
        

 
หนา 1 ของจํานวน 3 หนา 

 

 วันท่ี  9  เมษายน  2556 
 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2556   
 

เรียน ทานผูถือหุน  บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)   
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555     

2.  รายงานประจําป 2555  งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) 

3.  ขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

4.  แผนที่สถานที่จัดประชุมผูถือหุน 

5.  ขอมูลประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือแตงต้ังใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 

6.  คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในวันประชุม 

7.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

  โดยมติคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 2/2556  เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2556   ไดกําหนดใหมีการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2556  ในวันศุกรที่  26  เมษายน  2556  เวลา 14.30 น.   ณ หองมณเฑียรทิพย  โรงแรมมณเฑียร   
เลขท่ี 54  ถนนสุรวงศ  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 
 

1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555   เม่ือวันท่ี  26  เมษายน 2555 
      ความเห็นคณะกรรมการ      : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกลาว (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 
      

2.  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป  2555 
ความเห็นคณะกรรมการ      : เห็นสมควรเสนอผลการดําเนินงานในรอบป 2555  ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 

 

3.  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน  สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด  ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2555 
ความเห็นคณะกรรมการ      : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม  
2555     ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว 

 

4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล  สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 
ความเห็นคณะกรรมการ      : เห็นสมควรอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 2555 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.21 
บาทโดยจัดสรรจากผลการดําเนินงาน  สําหรับงวดระยะเวลาต้ังแตวันที่  1  มกราคม  2555  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2555  
รวมเปนเงินปนผลจาย   162,462,287.40  บาท  ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ  61  ของกําไรสุทธิ  ตามงบกําไรเฉพาะกิจการ 
โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานแยกตาม
สวนงาน ดังน้ี 
 



        

 
หนา 2 ของจํานวน 3 หนา 

 
1.1 จัดสรรกําไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยจายในอัตราหุนละ 0.15 

บาท  คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน  116,044,491.00 บาท  โดยผูไดรับเงินปนผลในสวนน้ีจะไดรับการยกเวนภาษีเงิน
ไดหัก ณ ที่จาย 

 

1.2 จัดสรรกําไรจากกิจการที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ  23 ของกําไรสุทธิ โดยจายในอัตราหุนละ 0.06 
บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 46,417,796.40 บาท โดยผูไดรับเงินปนผลในสวนน้ีจะตองถูกหักภาษีเงินไดหัก ณ 
ที่จาย และผูไดรับเงินปนผลที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีจากเงินปนผลเทากับเงินปนผลคูณยี่สิบสามสวน
เจ็ดสิบเจ็ด (23/77) ตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 

  
 
 

5.  พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  
 ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรแตงต้ังกรรมการท่ีตองพนตําแหนงตามวาระในปน้ีตามขอบังคับของบริษัท ไดแก 
(1) นายนิพนธ  ลีละศิธร  (2) นางสุนันทา  ศุภผลศิริ  และ (3) พล.ต.ท. อดิศร  นนทรีย  ใหกลับเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง  

 

6.  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ความเห็นคณะกรรมการ     :   เห็นสมควรพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการใหแกคณะกรรมการเปนคาบําเหน็จ
กรรมการท้ังคณะจํานวน  1,200,000 บาท   และคาเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยจายเปน
รายไตรมาส  ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับจํานวน  25,000 บาทตอไตรมาส  และกรรมการตรวจสอบไดรับทานละ 
10,000 บาทตอไตรมาส  สวนกรรมการอิสระไดรับทานละ 8,000 บาทตอไตรมาส 

 

7.  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 
ความเห็นคณะกรรมการ     :   เห็นสมควรแตงต้ังใหบริษัท สํานักงาน เอินสท  แอนด ยัง จํากัด โดย   นางสาวสุพรรณี   ตริ
ยานันทกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498  และ/หรือนายศุภชัย  ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   3930  
และ/หรือ  นางสาวทิพวัลย   นานานุวัฒน    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบป 2556 
โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 561,000 บาท (ป 2555 : จํานวนเงิน 561,000 บาท) และคาสอบทานงบการเงิน
ระหวางกาลจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 163,000 บาท (ป 2555 : จํานวนเงิน 163,000 บาท)  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,050,000 
บาท (ป 2555 : จํานวนเงิน 1,050,000 บาท) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลว 
 

8.   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถามี) 
 

อน่ึง ทางบริษัทไดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556  และมี
สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาว  ในวันที่ 29 มีนาคม 2556  (Record Date)   และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 1 
เมษายน  2556  ทั้งน้ีการใหสิทธิเงินปนผลดังกลาวขางตน ยังมีความไมแนนอน  เน่ืองจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 กอน 

  



        

 
 

หนา 3 ของจํานวน 3 หนา 
 
 
 
เน่ืองดวยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดเพ่ิมทางเลือกใหบริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทํารายงานประจําป

ในรูปแบบของ CD-ROM ได ดังน้ันบริษัทจึงไดจัดทํารายงานประจําป 2555 ในรูปแบบ CD-ROM หากผูถือหุนทานใดมี
ความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2555 แบบรูปเลม สามารถติดตอขอรับไดที่เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ลี
พัฒนาผลิตภัณฑ  จํากัด  (มหาชน) เลขท่ี 33/137 ช้ัน 28 อาคารวอลลสตรีททาวเวอร  ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ  เขตบาง
รัก กรุงเทพ ฯ โทรศัพท : 0-2632–7232 โทรสาร : 0–2632–7245  หรือ ทาง Website : http://www.leepattana.com หรือ
ทาง e-mail address : acct@leepattana.com 

 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทาน ไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน  หากทาน
ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ขอไดโปรดแตงต้ังผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและสงหนังสือมอบฉันทะ
ตามที่แนบมาน้ีใหบริษัทกอนเริ่มการประชุม 

 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
                  โดยมติของคณะกรรมการ 
 

 
 

 
                   ( นายนิพนธ    ลีละศิธร ) 
                    ประธานกรรมการบริหาร    

 และกรรมการผูจัดการ 



 
        

 
                                                                                                              แผนที่…1… 

จํานวน...14…แผน 

        

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2555  

บริษัท  ลีพัฒนาผลิตภัณฑ  จํากัด (มหาชน) 
------------------------------------------------------------------------ 

สถานท่ี :    ณ หองมณเฑียรทิพย  โรงแรมมณเฑียร  
                            เลขท่ี 54  ถนนสุรวงศ  แขวงส่ีพระยา  เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร 
วันและเวลา :    ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  26  เมษายน  2555  เวลา  14 :30 น. 
 

