา้ง ลด

ไปจริง แต่ว่าคนเลีC ยงกุง้ไม่มีแรงจริงๆ EMS ยงัไม่หาย แค่ลดจาํนวน แต่ยงัมีโรคอื�น ซึ� งคนที�เลีC ยงกุง้แลว้

เจ็บตวัราคากุง้ยงัไม่ค่อยดี ผมไม่แน่ใจว่ามนัดีขึCนมากเพียงใด  แต่ช่วงที�การขายกุง้ของบริษทัไม่ดี เราได้

ลูกคา้ดีๆเขา้มามาก ลูกคา้ในอดีตที�เราไม่คิดจะดึงกลบัมาได ้เขากลบัมาใชอ้าหารกุง้ของเรา เพราะคุณภาพ

อาหารของเราดีมาก   
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ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระที�เสนอไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมเมื�อเวลา 
15.53 น. 

 
 

และประธานชีCแจงพร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมจนถึงเวลา 15.58 น.จึงค่อย
กล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 15.58 น. 

 
นายสมศกัดิ=  เธียรศรียกุต ์
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
ลงชื�อ...............................................................................ประธานกรรมการบริหาร 
                            ( นายนิพนธ์ ลีละศิธร ) 
                                ประธานที�ประชุม 
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ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

หมวดที� 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 30.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้   เป็นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  ภายในสี�เดือน   นบั
แต่วนัสิ+นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

 

               การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้    ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้   คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เมื�อใดก็ได ้  สุดแลว้แต่จะเห็นสมควร  หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบั
จาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในหา้ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั+งหมด    หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบหา้คน  ซึ�งมี
หุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสิบ    ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั+งหมด    จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ได ้     แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียก
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย    คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือน  นบัแต่
วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้    ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลาระเบียบ
วาระการประชุม  และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม    พร้อมดว้ยรายละเอียดพอสมควร  ใหร้ะบุใหช้ดัเจนวา่    เป็นเรื�อง
ที�จะเสนอเพื�อทราบ   เพื�ออนุมติั    หรือเพื�อพิจารณาแลว้แต่กรณี   รวมทั+งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว   
และจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุม
ในหนงัสือพิมพ ์ มีกาํหนดเวลาติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุม  และไม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

     สถานที�ที�จะใชป้ระชุมตามวรรคหนึ�ง ตอ้งอยูใ่นทอ้งที�อนัเป็นที�ตั+งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั  หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง หรือทอ้งที�อื�นใดซึ�งคณะกรรมการจะไดก้าํหนดและแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมกบัแจง้วนัประชุมผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 32. ในการประชุมผูถื้อหุน้   ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)  มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบหา้
คน    หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั+งหมด   และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสามของ
จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั+งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

   ในกรณีที�ปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุน้ครั+ งใด เมื�อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ�งชั�วโมง  จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�ง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้ หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ   
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั+นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุม
ใหม่     และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครั+ งหลงันี+ไม่บงัคบั
วา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ขอ้ 33. มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั+นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี+  
  (1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้     ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานที�ประชุมออกเสียงเพิ�มอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี+ขาด 

  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี+   ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั+งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�ง
มาประชุม   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั+งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

(ข) การซื+อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ  แกไ้ข  หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั+งหมด     หรือบางส่วน 

ที�สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 

ขอ้ 34. กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี+  
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุม แสดงถึงกิจการของบริษทัที�คณะกรรมการ

ของบริษทัไดจ้ดัการไปในรอบปีที�ผา่นมา    

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล  และบญัชีกาํไรขาดทุน 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร  และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

(4) เลือกตั+งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) แต่งตั+งผูส้อบบญัชี  และกาํหนดคา่ตอบแทนประจาํปี 

(6) กิจการอื�น ๆ 
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Enclosure 4

แผนที�สถานที�จดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น  ประจาํปี 2560

Map of the Venue of Annual General Shareholders' Meeting for the Year 2017

ณ ห้องราชมณเฑียร  โรงแรมมณเฑียร  เลขที� 54  ถนนสรุวงศ ์ เขตบางรกั  กรงุเทพ ฯ 

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

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

ชื�อ – นามสกุล (1) นายวิสทิธิ�  ลีละศิธร 
 

  

