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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)
-----------------------------------------------------------------------สถานที่

: ณ หองพิมาน โรงแรมมณเฑียร
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วันและเวลา

: ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น.

เริ่มการประชุม : เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ไมสามารถเขารวมประชุมได ที่
ประชุมผูถือหุนจึงมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง นายนิพนธ ลีละศิธร ในฐานะผูถือหุนและ
ประธานกรรมการบริหารที่เขารวมประชุม เปนประธานในที่ประชุม ( “ประธาน” ) และ
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและโดยรับมอบฉันทะรวม
77 ราย จากจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 1,962 ราย นับจํานวนหุนได 433,261,907 หุน
จากจํานวนหุนที่จดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 734,999,995 หุน หรือคิดเปน
รอยละ 58.95 ประกอบครบเปนองคประชุม ตอจากนั้นไดกลาวเปดประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549
ประธานแจงที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาวตามที่ประธานเสนอมา
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549
ประธานไดรายงานตอที่ประชุม ใหทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้
ป 2549 ที่ผานมาบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 348 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.47 บาท
เมื่อเทียบกับปกอนมีกําไรสุทธิ 226 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 0.31 บาท มีกําไรเพิ่มขึ้นจากปกอน
ประมาณรอยละ 54
บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาในป 2549 เปนจํานวนรวมประมาณ 3,978 ลานบาท รายไดหลัก
ของบริษัทเปนรายไดจากการขายอาหารสัตวเกือบทั้งหมดประมาณรอยละ 99 สวนที่เหลืออีกเพียงรอยละ 1
เปนรายไดจากการขายของกิจการฟารม
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สําหรับรายไดจากการขายอาหารสัตวในป 2549 นั้น แบงเปนสัดสวนที่มาจากรายไดจากการขาย
อาหารสัตวบกประมาณรอยละ 56 และขายอาหารสัตวน้ําประมาณรอยละ 44 ซึ่งในปที่ผานมารายไดจาก
การขายอาหารสัตวน้ําเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณความตองการของตลาดที่ใชอาหารสัตวน้ําของบริษัท มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งโรงงานอาหารสัตวน้ําสามารถเดินเครื่องจักรไดเต็มประสิทธิภาพของกําลังการ
ผลิตที่มีอยู
ในป 2549 บริษัทมีรายไดจากการขายอาหารสัตวเพิ่มขึ้นเทียบกับปกอนประมาณ 34% เนื่องจาก
ราคาขายอาหารสัตวตอตันเพิ่มขึ้นประมาณ 8% และปริมาณการขายอาหารสัตวก็เพิ่มขึ้นเชนกันประมาณ
24% สําหรับรายไดอื่นจากดอกเบี้ยรับในปนี้มีจํานวนประมาณ 9 ลานบาท แตปกอนมีจํานวนประมาณ 4
ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวนประมาณ 5 ลานบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น สวนรายไดอื่นซึ่ง
สวนใหญ เปนรายการจากการขายวัสดุพลอยไดในปนี้มีจํานวนประมาณ 11 ลานบาท แตปกอนมีจํานวน
ประมาณ 12 ลานบาท
ตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา บริษัทมีตนทุนขายบาทตอตันเพิ่มขึ้น โดยในป 2548 และ 2549
มีตนทุนขายจํานวน 2,543 ลานบาท และ 3,415 ลานบาท ตามลําดับ โดยคิดเปนรอยละ 85.82 และรอยละ
85.85 ของยอดขายตามลําดับซึ่งใกลเคียงกันมาก แตการที่ตนทุนขายบาทตอตันเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด
เนื่องจากสัดสวนปริมาณการขายอาหารสัตวน้ํามีมากขึ้น และโครงสรางตนทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว
ก็มีราคาสูงขึ้นเชนกัน โดยตนทุนวัตถุดิบหลักที่มีการเพิ่มขึ้นมาก ไดแก ขาวโพด ปลาปน กากถั่วเหลือง
รําและปลายขาว เปนตน ซึ่งในป 2549 ที่ผานมาวัตถุดิบในกลุมธัญพืชไดรับอิทธิพลจากผลผลิตของโลก
ลดลง ประกอบกับความตองการพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะเอทานอลที่ผลิตจากขาวโพดมีมากขึ้น ทําให
ราคาขาวโพดมีราคาสูงขึ้นอยางมาก และยังสงผลใหกากถั่วเหลืองและปลาปนมีราคาสูงขึ้นตาม จากอิทธิพล
ของราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นดวย
บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเปนจํานวน 191 ลานบาท และ 210 ลานบาท ในป 2548
และ 2549 ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.43 และ 5.26 ของรายไดรวม ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาคาใชจายในการขาย
และบริหารถึงแมวาจะมีรายจายเปนจํานวนเงินที่มากขึ้น แตเมื่อดูสัดสวนคาใชจายตอยอดขายแลว กลับมี
สัดสวนที่ลดลงในปที่ผานมา สําหรับรายจายในการขายและบริหารที่ตองจายมากขึ้นนั้น สวนใหญเปน
คาใชจายในการขายในหมวดคาใชจายสงเสริมการขายและคาขนสงสินคาที่สูงขึ้น ซึ่งหลายปที่ผานมาบริษัท
มีการบริหารจัดการในการขนสง โดยลดจํานวนเที่ยวและการจัดสงสินคาในแตละเที่ยวใหเหมาะสม เพื่อลด
ตนทุนในการขนสงสินคาของบริษัท
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สําหรับดอกเบี้ยจายไดลดลงอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในป 2549 ที่ผานมาทั้งป มีจํานวน
เพียง 0.24 ลานบาท เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมีสภาพคลองเพียงพอ โดยยังไมตองพึ่งสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน แตอยางไรก็ตามเมื่อบริษัทมีความจําเปนตองกูเงินมาใชในกิจการบริษัทแลว ทางบริษัทก็ยังมี
วงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินไดใหไวและสามารถขอใชวงเงินสินเชื่อไดตลอด
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ประธานเสนอที่ประชุมรับรองงบการเงินของ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน) ประจําป
2549 ที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําป 2549
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล
ประจําป 2549