มีผูเขารวมประชุมดังนี้ 
1)  กรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุม   จํานวน 4 ทาน 

1.  นายนิพนธ ลีละศิธร  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
2.  นายการุญ จันทรม่ิงพร  รองกรรมการผูจัดการ 
3.  นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
4. นายบุศรินทร วนาสวัสดิ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

2)  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
นางสาวนลินี ทิพยางค  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

3)  ท่ีปรึกษากฎหมาย 
นายจํานง จันทรประสิทธ์ิ  สํานักงานทนายความ จํานง จันทรประสิทธ์ิ  

 

4)  ผูถือหุนท่ีเขาประชุม 
 ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2555 ปรากฏจํานวนผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขา

รวมประชุมท้ังส้ิน 2,725 ราย จากจํานวนหุนท่ีจําหนายท้ังหมด  774,044,100 หุน   ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2555 

 ณ เวลาท่ีเปดการประชุมเวลา  14 :30 น.  มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเขา
รวมประชุม 159 ราย รวมจํานวนหุนท้ังส้ิน 402,997,634 หุนคิดเปนรอยละ 52.06 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายท้ังหมด  ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท 

     ในระหวางการประชุมมีผูถือหุนลงทะเบียนเพิ่มเติม  รวมเปนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน  196 ราย   
     รวมจํานวนหุนท้ังส้ิน  403,579,175 หุน  หรือคิดเปนรอยละ  52.14  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายท้ังหมด 

        

กอนเริ่มการประชุม  



 
        

 
                                                                                                              แผนที่…2… 

จํานวน...14…แผน 

 เลขานุการ ฯ   ช้ีแจงแกผูถือหุนวา  ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับการจัดประชุม
ผูถือหุนโดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน  เพื่อใหมีความโปรงใสและตรวจสอบได  บริษัทจึงไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระประชุม  และเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการ
กอนท่ีบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทท่ี www.leepattana.com   
ต้ังแตวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2554  ท่ีผานมา  และไดแจงขอมูลดังกลาวผานระบบขาวสารของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขารับเลือกต้ังเปน
กรรมการเพิ่มเติม  นอกจากนี้แลวทางบริษัทยังไดเผยแพรเอกสารการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของ
บริษัท  ต้ังแตวันท่ี 11 เมษายน 2555  เปนตนมา  ท้ังนี้เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลลวงหนากอน
วันประชุม 

  

กอนจะเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 เลขานุการ ฯ ช้ีแจงเร่ืองการลงคะแนนในวาระตาง ๆดังนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน   หุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง ในแตละวาระตองผานมติท่ี
ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ยกเวน
วาระท่ี 2 เปนวาระเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา ไมตองมี
การลงมติ 

2. สําหรับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง  บริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกใหผูถือหุน
ทุกทาน  เพื่อใชในกรณีท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ โดยประธานท่ี
ประชุมจะถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง  ขอใหยกมือข้ึน  เพื่อให
เจาหนาท่ีไปรับบัตรลงคะแนน  โดยจะไดนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดอออกเสียง
ไปหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูเขารวมประชุม  ผลลัพธท่ีไดจะเปนคะแนนเสียง
ท่ีเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแลว บริษัทไดรวบรวมคะแนนไวใน
คอมพิวเตอรแลว  ดังนั้นทานท่ีรับมอบฉันทะเขารวมประชุมไมตองออกเสียงลงคะแนนอีก 

4. บริษัทมีท่ีปรึกษากฎหมายจาก สํานักงานทนายความจํานง จันทรประสิทธ์ิ ทําหนาท่ี
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง เพื่อใหเปนไปดวยความโปรงใสถูกตองตามกฎหมายและ
ขอบังคับบริษัท และเชิญตัวแทนผูถือหุนมาเปนผูสังเกตการณการตรวจนับคะแนนเสียง 
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5. หากผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถาม หรือตองการใหคณะกรรมการหรือฝายจัดการช้ีแจง
เพิ่มเติมในประเด็นใด  ขอใหแจงช่ือ  นามสกุล  เพื่อจะไดบันทึกไวในรายงานการประชุม  
โดยผูถือหุนสามารถซักถามเม่ือจบการนําเสนอในแตละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ
แลวก็ได 

        

เร่ิมการประชุม 
 

 เนื่องจากทานประธานกรรมการ  ไมสามารถเขารวมประชุมได  จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุน  มี
มติใหแตงต้ัง  นายนิพนธ  ลีละศิธร  ในฐานะประธานกรรมการบริหารซ่ึงเขารวมประชุม  เปนประธาน
ในท่ีประชุม  ( “ประธาน” )  และไดกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 
 

 ประธานแจงท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 ซ่ึงประชุม
เม่ือวันท่ี  6  มีนาคม  2555  ตามท่ีบริษัทไดจัดสงใหกับผูถือหุนกอนหนานี้แลว 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตามท่ีประธาน
เสนอมา 

 

โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
    
 

  

 เห็นดวย 403,002,634 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
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วาระท่ี  2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป  2554 
 

 ประธานไดรายงานตอท่ีประชุม ใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชี
ส้ินสุด  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2554 ดังนี้   

 

โดยผลการดําเนินงานของบริษัท ตามงบการเงินรวม สําหรับป   ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 
2554 มีกําไรสุทธิจํานวน  306.71 ลานบาท ซ่ึงเม่ือเทียบกับงวดระยะเวลาเดียวกันของปกอนมีกําไรสุทธิ  
จํานวน 260.88 ลานบาท หรือมีกําไรเพิ่มข้ึนจํานวน 45.83 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 
18  เนื่องจากบริษัทมียอดรายไดจากการขายอาหารสัตวเพิ่มข้ึน  เม่ือเทียบกับงวดระยะเวลาเดียวกันของป
กอน 

 

สําหรับการวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา ขอใหทานผูถือหุนดู
เพิ่มเติมไดจากรายงานประจําป 2554 ในหัวขอคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ตามท่ีไดจัดสงผูถือหุน  และเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทลวงหนามาแลว 

 

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
 

ผูถือหุน  สอบถามวา สัดสวนการขายอาหารสัตวประเภทใดท่ีขายดีท่ีสุด เพราะในรายงานประจําป ไมมี
รายละเอียดการจําแนกประเภทสินคาไว 
 

ประธาน  ช้ีแจงวา ทางบริษัทขายดีท้ังอาหารสัตวบกและอาหารสัตวน้ํา  แตท่ีไมจําแนกประเภทให
เห็นชัด เพราะไมตองการเปดเผยถึงจุดออนหรือจุดแข็งของบริษัทชัดเจนเกินไป 
 

