
 
แผนที่..1…..… 
จํานวน...20…แผน 

         

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2556  

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

 
สถานท่ี :    ณ หองมณเฑียรทิพย  โรงแรมมณเฑียร  
                            เลขท่ี 54  ถนนสุรวงศ  แขวงส่ีพระยา  เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร 
วันและเวลา :    ประชุมเม่ือวันศุกรท่ี  26  เมษายน  2556  เวลา  14.30 น. 
 

มีผูเขารวมประชุมดังนี้ 
1)  กรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุม    จํานวน  5 ทาน 

1.  นายนิพนธ ลีละศิธร  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
2.  นายการุญ จันทรม่ิงพร  รองกรรมการผูจัดการ 
3.  นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
4. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย  กรรมการอิสระ 
    

2)  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 

3)  ท่ีปรึกษากฎหมาย 
นายจํานง จันทรประสิทธ์ิ  สํานักงานทนายความ จํานง จันทรประสิทธ์ิ  

 

4)  ผูถือหุนท่ีเขาประชุม 
 ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  เม่ือวันท่ี  29 มีนาคม  2556  ปรากฏจํานวนผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขา

รวมประชุมท้ังส้ิน 4,185 ราย  จากจํานวนหุนท่ีจําหนายท้ังหมด  773,629,940 หุน ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 

 

 ณ เวลาท่ีเปดการประชุมเวลา  14.45 น. มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุม 223 ราย  รวมจํานวนหุนท้ังส้ิน 382,334,664  หุน  คิดเปนรอยละ 49.42  ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายท้ังหมด  ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท 

 ในระหวางการประชุมมีผูถือหุนลงทะเบียนเพิ่มเติม  รวมเปนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมท้ังส้ิน  251 ราย  
รวมจํานวนหุนท้ังส้ิน  387,029,155 หุน  หรือคิดเปนรอยละ  50.03  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายท้ังหมด 

 



 
แผนที่..2…..… 
จํานวน...20…แผน 

กอนเริ่มการประชุม  
 เลขานุการ ฯ   ช้ีแจงแกผูถือหุนวา  ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับการจัดประชุม
ผูถือหุนโดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน  เพื่อใหมีความโปรงใสและตรวจสอบได  บริษัทจึงไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระประชุม  และเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการ
กอนท่ีบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทท่ี www.leepattana.com   
ต้ังแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2555  ท่ีผานมา  และไดแจงขอมูลดังกลาวผานระบบขาวสารของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย  แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการ
เพิ่มเติม  นอกจากนี้แลวทางบริษัทยังไดเผยแพรเอกสารการประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัท  ต้ังแต
วันท่ี 10 เมษายน 2556  เปนตนมา  ท้ังนี้เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลลวงหนากอนวันประชุม 

  

กอนจะเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
 เลขานุการ ฯ ช้ีแจงเร่ืองการลงคะแนนในวาระตาง ๆดังนี้ 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน  หุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง ในแตละวาระตองผานมติท่ีประชุม
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ยกเวนวาระท่ี 2 
เปนวาระเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา ไมตองมีการลงมติ 

2. สําหรับผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง  บริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกใหผูถือหุน
ทุกทาน  เพื่อใชในกรณีท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ โดยประธานท่ีประชุม
จะถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง  ขอใหยกมือข้ึน  เพื่อใหเจาหนาท่ี
ไปรับบัตรลงคะแนน  โดยจะไดนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดอออกเสียงไปหักออก
จากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูเขารวมประชุม  ผลลัพธท่ีไดจะเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยใน
วาระนั้น ๆ  

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแลว  บริษัทไดรวบรวมคะแนนไวใน
คอมพิวเตอรแลว  ดังนั้นทานท่ีรับมอบฉันทะเขารวมประชุมไมตองออกเสียงลงคะแนนอีก 

4. บริษัทมีท่ีปรึกษากฎหมายจาก สํานักงานทนายความจํานง จันทรประสิทธ์ิ ทําหนาท่ี
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง เพื่อใหเปนไปดวยความโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและ
ขอบังคับบริษัท และเชิญตัวแทนผูถือหุนมาเปนผูสังเกตการณการตรวจนับคะแนนเสียง 2
ทาน 

5. หากผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถาม  หรือตองการใหคณะกรรมการหรือฝายจัดการช้ีแจง
เพิ่มเติมในประเด็นใด  ขอใหแจงช่ือ  นามสกุล  เพื่อจะไดบันทึกไวในรายงานการประชุม  
โดยผูถือหุนสามารถซักถามเม่ือจบการนําเสนอในแตละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระ
แลวก็ได 



 
แผนที่..3…..… 
จํานวน...20…แผน 

เร่ิมการประชุม 
 

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

วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2555 
 

 ประธานแจงท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ซ่ึงประชุม
เม่ือวันท่ี  26  เมษายน  2555  ตามท่ีบริษัทไดจัดสงใหกับผูถือหุนกอนหนานี้แลว 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตามท่ีประธาน
เสนอมา 

 

โดยมีมติรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
    

  

 เห็นดวย 382,334,664 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 
วาระท่ี  2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป  2555 
 

 ประธานไดรายงานตอท่ีประชุม ใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชี
ส้ินสุด  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2555 ดังนี้   

 

โดยผลการดําเนินงานของบริษัท ตามงบการเงินรวม สําหรับป   ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 
2555  มีกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทจํานวน  272  ลานบาท   ซ่ึงเม่ือเทียบกับงวด
ระยะเวลาเดียวกันของปกอนมีกําไรสุทธิ  จํานวน 307 ลานบาท หรือมีกําไรลดลงจํานวน 35 ลานบาท คิด
เปนการลดลงประมาณรอยละ 11  สาเหตุท่ีผลการดําเนินงานสําหรับปนี้ลดลง เนื่องมาจากปจจัยหลักคือ
อัตรากําไรข้ันตนจากธุรกิจผลิตอาหารสัตวลดลง เม่ือเทียบกับงวดระยะเวลาเดียวกันของปกอนเปนผลมา
จากการเพิ่มข้ึนของราคาตนทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว ทําใหตนทุนการผลิตอาหารสัตวโดยรวม
เพิ่มข้ึนอยางมาก  แตบริษัทไมสามารถปรับราคาข้ึนไดทัน เทากับตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตวท่ีเพิ่มข้ึน  แต
อยางไรก็ตามบริษัทมียอดขายอาหารสัตวเพิ่มข้ึนจากปกอนประมาณรอยละ 8  



 
แผนที่..4…..… 
จํานวน...20…แผน 

 

สําหรับรายละเอียดการวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา ทานผูถือหุน
สามารถอานดูไดจากรายงานประจําป 2555 ในหัวขอคําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน  ตามท่ีบริษัทไดจัดสงผูแกผูถือหุนทุกทาน โดยเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทลวงหนา
มาแลว 

 

 ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
 

ผูถือหุน  : สอบถามวา  ตาม Annual Report ของบริษัทกลุมลีพัฒนา มีธุรกิจหลักอยู 4 สวนงาน สําหรับ