สําหรับผลการดําเนินงาน

ประธานเสนอที่ประชุมจายเงินปนผล ประจําป 2549 เพิ่มเติมใหแกผูถือหุนอีก ในอัตราหุนละ
0.19 บาท โดยกําหนดจายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 และจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานดังนี้
1.) จัดสรรกําไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได ในอัตราหุนละ
0.10 บาท คิดเปนเงินปนผลจาย 73,499,999.50 บาท โดยผูไดรับเงินปนผลในสวนนี้จะไดรับ
การยกเวนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
2.) จัดสรรกําไรจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ในอัตราหุนละ 0.09 บาท คิดเปน
เงินปนผลจาย 66,149,999.55 บาท โดยผูไดรับเงินปนผลในสวนนี้จะตองถูกหักภาษีเงินไดหัก
ณ ที่จาย และผูรับเงินปนผลที่เปนบุคคลธรรมดาจะไมไดรับเครดิตภาษี เนื่องจากบริษัทจาย
จากกําไรสุทธิในสวนที่ไดหักผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกมาไมเกิน 5 ปกอนรอบระยะเวลาบัญชี
ปปจจุบัน
และเมื่อรวมกับเงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 1/2549 ของป 2549 ซึ่งบริษัทไดจายไปแลวเมื่อ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ในอัตราหุนละ 0.11 บาท ก็จะรวมเปนเงินปนผลที่จายจากผลประกอบการป
2549 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท คิดเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 220,499,998.50 บาท หรือคิดเปนรอยละ
63.36 ของกําไรสุทธิ และขอใหจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีกจํานวน 17,420,000 บาท รวม
เปนเงินสํารองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 90,600,000 บาท
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549

และอนุมัติการจายเงินปนผล
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วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากมีกรรมการที่ครบวาระตองออกจากตําแหนงกรรมการจํานวน
1 ใน 3 และมีกรรมการจํานวน 4 ทาน ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทในปนี้ไดแก
1. นายสุเทพ
สุเทพารักษ
2. นายมงคล หมูสัญญาลักษณ
3. นางสุนันทา ศุภผลศิริ
4. นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง เนื่องจากการออก
ตามวาระ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 11 ทานเหมือนเดิม ดังนี้
1. นายวิสิทธิ์
ลีละศิธร
2. นายสุเทพ สุเทพารักษ
3. นายนิพนธ ลีละศิธร
4. นายการุญ จันทรมิ่งพร
5. นายมงคล
หมูสัญญาลักษณ
6. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ
7. นายสมเกียรติ ลีละศิธร
8. นางสุนันทา ศุภผลศิริ
9. นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน
10. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
11. นายบุศรินทร วนาสวัสดิ์
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหกําหนดอํานาจกรรมการของบริษัทเหมือนเดิม คือ จํานวนหรือชื่อ
กรรมการ ซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัท คือ นายนิพนธ ลีละศิธร หรือ นายการุญ จันทรมิ่งพร
หรือ นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสุเทพ สุเทพารักษ หรือนายมงคล หมูสัญญาลักษณ
รวมเปนสองคน
และที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินบําเหน็จกรรมการเพื่อเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการ
บริษัทที่ไดสละเวลาในการรวมมือกันบริหารงาน เสนอใหจายเงินคาบําเหน็จกรรมการในป 2549 แก
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเปนจํานวนเงิน 1,000,000.-บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับปกอนและให
คณะกรรมการบริหารของบริษัททําหนาที่ดําเนินการจัดสรรใหแกคณะกรรมการบริษัทตอไป
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2550 ที่ตองออกตามวาระ โดย
ประธานไดเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิม คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ตามรายชื่อผูสอบ
บัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังนี้
1. นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ
2. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
3. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
/ และ..…

แผนที่….5….......
จํานวน…5…แผน

และพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 เปนเงินจํานวน 450,000 บาท (ป 2549 :
จํานวน 430,000 บาท) และคาสอบทานงบการเงินระหวางกาลจํานวน 3 ไตรมาสๆละ 120,000 บาท (ป
2549 : จํานวน 110,000 บาท) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 810,000 บาท (ป 2549 : จํานวน 760,000 บาท) จาย
เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 50,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี
ประจําป 2550 ตามที่ประธานเสนอมา

และกําหนดคาสอบบัญชี

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระที่เสนอไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม เมื่อ
เวลา 15.10 น.
และประธานชี้แจงพรอมรับฟงขอเสนอแนะจากผูถือหุนที่เขารวมประชุมจนถึงเวลา
จึงไดกลาวปดประชุม

ลงชื่อ……………………………………………ประธานที่ประชุม
( นายนิพนธ ลีละศิธร )

ลงชื่อ……………………………………………ผูบันทึกการประชุม
( นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต )

15.25 น.