อายุ 
สัญชาต ิ

85 ปี 
ไทย 
 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท 
 

  

การศึกษา 
 
 

จาํนวนปีที�เคยดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 
 
 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ 
 

-  มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

34 ปี ( ตั �งแตปี่ 2526 - ปัจจบุนั ) 
 
 

 

3 ปี 

ประสบการณ์ 

ปี 2523 – ปัจจบุนั              
ปี 2526 - ปัจจบุนั 
ปี 2526 - ปัจจบุนั 
ปี 2547 - ปัจจบุนั 
 

 

-  ประธานกรรมการ บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จํากดั 
-  ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จํากดั 
-  ประธานกรรมการ บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) และ บริษัทยอ่ย 
- ประธานกรรมการ บริษัท พฒันาเกษตรลว่งหน้า จํากดั 

 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท -   

 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี พ.ศ. 2559  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการจํานวน 5 ครั �ง  จาก 5 ครั �ง 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
 

เป็นบิดาของนายนิพนธ์  ลลีะศิธร 

คุณสมบัตต้ิองห้าม - มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

- ไมม่ีประวตักิารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั 
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ชื�อ – นามสกุล 

 
(2) นางสุภาพร  จงวิลัยวรรณ  
 

อายุ 71  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 

 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 

การศึกษา 
 

 
 
จาํนวนปีที�เคยดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 
 

- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรม Directors Accreditation Program (DAP)   

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

 20 ปี ( ตั �งแตปี่ 2540 – ปัจจบุนั )  
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ 
 

3 ปี 

ประสบการณ์ 

ปี 2540 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2547 – ปัจจบุนั 
 

  

-  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  
   และ บริษัทยอ่ย 
- กรรมการบริหาร บริษัท พฒันาเกษตรลว่งหน้า จํากดั 
 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 215,500  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี พ.ศ. 2559   เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการจํานวน  5 ครั �ง  จาก  5  ครั �ง 
  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
 

- ไมม่ี -   
 

คุณสมบัตต้ิองห้าม - มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

- ไมม่ีประวตักิารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั 
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ชื�อ – นามสกุล 

 
(3) นายบุศรินทร์  วนาสวัสดิ� 

 

อายุ 
 

56 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 

 

ดาํรงตาํแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  

การศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
จาํนวนปีที�เคยดาํรงตาํแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท 
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Pepperdine University, USA 
- อบรม Directors Accreditation Program (DAP)    

โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรม Audit Committee Program  
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
18 ปี ( ตั �งแตปี่ 2542 – ปัจจบุนั ) 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการ 
 

3 ปี 

 

ประสบการณ์ 

ปี 2542 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 
 
 

 

-  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จํากดั (มหาชน)  
-  กรรมการรองผู้จดัการ บริษัท โรงงานเภสชักรรมแอตแลนติค จํากดั 
-  กรรมการรองผู้จดัการ บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซตูิคอล จํากดั 
-  กรรมการรองผู้จดัการ บริษัท วนา จํากดั  
-  กรรมการ  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
-  คณะกรรมการกลุม่อตุสาหกรรมยา สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
-  เลขาธิการ สมาคมไทยอตุสาหกรรมผลติยาแผนปัจจบุนั 
 
 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 504,000  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจํานวนหุ้นทั �งหมด 
  

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี พ.ศ. 2559  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ 4 ครั 6ง  จาก 5 ครั 6ง 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 
 

- ไมม่ี -   
 

คุณสมบัตต้ิองห้าม - มีคณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

- ไมม่ีประวตักิารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลงั 
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คําชี�แจงวธีิการมอบฉันทะ  การลงทะเบียน  การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2560 

บริษัท ลพีฒันาผลติภัณฑ์ จํากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที8  28  เมษายน  2560  เวลา  14.30 น. 
 