สวนงานท่ี 4  คือ  ฟารมเพาะพันธุไม  นาจะเร่ิมมีรายไดจากงานทดลอง  และอีก 3 สวนงาน 

โดยรายไดสวนใหญ อยูในสวนงานผลิตอาหารสัตวและในสวนงานอ่ืน ๆ คือ ฟารมทดลอง

และอบพืชไซโล ซ่ึงมีเคร่ืองอบพืช ตองมีการบํารุงรักษา เราจะหาประโยชนในสวนงานนี้ได

อยางไร 

ประธาน : ช้ีแจงวา เราแยกบริษัท เพราะการอบพืชไซโลเปนธุรกิจท่ีไดรับการสงเสริม BOI ท่ีเราตองแยก

ธุรกิจออกมา เพราะเรามีพอคาพืชไรในตางจังหวัดหรือบริษัทผูขายวัตถุดิบ เราจะรับซ้ือ

ขาวโพดหรือเมล็ดพืชพันธมาเก็บท่ีไซโลแลวมาอบ ในสวนของการบริหารงาน ผมมองเปน

สวนหนึ่งของธุรกิจอาหารสัตว แตตามบัญชีตองแยกเพราะเปนสวนงานท่ีไดรับ BOI ซ่ึงจะ

ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ผูถือหุน  : สอบถามตออีกวา เม่ือเราแยกบริษัทออกมา สถานะบริษัทเปนบริษัทรวมหรือบริษัทยอย 

ประธาน : ช้ีแจงวา  เปนบริษัทยอย 

ผูถือหุน  :  สอบถามตออีกวา  ใน Annual Report ไมมีแสดงรายรับ หรือมีสัดสวนรายไดเทาไร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต : ช้ีแจงวา ดูท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

รวม ก็จะมีรายละเอียดวาเรามีบริษัทใดบางท่ีนํามาทํางบการเงินรวม จะมีแสดงไวในนั้นดวย 

และถาอยากดูวาเราลงทุนในบริษัทรวมเทาไรบาง ดูไดท่ีงบแสดงฐานะการเงินเราจะมี Note ไว 

เงินลงทุนในบริษัทรวม Note ขอ 10  เงินลงทุนในบริษัทยอย Note ขอ 11 เงินลงทุนระยะยาว

อ่ืน Note ขอ 12 ซ่ึงจะมีรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงไดแจงตอท่ีประชุมวา 
 

 สําหรับวาระน้ีไมตองออกเสียงลงคะแนน   เนื่องจากเปนรายงานผลการดําเนินงานใหท่ีประชุม
ผูถือหุนไดรับทราบ 



 
แผนที่..5…..… 
จํานวน...20…แผน 

 
 
 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
                                                                   

ประธานเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อรับรองงบการเงินของ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด 
(มหาชน) ประจําป 2555  ตามท่ีไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว   

   

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามขอมูล 
 

ผูถือหุน : สอบถามวา งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในสวนรายไดอ่ืนซ่ึงรายไดอ่ืนจะประกอบดวยดอกเบ้ีย

รับและเงินปนผลรับแสดงรายการชัดเจนอยูแลว แตในสวนรายไดอ่ืนๆ ไมมีรายละเอียดหมาย

เหตุประกอบ ซ่ึงปรากฏวาเปนรายไดท่ีสูงกวาดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับรวมกันอยูจํานวน

มาก อยากทราบวารายไดสวนนี้มาจากท่ีไหนบาง 

เลขานุการ ฯ และผูจัดการฝายบัญชี : ช้ีแจงวา เนื่องจากรายไดอ่ืนนี้ ไมไดเปนรายไดรายการเดียว ซ่ึงใน

รายไดอ่ืนสวนนี้มีรายละเอียดมากมายประกอบดวย รายไดจากการขายวัสดุพลอยได รายไดจาก

การจําหนายทรัพยสินท่ีบริษัทเลิกใชแลวและรายไดอ่ืน ๆ อีกหลายรายการที่เปนรายไดมาจาก

ผลการดําเนินงานของบริษัท ดังนั้นในการจัดหมวดรายการนี้ ถาคํานวณแลวรายการใดเปน

อัตรารอยละท่ีเปนสาระสําคัญแลว ก็จะแยกรายการนี้ออกเปนอีกรายการหนึ่งในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และในเร่ืองนี้ขอใหผูสอบบัญชีชวยช้ีแจงเพิ่มเติม   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต : ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ถามีรายไดอ่ืนในรายการนี้ ซ่ึงมีสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ทาง

บริษัทก็จะแยกออกมาเปนอีกรายการหนึ่ง  แตถาไมใชสาระสําคัญ เราก็จะกรุปรวมกันเปน

รายไดอ่ืน  ๆ รายการเดียว 

ไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
  

 เห็นดวย 384,514,202 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 



 
แผนที่..6…..… 
จํานวน...20…แผน 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน 
ประจําป    2555 

 

ประธานขอเสนอท่ีประชุมจายเงินปนผลประจําป 2555 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.21 บาท
โดยจัดสรรจากผลการดําเนินงาน  สําหรับงวดระยะเวลาตั้งแตวันท่ี  1  มกราคม  2555  ถึงวันท่ี  31 
ธันวาคม 2555  รวมเปนเงินปนผลจาย  162,462,287.40 บาท ซ่ึงคิดเปนประมาณรอยละ 61 ของกําไรสุทธิ 
ตามงบกําไรเฉพาะกิจการ โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงมีรายละเอียดการ
จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานแยกตามสวนงาน ดังนี้ 

 

สวนท่ี 1  จัดสรรกําไรจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดย
จาย ในอัตราหุนละ 0.15 บาท  คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน  116,044,491.00 บาท  โดยผูไดรับ
เงินปนผลในสวนนี้ จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

สวนท่ี 2  จัดสรรกําไรจากกิจการท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 23 ของกําไรสุทธิ โดย
จายในอัตราหุนละ 0.06 บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 46,417,796.40 บาท โดยผูไดรับเงิน
ปนผลในสวนนี้จะตองถูกหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย และผูไดรับเงินปนผลที่เปนบุคคล
ธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีจากเงินปนผลเทากับเงินปนผลคูณยี่สิบสามสวนเจ็ดสิบเจ็ด (23/77) 
ตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 
 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามขอมูล 
 

 

 เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี  ประธานจึงแจงท่ีประชุมลงมติรับรอง ดังนี้ 
  

 เห็นดวย 384,666,402 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.  นายนิพนธ  ลีละศิธร  2.  นางสุนันทา  ศุภผลศิริ  และ  3. พล.ต.ท.อดิศร  นนทรีย  



 
แผนที่..7…..… 
จํานวน...20…แผน 

 
 

 และการประชุมในคร้ังนี้  บริษัทยังไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอช่ือผูท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา กอนท่ีบริษัทจะสงหนังสือนัดประชุม และบริษัทได
เผยแพรในเว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2555 แตก็ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให
พิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการ   
 

 เพื่อใหบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ประธานจึงขออนุญาตเชิญ
กรรมการท่ีออกตามวาระซ่ึงอยูในหองประชุมนี้  คือ นายนิพนธ  ลีละศิธร ซ่ึงเปนประธานท่ีประชุม  และ   
พล.ต.ท.อดิศร  นนทรีย  ออกจากหองประชุมเปนการช่ัวคราว และมอบหมายให นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต 
เลขานุการที่ประชุม  เปนผูดําเนินการประชุมแทนช่ัวคราว  เฉพาะในวาระเร่ือง การแตงต้ังกรรมการใหม 
แทนกรรมการที่วางลง  
 

