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คณะกรรมการบริษัท

นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร
กรรมการและประธานกรรมการ

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นายนิพนธ์ ลีละศิธร
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ

นายการุญ จันทร์มิ่งพร
กรรมการ
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นางสุนันทา ศุภผลศิริ
กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ

นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์
กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ

นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกมิติในสถานการณ์ต่างๆ ของโลกใน

ยุคปัจจุบัน อันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและสุขอนามัยของ

ประชาชน เช่น การเกิดสงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน 

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ (Disruptive Technology) ตลอดจนการแพร่ของโรค

ระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งเป็นภัยพิบัติอันใหญ่หลวงของมวล

มนุษยชาติทั่วโลกในสภาวการณ์ที่กล่าวไว้เช่นนี้ บริษัท มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นโดยใช้สติปัญญา และความร่วมมือจากพนักงานทุกภาคส่วน ประกอบกับบริษัท

ได้ลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร และการสื่อสาร

ของบคุลากรในองค์กร โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการลงทนุ (BOI) จากภาครัฐ ให้มี

ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยัง่ยนืซึง่สอดคล้องกับพนัธกิจ และวิสยัทศัน์

ของบริษัทว่า “เราเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์คุณภาพช้ันน�า พร้อมเติบโตร่วมกับพันธมิตร

ทางการค้า”

ผลการด�าเนินธุรกจิของบริษัทในปี 2562 ทีผ่่านมา มยีอดรายได้รวม 2,678 ล้านบาท 

และมีก�าไรสุทธิ 150 ล้านบาท หรือคิดเป็นก�าไรต่อหุ้น 0.16 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,982 ล้านบาท หน้ีสินรวม 324 ล้านบาท และส่วนของ

ผู้ถือหุ้นรวม 2,658 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น�าเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจ�าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณ

ท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ได้ให้การสนับสนุนการ

ด�าเนินงานของบริษัทด้วยดเีสมอมา ทัง้น้ี บริษทัจะยดึมัน่ในการด�าเนินธุรกจิ โดยยดึหลกั

ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะเติบโตด้วยการสร้าง

คุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อด�าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และมี

ความยั่งยืน ทั้งน้ี บริษัทได้น�าผลก�าไรบางส่วน ส่งมอบโดยบริจาคกลับคืนสู่สังคมและ

ประเทศชาติอย่างสม�่าเสมอตลอดมา

    (นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร)

    ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการบริษัท
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เราเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์คุณภาพชั้นน�า 
พร้อมเติบโตร่วมกับพันธมิตรทางการค้า

วิสัยทัศน์

• วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่มีคุณภาพ
• พัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรม
• สร้าง พัฒนา และขยาย เครือข่ายฐานลูกค้า
• ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจ

 ใฝ่ความรู้  มุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ร่วมสังคมอย่างเป็นมิตร

ค่านิยม
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน คือ 

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสุนันทา ศุภผลศิริ และ นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจ�านวน 4 ครั้ง โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายบริหารที่

เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยสรุปสาระส�าคัญผลการปฏิบัติงานได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2562 รับฟังรายงาน และข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี

  รับอนญุาตในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องอย่างชัดเจนและเพยีงพอ จงึมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตว่า งบการเงินดงักล่าว

  ถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายงานที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นว่า

  ข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องและเพียงพอแล้ว

3. สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทั โดยทาง

  คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเดน็ทีมี่สาระส�าคญั ในเร่ืองการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่อย่างใด

4. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทมี

  ประสทิธิภาพและประสทิธิผล และสามารถให้ผลตอบแทนต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หลายได้อย่างยัง่ยนื นอกจากน้ี คณะกรรมการ

  ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบ การด�าเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5. ไดพ้จิารณาเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต และคา่สอบบัญชปีระจ�าป ี2563 โดยเสนอ

  ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ที่มีความเป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ

  ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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6. สอบทานการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์ การปฏิบตัขิองบริษทั อยูใ่นเกณฑ์ทีด่แีละได้ก�ากบั

  ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการในการพัฒนาการก�ากับดูแล

  กิจการที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด

7. ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสม�่าเสมอ ถึงประเด็นด้านการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท 

  หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะทางการเงินและผล

  การด�าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรรมการตรวจสอบ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง มี

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และข้อผูกพัน

ต่างๆ มีการเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างถกูต้องและมกีารปฏิบตังิานทีส่อดคล้องกบัระบบการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างเพยีงพอ 

โปร่งใส และเชื่อถือได้

    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

    รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

     27 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก จ�านวน 

20 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้วจ�านวน 922.18 ล้านบาท โดยกลุ่มลีละศิธร เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2533 และได้แปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537 โดยมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกตั้งอยู่ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี 2531 

และ 2533 ได้สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งที่สอง ซึ่งตั้งอยู่ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในนามบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 95 และอีก 4 ปีต่อมา คือ ในปี 2537 บริษัท

ได้เปิดขยายธรุกจิฟาร์มพ่อแม่พนัธ์ุไก่และโรงฟักลกูไก่เพือ่ผลติลกูไก่เนือ้ออกสูต่ลาดโดยได้รับส่งเสริมการลงทนุเช่นเดยีวกัน โดยมสีถานที่

ตั้งอยู่ที่อ�าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เน่ืองจากโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกที่จังหวัดนครปฐมมีข้อจ�ากัดในพื้นที่ที่จะขยายโรงงาน อีกทั้งเป็นที่ดินที่เช่าจากบุคคล