การมอบฉันทะ  บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามที�กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไวซึ้�งเป็นแบบที�ละเอียด
และชดัเจนมาใหผู้ถื้อหุน้  หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแตง่ตั2งบุคคลอื�นมาเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั2 งนี2   
โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ  โดยหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวนี2ตอ้งนาํมามอบต่อเลขานุการ
ของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ก่อนเริ�มการประชุม   

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  บริษทัจะเริ�มตรวจความสมบูรณ์ของหนงัสือมอบฉนัทะ และเปิดรับลงทะเบียน  ตั2งแต่เวลา 
13.30 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งราชมณเฑียร  โรงแรมมณเฑียร เลขที� 54  ถนนสุรวงศ ์ แขวงสี�พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดงัต่อไปนี�ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณ)ี 
 

1. ผูถื้อหุน้ที�เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  ใหแ้สดงเอกสารที�ส่วนราชการออกใหซึ้�งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้  และ

ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน  ใบขบัขี�  หรือหนงัสือเดินทาง 
1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น
และลงลายมือชื�อ     ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้และผูม้อบ
ฉนัทะไดล้งชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
 

2. ผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน    

นิติบุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการแทน
นิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ

ลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
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(ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซึ�งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการ
แทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 
 

3. ผูถื้อหุน้ซึ�งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที�จดัตั2งขึ2นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ใหน้าํความในขอ้ 1. และขอ้ 2.  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ�งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือซึ�ง

เป็นนิติบุคคลที�จดัตั2งขึ2นตามกฎหมายต่างประเทศ  แลว้แต่กรณี  ทั2งนี2ภายใตบ้งัคบัต่อไปนี2  
(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั2น อาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยส่วนราชการของประเทศที�นิติบุคคลนั2นตั2งอยู ่

หรือโดยเจา้หนา้ที�ของนิติบุคคลนั2นก็ได ้  ทั2งนี2จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคล  ผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อ
ผกูพนันิติบุคคลและเงื�อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือชื�อ  ที�ตั2งสาํนกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติ
บุคคลนั2นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

 
 
 

การออกเสียงลงคะแนน  มติของที�ประชุมผูถื้อหุน้นั2นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี2  
1.  การวนิิจฉยัชี2ขาดหรือลงมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ใหก้ระทาํโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่วา่การออกเสียงลงคะแนนนั2น

จะกระทาํดว้ยวธีิใด  ใหน้บัหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียงเสมอ 
2.  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธาน

ที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ2นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี2ขาด 
3.   กรณีที�ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง  ประธาน ฯ จะเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระโดยจะสอบถามที�ประชุมวา่

มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย   หรือมีความเห็นเป็นประการอื�น  หรืองดออกเสียง   หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย  
หรือมีความเห็นเป็นประการอื�น  หรืองดออกเสียง  เจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ จะรับบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที�ยกมือเพื�อลงมติ
ดงักล่าว  และถือวา่ผูถื้อหุน้ที�ไม่ไดย้กมือในที�ประชุมมีมติอนุมติัตามที�เสนอใหที้�ประชุมพิจารณาลงมติ 

4. กรณีที�ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหม้าประชุมแทน  ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที�ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนน     
ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  ที�ผูเ้ขา้ประชุมไดย้ื�นต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ   ในตอนลงทะเบียนเป็นคะแนนเสียงที�ใชน้บัเป็นมติ
ที�ประชุม 
 

 

 

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

 

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

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 
สัญชาต ิ

71  ปี 
ไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท - ไมม่ี -   
ที�อยู่ 2/132-3  ซอยสามเสน 3 แขวงวดัสามพระยา   

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
การมีส่วนได้เสีย วาระที) 6 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 
________________________________________________________________________________________ 

 

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

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ 
กําหนดคา่ตอบแทน 

อายุ 
สัญชาต ิ

68  ปี 
ไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท - ไมม่ี -   
ที�อยู่ 75/11  ถนนสวนผกั  แขวงตลิ)งชนั 

เขตตลิ)งชนั  กรุงเทพมหานคร 10170 
การมีส่วนได้เสีย วาระที) 6 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

 
________________________________________________________________________________________ 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัท 

กรรมการอิสระของบริษัท  ต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กลา่วคือ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนหุ้นที)มีสิทธิออกเสียงทั :งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัท
ร่วม หรือนิติบคุคลที)อาจมีความขดัแย้ง ทั :งนี :ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที)เกี)ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั :นๆ
ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที)มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที)ปรึกษาที)ได้รับเงินเดือนประจํา หรือ
ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที)อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่
จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั :ง 