เม่ือกรรมการออกจากหองประชุมแลว เลขานุการที่ประชุมจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ัง
กรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลง เนื่องจากการออกตามท่ีครบวาระ และขอเสนอใหแตงต้ัง
กรรมการท้ัง 3 ทาน ตามประวัติของกรรมการแตละทานท่ีไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใหกลับ
เขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่งตามลําดับตามรายช่ือดังนี้ 

 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 

1. นายนิพนธ  ลีละศิธร (ตําแหนง/ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ) 
  

 เห็นดวย 385,568,154 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

  2. นางสุนันทา  ศุภผลศิริ   (ตําแหนง / กรรมการตรวจสอบ)   
  

 เห็นดวย 385,709,155 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง  เสียง  คิดเปนรอยละ  
 
 

 
 



 
แผนที่..8…..… 
จํานวน...20…แผน 

 
 3.  พล.ต.ท. อดิศร  นนทรีย   ( ตําแหนง / กรรมการอิสระ )    
  

 เห็นดวย 385,709,155 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

หลังจากท่ีกรรมการท้ัง 2 ทาน ไดรับมติการแตงต้ังจากท่ีประชุมผูถือหุนแลว เลขานุการที่
ประชุม จึงไดเรียนเชิญกรรมการท่ีออกจากหองประชุมกลับเขารวมประชุมในวาระอ่ืน ๆ ตอไป 
 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  
 
วาระท่ี  6   พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

 ประธานเสนอใหพิจารณาจายเงินบําเหน็จกรรมการ เพื่อเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการ
บริษัทท่ีไดสละเวลาในการรวมมือกันบริหารงาน เสนอใหจายเงินคาบําเหน็จกรรมการประจําป 2556 แก
คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะเปนจํานวนเงิน 1,200,000.-บาท เทากับปกอน โดยใหคณะกรรมการ บริหาร
ของบริษัททําหนาท่ีดําเนินการจัดสรรใหแกคณะกรรมการบริษัทตอไป  
 

พรอมท้ังขอใหพิจารณาจายคาเบ้ียประชุม สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ จายเปนรายไตรมาสโดยทานประธานกรรมการตรวจสอบไดรับจํานวน  25,000 บาทตอ
ไตรมาสตอทาน และกรรมการตรวจสอบจะไดรับจํานวน 10,000 บาทตอไตรมาสตอทาน สวนกรรมการ
อิสระจะไดรับจํานวน  8,000 บาทตอไตรมาสตอทาน  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการตามท่ีประธานเสนอมา  
 

 
 
 
 



 
แผนที่..9…..… 
จํานวน...20…แผน 

โดยมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
    

 เห็นดวย 385,709,155 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 
วาระท่ี  7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 
 

 ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณา แตงต้ังผูสอบบัญชีคนใหมประจําป 2556 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 2556 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 
561,000 บาท  (ป 2555 : จํานวนเงิน 561,000 บาท) และคาสอบทานงบการเงินระหวางกาลจํานวน 3   
ไตรมาส ๆ ละ 163,000 บาท  (ป 2555 : จํานวนเงิน 163,000 บาท)   รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,050,000 บาท   
(ป 2555 : จํานวนเงิน 1,050,000 บาท) ซ่ึงเปนจํานวนเงินเทากับปกอนตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบแลว 

 

สําหรับผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอช่ือดังกลาวและบริษัทสํานักงานเอินสท แอนดยัง จํากัด ไม
มีความสัมพันธ และ/หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ี
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ท้ังนี้  นางสาวสุพรรณี   ตริยานันทกุล  เปนผูสอบบัญชีและลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัท ต้ังแตป 2553 – 2555  รวม  3 ป และเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยจํานวน 3 แหงดวย 
โดยกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2556 ของบริษัทยอยดังกลาว  รวมจํานวน 595,000 บาท เทากับปกอน 

 



 
แผนที่..10…..… 
จํานวน...20…แผน 

ผูถือหุน : สอบถามวา ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดตอรองกับผูสอบบัญชีสําหรับคาสอบบัญชีบาง

หรือไม อยางกรณีของบริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  บริษัทใหญโตแตจายคาสอบ

บัญชีท้ังปเพียง 250,000 บาท รายไตรมาสก็ไมตองจาย งบการเงินรวมก็ไมตองเสีย ก็อยากให

ไวเปนขอมูลแกบริษัท เพื่อพิจารณาในการตอรองคาสอบบัญชีตอไป 

ประธาน : ช้ีแจงและขอบคุณทานผูถือหุนท่ีใหขอมูลมา  และจะขอรับไปดําเนินการไปศึกษาหาขอมูล  

เพื่อประกอบการพิจารณาคาสอบบัญชีในคร้ังตอไป 

ผูถือหุน : สอบถามวา บริษัทไดมีการเปรียบเทียบราคาคาสอบบัญชีของบริษัทกับผูสอบบัญชีรายอ่ืนท่ีมา

ประมูลหรือไม เนื่องจากเราเปนบริษัทไมใหญโตมากนัก อยากใหพิจารณาผูสอบบัญชีของคน

ไทยบาง ซ่ึงมีบริษัทท่ีเคยไปประชุมมา กอนหนาใช บริษัท สํานักงาน  เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ซ่ึงจายเงินลานกวาบาท พอมาปนี้ใชผูตรวจสอบในไทยแทๆ ซ่ึงสามารถทํางานไดเทียบเทากัน

จายลดลงเหลือแปดแสนบาทกวาบาท       อยากใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเร่ืองนี้ดวย  

              และถาเรายังใช สํานักงาน  เอินสท แอนด ยัง จํากัด อยู ก็อยากใหสอบบัญชีใหเร็วข้ึน ในเม่ือจาย

แพงแลว ก็อยากใหทําใหเร็วข้ึนเพื่อท่ีเราจะไดประชุมไดเร็วข้ึน ไมตองมาประชุมพรอมกัน

หลายรายในปลายเดือนเมษายนทุกป  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : ช้ีแจงวา อยางไรก็ตามเราตองปกปองผูถือหุนอยูแลว เร่ืองการ

ตรวจสอบ เร่ืองราคาเปนเร่ืองท่ีตองพิจารณาอยูแลว แตส่ิงท่ีตองทําและสําคัญกวาคือ ความ

ม่ันใจของมาตราฐานการตรวจสอบบัญชี ส่ิงท่ีเสนอมาก็ถือวาเปนความเห็นท่ีดี ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี

เราตองนําไปพิจารณาในอนาคต และฝากเร่ืองนี้ใหกับทางผูสอบบัญชีรับอนุญาตนําไปพิจารณา

ดวยวา เสียแพงแตคุมกับราคาท่ีจาย 

ผูถือหุน : เสนอแนะวา อยากใหนําราคาท่ีเสนอมาเปรียบเทียบใหดูบาง อยางกรณีถาใช บริษัท สํานักงาน  