ภายนอกด้วย จึงได้ปิดโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดนครปฐมในปี 2539 และได้ขอส่งเสริมการลงทุนโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกแห่งใหม่

ในปีเดียวกันนี้ที่อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยในปี 2545 และปี 2550 ได้เปิดโรงงานอาหารสัตว์น�้าอีกสองแห่ง ณ บริเวณโรงงาน

เดียวกันกับโรงงานอาหารสัตว์บกที่อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และอ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในนามบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด ตามล�าดับ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงงานผลิตอาหารสัตว์

ที่มีอยู่ทั้งสี่แห่งในปัจจุบัน มีก�าลังการผลิตอาหารสัตว์รวม 492,000 ตันต่อปี โดยมีการผลิตจริงประมาณร้อยละ 30 ของก�าลัง

การผลติที่มีอยู่ และได้มีการจัดตั้งบริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จ�ากัด ในปี 2547 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้ว จ�านวน 

150 ล้านบาท ประกอบธุรกิจไซโลอบพืชและจ�าหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเมื่อได้รวมไซโลที่มีอยู่เดิมซึ่งมีความจุ 25,000 ตัน 

แล้ว ปัจจุบันจะมีความจุได้ถึง 38,500 ตัน ที่สามารถรองรับการอบพืชและเก็บเมล็ดพืชได้ตลอดปี และในปี 2555 บริษัทได้ลงทุนใน

บริษัท โพธิง์ามฟาร์มทะเล จ�ากดั เพือ่ด�าเนินธุรกจิในฟาร์มทดลองสตัว์น�า้ ในด้านงานวิจยัและพฒันาอาหารสตัว์น�า้ ทัง้น้ีจะเป็นประโยชน์

ต่อบริษัทในการรักษาและพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์น�้าให้ดียิ่งขึ้น และมีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ (Good Manufacturing Practice 

(GMP) for animal feeding manufacturing) และผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Point) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งได้รับ

การรับรองระบบ ISO 9001 : 2015 ทั้งระบบ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ของโรงงานเพชรบุรี และสระบุรี ซึ่งแสดงถึง

บริษัทได้มีการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะที่ดี ที่สะท้อนถึงคุณภาพของสินค้า

ทีม่มีาตรฐานสากล และแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม เน่ืองจากสตัว์ทีกิ่นอาหารสตัว์ทีผ่ลติจากบริษทั ในท้ายทีส่ดุกจ็ะเป็นอาหาร

ส�าหรับประชาชนบริโภคทีม่คีณุภาพและความปลอดภยั  นอกจากน้ีบริษทัยงัมคีวามห่วงใยและตระหนักยิง่ในการรักษาสิง่แวดล้อมทีม่ต่ีอ

ชุมชนและสงัคม เช่น ผลกระทบทีเ่กดิจากน�า้ทิง้ ฝุน่ และมลพษิทางอากาศรวมทัง้การอนุรักษ์พลงังานและการใช้ทรัพยากรให้มปีระสทิธิภาพ

สูงสุด จึงได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018 เพื่อ

การอนุรักษ์พลังงาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ทั้งสองโรงงาน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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กลุม่บริษทัลพีฒันา ด�าเนินธุรกจิการใน 4 ส่วนงานหลกั คอื (1) ผลติและจ�าหน่ายอาหารสตัว์ (2) อบพชืกิจการไซโลและจ�าหน่าย

วัตถุดิบอาหารสัตว์ (3) ฟาร์มทดลอง และ (4) ฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้ โดยยอดขาย ก�าไรจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของ

กลุ่มบริษัทลีพัฒนา เกี่ยวเนื่องกับกิจการผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ โดยประกอบด้วยบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

- บริษทั ลพีฒันาผลติภัณฑ์ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษทัใหญ่ด�าเนินธุรกิจด้านการผลติและจ�าหน่ายอาหารสตัว์ส�าเร็จรูปส�าหรับ

 สัตว์บกและสัตว์น�้า ชนิดเม็ด ชนิดผง และหัวอาหาร ได้แก่ อาหารสุกร ไก่ เป็ด วัว ปลา และกุ้ง เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมาย

 การค้า “ลี” “วิน” “แมกซ์” และ “โปรเกรด” โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี นอกจากน้ียังด�าเนินธุรกิจด้านฟาร์ม

 เลี้ยงสัตว์ที่อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีและการผลิตลูกไก่เนื้อ โดยมีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ และโรงฟักลูกไก่เนื้อที่จังหวัด

 เพชรบูรณ์ แต่เนื่องจากภาวะการณ์ไข้หวัดนกที่เกิดขึ้น บริษัทจึงได้หยุดด�าเนินกิจการโรงฟักลูกไก่เนื้อเป็นการชั่วคราวตั้งแต่

 วันที่ 1 ตุลาคม 2547 และปัจจุบันได้เปลี่ยนมาด�าเนินกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้ 

- บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ส�าเร็จรูปเช่นเดียวกับ

 บริษัทใหญ่ แต่จะเน้นผลิตอาหารสัตว์บก ได้แก่ อาหารสุกร ไก่ เป็ด และ วัว เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ลี” “วิน” 

 “แมกซ์” และ “โปรเกรด” รวมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เพ็ทโต” และ “จาโต” 

 อาหารแมว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “มาว มาว” โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี 

- บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จ�ากัด เป็นบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจไซโลอบพืชและจ�าหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

- บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัดเป็นบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจให้เช่าโรงเรือน  

- บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมถือหุ้นร้อยละ 44.50 ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้า