ผูถือหุน    สอบถามวา ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนนั้น เกิดจากราคาขายท่ีเพิ่มข้ึน หรือปริมาณการขายเสินคาเพิ่มข้ึน 
 

ประธาน  ช้ีแจงวา ราคาตอหนวยเพิ่มข้ึนนอยมาก เนื่องจากราคาวัตถุดิบไมเปล่ียนแปลงมาก  แตเปน
ปริมาณการขายเพิ่มข้ึนมากกวา  
 

ผูถือหุน  สอบถามตออีกวา ถาไมจําแนกประเภทสินคาในรายงานแลว ก็ไมสามารถทราบกําไรข้ันตนของ
แตละประเภทอาหารสัตวได 
 

ประธาน ช้ีแจงวา ผูถือหุนสามารถรูกําไรข้ันตนของอาหารสัตวบกและอาหารสัตวน้ําไดคราวๆ สําหรับ
อาหารสัตวน้ํากําไรข้ันตน จะมากกวาอาหารสัตวบก ประมาณ 3% 
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ผูถือหุน  สอบถามวา ปจจัยความเส่ียงของวัตถุดิบท่ีซ้ือจากตางประเทศ เชนกากถ่ัวเหลือง มีวิธีถัวตนทุน
การซ้ืออยางไร เพื่อไมใหราคาตนทุนตอหนวยแกวงมาก และบริษัทมีแผนการจัดการอยางไร เชน มีการ
เก็บสต็อกลวงหนาไวหรือไม 
 

ประธาน  ช้ีแจงวา บริษัท มีการวางแผนลวงหนา โดยส่ังลวงหนาจากตางประเทศเพ่ือเก็บสตอกการใช 
หรือหลายคร้ังจะพวงเรือกับผูประกอบการรายอ่ืนดวย แชรเรือกัน เพื่อลดตนทุนคาใชจายในการขนสง 
 

ผูถือหุน   สอบถามวา รายไดจากการขายอาหารสัตวท้ังป  ชวงไหนขายดีท่ีสุด เรามองเปนเดือนหรือไตรมาส 
 

ประธาน ช้ีแจงวา ถากรณีเปนอาหารสัตวบก จะขายดีในชวงอากาศเย็น แตปจจุบันผลกระทบนอย เพราะ
สวนใหญเล้ียงในฟารมปด โดยปกติในชวงอากาศเย็น สัตวน้ําจะติดโรคงาย ดังนั้น ในไตรมาสท่ี 2 และ 3 
จะขายดีสําหรับอาหารสัตวน้ํา เพราะเปนชวงหนารอน สวนไตรมาสท่ี 1 และ 4 จะดีสําหรับอาหารสัตว
บก แตบางคร้ังก็ไมแนเสมอไป แลวแตสถานการณเนื้อสัตว  อยางบางคร้ังคูแขงปรับราคาลดลงมาก เรา
ตองกลับมาดูวาบริษัทอยากไดยอดขายเพิ่มไหม ถาเราลดราคาลง คุมตนทุนหรือไม บางคร้ังคุมนอย แตก็
ยังคงตองรักษาสวนแบงทางการตลาดไว 
 

ผูถือหุน   สอบถามวา อยากทราบจุดแข็งของบริษัทวาคืออะไร 
 

ประธาน   ช้ีแจงวา บริษัทเนนสินคาท่ีมีคุณภาพใหคุมกับราคา ถาไดรับคําขอรองเรียนจากลูกคา เราตอง
รีบหาสาเหตุ และปรับปรุงแกไขทันที  
 

ผูถือหุน   สอบถามวา อันดับในการเลือกสินคาของลูกคา สินคาของบริษัท อยูในลําดับเทาใด 
 

ประธาน ช้ีแจงวา ลูกคาของเรามีหลายระดับ และการขายจะดีหรือไมดี อยูท่ีปจจัยหลายอยาง เราพยายาม
ท่ีจะทําใหคุณภาพเทากับคูแขงหรือดีกวาคูแขง ในราคาท่ีเทากัน อยูท่ีการบริการของเราดวย   
 

ผูถือหุน   สอบถามวา ลูกคาของบริษัทเปน Free  Market หรือ Contract  Farming 
 

ประธาน ช้ีแจงวา ลูกคาเราสวนใหญเปน Free  Market เพราะกิจการของบริษัท ไมทําครบวงจร ดังนั้น
บริษัทเราไมมีลูกคาประเภท Contract  Farming  เพราะถาเราจางเล้ียง เราตองรับซ้ือสัตวเปนกลับจาก
ลูกคาดวย ซ่ึงลูกคาก็ตองซ้ืออาหารสัตวกับบริษัทท่ีมี Contract ดวยเทานั้น จะไมซ้ือสินคากับเราท่ีเนน 
Free Market 
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ผูถือหุน   สอบถามวา ยอดขายอาหารสัตวปกมีมากหรือไม  
 

ประธาน ช้ีแจงวา อาหารสัตวปกเปนอาหารสัตวบกท่ีมีกําไรนอยท่ีสุด สวนใหญเราจะขายอาหารหมู และ
อาหารวัวมากกวา   สวนอาหารสัตวน้ําก็จะเปนกลุมสินคาประเภทอาหารกุง และอาหารปลา 
 

ผูถือหุน   ตองการทราบวาในชวงเวลาอีก 3-5 ปขางหนา  ทานประธานกลัวอะไรมากท่ีสุดในการทําธุรกิจ
ของบริษัท 
 

ประธาน ช้ีแจงวา ส่ิงท่ีกลัวคือกลัววาบริษัทจะไมโต เนื่องจากวาบริษัทเราไมไดทําธุรกิจครบวงจรเทานั้น 
แตภาพรวมบริษัทยังม่ันคง ไมมีอะไรนาหวง  เม่ือเทียบกับบริษัทท่ีทําธุรกิจครบวงจร ซ่ึงถึงแมวา Margin 
ของเรานอย แตผลกระทบเราก็นอยดวย แตส่ิงท่ีกลัวมากกวา คือการผันผวนของราคาวัตถุดิบอยางรุนแรง  
แตก็อาจไมกระทบมากนัก เหมือนคร้ังป ค.ศ. 2008 ปญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบ Sub Prime ใน
สหรัฐอเมริกา สงผลใหขาวโพดท่ีเปนสินคาคงคลังของบริษัท ตองมีผลขาดทุนจากการตีราคาสินคา
คงเหลือในราคาตลาดจํานวนประมาณ 60 ลานบาท แตบริษัทก็ไดโอนกลับคืนผลขาดทุนจากการตีราคา
กลับในภายหลัง แตส่ิงท่ีกลัวจริงๆ คือเราไมเติบโต เพราะยอดขายของบริษัทนิ่งมานานมากแลว 
 