เอินสท แอนด ยัง จํากัด กรณีตัวอยาง บริษัท ปูนซิเมนต บริษัทใหญโต แตคาตรวจสอบจาย

นอยกวาบริษัทท่ีเล็กกวาจะเช่ือถือไดแคไหน ปรากฏวาบริษัทลูกของปูนซิเมนตกลับจายคา

ตรวจสอบแพงกวา ซ่ึงถามองภาพรวมไมมีผลอะไร  และถาถือหุนแมก็ไมมีผลอะไร แตถาถือ

หุนลูก อาจเสียหายได เพราะถาจายแพงก็อาจทําใหกําไรตอหุนลดลงได มีผลตอผูถือหุน อยาง

กรณีท่ีใช บริษัท สํานักงาน  เอินสท แอนด ยัง จํากัด ก็เช่ือม่ันในมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี 

แตก็อยากใหพิจารณาลดราคาคาสอบบัญชีลงมาบาง 



 
แผนที่..11…..… 
จํานวน...20…แผน 

ประธาน : ช้ีแจงวา ปกติผูถือหุนสวนใหญชอบ Big Four Audit และต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน บริษัท 

สํานักงาน  เอินสท แอนด ยัง จํากัด ถือวาเปน Big Four Audit  ท่ีถูกท่ีสุด แตในชวง 2-3 ป ได

ขาววาข้ึนราคามาก แตลูกคาเดิมข้ึนคาสอบบัญชีนอย และเปน Big Four Audit  แหงเดียวท่ีไมมี

ตางชาติเขามาควบคุม คาใชจายจึงไมสูงมาก แตก็ยินดีรับไวพิจารณาเพื่อตอรองราคาคาสอบ

บัญชีในคร้ังตอไป 

ไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 ตามท่ีประธานเสนอมา 

 

โดยมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
   
  

 เห็นดวย 385,709,155 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
 

 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ - 
 

 

วาระท่ี  8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถามี) 
 

ผูถือหุน : สอบถามวา ท่ีบริษัทเคยซ้ือหุนคืน บริษัทมีนโยบายในเร่ืองนี้อยางไรตอไป 

ประธาน : ช้ีแจงวา เรามีการลดทุนสําหรับหุนท่ีซ้ือคืนท้ังหมดจํานวน 100 ลานหุน เม่ือปลายปท่ีแลว  

ผูถือหุน : สอบถามวา ขอยอนกลับไปงบแสดงฐานะการเงิน ในสวนของสํารองตามกฎหมาย บริษัทไดต้ัง

สํารองครบแลวหรือยัง 

เลขานุการฯและผูจัดการบัญชี : ช้ีแจงวา ต้ังสํารองครบแลว   

ผูถือหุน : สอบถามวา ในป 56 คาเงินบาทแข็งคาข้ึน ยอมมีผลกระทบใหวัตถุดิบ เชน กากถ่ัวเหลืองจาก

ตางประเทศถูกลง คําถามคือ ขอ 1)บริษัทมีวิสัยทัศนไหมวา ป 56 จะมีกําไรมากข้ึนจากป 55 

เทาไร  ขอ 2) บริษัท โพธ์ิงามฟารมทะเล จํากัด ท่ีบริษัทซ้ือกิจการมาเม่ือป 55 เราทําฟารมทะเล

ดานไหน เพาะเล้ียงหรือเพาะพันธุ อยากทราบวา ป 56 นี้ บริษัทโพธ์ิงามฟารมทะเล จํากัด จะเพิ่ม

รายไดใหกับบริษัทอยางไร 



 
แผนที่..12…..… 
จํานวน...20…แผน 

ประธาน : ช้ีแจงวา ขอ 1) เร่ืองเงินบาทแข็งคาข้ึน ซ่ึงทุกวันนี้บริษัทมีตนทุนจากวัตถุดิบท่ีนําเขามาไมมาก

นัก แตราคาวัตถุดิบในประเทศคอนขางผอนผัน อยางเชนปลาปนและขาวโพด โดยเฉพาะในปท่ี

ผานมาการเก็บขาวโพดเพื่อใชระหวางป เปนชวงท่ีสหรัฐฯมีขาวโพดราคาสูงท่ีสุดใน

ประวัติศาสตร ทําใหราคาขาวโพดไทยสูงข้ึนดวย และหลังจากประมาณเดือน 8 และเดือน9 ราคา

ขาวโพดของสหรัฐฯ เร่ิมมีราคาลดลง แตก็ไมเปนปญหา เพราะอยางนอยเรามีเสถียรภาพในการ

ใชวัตถุดิบของบริษัทเราเอง ดังนั้นกําไรของบริษัทนาจะมาจาก 1)ยอดขาย  2)ตนทุนตองมี

ประสิทธิภาพ หมายถึงวาวัตถุดิบตองซ้ือของมีคุณภาพดี แตซ้ือในราคาท่ีเหมาะสม และตองทํา

กําไรไดดวย  3)ราคาขายในตลาด ตองไม เปนการตัดราคาขายกันในตลาด ท่ีผานมาจะเห็นไดวา 

กําไรในสามไตรมาสแรกของปกอนออกมาดี แตมากระทบในไตรมาส 4 เนื่องจากรัฐบาลไมให

ปรับข้ึนราคาอาหารสัตวตามตนทุนวัตถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน ทําให Gross Margin จากธุรกิจอาหารสัตว

ลดลงมาก จนมาถึงไตรมาส 1 ปนี้  แตหลังจากนี้ไปนาจะดีข้ึน และปนี้มีปญหาท่ีกระทบคือเร่ือง

กุง ซ่ึงเปนโรค EMS ท้ังประเทศ การเล้ียงกุงหายไปประมาณสามในส่ี ถาใครเล้ียงกุงแลวไมเปน

โรค ก็ถือวาโชคดี ซ่ึงยังไมรูวาโรคนี้จะอยูถึงเม่ือไรเพราะทุกสถาบันยังไมมีคําตอบคงนาจะใช

เวลาประมาณ 1-2 ป ขณะน้ีราคากุงแพงมาก เม่ือกอนกุงจํานวน 100 ตัวตอกิโลกรัม ราคา 100 

บาท แตปจจุบันนาจะประมาณ 145 บาทตอกิโลกรัม 

ขอ 2) เร่ืองบริษัท โพธ์ิงามฟารมทะเล จํากัด โดยบริษัทมีความต้ังใจทําฟารมทดลองกุง 

ซ่ึงตองมีการเล้ียงกุง จึงเปนท้ัง Cost Center และ Profit Center ในขณะเดียวกัน ในสวนท่ีทดลองนี้ 

คาใชจายก็จะสูง แตในสวนท่ีเล้ียงไปแลว ถากุงมีราคา ก็คงทํากําไรไดบาง แตท่ีเราสนใจท่ีสุดคือ 

เราสามารถใชสูตรทดลองและมีตนทุนใหไดตํ่าท่ีสุด และมีคุณภาพดีท่ีสุด ลูกคาจะไดมีความพึง

พอใจ ในเร่ืองของฟารมคงจะเร่ิมไดประมาณปลายปนี้ เพราะท่ีผานมาแถวภาคตะวันออก กุงเปน

โรค EMS เกือบท้ังหมด ลูกคาทางภาคตะวันออกมีปญหามาก ปจจุบันฟารมทดลองกุงอยูระหวาง

เตรียมการ ถาเสร็จเราก็ยังไมกลาลงลูกกุง คาใชจายท่ีผานๆมา เม่ือเทียบแลวนอยมาก บริษัทขอ