 ซื้อขายล่วงหน้า และได้รับใบอนุญาตเข้าเป็นสมาชิกตลาดประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าเลขที่ 12 จากตลาดสินค้าเกษตร

 ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันบริษัทได้หยุดด�าเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตั้งแต่เดือน

 เมษายน 2559 พร้อมทัง้ได้คนืใบอนญุาตประกอบธุรกจิการซือ้ขายล่วงหน้าต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัการซ้ือขายสนิค้า

 เกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) เมื่อเดือน พฤษภาคม 2559
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา มีการแบ่งตามพื้นที่การขายแยกตามภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้
เกิดประหยัดต้นทุนการขนส่ง ดังน้ีคือ โรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นการขายในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และทุก
จังหวัดในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไป ส่วนโรงงานที่จังหวัดสระบุรี เน้นการขายในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

1. โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา ในปี 2560 - 2562

รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป* บริษัทและบริษัทย่อย 3,297 99.13 2,933 99.42 2,602 99.12

พันธุ์สัตว์ / พืชเกษตร บริษัท 29 0.87 17 0.58 23 0.88

รวม 3,326 100.00 2,950 100.00 2,625 100.00

หมายเหตุ :	รายได้จากการขายอาหารสัตว์ส�าเร็จรูปในปี	2562	มาจากปริมาณการขายอาหารสัตว์บกและสัตว์น�้าในอัตราส่วนร้อยละ	48	และร้อยละ	52

	 ตามล�าดับ

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
	 2.1	ลักษณะลูกค้า	และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

   ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยตรง และตัวแทนขาย โดยบริษัทได้จ�าหน่าย

สินค้าให้แก่ลูกค้าดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ตามล�าดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีปริมาณจัดจ�าหน่ายมากที่สุดจะ

เป็นอาหารสัตว์น�้า โดยเกษตรกรจะเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่และมีมาตรฐาน มีก�าลังซื้อที่เพียงพอ สม�่าเสมอและจะน�าอาหารสัตว์ไปใช้

เท่าน้ันไม่ได้น�าไปขายต่อ ส่วนตัวแทนขายมีเขตพื้นที่ขายที่แน่นอนและมีความสามารถในการเปิดและบริหารตัวแทนย่อยในเขตพื้นที่ 

หรือมีการจัดตั้งทีมขายภายนอกร้านค้าของตัวแทน มีความพร้อมด้านการเงินและมีความเข้าใจในเงื่อนไขการขายต่างๆ ของการเป็น

ตัวแทน ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ีมักให้ความส�าคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทจึงมุ่งเน้นการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

สตัว์ทีมี่คณุภาพเพ่ือให้ประโยชน์สงูสดุต่อเกษตรผูเ้ลีย้ง สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า บริษทัมกีารสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอลกูค้าและ

ตัวแทนขายและด้วยความน่าเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท�าให้ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 500 ราย ซึ่งเป็นทั้งลูกค้า

เดิมและรายใหม่ ลูกค้าที่นับว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกใน ปีที่ผ่านมาคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของยอดขายทั้งหมดเท่านั้น 

และไม่มีลูกค้ารายใดที่มียอดการซื้อขายมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการขายทั้งหมด
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	 2.2	กลยุทธ์การแข่งขัน

   จากการที่บริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจมานานกว่า 37 ปี เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และได้รับการยอมรับในตลาดจากลูกค้า 

ผ่านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบเพื่อเพิ่มคุณภาพของสูตรอาหาร สร้างความแตกต่างในสินค้า ตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า (Customized 

product) ซึง่แตกต่างจากคูแ่ข่ง หากสภาพตลาดมคีวามต้องการใช้อาหารสตัว์มากข้ึน บริษทัยงัมกี�าลงัการผลติทีร่องรับระบบการผลติ

ซึ่งมีปริมาณมากๆ ได้ (Mass Production) นอกจากนี้บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ได้แก่ การจัดสัมมนาวิชาการและ

ก�าหนดเงินรางวัลตามเป้าหมายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า และมีการบริหาร สต๊อควัตถุดิบเพื่อลดปัญหาจากความผันผวนของราคา

วัตถุดิบ นอกจากน้ีมีการวิจัยจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่ไม่ลดคุณภาพของสินค้าในช่วงเวลาที่วัตถุดิบบางรายการอาจมีราคาสูงเน่ืองจาก

ขาดแคลน

	 2.3	นโยบายราคา

   เน่ืองจากอาหารสตัว์เป็นสนิค้าทีค่วบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผูก้�าหนดเพดานราคาขายกลางตาม

ประกาศของแต่ละบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายจริงผู้ผลิตสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตามต้นทุนการผลิตและการแข่งขันอื่นๆ 

เช่น การส่งเสริมการขายแต่ต้องไม่สูงกว่าราคากลางดังกล่าว บริษัทสามารถเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้าโดยการบริหารราคาต้นทุน

วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดหาและจัดเก็บรักษาวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสมตามฤดูกาลในการผลิต โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ 

กากถั่วเหลือง ปลาป่นและข้าวโพด และมีการวิจัยจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ  ทดแทนโดยไม่ลดคุณภาพของสารอาหารเพื่อให้สามารถแข่งขัน

การตัดราคากับคู่แข่งได้

	 2.4	ภาวะการแข่งขัน

   การแข่งขันในตลาดธุรกิจอาหารสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 ตลาดใหญ่ๆ คือ