3. ไม่เป็นบคุคลที)มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที)เป็น บิดา 
มารดา  คู่สมรส พี)น้อง และบตุร รวมทั :งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ 
หรือบคุคลที)จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบคุคลที)อาจมีความขดัแย้ง
ในลกัษณะที)ขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั :งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ)งไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ที)มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย หรือนิติบุคคลที)อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนได้รับการแตง่ตั :ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที)อาจมีความ
ขดัแย้งและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ การรมการซึ)งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ
สาํนกังานสอบบญัชี ซึ)งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที)อาจมี
ความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั :ง 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ)งรวมถึงการให้บริการเป็นที)ปรึกษากฎหมาย หรือที)ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ)งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2  ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที)อาจมีความขดัแย้ง ทั :งนี : ในกรณีที)ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคลให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ)งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั :นด้วย เว้น
แตจ่ะพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตั :ง 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที)ได้รับแต่งตั :งขึ :นเพื)อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ)ง
เป็นผู้ เกี)ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลกัษณะอื)นใดที)ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี)ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที)อาจมีความขดัแย้งโดยมีการตดัสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Affix 20 Baht duty stamp) 
 

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

        เขียนที
  
      Written at    
    วนัที
  เดือน  พ.ศ.  
   Date   Month   Year  
          
 (1)  ขา้พเจา้  สญัชาติ  อยูบ่า้นเลขที
  ถนน   
 I / We  Nationality  Address Road  

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

 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั                        ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จาํกดั (มหาชน)    

  being a shareholder of   LEE  FEED  MILL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED.  

โดยถือหุน้จาํนวนทั3งสิ3นรวม  หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง  ดงันี3  
holding shares at the total amount of  share and have the right to vote equal to votes 

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

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

     
               (3)  ขอมอบฉนัทะให ้ / hereby appoint    

 (1)  ชื
อ  อาย ุ  ปี 
Name    Age Years 

อยูบ่า้นเลขที
  ถนน  ตาํบล / แขวง  
residing at   Road  Tambol / Khwaeng  

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

 

(2)  ชื
อ รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์ อาย ุ    71 ปี 
Name         Assoc.Prof.Dr.Somjai  Phagaphasvivat  Age      71             Years 

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

อาํเภอ / เขต         พระนคร จงัหวดั             กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10200 หรือ 
Amphur / Khet Phra Nakorn Province             Bangkok  Postal Code          10200 Or 
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(3)  ชื
อ                   พล.ต.ท.อดิศร  นนทรีย ์ อาย ุ 68 ปี 
Name  Pol.Lt.Gen.Adisorn  Nonsee  Age      68 Years 

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

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

คนหนึ
งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื
อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2560 ในวนัศุกร์ที
 28 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ หอ้งราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร เลขที
 54 ถนนสุรวงศ ์แขวงสี
พระยา  เขต
บางรัก  กรุงเทพมหานคร  หรือที
จะพึงเลื
อนไปในวนั  เวลาและสถานที
อื
นดว้ย 

As my sole proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting  on Friday, April 28, 2017 

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

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั3 งนี3   ดงันี3  
I /we hereby authorize the Proxy holder to vote on my / our behalf in this meeting as follows :- 

 วาระที& 1    เรื&อง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2559 
Agenda Item 1   To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ 

Meeting for the year 2016.  
(A) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที
เห็นสมควร 

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

(B) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี3  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที& 2    เรื&อง พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัท  ในรอบปี 2559 
Agenda Item 2   To acknowledge the Management Discussion and Analysis for the year 2016. 

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

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี3  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที& 3    เรื&อง พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สําหรับรอบปีบัญชีสิ7นสุด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2559 
Agenda Item 3   To consider and approve the Financial Statements of the Company and Consolidated 

for the year 2016. 

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

(B )     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี3  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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    วาระที& 4    เรื&อง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2559 
Agenda Item 4   To consider and approve the appropriation to legal reserve and payment of 

dividend for the year ended December 31, 2016. 