เวลาศึกษาถึงปลายปนี้ ถาสถานการณดีข้ึน เราจะลงลูกกุง เรามีการลงทุนในสวนของสํานักงานไม

มากนัก ท่ีสําคัญคือภาวะจากโรคกุง EMS เราเกรงวาถารีบลงแลวจะเสียท้ังคาพันธุกุง คาลูกกุง และ

คาอาหารกุง เปนตน 

ผูถือหุน : สอบถามวา บริษัท โพธ์ิงามฟารมทะเล จํากัด มีท่ีต้ังอยูจังหวัดใด 



 
แผนที่..13…..… 
จํานวน...20…แผน 

ประธาน : ช้ีแจงวา ต้ังอยูท่ีจังหวัดจันทบุรี 

ผูถือหุน : สอบถามตอวา ปจจุบันมีสมาชิกท่ีเปนโรงงานผลิตอาหารสัตวซ่ึงมีอยูจํานวน 56 ราย ในฐานะ

ผูบริหารมองวากลุมลีพัฒนามีสวนแบงตลาดอยูอันดับท่ีเทาไร 

ประธาน : ช้ีแจงวา คาดวาในจํานวนสมาชิก 56 รายน้ี อาจไมใช 56 รายบริษัท มีหลายบริษัทซ่ึงมีหลาย

โรงงาน และเปนบริษัทในเครือเดียวกัน เชน กรณีบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑหรือเครือซีพีมี

โรงงานหลายโรงงานรวมกัน และเราก็มีผูบริหารเปนกรรมการอยูท่ีสมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย  

ดังนั้นอาจจะตอบยากวาอยูลําดับท่ีเทาไร แตถาครบวงจรท่ีสุด ก็นาจะเปนเครือซีพี  รองลงมาจะ

เปนเบทาโกร นอกจากนี้แลวยังมีแบงเปนอาหารกุงลวน อาหารทะเลลวน สัตวน้ําลวน หรือ

อาหารสัตวรวมทุกอยาง อยางอาหารสัตวน้ําลวน Listed Company ก็มีในเครือไทยลักซ อยางของ

เราทําแตอาหารสัตวอยางเดียว แตก็มีท้ังอาหารสัตวน้ําและอาหารสัตวบก  

ผูถือหุน : สอบถามวา ขอ1. ยอดขายเพิ่มข้ึน หมายถึงปริมาณขายเพ่ิมข้ึนหรือวาปริมาณขายเทาเดิมแต

ราคาเพ่ิมข้ึน  ขอ2. มีแผนการจัดการอยางไรกับกําไรสะสม และขอ 3. แนวโนมผลประกอบการ

ปนี้เปนอยางไร เนื่องจากเห็นวาตนทุนของวัตถุดิบจะเร่ิมลดลง 

ประธาน : ช้ีแจงวา ในเร่ืองของ Margin เรามีผลกระทบต้ังแตไตรมาสสุดทายของปท่ีแลวจนถึงไตรมาส

แรกของปนี้ หลังจากนั้นก็จะกลับมาเปนปกติ แตส่ิงท่ีไมปกติคือ ตลาดอาหารกุง เนื่องจาก

จํานวนกุงกินนอยลง ยอดขายเราลดลง แตในดานของ Market Share เราไดเพิ่มข้ึน ในชวงปท่ี

ผานมา เราพยายามปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึน ลูกคาเล้ียงกุงปจจุบันเปนมืออาชีพมากข้ึน เขาจะรูวา

ชวงไหนรายไหนมีคุณภาพอาหารอยางไร ตอนนี้ลูกคากลับมาหาเรามากข้ึน  เปนสัญญาณท่ีดีถา

เปน Tonnage  เรานอยลง แตถาเปน Market Share เราเพิ่มข้ึน  อาหารปลาก็ดีข้ึน แตถามองไป

อนาคต ก็หวงเร่ืองภัยแลง ถาแลงมาก แหลงเล้ียงปลาก็จะลดลง มีพายุฝนเขามา จะอยูนานแค

ไหน จะทําใหเสียหายหรือน้ําเพิ่มมากข้ึนหรือไม ตอบไดยาก  

 เร่ืองกําไรสะสมท่ีเหลือ ยังตอบไมไดจนกวาจะผานการประชุมจากคณะกรรมการบริษัท 

แตท่ีบอกไดคือกลางเดือนหนา มีการ Convert LEE-W2  คร้ังสุดทาย   และหลังจากนั้นจะไมมี 

Warrant แลว เม่ือไมมี Warrant ก็จะไมติด Ceiling 80% ของการจายปนผล  แตทุกอยางตองผาน

มติคณะกรรมการบริษัทกอน  
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จํานวน...20…แผน 

 

แนวโนมกําไรปนี้ หลังจากเดือน 5 และเดือน 6 ไปแลว กําไรนาจะมาจากอาหารสัตวบก สําหรับ

ในชวงไตรมาส 1 ถึงตนไตรมาส 2 เปนชวง Low Season ของสัตวน้ํา แตสัตวน้ําตอนนี้กําลังมี

ปญหา กุงมีปญหา ปลาคอนขางนิ่งไมมีปญหาอะไร ในขณะเดียวกันอาหารสัตวบก เราพยายาม

จะเพิ่มปริมาณขาย เพื่อชวยลดคาใชจายของโรงงานเทานั้น ฉะนั้นในปนี้ไมนาเปนหวง ในสวน

อาหารสัตวน้ํา   ถาในเร่ืองโรคกุง EMS หมดปญหาไปเร็วกวาท่ีคาดก็จะสงผลดีเพราะตอนนี้

ตลาดกุงเร่ิมดีข้ึนแลว 

ผูถือหุน : สอบถามวา อยากทราบเกี่ยวกับคาแรง 300 บาท มีผลกระทบตอบริษัทมากนอยเพียงใด 

ประธาน : ช้ีแจงวา มีแนๆ แตไมมาก เพราะคาแรง 300 บาทเหมือนการปรับเงินเดือนระดับปริญญาตรี 

กระทบนอย คนงานใหมมา 300 บาท สวนคนเกาอยูมา10-20 ป ปรับไดแค 300 บาทตนๆ ซ่ึง

กระทบคนงานเกา ถาโรงงานอาหารสัตวอ่ืนอยูได เราก็อยูได อาหารสัตวเปนธุรกิจ Labor 

Incentive ท้ัง 2 โรงงาน ยอดขายรวมกันปละกวา 4,000 ลานบาท รวมคนงานท้ังสํานักงานใหญ

และโรงงาน มีพนักงานรวมกันประมาณ 700 กวาคน  

ผูถือหุน : สอบถามเพ่ิมเติมวา คาแรงท่ีเพิ่มกระทบคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของ Gross Profit Margin 

เลขานุการท่ีประชุม :  ช้ีแจงวา จากประมาณการนาจะไดผลกระทบนอยมาก อยางมากก็ประมาณ 0.30% 

ของตนทุนการผลิตของท้ังหมด 

ผูถือหุน : สอบถามวา 1)การเพาะพันธุกลาไมกลายางดําเนินการถึงไหน อยางไร  และ 2)Gross Margin 