   1.  ตลาดอิสระ (Free Market) คือ การขายอาหารสัตว์ให้แก่ลูกค้าโดยตรง เพื่อลูกค้าที่ซื้อน�าไปใช้เองหรือน�าไปขายต่อให้แก่

     เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

   2.  ตลาดแบบประกันราคา (Contract Farming) คือ การขายอาหารสัตว์ให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการในการเลี้ยงสัตว์ โดย

     มีเงื่อนไขในการรับประกันราคาขายพันธุ์สัตว์มีชีวิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยลูกค้าจะต้องมีฟาร์มเป็นของตนเอง 

     นอกจากอาหารสตัว์แล้วยงัมกีารจดัหาพนัธ์ุสตัว์ เช่น ลกูสกุรและลกูไก่ให้เกษตรกร ตลอดจนการบริหาร จดัการด้านฟาร์ม

     ที่ทันสมัยให้แก่ลูกค้าที่เข้าโครงการ

   อุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยภาพรวม มีความสามารถในการท�าก�าไรอยู่ในระดับปานกลางและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ

ไม่มากนัก และมีความผันผวนของความต้องการบ้างในบางปี หากการส่งออกเนื้อสัตว์ได้รับผลกระทบจากการส่งออก อย่างไรก็ตาม

อุตสาหกรรมนี้ยังมีความผันผวนน้อยกว่าสินค้าเกษตรแปรรูปประเภทอื่น เนื่องจากเป็นการขายภายในประเทศ ไม่เผชิญการแข่งขันที่

รุนแรงจากต่างประเทศ
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    ตามข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์จดทะเบียนอยู่กับสมาคมจ�านวน 53 ราย คิดเป็น

ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 90% โดยโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่จะเน้นการผลิตอาหารสุกร ไก่เน้ือ ไก่ไข่ และอาหารสัตว์น�้า 

ขณะทีโ่รงงานขนาดเลก็มกัจะผลติอาหารสตัว์เฉพาะอย่าง เน่ืองจากเป็นตลาดทีม่ขีนาดเลก็การแข่งขันจงึค่อนข้างรุนแรงมกีารตดัราคา 

โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่มีการผลิตแบบครบวงจรจะได้เปรียบทางด้านการประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากสามารถ

ป้อนผลิตภัณฑ์ให้กับฟาร์มของตนเอง รวมถึงฟาร์มของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าสมาชิก

    บริษัทและบริษทัย่อยมยีอดขายอาหารสตัว์เกอืบทัง้หมดอยูใ่นตลาดอสิระ และส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ทัง้นีเ้มือ่

เทียบกับปริมาณความต้องการอาหารสัตว์ทั้งประเทศประมาณ 20.18 ล้านตันต่อปี บริษัทคาดว่าปริมาณความต้องการดังกล่าวจะเป็น

อาหารสตัว์ทีม่าจากโรงงานผลติอาหารสตัว์ประมาณร้อยละ 80 และเกษตรกรผสมอาหารเองประมาณร้อยละ 20 ในส่วนทีม่าจากโรงงาน

ผลิตอาหารสัตว์แยกเป็นที่อยู่ในส่วนของตลาดอิสระประมาณร้อยละ 45 และตลาดที่อยู่ในโครงการเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการผลิต

แบบครบวงจร (Integrated business line) อีกร้อยละ 55 ทั้งน้ีบริษัทมีส่วนแบ่งเฉพาะในตลาดอาหารสัตว์อิสระ ทางบริษัทคาดว่ามี

ส่วนแบ่งตลาดทีอ่ยูใ่น 10 อนัดบัแรกของผูผ้ลติอาหารสตัว์ในตลาดอสิระ ซึง่เป็นรายใหญ่ๆ ของประเทศ (คาดการณ์โดยฝ่ายบริหารของ

บริษัท และค�านวณจากอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้ารวมกัน)

    ส�าหรับการแข่งขันกับบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรแบบครบวงจร กับการมุ่งเน้นธุรกิจอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียวนั้น 

จะเป็นการแข่งขันทัง้ทางด้านบวกและลบของทัง้สองแบบ เช่น หากธุรกิจแบบครบวงจรประสบปัญหากับสภาวะการเลีย้งและราคาตกต�า่

ของสตัว์บางชนิดเพือ่จ�าหน่าย จะส่งผลให้ธรุกจิแบบครบวงจรน้ันประสบปัญหาส�าหรับการขายสตัว์ชนิดน้ันๆ ทัง้หมด แต่หากการเลีย้ง

และราคาของสตัว์ชนิดนัน้ๆ ด ีธุรกจิกจ็ะประสบความส�าเร็จในการขายอย่างมากในธุรกิจทีส่่งผลโดยตรงและธุรกิจทีเ่ก่ียวเน่ือง ส่วนด้าน

ธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นธุรกิจอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียวน้ัน สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปตามสภาวการณ์ได้ เช่น เมื่ออาหารสัตว์

บางประเภทมีแนวโน้มการใช้และก�าไรมากกว่าก็อาจจะหันไปมุ่งเน้นอาหารสัตว์ประเภทนั้นๆ มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งจะไม่เกิดความเสี่ยง

มากในการด�าเนินธุรกิจ แต่ในทางกลับกันหากธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดดีธุรกิจที่ไม่ครบวงจรก็จะเติบโตได้น้อยกว่าธุรกิจที่ท�า

แบบครบวงจรเช่นกัน

    แนวโน้มในอนาคตส�าหรับการหันมาท�าธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรแบบครบวงจร ของประเภทธุรกิจการเกษตรน้ัน จากการ