ผูถือหุน    สอบถามวา บริษัทคิดจะขยายธุรกิจไปตางประเทศหรือไม 
 

ประธาน ช้ีแจงวา ถาบริษัทเขาไปลงทุนแลว บริษัทตองไดกําไร ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีตองใชเวลาศึกษาและ
พิจารณาคอนขางมาก ในอนาคตบริษัทก็อาจตองไปตางประเทศ เพราะกิจการของเราไมครบวงจร 
ปจจุบันเราก็มีการสงเจาหนาท่ีไปดูประเทศเพ่ือนบานอยู 2-3 ประเทศ 
 

ผูถือหุน  สอบถามวาภายใน 1 ปจะมีการแปลงสภาพ Warrant เปนหุนสามัญ บริษัทก็จะมีเงินเขามา มีวิธี
บริหารจัดการอยางไร 
 

ประธาน ช้ีแจงวา ในตอนนั้นเรามีโครงการจะซ้ือบริษัทอ่ืน แตก็ไมไดซ้ือ ซ่ึงจริงๆ เปนบริษัทท่ีดี แตเราไมมี
ความเช่ียวชาญในการดําเนินธุรกิจบริษัทนั้นตอ เลยเลิกไป ทําใหมีการนําเงินมาซ้ือหุนคืน และอยางใน
ประเทศไทย ก็มีทํากิจการอยางอ่ืนอยูบาง เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต แตไมไดประชาสัมพันธออกมา เพราะเปน
เพียงการขยายโรงงาน ตอนนี้เราก็ดูภายในประเทศไปเร่ือยๆ ธุรกิจไหนเหมาะ ไมเส่ียง แตท่ีเรายังไมไป
ตางประเทศ เพราะถาไป ตองลงทุนระยะยาว  ตองหาบุคลากรไปนั่งบริหารประจํา ไปฝกฝนคน ถาจะไป 
ตองไปแบบมีความพรอมจริงๆ  เราตองถามตัวเองกอนวา  กิจการท่ีเราจะซ้ือดีจริงไหม แลวเราทําไดหรือไม 
ในตอนนี้หนี้ท่ีบริษัทเรามี สวนใหญก็เปนหนี้จากการคา และหนี้จาก T/R บางสวน   หนี้เงินกูจากธนาคาร
ของบริษัทเราไมมีเลย  ถาเราจะกูธนาคารเพ่ือทําธุรกิจเราสามารถทําไดอยูแลว 
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ผูถือหุน     ถามตอวา ถาบริษัทไปตางประเทศ ตองไปต้ังโรงงานใหม หรือจะทําท่ีนี่ไปขายท่ีโนนหรือไม 
 

ประธาน  ช้ีแจงวา ถาทําท่ีตางประเทศ ก็ตองไปผลิตท่ีโนน แตถาผลิตท่ีนี่ไปขายท่ีโนน ตองประเมินผล
กระทบจาก AEC เม่ือตอนอาเซียนเปด วาไดเปรียบหรือเสียเปรียบเขา จะไดประโยชนจาก AEC ไมแนใจ 
เพราะคาแรงเพ่ิมข้ึน คาครองชีพสูง ธุรกิจอาหารสัตวเปน Value Added จาก สินคา Commodity ดังนั้น
ราคาตอตันไมสูง การขนสงแพง ตอนนี้เรามีการสงอาหารไปประเทศเพ่ือนบานบาง แตไมไดสงออก
โดยตรง  สรุปแลวธุรกิจอาหารสัตวข้ึนอยูกับตนทุนราคาวัตถุดิบ  
 

ผูถือหุน   สอบถามวา ตลาดในประเทศของบริษัท นาจะยังสามารถเติบโตไดอีกหรือไม ดูจากไตรมาสที่ 4 
ท่ีมีการส่ังซ้ือสินคาจากลูกคารายใหญบางรายเขามาในชวงน้ําทวม 
 

ประธาน  การส่ังซ้ือจากรายอ่ืน ก็มีบาง ตอนนี้ก็ยังมีอยู  ถาตลาดน่ิง นั่นหมายความวา ถาเราขายดี  รายอ่ืน
ก็ขายนอยลง  แตถาชวงราคาสัตวน้ํา และสัตวบกไมคอยดี  ก็อาจมีการแขงขันสูง 
 

ผูถือหุน   คาดการณอีกสัก 2-3 ป จะเปนอยางไรบริษัทจะอยูท่ีไทยเหมือนเดิม หรือยายไปตางประเทศ 
 

ประธาน ช้ีแจงวา เปนเร่ืองท่ีตอบยาก ถาบริษัทมีโอกาสไดพบธุรกิจท่ีดีเลย ก็อาจจะตัดสินใจไดเร็ว แตถา
เราจะเลือกเอง ก็ตองไปดูกฎหมายบางประเทศ ท่ีไมใหถือครองทรัพยสินบางอยาง เราจะตัดสินใจลงทุน 
ถาเห็นวาธุรกิจนั้นทํากําไรไดจริง 
 

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงไดแจงตอท่ีประชุมวาขอจบการรายงาน
ในวาระนี้ 
 

 สําหรับวาระน้ีไมตองออกเสียงลงคะแนน   เนื่องจากเปนการรายงานผลการดําเนินงานใหท่ี
ประชุมผูถือหุนไดรับทราบ 
 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
                                                                   

ประธานเสนอท่ีประชุมผูถือหุนรับรองงบการเงินของ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด 
(มหาชน) ประจําป 2554  ตามท่ีไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว   

   

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามขอมูลและแสดงความคิดเห็น 
 

ผูถือหุน  สอบถามเก่ียวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในขอท่ี 13 ในชองป 2553 นาจะเปนป 2554 ท่ี
พิมพผิดซํ้าปหรือไม 
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 เลขานุการฯ และผูจัดการฝายบัญชี  ช้ีแจงวา บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยมี 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)    ถือหุนอยู 95% ไมไดจายเงินปนผล ในป 2553 บริษัท ลี
พัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) จึงไมมีเงินปนผลรับ ในป 2553 แตสําหรับป 2554 บริษัท ลีพัฒนา
อาหารสัตว จํากัด มีการจายเงินปนผลให บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)  จํานวน 100 ลาน
บาท ถือหุนอยู 95% ก็เปนเงินปนผลรับจํานวน 95 ลานบาทจากบริษัทยอย และมีการพิมพผิดป ตองขอ
อนุญาตแกไขใหถูกตองในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในขอท่ี 13 ในชองป 2553 แกไขเปนป 2554 
 