ของอาหารสัตว ประมาณกี่เปอรเซ็นต 

ประธาน : ช้ีแจงวา 1) Gross Margin ของอาหารสัตว ชวงท่ีดีๆ อยูประมาณ 12% ในชวงไตรมาสสุดทาย

ของปท่ีแลว Gross Margin เหลืออยูประมาณ 8% ในชวงท่ีวัตถุดิบแพง  2) เรายังเพาะกลายางอยู 

เปนธุรกิจท่ีเล็ก โดยพนักงานของเราท่ีเคยดูแลฟารมพอแมพันธุซ่ึงปดกิจการไป สวนของฟารม

ใหคนอ่ืนเชา และพนักงานของฟารมเรามีความเช่ียวชาญเร่ืองตนยาง จึงหากิจกรรมใหทํา ก็พอมี

กําไรอยูบาง  

รองกรรมการผูจัดการ : ช้ีแจงเพิ่มเติมวา สวนของฟารมก็มีกําไรอยูบาง แตยังเปนธุรกิจงานดานทดลอง

อยู เพราะวาท่ีดินของเราท่ีจังหวัดเพชรบูรณ มีอยูประมาณ 700 กวาไร มีปลูกตนสัก  มีสวนหนึ่ง

ซ่ึงเปนสวนนอยมากเรามาทําทดลองกลายาง เพราะเรามองเห็นอนาคต ท่ีมีคนทําธุรกิจนี้มากข้ึน 
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จํานวน...20…แผน 

 

ผูถือหุน : สอบถามวา เนื่องจากกลายางยังทดลองอยู จะมีการทําเปนกิจลักษณะ เปนสวนหนึ่งของรายได

ของบริษัทหรือไม ผูบริหารวางโครงการไวประมาณกี่ป สัดสวนรายไดประมาณ 5% หรือ10%

หรือ20%ของรายไดรวมท้ังหมด 

ประธาน : ช้ีแจงวา สวนนี้คงไมใชรายไดหลักแนๆ อยางท่ีทราบ ขอเพียงทําแลวมีกําไรบาง  เราเพียงอยาก

ใหลูกนองชวยเพาะฟารม ท่ีเรามีอยู 700 กวาไร มีการเล้ียงสัตว  มีท่ีฟารมใหผูอ่ืนเชา อยางไรก็

ตองมีคนเฝา จึงหากิจกรรมใหพนักงานทําท่ีทําแลวไมขาดทุน มีกําไรบาง มีพนักงานอยูใกลๆ 

ฟารม ชวยดูแลสัตว แทนท่ีจะจางพนักงานภายนอกมารักษาความปลอดภัยมาเฝา เราจึงใช

พนักงานกลุมหนึ่ง ซ่ึงทํางานดานกลายางอยู แลวทํากําไรใหบริษัทเล็กนอย หักคาใชจายแลวยังมี

กําไร แตเราไมตองจางใครเฝา เรามองธุรกิจดานกลายางมิใชเปนธุรกิจหลัก เพราะ 1) เราไมถนัด

ดานกลายาง 2)ถาเราจะทําเร่ืองกลายางใหเปนรายไดหลักของบริษัท เราคงตองศึกษาเร่ืองนี้อีก

มาก แลวตองแขงกับคูแขงรายใหญอีกมาก แตถาเราทํายอยๆ แลวขายชาวบานรายยอยๆ ท่ีผานมา

ก็ใชได ถาเทียบกับกําไรของบริษัท กําไรสวนนี้เล็กนอย แตก็ไมไดสรางภาระคาใชจายอะไรให

บริษัทมาก 

ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมนักลงทุนไทย : สอบถามวา งานวิจัยและพัฒนา เปนอยางไรบางท่ีผานมา และ

แผนในอนาคต รวมถึงเร่ืองโรค EMS ในกุง 

ประธาน : ช้ีแจงวา EMS คงไมเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาของเรา เพราะเปนเร่ืองท่ีลึกเกินกวาระดับ

บริษัทท่ีจะทํา คิดวานาจะเปนเร่ืองระดับชาติ โรคนี้ผานมาหลายประเทศแลว  ไมมีประเทศใดมี

ความรูจริง เปนเร่ืองของรัฐบาลท่ีจะตองระดมงบของรัฐเขามาชวย เพราะวาหลังจากเช็คท่ี

มหาวิทยาลัยแตละท่ี ผูท่ีเช่ียวชาญกับสัตวน้ํา คําตอบท่ีไดก็ไมเหมือนกัน หรือแมแตของ

กระทรวงเกษตรฯ คําตอบก็ไมเหมือนกันอีก ดังนั้นถาคิดวาเมืองไทย เห็นวาเร่ืองสงออกกุงเปน

เร่ืองสําคัญ และเร่ืองการเล้ียงกุงเปนเร่ืองสําคัญ ควรกําหนดเปนวาระแหงชาติ คงไมใชระดับ

บริษัท ตองระดมนักวิทยาศาสตรของประเทศมาวิจัยรวมกัน 

สวนเร่ืองงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทเรา สวนใหญเปนเร่ือง Nutritionist ศึกษาเร่ือง

คุณภาพอาหารสัตว มีผลดีหรือผลเสียอยางไรกับสัตวท่ีกิน หรือวัตถุดิบตัวใดถูกกวา ใชแลวเปน

ผลดีกวา สวนนี้เปนการวิจัยและพัฒนา เพื่อทําอาหารสัตวใหมี Competitiveness มากข้ึน 
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อยางเชนมีวัตถุดิบตัวนี้มาทดแทนขาวโพดไดสวนหนึ่ง และถูกกวาขาวโพด และในขณะท่ี

คุณภาพของอาหารสัตวไมลดลงเลย นั่นคือส่ิงท่ีเราตองการทํา หรืออยางเชนฟารมทดลองท่ีแกง

คอย จังหวัดสระบุรี เปนเร่ืองของสัตวบก และโพธ์ิงามฟารมทะเล จะเปนเร่ืองของสัตวน้ํา เปน

ตน ซ่ึงสัตวน้ําในอดีต เราใชฟารมลูกคา ในชวงท่ีเราทดลองอาหารใหมๆ พอกุงมีปญหา ผูเล้ียงก็

เขาใจผิด ก็ไปพูดกับฟารมขางๆ วาอาหารลีมีปญหา ชวงท่ีดี ไมพูดวาดี บางทีตัวเลขก็อาจไมนิ่ง 

เจาหนาท่ีของเราท่ีไปเก็บตัวเลข ไมใชเจาของฟารม ในท่ีสุดใชเวลาทดลองอยูนาน  ถาการผลิต

อาหารกุงสําคัญกับกําไรของบริษัท เราควรจะลงทุนในส่ิงท่ีเราจะเก็บตัวเลขไดแนนอนและทํา

เอง ซ่ึงก็เปนการบังเอิญ เราไดท่ีดินท่ีจันทบุรี ตอนนี้ทะเลฝงตะวันออกประสบปญหาจากโรค 

EMS มากท่ีสุด เราจึงตองดึงโครงการนี้ไวกอน ดังนั้น ฟารมบอกุงท่ีเราทํา เปนบอเกาอยูแลว เรา