ประเมินสถานการณ์ของผู้บริหารของบริษัทคาดการณ์ว่าการที่ธุรกิจเกษตรจะหันมาท�าธุรกิจแบบครบวงจรน้ันยังคงมีจ�านวนน้อย 

เนือ่งจากปรับเปลีย่นการท�าธุรกจิการเกษตรแบบครบวงจร บริษทัทีป่รบัเปลีย่นจะต้องเป็นบริษทัทีม่ขีนาดใหญ่และใช้เงนิทนุจ�านวนมาก 

แต่ส�าหรับธุรกิจการเกษตรในประเทศไทยน้ันส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงเป็นข้อจ�ากัดส�าหรับธุรกิจที่มี

ขนาดกลางและขนาดเล็กในการขยายธุรกิจการเกษตรเป็นแบบครบวงจรได้
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	 2.5	ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มผลิตภัณฑ์

   ตารางเปรียบเทียบประมาณการปริมาณการใช้อาหารสัตว์ภายในประเทศ ส�าหรับปี 2562 และ 2563

ประเภทอาหารสัตว์

ปริมาณอาหารสัตว์ที่ใช้

ปี 2562 ปี 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ ปริมาณ (ตัน) ร้อยละ

ไก่เนื้อ 7,234,013 35.85 7,306,353 35.92 72,340 1.00

ไก่พ่อแม่พันธุ์ 1,002,456 4.97 916,272 4.51 (86,184) (8.60)

ไก่ไข่เล็กรุ่น 780,968 3.87 794,187 3.91 13,219 1.69

ไก่ไข่ให้ไข่ 2,086,406 10.34 2,270,615 11.16 184,209 8.83

ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ 24,120 0.12 22,400 0.11 (1,720) (7.13)

หมูขุน 5,548,500 27.50 5,300,100 26.06 (248,400) (4.48)

หมูพันธุ์ 973,710 4.82 930,000 4.57 (43,710) (4.49)

เป็ดเนื้อ 323,652 1.60 348,566 1.71 24,914 7.70

เป็ดพันธุ์ 23,360 0.11 25,131 0.12 1,771 7.58

เป็ดไข่ 273,750 1.36 344,925 1.70 71,175 26.00

โคนม 901,716 4.47 1,044,413 5.13 142,697 15.83

กุ้ง 496,000 2.46 496,000 2.44 - -

ปลา 510,000 2.53 541,059 2.66 31,059 6.09

รวม 20,178,651 100.00 20,340,021 100.00 161,370 0.80

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสาขาปศุสัตว์ และประมง ขยายตัวร้อยละ 0.8 

และ -1.3 ตามล�าดับ

คาดการณ์ปัจจัยบวกของปี 2563 ในด้านปศุสัตว์ เกษตรกรมีความร่วมมือในการเลี้ยงสัตว์ในระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน

มากขึน้ท�าให้การผลติสตัว์มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ มกีารวางแผนการผลติอย่างเป็นระบบท�าให้สามารถคาดการณ์และวางแผนทางการตลาด

ได้ดีขึ้น และภาครัฐกับเอกชนให้ความร่วมมือกันในการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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คาดการณ์ปัจจัยลบของปี 2563 เน่ืองจากในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2563 ประสบปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้ง

เร็วกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งปริมาณน�้าก็น้อยกว่าในปี 62 จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการปลูกพืชที่เก่ียวเน่ืองต่อการผลิต

ปศุสัตว์ ได้แก่ ข้าว และข้าวโพด อีกทั้งยังอาจเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช เช่น ในปี 62 เกิดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพด

ในบางท้องที่ ด้วยปัจจัยเหล่าน้ีจะท�าให้ส่งผลต่อผลผลิตข้าวและข้าวโพด และส่งผลต่อต้นทุนการผลิตภาคปศุสัตว์และประมง

และเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส�าคัญ เช่น จีนชะลอตัว ท�าให้การบริโภคลดลง  

อีกทั้งเกิดการระบาดของ Corona virus ซึ่งมีต้นก�าเนิดจากจีนท�าให้เกิดความหวาดระแวงและตื่นตัวในหลายๆ ประเทศต่อการควบคุม

และป้องกันโรค เป็นเหตุให้เกิดการลดการเดินทางของประชากรโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน จึงส่งผลให้การบริโภคในประเทศโดย

รวมลดลง

ผลผลิตกุ้งรวมของโลกปี 2562 อยู่ที่ 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เนื่องจากหลายประเทศมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น เวียดนาม  

อินเดีย ประเทศแถบอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ โดยเฉพาะอินเดียที่ผลิตกุ้งได้มากกว่า 6 แสนตันทั้งที่ประสบปัญหาเรื่องการเลี้ยง

และโรคระบาด ในขณะทีเ่ศรษฐกจิโลกชะลอตวัท�าให้การบริโภคลดลงแต่กุง้ผลติได้เพิม่ข้ึนโดยเฉพาะกุง้ทีม่ต้ีนทนุต�า่ เช่น อนิเดยีท�าให้

กระทบต่อราคากุ้งทั่วโลกท�าให้ราคากุ้งโลกตกต�่า ร่วมกับหลายๆ ประเทศที่ส่งออกกุ้งเช่น อินเดีย และเวียดนาม มีค่าเงินที่อ่อนลง 

ท�าให้ได้เปรียบไทย ด้วยเหตุนี้ท�าให้ความสามารถในการแข่งขันของกุ้งไทยในตลาดโลกลดลง

ปี 2562 ผลผลิตกุ้งรวมของไทยอยู่ที่ 2.9 แสนตัน เทียบเท่ากับปี 2561 โดยร้อยละ 33 เป็นผลผลิตกุ้งจากภาคใต้ตอนล่าง 