ผูถือหุน  สอบถามตอถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอท่ี 12 เงินลงทุนในบริษัทรวม ทําไมตองแยก
ออกเปน 2 รายการ รายการหน่ึงมีจํานวน 49 ลานบาท สวนอีกรายการมีจํานวน 36 ลานบาท ของบริษัท 
พัฒนาเกษตรลวงหนา จํากัด ซ่ึงบริษัทถือหุนอยู 44.5%  
 

เลขานุการฯ และผูจัดการฝายบัญชี  ช้ีแจงวา เนื่องจากบริษัท พัฒนาเกษตรลวงหนา จํากัด ท่ีเราไปลงทุน 
เปนบริษัทรวมไมใชบริษัทยอย ตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทตองบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวม ตามวิธี
สวนไดเสีย ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554  เรามีเงินลงทุนตามราคาทุนจํานวน 36 ลานบาท แตคํานวณ
ตามวิธีสวนไดเสียมีจํานวน 49 ลานบาท สวนในป 2553 นั้น บริษัทมีสวนไดเสียจํานวน 46 ลานบาท  
ผูถือหุน  ถามวา ทางบริษัท พัฒนาเกษตรลวงหนา จํากัด เรามีสงเจาหนาท่ีของบริษัทไปเปนกรรมการ
หรือไม แลวทําสินคาตัวไหน 
 

ประธาน  ตอบวา เรามีเจาหนาท่ีของบริษัทไปเปนกรรมการอยู  และบริษัท พัฒนาเกษตรลวงหนา จํากัด 
เปนตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา ข้ึนกับ AFET มีการซ้ือขายสินคา เชน ยางพารา ขาว และมัน
สําปะหลัง เปนตน  
 

ผูถือหุน สอบถามวา เงินปนผลที่บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว จํากัด จายให บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด 
(มหาชน)จํานวน 95 ลานบาท มาจายในป 2554 ทําไมปท่ีแลวไมจายเขาบริษัทแม แลวมาจายทีเดียวปนี้ 
บริษัทมีนโยบายอยางนี้เปนอยางไรในอนาคต 
 

ประธาน  ช้ีแจงวา เรามอง 2 บริษัทนี้เปนบริษัทเดียวกัน ไมวาจะมีการรับหรือการจายใดๆ โดยการ
จายเงินปนผล บริษัทมีเง่ือนไขจายไมเกินอัตรารอยละของกําไรของงบเฉพาะกิจการบริษัท ดังนั้น เพื่อให
งบเฉพาะกิจการบริษัทใกลเคียงความเปนจริง ไมใหหางจากงบการเงินรวมมากจนเกินไป เราจึงปนผล
จากบริษัทลูกเขาบริษัทแม เพื่อใหงบเฉพาะบริษัทใกลเคียงกับงบการเงินรวมมากข้ึน เม่ือเทียบดู ปนี้งบ
เฉพาะกิจการบริษัท และงบการเงินรวมผลกําไรสุทธิจะใกลเคียงกันมากกวาปท่ีผานมา 
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เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
  
 
  

 เห็นดวย 403,462,816 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน 
ประจําป    2554 

 

ประธานขอเสนอท่ีประชุมจายเงินปนผลประจําป 2554 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.21 บาท
โดยจัดสรรจากผลการดําเนินงาน  สําหรับงวดระยะเวลาตั้งแตวันท่ี  1  มกราคม  2554  ถึงวันท่ี  31 
ธันวาคม 2554  รวมเปนเงินปนผลจาย   162,549,261  บาท  ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ  58  ของกําไรสุทธิ  
ตามงบกําไรเฉพาะกิจการ โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงมีรายละเอียดการ
จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานแยกตามสวนงาน ดังนี้ 

 

สวนท่ี 1  จัดสรรกําไรจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
(กิจการ BOI) โดยจายในอัตราหุนละ 0.12  บาท   คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน  92,885,292  
บาท  โดย ผูถือหุนท่ีไดรับเงินปนผลในสวนนี้จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

 

สวนท่ี 2  จัดสรรกําไรจากกิจการท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ  30 ของกําไรสุทธิ โดย
จายในอัตราหุนละ 0.09 บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 69,663,969 บาท โดยผูถือหุนท่ี
ไดรับเงินปนผลในสวนนี้จะตองถูกหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย และผูไดรับเงินปนผลที่เปน
บุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีจากเงินปนผลเทากับเงินปนผลคูณสามสวนเจ็ด (3/7) ตาม
มาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 
 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามขอมูล 
 

ผูถือหุน   สอบถามวา กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ยังเหลือสิทธิประโยชนอีกกี่ป 
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ประธาน  ช้ีแจงวา บริษัทไดรับ BOI ท่ีผานมามีอยูหลายโครงการ และก็หมดอายุไปหลายโครงการแลว 
โดยสวนของโรงงานผลิตอาหารสัตวน้ําแหงใหม ยังมีสิทธิประโยชนทางภาษีเหลืออีกประมาณ 7 ป 
 

ผูถือหุน   สอบถามวา ปนี้บริษัทมีจายปนผลรอยละ 58  ปท่ีผานมาบริษัทมีกําไรสุทธิประมาณ 300 ลาน
บาท เทากับปนผลปนี้ประมาณ 160 ลานบาท เงินยังเหลืออีกคอนขางมาก ปนี้มีซ้ือหุนคืน กรณีในปนี้จาย
ในอัตราประมาณรอยละ 50 ป   ในปตอๆไปยังจายปนผลประมาณน้ีอีกหรือไม หรือเก็บเงินสดไวเพื่อซ้ือ
หุนคืนอีกในอนาคต 
 

ประธาน  ช้ีแจงวา ปกติเราจะจายปนผลในอัตราประมาณรอยละ 70-80 ของกําไรสุทธิ  ลาสุดเราตองใช
เงินจํานวน 500 ลานบาท ในการซ้ือหุนคืน  หลังจากนี้นาจะสามารถจายปนผลเหมือนในอดีตได 
  

 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี  ประธานจึงแจงท่ีประชุมเพื่อลงมติรับรอง ดังนี้ 
  

 เห็นดวย 403,462,916 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  
 

 ประธานแจงท่ีประชุมใหทราบวา เนื่องจากในปนี้มีกรรมการท่ีครบวาระตองออกจากตําแหนง
กรรมการจํานวน 1 ใน 3 และมีกรรมการจํานวน  3 ทาน ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทในปนี้
ไดแก 
    1.  นายวิสิทธ์ิ  ลีละศิธร  2.  นายการุญ   จันทรม่ิงพร  และ  3.  รศ. ดร. สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน
   