ดึงเวลาไวสักระยะหนึ่ง ยังไมรีบดําเนินการตามท่ีวางแผนไว 

ผูถือหุน : สอบถามวา ธุรกิจหลักของบริษัท คือ จําหนายอาหารสัตวใชไหม แลวชองทางการจัดจําหนาย

อาหารสัตวเปนอยางไรระหวางเกษตรกรผูเล้ียงโดยตรงและ Dealer สัดสวนกี่เปอรเซ็นต 

ประธาน : ช้ีแจงวา สวนใหญเราจะผาน Dealer ยอดขายสวนใหญเราอยูท่ี Dealer หรือ Agent  แต Dealer 

จะรูจักคนในพ้ืนท่ีมากกวา บอยคร้ังเราใหเครดิตกับ Dealer ตัว Dealer เองก็จะไปใหเครดิตกับ

ลูกคาในพื้นท่ีตอ ในสวนของฟารมก็มี แตไมมาก ผาน Dealer นาจะประมาณ 70-80% 

ผูถือหุน : สอบถามวา มีนโยบายอะไรในการรักษาฐาน Dealer ไว เนื่องจากมีการแขงขันดานราคา 

ประธาน : ช้ีแจงวา ในท่ีสุดก็ตองอยูท่ีคุณภาพกับราคา เทียบกันแลวตองยุติธรรม ชวงหลังดูดีข้ึน 2 ปท่ี

ผานมา อยางอาหารกุงบางท่ีสูราคากันมาก บางคร้ังคุณภาพดีมาก บางคร้ังท้ังถูกท้ังดี  แตในชวง 

2-3 เดือนหลังนี้ ปลาปนก็มีราคาสูงข้ึน วัตถุดิบหลายๆชนิดก็เร่ิมมีราคาสูงข้ึนเชนกัน  

ผูถือหุน : สอบถามวา การขายแบงตามภาคไดหรือไม 

ประธาน : ช้ีแจงวา พอดีไมมีตัวเลขในมือ แตถาเปนกุง จะเปนภาคใตมากกวา สวนท่ีรองลงมา ก็เปนทะเล

ฝงตะวันออก รองลงมาก็แถวภาคกลาง  สวนหมูหรือไกก็มีอยูท่ัวประเทศแถวภาคเหนือ อีสาน 

และภาคใตก็มีบาง 
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ผูถือหุน : สอบถามวา ไดติดตามผลประกอบการมาโดยตลอด ชวงแรกๆ ผลประกอบการก็ดีอยู มาระยะ

หลังดูไมเติบโตแลว คงท่ีและแนวโนมมีแตจะลดลง นาเปนหวง วาจะไปยังไง ผูถือหุนจะมีความ

เช่ือม่ันแคไหน เม่ือลงทุนไปแลวจะไดรับเงินปนผลตอไปขางหนา และเม่ือดูแลวมีทรัพยสิน

บางอยาง อยางท่ีดินท่ีวา ไมไดใชประโยชนเต็มท่ี เปนเร่ืองท่ีบริษัทไมไดประโยชนเต็มท่ีจาก

ทรัพยสินนั้น แทนท่ีจะมาใชกอใหเกิดประโยชนและรายไดมากข้ึน และธุรกิจอาหารสัตวเองก็ดู

จะไมเติบโตแลว อยากฟงความคิดเห็นจากผูบริหาร 

ประธาน : ช้ีแจงวา เร่ืองท่ีดิน ดูเหมือนมาก แตไมมากนัก ก็มีท่ีแกงคอยและเพชรบูรณ อยางเพชรบูรณ แต

แรกเราก็ทําฟารมพอแมพันธุไก แตในท่ีสุดตัดสินใจไมทําครบวงจร ฟารมพอแมพันธุคือฟารมท่ี

ผลิตลูกไกออกมา เมื่อเราไมทําครบวงจร คือเราจะไมฆาสัตว เราเลยตัดสินใจวาฟารมนี้เราจะให

บุคคลภายนอกเชา แตระหวางท่ีพัฒนาเราปลูกสักลอมไวก็ประมาณ 10 กวาป ราคาไมสักตอนนี้ 

สักตนสูง แตตัวตนผอมนิดเดียว คงจะมีคาเม่ืออีกสัก 10 กวาปจากนี้ไป สวนราคาท่ีดิน

ตางจังหวัด อยางเพชรบูรณก็ไมไดข้ึนมาก ตนทุนท่ีไดซ้ือมาก็ตํ่า แตเราจะขายท้ิง ก็ไมรูวาจะขาย

เพื่ออะไร อยางท่ีเรียนไปแลววา เราทํากลายาง ฟารมท่ีใหเชาเนื้อท่ีไมถึง 100 ไร คาเชาเดือนละ

หลายแสนบาท เราทํากลายางก็เพื่อใหพนักงานดูแลพื้นท่ีดวยโดยไมตองเสียคาใชจายมาก และ

ในสวนของฟารมแกงคอย นอกจากสวนท่ีเราไมไดทําฟารมทดลองอาหารสัตวบกแลวเราก็ได

ปลูกพืชอยางอ่ืนดวย ก็ชวยลดคาใชจายได แตก็ไมไดเปนรายไดหลักของบริษัท  

มาพูดถึงธุรกิจอาหารสัตวท่ีมีแตแยลง ทานผูถือหุน Comment แรงไปนิด แตยอมรับวา

บริษัทโตนอย เนื่องจากบริษัทไมฆาสัตว ทําธุรกิจไมครบวงจร สวนใหญบริษัทท่ีโตจะเปน

บริษัทท่ีทําธุรกิจครบวงจร จาก  Feed  เปน Food พอเราไมครบวงจร เราเลยหนีจากอาหารสัตว

บกมาเปนสัตวน้ํา แลวก็เพิ่มอาหารสัตวเล้ียง อยางสัตวเล้ียงเราทํามาหลายป แตเราไมเช่ียวชาญ

เร่ือง Consumer Product  แตคุณภาพเราคอนขางดี และท่ีแปลกคือ ในระยะหลังๆนี้ เปนชวงท่ี

ภาวะสัตวเล้ียงในประเทศไทย โรงงานผลิตไมทันขาย เดิมยอดขายอาหารสัตวเล้ียงของเรา

ปริมาณขายไมคอยข้ึน แตตอนนี้มีมากข้ึน และหวังวาในอนาคตจะดีกวานี้ เพราะเรากําลังศึกษา

อยู ตอนนี้โรงงานผลิตอาหารสัตวเล้ียงทุกแหง เพิ่มกําลังการผลิต แตสัตวเล้ียงของเรานี้ ถึง 

Margin ไมมาก แตก็มีกําไร เนื่องจากเคร่ืองจักรผลิตอาหารสุนัข และเคร่ืองจักรผลิตอาหารปลา

เปนเคร่ืองตัวเดียวกนั ฉะนั้นในชวงท่ีวางจากผลิตอาหารปลา สามารถมาผลิตอาหารสุนัขได และ
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ตอนนี้เปนคร้ังแรกท่ีเรายอมมีการ Export อาหารกุงไปพมา นักธุรกิจพมาติดตอมาขอซ้ือเอง เปด 