ร้อยละ 30 จากภาคตะวันออก ร้อยละ 25 จากภาคใต้ตอนบน และร้อยละ 12 จากภาคกลาง จากผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้เน่ืองมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและปัญหาโรคระบาด ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะป้องกันความเสียหายได้ดีข้ึน (ประสิทธิภาพ

การผลิตดีขึ้น) แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการเพิ่มผลผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งราคากุ้งที่ไม่จูงใจเพียงพอให้เกษตรกรเพิ่มการผลิต 

นอกจากนี้การแข็งค่าของเงินบาทในช่วงปลายปีก็เป็นปัจจัยลบที่ท�าให้การผลิตกุ้งไม่เพิ่มมากขึ้น

ปี 2563 คาดว่าไทยมีผลผลิตที่ 3.5 แสนตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% โดยสัดส่วนของผลผลิตในแต่ละภาคของไทยยังคงใกล้เคียง

กับปี 2562 เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้นการเลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดและสภาพอากาศที่แปรปรวน แต่เกษตรกรก็มี

การปรับตวัและวธีิการเลีย้งได้ดข้ึีนร่วมกบัการจดัการและระบบการเลีย้งได้มปีระสทิธิภาพมากข้ึนท�าให้ลดความสญูเสยีและเพิม่ผลผลติ

ได้มากข้ึน ทางด้านสถานการณ์โลกน้ันสงครามการค้าก็มีทิศทางที่ดีและชัดเจนมากข้ึน โดยทิศทางการผลิตกุ้งของไทยในปีหน้าน้ัน 

เน้นที่คุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ มุ่งผลิตกุ้งคุณภาพดี ปลอดสารตกค้าง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เน้นการผลิตกุ้งไซส์ใหญ่ และ

ท�าการค้าขายอย่างมีจรรยาบรรณ

ปลานิล ผลผลติรวมของปลานลิภายในประเทศในปี 2562 อยูท่ี ่208,635 ตัน ลดลงจากปี 2561 ทีม่ผีลผลติ 211,368 ตัน คดิเป็น

ลดลงร้อยละ 1.3 เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน น�้าเฉลี่ยมีน้อยลง บางพื้นที่ประสบภัยแล้ง และเนื่องจากมีการควบคุมที่เข้มงวดของ

ภาครัฐมากข้ึนในกรณีการเลี้ยงปลากระชังในพื้นที่แหล่งน�้าสาธารณะท�าให้เกษตรกรหลายพื้นที่ต้องลดปริมาณการเลี้ยงลง หรือหยุด
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การเลี้ยงในแหล่งน�้านั้นๆ ส่งผลให้ปริมาณปลาที่ผลิตได้ลดน้อยลง คาดว่าปี 2563 ผลผลิตปลานิลจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ที่ประมาณ 

209,400 ตัน เนือ่งจากปลายปี 2562 ราคาปลาปรบัตัวสูงขึ้น จึงเปน็แรงจงูใจให้เกษตรกรเลีย้งปลาเพิ่มขึ้นในบ่อเลี้ยงที่มีเพียงพออยูแ่ลว้

ทั้งน้ีเกษตรกรมีการปรับปรุงด้านวิธีการเลี้ยงเพื่อลดความสูญเสียเร่ืองโรคระบาดโดยการอนุบาลลูกปลานานข้ึนก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยง

ท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตปลาเน้ือดีข้ึน ทั้งน้ีอาจมีปัจจัยลบที่ต้องติดตาม คือปัญหาภัยแล้งในปี 2563 ซ่ึงจะกระทบต่อการผลิต

ลูกพันธุ์และปลาเนื้อได้

ด้านปศุสัตว์ ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 - 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากเกษตรกรมีการขยายการเลี้ยงเพื่อ

รองรับความต้องการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศทีม่แีนวโน้มเพิม่มากข้ึน ทัง้ภาครัฐและเอกชนมกีารร่วมมอืกนัในการเฝ้าระวังและ

ควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการเลี้ยงและการบริหารจัดการฟาร์มให้ได้มาตรฐาน

ฟาร์มมากขึ้น

ผลผลติสกุรของโลกในปี 2562 ประมาณ 105 ล้านตัน โดยลดลงร้อยละ 7.05 จากปี 2561ซ่ึงมปีริมาณ 112.96 ล้านตนั เน่ืองจาก

ประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ประสบปัญหาและเกิดความสูญเสียจากโรคอหิวาต์แอฟริกันสุกร ASF 

(African Swine Fever) ส�าหรับประเทศไทยปี 2562 มีผลผลิตสุกร 20.55 ล้านตัว ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 4.69 เนื่องจาก

โดยเฉลี่ยราคาสุกรในปี 2562 ดีขึ้นจากปี 2561 มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการจัดการฟาร์มที่ดีมีการควบคุมและ

ป้องกันโรคทีม่ปีระสทิธิภาพ ถงึแม้ว่ามคีวามเข้มงวดในการด�าเนินมาตรการป้องกันโรคระบาดภายในประเทศ มกีารควบคมุการเคลือ่น

ย้ายสกุรอย่างเข้มงวดท�าให้การเพิม่พ่อแม่พนัธ์ุสกุรภายในฟาร์มไม่ได้เท่ากับปีทีผ่่านมา แต่ก็ท�าให้ประสทิธิภาพการผลติสงูข้ึน อตัรารอด