 และการประชุมในคร้ังนี้  บริษัทยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา กอนท่ีบริษัทจะสงหนังสือนัดประชุม และบริษัทได
เผยแพรในเว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2554 แตก็ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอช่ือบุคคล
เพื่อใหพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการ   
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 เพื่อใหบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ประธานจึงขออนุญาตเชิญ
กรรมการท่ีออกตามวาระซ่ึงอยูในหองประชุมนี้  คือ คุณการุญ  จันทรม่ิงพร ออกจากหองประชุมเปนการ
ช่ัวคราว  

เม่ือคุณการุญ  จันทรม่ิงพร กรรมการออกจากหองประชุมแลว ประธานท่ีประชุมจึงขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลง เนื่องจากการออกตามท่ีครบวาระ 
และขอเสนอใหแตงต้ังกรรมการท้ัง 3 ทาน ตามประวัติของกรรมการแตละทานท่ีไดแนบมาพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่งตามลําดับตามรายช่ือ
ดังนี้ 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

1. นายวิสิทธ์ิ ลีละศิธร (ตําแหนง/ประธานกรรมการ) 
  

 เห็นดวย 403,462,916 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 
 

  2. นายการุญ   จันทรม่ิงพร   ( ตําแหนง / กรรมการรองกรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร )   
  

 เห็นดวย 403,305,416 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.96 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง 157,500 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.04 
 
 

 3.  รศ. ดร. สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน   ( ตําแหนง / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ )    
  

 เห็นดวย 403,462,916 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
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หลังจากท่ีกรรมการท้ัง 3 ทาน ไดรับมติการแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุนแลวประธานท่ีประชุม
จึงไดเชิญ คุณการุญ  จันทรม่ิงพร ท่ีออกจากหองประชุมกลับเขารวมประชุมอีกคร้ัง 
  

ประธานจึงแจงรายช่ือคณะกรรมการบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 8 ทาน ดังนี้ 
 1.  นายวิสิทธ์ิ ลีละศิธร 2.  นายนิพนธ  ลีละศิธร   
 3.  นายการุญ จันทรม่ิงพร 4.  นางสุภาพร  จงวิลัยวรรณ  
   5.  รศ. ดร.สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน 6.  นางสุนันทา     ศุภผลศิริ          
   7.  นายบุศรินทร    วนาสวัสดิ์ 8. พล.ต.ท.อดิศร    นนทรีย  
 

 และประธานเสนอใหกําหนดอํานาจกรรมการของบริษัทเหมือนเดิม คือ จํานวนหรือช่ือกรรมการ    
ซ่ึงจะลงช่ือเปนสําคัญผูกพันบริษัท คือ นายวิสิทธ์ิ  ลีละศิธร หรือ นายนิพนธ ลีละศิธร หรือ นายการุญ 
จันทรม่ิงพร หรือ นางสุภาพร  จงวิลัยวรรณ  กรรมการสองในส่ีคนนี้  ลงลายมือช่ือรวมกัน  
 

วาระท่ี  6   พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

 ประธานเสนอใหพิจารณาจายเงินบําเหน็จกรรมการ เพื่อเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการ
บริษัทท่ีไดสละเวลาในการรวมมือกันบริหารงาน เสนอใหจายเงินคาบําเหน็จกรรมการประจําป 2554 แก
คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะเปนจํานวนเงิน 1,200,000.-บาท เพิ่มข้ึนจากปกอน จํานวน 200,000 บาท 
โดยใหคณะกรรมการบริหารของบริษัททําหนาท่ีดําเนินการจัดสรรใหแกคณะกรรมการบริษัทตอไป  
 

พรอมท้ังขอใหพิจารณาจายคาเบ้ียประชุม สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ จายเปนรายไตรมาสโดยทานประธานกรรมการตรวจสอบไดรับจํานวน  25,000 บาทตอ
ไตรมาสตอทาน (เพิ่มข้ึนจากปกอน 5,000 บาทตอไตรมาส)  และกรรมการตรวจสอบจะไดรับจํานวน 
10,000 บาทตอไตรมาสตอทาน (เพิ่มข้ึนจากปกอน 5,000 บาทตอไตรมาส)  สวนกรรมการอิสระจะไดรับ
จํานวน  8,000 บาทตอไตรมาสตอทาน (เพิ่มข้ึนจากปกอน 5,000 บาทตอไตรมาส)   

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการตามท่ีประธานเสนอมา 
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โดยมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
      

 เห็นดวย 403,322,916 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.97 
 

 ไมเห็นดวย 140,000 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.03 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 
 

วาระท่ี  7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 
 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณา แตงต้ังผูสอบบัญชีคนใหมประจําป 2555 แทนผูสอบบัญชีคน
เดิมท่ีตองออกตามวาระ  ขอเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิม คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
ตามรายช่ือผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึง ดังนี้ 
 1. นางสาวสุพรรณี   ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  หรือ   
 2. นายศุภชัย   ปญญาวัฒโน     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930  หรือ  
 3. นางสาวทิพวัลย  นานานุวัฒน    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459  หรือ 
 

ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด  จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหนาท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

 

และพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 
561,000 บาท (ปท่ีแลว : จํานวนเงิน 535,000 บาท) และคาสอบทานงบการเงินระหวางกาลจํานวน 3 ไตร
มาส ๆ ละ 163,000 บาท (ปกอน : จํานวนเงิน 155,000 บาท)   รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,050,000 บาท     
เพิ่มข้ึนจํานวน  50,000 บาท (ปกอน : จํานวนเงิน 1,000,000 บาท) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได
อนุมัติและเห็นชอบแลว 

 

สําหรับผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอช่ือดังกลาวและบริษัทสํานักงานเอินสท แอนดยัง จํากัด ไม
มีความสัมพันธ และ/หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ี
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว  ท้ังนี้  นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล  เปนผูสอบบัญชีและลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัท ต้ังแตป 2553 – 2554  รวม  2 ป และเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 2 แหงดวย 
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โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2555 ของบริษัทยอยดังกลาว  รวมจํานวน 545,000 บาท เพิ่มข้ึน
จํานวน  45,000 บาท  (ปกอน : จํานวนเงิน  500,000 บาท) 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 
ตามท่ีประชุมเสนอมา 

 

โดยมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
   
  

 เห็นดวย 403,462,916 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 

วาระท่ี  8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถามี) 
 

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีเสนอไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม 
เม่ือเวลา 15 :30 น. 

 

และประธานช้ีแจงพรอมรับฟงขอเสนอแนะจากผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมจนถึงเวลา  16.00 น.  
จึงกลาวปดการประชุม 

 

ปดประชุมเวลา  16:00 น. 
 