L/C ถูกตอง  ในอดีตอาหารสัตวท่ีสงออกไปตางประเทศจะเปนการซ้ือในเมืองไทย แลวนําไป

ขายตอตามชายแดนระหวางประเทศ แตตอนนี้มาขอซ้ือเอง เปด L/C ซ้ือไปแลวมาขอเพิ่มยอด แต

ยอดไมไดมากมาย คิดวาเปนสัญญาณท่ีดีสําหรับบริษัท  

อยางกุง ในสภาวะท่ีแยตอนนี้ ยังอยากจะเห็นกําไรที่ดีกวานี้ แตสภาวะท่ีกุงตาย แต market 

share เรากลับดีข้ึน ก็ถือเปนสัญญาณทีดี ในอนาคต คิดวานาสนใจ 

ผูถือหุน : สอบถามวา จากการที่มีการซ้ือหุนคืนไปเม่ือปท่ีผานมา 500 ลานบาท แสดงถึงความแข็งแกรง

ของฐานะการเงินของบริษัท ตอนนี้ผานมา 1 ป บวกกับมีเงินสดจากการแปลง LEE-W2  ก็ยังไม

สะทอนถึงความแข็งแกรงหรือการใชเงินใหเกิดประโยชนกับเงินสดท่ีเขามา หรือเงินสดท่ีเกิด

จากการดําเนินงานปกติ และสะทอนถึง ROE ลดลงดวย เขาใจวาเงินสดเพิ่มข้ึนจากผูถือหุนท่ีเพิ่ม

เขามา มีแนวทางจัดการเงินสดท่ีเขามาจากการแปลงสภาพ Warrant และเงินสดจากการ

ดําเนินงานปกติอยางไร ใหเกิดประโยชน เพื่อสะทอนถึงความแข็งแกรง และสะทอนวาใชเงิน

อยางเกิดประโยชนจริงๆ 

ประธาน : ช้ีแจงวา การซ้ือหุนคืน เปน Strategy ทางการเงินตัวหนึ่งท่ีแสดงวา บริษัทมีเงิน และเรายัง

ไมไดลงทุนในอะไรใหญๆ และเงินแปลง Warrant กําลังจะเขามา ดังนั้นเราจึงเอาเงินจํานวน 500 

ลานบาท มาเฉล่ียคืนผูถือหุน เพียงแตเราทําตางจากบริษัทอ่ืน บริษัทอ่ืนจะไปซ้ือคืนท่ีราคาตลาด

ในตลาดหลักทรัพย แตของเราประกาศทันทีวาซ้ือคืนหุนละ 5 บาท จํานวน 100 ลานหุน แบงตาม

สัดสวนกันไป การคิดนอกกรอบก็ไดผลสวนหนึ่งเหมือนกันก็คือ  1) ผูถือหุนไดตามสัดสวน

จริงๆ ไมมีใครเสียเปรียบ ไดเปรียบ  2) หลังจากซ้ือคืนแลวราคาหุนสูงกวาราคาท่ีซ้ือคืนเล็กนอย 

ก็เปนกําลังใจในดานราคาหุน แตท่ีผานมา ผลดําเนินงานไตรมาสสุดทายปท่ีแลว กําไรเราลดลง

ไปบาง เร่ือง  Margin  เพราะเราข้ึนราคาอาหารสัตวไมได วัตถุดิบตนทุนสูงข้ึน แตรัฐบาลไมให

ข้ึนราคา ทําอาหารสัตวมากวา 20 ปแลว คาดวาสักพักก็ปรับตัวเร่ืองพวกนี้ เราชินกับเร่ืองข้ึนราคา

ไมได รัฐบาลยังไมเขาใจ ซ่ึงจริงๆ แลวถาปลอยใหข้ึนราคา สักระยะหนึ่งก็ตัดราคากันเอง ทุกคน

ตางแยงกันขาย บางคร้ังพออนุมัติข้ึนราคากลับไมมีใครขายราคาท่ีขอปรับ เพราะตางแยงกันขาย 

ในสวนเร่ืองการใชเงิน ถาไมมีธุรกิจใดเกี่ยวของกับเรา หรือดูแลวเราควบคุมไมได เราจะ 

Conservative  เร่ืองนี้มาก แตในอดีตบางบริษัทก็มีผานเขามา แตเราไมรับ เราก็โชคดีท่ีเราไมซ้ือ 
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แตบางบริษัทเราก็เสียดายนิดหนอย อยางไรก็ตามเรากําลังมองตลาด Export แตพอบาทแข็ง 

Export ก็เร่ิมมีปญหา คร้ังแรกท่ีพมาส่ังซ้ือมา ก็ตอรองนิดหนอย แตดีตรงท่ีเขาเคยซ้ือของเจาอ่ืน 

แตพอมาซ้ือของเรา แลวส่ังเพิ่ม สวนเร่ืองการใชเงิน ถาเราเห็นธุรกิจดี เราลงทุนเพิ่มได เปนวิธีใช

เงินท่ีงายท่ีสุด แตถายังไมพบ เงินเราเก็บไว เราก็จายปนผลได แตหลังจาก Warrant หมดแลว จะ

ไมมี Ceiling การปนผลเกิน 80% 

ผูถือหุน : สอบถามวา ดูจาก 2-3 ปท่ีผานมา อัตรากําไรสุทธิ ดูเหมือนจะผันผวน มีแนวทางที่จะพยายาม

เพิ่มอัตรากําไรสุทธิใหเพิ่มข้ึน หรือจะไปลงทุนในธุรกิจเดิมท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน หรือธุรกิจอ่ืน

ท่ีมีความสม่ําเสมอของรายได เพื่อทําใหอัตรากําไรสุทธิดูนิ่งกวานี้ 

ประธาน : ช้ีแจงวา มี 2 อยาง ธุรกิจอ่ืน เราฟงจากท่ีปรึกษาทางการเงินอยู  เร่ืองท่ี 2 ถาเปนธุรกิจของเรา

เอง เราจะทําอยางไรใหไดกําไรมากท่ีสุด ก็ตองเพ่ิมยอดขาย คุณภาพตองดีดวย หรือคุณภาพกับ

ราคาเม่ือผสมกันแลวตองเปนราคาท่ียุติธรรมกับลูกคา 

ผูถือหุน : สอบถามวา แผนการลงทุนปนี้มีหรือไม ท่ีเปนแผนใหญๆ ท่ีจะไดใชเงินจํานวนมากๆ 

ประธาน : ช้ีแจงวา ถาตองใชเงินกอนจํานวนมากยังไมมี แตถาจํานวนเล็กนอยก็พอมี อยางกรณีของ

โรงงานท่ีเรากําลังจะปรับปรุงเร่ืองเคร่ืองจักรใหมีประสิทธิภาพในการผลิตมากข้ึน และ ณ. วันนี้

บริษัทยังมีเงินสดเหลืออยูอีกคอนขางมาก 

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระท่ีเสนอไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม 
เม่ือเวลา 16.07  น. 

และประธานช้ีแจงพรอมรับฟงขอเสนอแนะจากผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมจนถึงเวลา  16.19 น.  
จึงคอยกลาวปดประชุม 

 

ปดประชุมเวลา  16.19 น. 
 

นายสมศักดิ์  เธียรศรียุกต 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
ลงช่ือ...............................................................................ประธานกรรมการบริหาร 

( นายนิพนธ  ลีละศิธร ) 
      ประธานท่ีประชุม 
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