ของสุกรมากขึ้นส่งผลให้การผลิตเพิ่มขึ้น คาดการณ์ผลผลิตสุกรปี 2563 จะมีปริมาณ 19.63 ล้านตัว ลดลงร้อยละ 4.48 เนื่องจาก

มาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันสุกร (ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการเกิดโรคในไทย) ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายสุกร

และการเพิ่มพ่อแม่พันธุ์ภายในฟาร์ม เป็นเหตุให้ปริมาณสุกรขุนมีแนวโน้มคงตัวหรือลดลง แต่เน่ืองจากมีรายงานการระบาดของโรค 

ASF ในจีนและประเทศเพื่อนบ้านของไทยแล้ว ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม จะส่งผลให้สุกรในภูมิภาคแถบนี้ขาด และดึงราคา

ในตลาดให้สูงขึ้นท�าให้เป็นโอกาสของไทยที่จะขยายตลาดเนื้อสุกรไปยังต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีน

ไข่ไก่ ปี 2562 ผลิตได้จ�านวน 14,742 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปี 2561 ที่ผลิตได้ 14,355 ล้านฟอง ราคาขายไข่ใน

ปี 2562 เฉลี่ยจะสูงข้ึนเล็กน้อยจากปี 2561 เน่ืองจากการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพของเกษตรกรท�าให้ผลผลิตเพิ่ม

มากขึ้น สภาพอากาศค่อนข้างดี ไม่ร้อนจัด มีน�้าส�าหรับฟาร์มอย่างเพียงพอ และคาดการณ์ว่าปี 2563 จะผลิตได้ปริมาณใกล้เคียงกับ

ปี 2562 เน่ืองจาก Egg board มีมาตรการควบคุมปริมาณปู่ย่าพันธุ์และพ่อแม่พันธุ์ (GP, PS) โดยควบคุมโควต้าน�าเข้าแม่พันธุ์ไก่ไข่

มาอยู่ที่ 440,000 ตัว เท่ากับปี 2562 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ ทั้งน้ีได้มีการร่างยุทธศาสตร์ไก่ไข่ฯ เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการ

ไก่ไข่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร

โดยภาครัฐ อีกทั้งภาครัฐยังมีการเจรจาต่อรองกับประเทศคู่ค้าเพิ่มเติมเพื่อหาโอกาสส่งออกไข่ไก่เพิ่มมากข้ึนเพื่อรองรับสถานการณ์

ไข่ไก่ล้นตลาดในอนาคต เช่น สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น
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ไก่เนื้อ ในปี 2562 มีการผลิตไก่เนื้อ 1,753.70 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.79 จากปี 2561 ที่ผลิตได้ 1,642.16 ล้านตัว ผลผลิต

มีอัตราการเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานระบบการผลิตเนื้อไก่ของไทย ความส�าเร็จในการควบคุมโรคระบาด

มีประสิทธิภาพ คาดการณ์ว่าปี 2563 จะผลิตได้จ�านวน 1,771.24 ล้านตัว เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จากปี 2562 เนื่องจากมีการขยายตัว

เพิม่ขึน้ตามปริมาณประชากรทีเ่พิม่ข้ึน และความต้องการบริโภคทัง้ภายในและภายนอกประเทศมแีนวโน้มเพิม่มากข้ึน อกีทัง้ ส�านักงาน

การศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China : GACC) ได้

ประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ปีกและผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของไทยที่ได้รับการรับรอง เพิ่มอีก 9 แห่ง 

จากเดิมที่เคยได้รับรองไปแล้ว 7 แห่งเมื่อปี 2561 รวมเป็น 16 แห่ง คาดว่าสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศ 12,000 ล้านบาทต่อปี

ส�าหรับประเทศไทยการผลิต ปี 2558 - 2562 จ�านวนโคนมทั้งหมดของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 ต่อปี โดยในปี 2562 

มจี�านวน 691,349 ตวั เพิม่ข้ึนจาก 676,415 ตวั ของปี 2561 ร้อยละ 2.21 และจ�านวน แม่โครีดนมมแีนวโน้มเพิม่ข้ึนร้อยละ 3.06 ต่อปี 

โดยในปี 2562 มีแม่โครีดนม 305,676 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 297,757 ตัว ของปี 2561 ร้อยละ 2.66 ส่วนผลผลิตน�้านมดิบในช่วงปี 2558 - 

2562 มแีนวโน้มเพิม่ข้ึนร้อยละ 2.23 ต่อปี โดยในปี 2562 มผีลผลติ 1,295,348 ตนั เพิม่ข้ึนจาก 1,254,767 ตนั ของปี 2561 ร้อยละ 3.23 

เนื่องจากลูกโคนมเกิดใหม่ในรอบปีเพิ่มขึ้น และจ�านวนแม่โครีดนมมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากแม่โคสาวที่เข้ามาทดแทน ประกอบกับภาครัฐ

มีนโยบายพัฒนาคุณภาพน�้านมโค เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะอาหารใช้เลี้ยงโคนมซึ่งส่งผลให้น�้านมดิบมีปริมาณ

เพิม่ข้ึนและมคีณุภาพดข้ึีน ประกอบกบัฟาร์มเกษตรกรในปัจจบุนัมกีารปรับเปลีย่นเป็นฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ จงึมกีารพฒันา

การเลีย้งโคนมโดยการบริหารจดัการฟาร์มทีเ่ป็นระบบตามมาตรฐานฟาร์มทีด่แีละมปีระสทิธิภาพในการเลีย้งมกีารปลดแม่โครีดนมทีใ่ห้