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

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี3  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
   

 วาระที& 5   เรื&อง พจิารณาแต่งตั7งกรรมการใหม่แทนกรรมการที&ต้องออกตามวาระ 
Agenda Item 5   To consider and approve the appointment of Directors for replace these retiring by rotation. 

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

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี3  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                 การแต่งตั3งกรรมการทั3งชุด 
   To elect director as a whole 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                 การแต่งตั3งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  To elect each director individually by rotation 

ชื
อกรรมการ  1. นายวสิิทธิI   ลีละศิธร 
Name of Director. Mr. Visith  Leelasithorn  
       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

   

ชื
อกรรมการ  2. นางสุภาพร  จงวลิยัวรรณ 
Name of Director. Mrs. Supaporn  Chongvilaiwan  
       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ชื
อกรรมการ  3. นายบุศรินทร์  วนาสวสัดิI  
Name of Director. Mr. Busarin   Vanaswas  
       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

 

    วาระที& 6    เรื&อง พจิารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda Item 6   To consider the determination of remuneration for the directors 

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

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี3  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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    วาระที& 7    เรื&อง พจิารณาแต่งตั7งผู้สอบบัญชี  และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 
Agenda Item 7   To consider the appointment of the Auditors and fixing the Auditors remuneration 

for the year 2017. 

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

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี3  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที& 8    เรื&อง พจิารณาเรื&องอื&น ๆ  (ถ้ามี) 
Agenda Item 14   Any other business (if any). 

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

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี3  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที
ไม่เป็นไปตามที
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อวา่การลง 
คะแนนเสียงนั3นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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

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

(6)  ในกรณีที
ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที

ที
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื
องใดนอกเหนือจากเรื
องที
ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที
มีการแกไ้ขเปลี
ยนแปลงหรือเพิ
มเติม   
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที
เห็นสมควร 

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

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

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

deems appropriate in all respects.  
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           กิจการใดที
ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีที
ผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที
ขา้พเจา้ระบุใน

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

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

ลงชื
อ / Signed  ผูม้อบฉนัทะ / Proxy Grantor 
(  ) 

   
   

ลงชื
อ / Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
(  ) 

   
   
   
   

ลงชื
อ / Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
(  ) 

   
   

ลงชื
อ / Signed  ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
(  ) 

 

 
หมายเหตุ / Remark 

1.   ผูถื้อหุ้นที
มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื
อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 The shareholder appointing proxy holder must  authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a 

whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 

2.   วาระเลือกตั3งกรรมการสามารถเลือกตั3งกรรมการทั3งชุดหรือเลือกตั3งกรรมการเป็นรายบุคคล 
      In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

3. ในกรณีที
มีวาระที
จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที
ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ
มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือ 
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 If  there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached 

Supplement to Proxy Form B. shall be used. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 

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

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2560    ในวนัศุกร์ที
  28  เมษายน  2560   เวลา    14.30  น.    ณ   หอ้งราชมณเฑียร    
โรงแรมมณเฑียร  เลขที
  54  ถนนสุรวงศ ์แขวงสี
พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที
จะพึงเลื
อนไปในวนัเวลา  และสถานที
อื
นดว้ย 

 For the Annual General Meeting of  Shareholders for the Year 2017 on Friday 28 April 2017  at 2.30 p.m., at the Montien 

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

 
       วาระที&  เรื&อง  
       Agenda Item  Subject : 

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

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี3  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
  
       วาระที&  เรื&อง  
       Agenda Item  Subject : 

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

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี3  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 
       วาระที&  เรื&อง  
       Agenda Item  Subject : 

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

(B)     ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี3  
To have the proxy holder vote as per my / our intention as follows :- 

       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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       วาระที&  เรื&อง เลอืกตั7งกรรมการ (ต่อ) 
       Agenda Item  Subject : Election of Directors (continued) 

 

ชื
อกรรมการ    
Name of Director.   
       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 
 

ชื
อกรรมการ    
Name of Director.   
       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ชื
อกรรมการ    
Name of Director.   
       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ชื
อกรรมการ    
Name of Director.   
       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ชื
อกรรมการ    
Name of Director.   
       เห็นดว้ย / Approve       ไม่เห็นดว้ย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 