นายสมศักดิ์  เธียรศรียุกต 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

ลงช่ือ...............................................................................ประธานกรรมการบริหาร 
( นายนิพนธ  ลีละศิธร ) 
      ประธานท่ีประชุม 



        สิ่งที่สงมาดวย 3 

 
 

 
ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

 
หมวดท่ี 5 การประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 30.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน   เปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  ภายในสี่เดือน   นับ
แตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 
 

               การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว    ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญผูถือหุน   คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ได  สุดแลวแตจะเห็นสมควร  หรือผูถือหุนรวมกันนับ
จํานวนหุนไดไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด    หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน  ซึ่งมี
หุนนับรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสิบ    ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด    จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได     แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียก
ประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย    คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน  นับแต
วันที่ไดรับหนังสอืจากผูถือหุน 
 

ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน    ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบ
วาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม    พรอมดวยรายละเอียดพอสมควร  ใหระบุใหชัดเจนวา    เปนเรื่อง
ที่จะเสนอเพ่ือทราบ   เพ่ืออนุมัติ    หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี   รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว   
และจัดสงใหแกผูถือหุน   และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ  มีกําหนดเวลาติดตอกันสามวันกอนวันประชุม  และไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย 
     สถานที่ที่จะใชประชุมตามวรรคหน่ึง ตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท  หรือจังหวัด
ใกลเคียง หรือทองที่อื่นใดซึ่งคณะกรรมการจะไดกําหนดและแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับแจงวันประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน   ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา
คน    หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด   และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
   ในกรณีที่ปรากฏวา การประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงช่ัวโมง  จํานวนผูถือหุนซึ่ง
มาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ   
การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุม
ใหม     และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับ
วาจะตองครบองคประชุม 
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ขอ 33. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรณีปกติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน     ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถามี
คะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
  (2) ในกรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุม   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา  แกไข  หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด     หรือบางสวน 

ที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน 
 
ขอ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุม แสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ
ของบริษัทไดจัดการไปในรอบปที่ผานมา    

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล  และบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร  และอนุมัติการจายเงินปนผล 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี  และกําหนดคาตอบแทนประจําป 
(6) กิจการอื่น ๆ 
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Enclosure 4

แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2556

Map of the Venue of Annual General Shareholders' Meeting for the Year 2013

ณ หองมณเฑียรทิพย  โรงแรมมณเฑียร  เลขที่ 54  ถนนสุรวงศ  เขตบางรัก  กรุงเทพ ฯ 

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

Tel. (662) 233 - 7060 -9
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ขอมูลประวัติกรรมการที่ออกตามวาระท่ี 5  และเสนอใหผูถือหุนแตงต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
ช่ือ – นามสกุล (1) นายนิพนธ  ลลีะศิธร   
อายุ 

สัญชาติ 

52 ป 

ไทย 

การศึกษา ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณ 

ป 2542 – ปจจุบัน 

ป 2532 – ปจจุบัน 

ป 2547 – ปจจุบัน 

ป 2526 – ปจจุบัน 

ป 2547 – ปจจุบัน 

 
ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

กรรมการผูจัดการ  บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  

กรรมการผูจัดการ  บริษัท พัฒนาเกษตรลวงหนา จํากัด 

กรรมการ  บริษัท วอลลสตรีททาวเวอร จํากัด 

กรรมการผูจัดการ  บริษัท ลีพัฒนาเกษตรม่ันคง จํากัด 

การถือหุน ถือหุน บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ  จํานวน   cv  หุน  ( ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2555 )  

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ  5 ป  ท่ีผานมา 

การเขารวมประชุม ในรอบป พ.ศ. 2555  เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน  9  คร้ัง  จาก  9  คร้ัง 

 

 
ชื่อ – นามสกุล (2) นางสุนนัทา   ศุภผลศริ ิ
อายุ 55  ป 

สัญชาติ ไทย 

การศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยบอสตัน / สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ 

ป 2542 – ปจจุบัน 

ป 2537 – ปจจุบัน 

ป 2527 – ปจจุบัน 

ป 2533 – ปจจุบัน 

 

- กรรมการตรวจสอบ / บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)  

- กรรมการอิสระ / บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ / บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการผูจัดการ / บริษัท เลเธอรมายน จํากัด 

การถือหุน ถือหุนสามัญ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ  จํานวน  1,185,000  หุน  (ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2555) 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ  5 ป  ท่ีผานมา 

การเขารวมประชุม ในรอบป พ.ศ. 2555  เขารวมประชุมคณะกรรมการ  7 คร้ัง  จาก  9  คร้ัง 

 

 

ชื่อ – นามสกุล (3) พล.ต.ท. อดิศร  นนทรีย  
อายุ 64  ป 

สัญชาติ ไทย 

การศึกษา ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

ประสบการณ 

ป 2553 – ปจจุบัน 

ป 2551 – 2552 

ป 2550 – 2551 

ป 2550 

ป 2549 - 2550 

 
- กรรมการอิสระ / บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)  

- จเรตํารวจ (สบ8) ตํารวจสอบสวนกลาง / สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

- ผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง / สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

- ผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล / สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

- ผูบัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 6 / สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

การถือหุน ถือหุนสามัญ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ  จํานวน  -  หุน  ( ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2555 ) 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมีคดีความในรอบ  5 ป  ท่ีผานมา 

การเขารวมประชุม ในรอบป พ.ศ. 2555   เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน  8 คร้ัง  จาก  9  คร้ัง 
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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ  การลงทะเบียน  การแสดงเอกสารเขารวมประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามัญผูถือหุน  ประจําป 2556 

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
วันศุกรท่ี  26  เมษายน  2556  เวลา  14.30 น. 

 

การมอบฉันทะ  บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามที่กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไวซึ่งเปนแบบที่ละเอียด
และชัดเจนมาใหผูถือหุน  หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นมาเขารวมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี  
โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ  โดยหนังสือมอบฉันทะดังกลาวน้ีตองนํามามอบตอเลขานุการ
ของคณะกรรมการของบริษัท ฯ กอนเริ่มการประชุม   

 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม  บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะ และเปดรับลงทะเบียน  ต้ังแตเวลา 
13.30 น. เปนตนไป ณ หองมณเฑียรทิพย  โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54  ถนนสุรวงศ  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 

 

ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปน้ีกอนเขารวมประชุม (แลวแตกรณี) 
 

1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง  ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุน  และ

ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน  ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง 
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน
และลงลายมือช่ือ     ผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตนและผูมอบ
ฉันทะไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน 
 

2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน    

นิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวา ผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทน
นิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ

ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
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(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
 

3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
ใหนําความในขอ 1. และขอ 2.  มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่ง

เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ  แลวแตกรณี  ทัง้น้ีภายใตบังคับตอไปน้ี 
(ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลน้ัน อาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันต้ังอยู 

หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลน้ันก็ได  ทั้งน้ีจะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล  ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันนิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ  ที่ต้ังสํานักงานใหญ 

(ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติ
บุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

 
 
 

การออกเสียงลงคะแนน  มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
1.  การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมติของท่ีประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน และไมวาการออกเสียงลงคะแนนน้ัน

จะกระทําดวยวิธีใด  ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียงเสมอ 
2.  ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน

ที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสยีงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
3.   กรณีที่ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง  ประธาน ฯ จะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระโดยจะสอบถามท่ีประชุมวา

มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย   หรือมีความเห็นเปนประการอ่ืน  หรืองดออกเสียง   หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย  
หรือมีความเห็นเปนประการอ่ืน  หรืองดออกเสียง  เจาหนาที่ของบริษัท ฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ยกมอืเพ่ือลงมติ
ดังกลาว  และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

4. กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหมาประชุมแทน  ใหถือการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระที่ผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนน     
ไวในหนังสือมอบฉันทะ  ที่ผูเขาประชุมไดยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ   ในตอนลงทะเบียนเปนคะแนนเสียงที่ใชนับเปนมติ
ที่ประชุม 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 

 

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

        เขียนที่  
      Written at    
    วันที่  เดือน  พ.ศ.  
   Date   Month   Year  
          
 (1)  ขาพเจา  สัญชาติ  อยูบานเลขท่ี  ถนน   
 I / We  Nationality  Address Road  

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

 (2)  เปนผูถือหุนของบริษัท                        ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)    

  being a shareholder of   LEE  FEED  MILL  PUBLIC  COMPANY  LIMITED.  

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

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

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

     
               (3)  ขอมอบฉันทะให  / hereby appoint    

 (1)  ช่ือ  อายุ  ป 
Name    Age Years 

อยูบานเลขท่ี  ถนน  ตําบล / แขวง  
residing at   Road  Tambol / Khwaeng  

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

 

(2)  ช่ือ  อายุ  ป 
Name    Age Years 

อยูบานเลขท่ี  ถนน  ตําบล / แขวง  
residing at   Road  Tambol / Khwaeng  
อําเภอ / เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย  หรือ 
Amphur / Khet  Province  Postal Code or 
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(3)  ช่ือ  อายุ  ป 
Name    Age Years 

อยูบานเลขท่ี  ถนน  ตําบล / แขวง  
Residing at   Road  Tambol / Khwaeng  

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ หองมณเฑียรทิพย โรงแรมมณเฑียร เลขท่ี 54 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา  เขต
บางรัก  กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลาและสถานท่ีอื่นดวย 

As my sole proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting  on Friday, April 26, 2012 
at 14.30 p.m., at the Montien Hotel’s Montienthip room, 54 Surawong Road, Bangrak, Bangkok. or at any adjournment thereof. 

 

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

 วาระที่ 1    เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2555   
Agenda Item 1   To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ 

Meeting for the year 2012.  
(A) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที่ 2    เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัท  ในรอบป 2555 
Agenda Item 2   To acknowledge the Management Discussion and Analysis for the year 2012. 

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

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

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที่ 3    เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
Agenda Item 3   To consider and approve the Financial Statements of the Company and Consolidated 

for the year 2012 

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

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

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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    วาระที่ 4    เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรบัผลการดําเนินงานประจําป 2555 

Agenda Item 4   To consider and approve the appropriation to legal reserve and payment of 
dividend for the year ended December 31, 2012. 

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

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

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
   

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

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

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

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                 การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
   To elect director as a whole 

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
  To elect each director individually by rotation 

ช่ือกรรมการ  1. นายนิพนธ   ลีละศิธร 
Name of Director. Mr. Visit  Leelasithorn  
       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

   

ช่ือกรรมการ  2. นางสุนันทา  ศุภผลศิริ 
Name of Director. Mr. Karoon  Chanmingporn  
       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ช่ือกรรมการ  3. พล.ต.ท. อดิศร  นนทรีย 
Name of Director. Assoc. Prof. Dr. Somjai  Phagahasvivat  
       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

 

    วาระที่ 6    เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
Agenda Item 6   To consider the determination of remuneration for the directors 

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

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

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที่ 7    เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 
Agenda Item 7   To consider the appointment of the Auditors and fixing the Auditors remuneration 

for the year 2013. 

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

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

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

    วาระที่ 8    เรื่อง พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
Agenda Item 14   Any other business (if any). 

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

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

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
 

                (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือวาการลง 
คะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

            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)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรอืในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม   
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         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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           กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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. 
 
 

ลงช่ือ / Signed  ผูมอบฉันทะ / Proxy Grantor 
(  ) 

   
   

ลงช่ือ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy Holder 
(  ) 

   
   
   
   

ลงช่ือ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy Holder 
(  ) 

   
   

ลงช่ือ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy Holder 
(  ) 

 

 
หมายเหตุ / Remark 

1.   ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

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

3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 If  there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached 
Supplement to Proxy Form B. shall be used. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 
  

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

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556    ในวันศุกรที่  26   เมษายน  2556   เวลา    14.30  น.    ณ   หองมณเฑียรทิพย    
โรงแรมมณเฑียร  เลขท่ี  54  ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา  และสถานที่อื่นดวย 

 For the Annual General Meeting of  Shareholders for the Year 2011 on Friday 26th April 2013  at 2.30 p.m., at the 
Montien Hotel’s Montienthip room, 54 Surawong Road, Bankrak, Bangkok or at any adjournment thereof. 

 
       วาระท่ี  เร่ือง  
       Agenda Item  Subject : 

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

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

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
  
       วาระท่ี  เร่ือง  
       Agenda Item  Subject : 

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

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

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 
       วาระท่ี  เร่ือง  
       Agenda Item  Subject : 

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

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

       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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       วาระท่ี  เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 
       Agenda Item  Subject : Election of Directors (continued) 

 

ช่ือกรรมการ    
Name of Director.   
       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 
 

ช่ือกรรมการ    
Name of Director.   
       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ช่ือกรรมการ    
Name of Director.   
       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ช่ือกรรมการ    
Name of Director.   
       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 

 

ช่ือกรรมการ    
Name of Director.   
       เห็นดวย / Approve       ไมเห็นดวย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain 
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