ผลผลิตน้อยและสุขภาพไม่ดีออกจากฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยง ทางด้านปัจจัยลบยังคงเป็นเรื่องโรคระบาดในโค เช่น ปากและ

เท้าเปื่อยที่มีการระบาดเป็นระยะๆ ที่อาจกระทบต่อผลผลิตได้ แต่เน่ืองจากว่าเกษตรกรไทยมีความคุ้นเคยกับโรคน้ีในระดับหน่ึงแล้ว

ประกอบกับมาตรฐานการป้องกันโรคที่ดีทั้งของภาคเอกชนและรัฐจึงสามารถลดการสูญเสียได้ดี อีกปัญหาหนึ่งคือภาวะเศรษฐกิจโลกที่

ชะลอตัวที่ท�าให้เศรษฐกิจของไทยชะลอตัวด้วยเช่นกันที่อาจกระทบต่อการบริโภคน�้านมโคได้

การผลิต ปี 2563 คาดว่า จ�านวนโคนมและผลผลิตน�้านมดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากแม่โคสาวที่มีความพร้อม และช่วงอายุที่

เหมาะสมต่อการรีดนมมีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งการเลี้ยงโคนมในปัจจุบันมีการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นระบบตามมาตรฐานฟาร์มที่ดีและมี

ประสิทธิภาพในการเลี้ยงมากข้ึน มีการคัดแม่โคที่ให้ผลผลิตน้อยและอายุมาก ออกจากฟาร์ม ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้น

การพัฒนาคุณภาพน�้านมดิบให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ราคาน�้านมดิบของปี 2563 คาดว่า จะสูงขึ้นจาก ปี 2562 เนื่องจากเกษตรกร

มีการปรับปรุงคุณภาพน�้านมดิบให้ดีขึ้น ตามแรงจูงใจเพื่อให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น แต่ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติ

ตามนโยบายของภาครัฐที่เน้นการยกระดับมาตรฐานฟาร์มและการพัฒนาคุณภาพน�้านมดิบ ท�าให้เกษตรกรต้องมีการบริหารจัดการ

ฟาร์มเพ่ิมข้ึนทั้งปรับรูปแบบการเลี้ยงการจัดการโรงเรือนและการให้อาหารที่ดี เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและพัฒนาคุณภาพน�้านมดิบ

ให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตน�้านมโคของเกษตรกรเพิ่มขึ้น
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อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

หน่วย: ร้อยละ

สาขา 2562 2563

  ภาคเกษตร 0.5 2.0 – 3.0

  พืช 0.7 2.1 – 3.1

  ปศุสัตว์ 0.8 2.3 – 3.3

  ประมง -1.3 1.5 – 2.5

  บริการทางการเกษตร 2.7 2.5 – 3.5

  ป่าไม้ 2.0 1.2 – 2.2

ที่มา: 1. เอกสารของ : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  2. เอกสารของ : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง

	 2.6	การจัดหาวัตถุดิบที่ส�าคัญที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

บริษัทในเครือลีพัฒนายังคงยึดมั่นในการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ โดยด�าเนินการตามนโยบาย

ระบบมาตรฐานสากล ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ระบบการจัดการ

ด้านพลังงาน (ISO 50001:2018) รวมถึงระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อสร้างความมั่นใจและสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า

ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2562 พบว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่

เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 ส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผลจากการเจรจาทางการค้าหลายครั้งที่ผ่านมา ไม่มี

ความชัดเจนจากทั้งสองฝ่าย และเพิ่งมีการลงนามข้อตกลงใน “เฟสแรก” ไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ท�าให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอ

ตัวลง ในปี 2562 การเติบโตทางเศรษฐกิจจีนลดลงจาก 6.6% เหลือ 6.0% สหรัฐอเมริกาลดลงจาก 2.9% เหลือ 2.3% สหภาพยุโรปจาก 

1.9% เหลือ 1.2% และไทยจาก 4.1% เหลือ 2.5% รวมถึงการตัดสินใจออกจากกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษ (BREXIT) 

และความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากบัอหิร่าน จากปัจจยัความไม่แน่นอนดงักล่าว ท�าให้ธนาคารกลางทัว่โลกปรับ

นโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
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สถานการณ์ราคาของวัตถดุบิหลกัในปี 2562 โดยภาพรวมปรับตัวลดลง ในกลุม่วตัถุดบิน�าเข้า เช่น เมลด็ถ่ัวเหลอืง กากถัว่เหลอืง 

ราคาปรับตัวลดลงจากผลกระทบต่อเน่ืองของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจนี รวมถงึปัจจยัค่าเงินบาททีแ่ข็งค่าต่อเน่ืองประมาณ 

4% ในปี 2561 ค่าเงินบาทเฉลี่ยอยู่ที่ 32.30 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.00 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกลุ่มวัตถุดิบ

ในประเทศ เช่น ข้าวโพด ราคาปรับตัวลดลงเน่ืองจากผลผลติข้าวโพดหลงันาและผลผลติจากประเทศเพือ่นบ้านเข้าสูต่ลาดอย่างต่อเน่ือง 

ส่วนกลุ่มโปรตีนจากสัตว์ เช่น ปลาป่น ราคาปรับตัวลดลงจากความต้องการของผู้ซื้อรายใหญ่อย่างประเทศจีนชะลอตัวลงเน่ืองจาก

การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

สถานการณ์ราคาของวัตถุดิบหลักในปี 2563 กลุ่มวัตถุดิบน�าเข้าจากต่างประเทศ เช่น เมล็ดถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง แนวโน้ม

ราคาปรับตัวลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรน่า 2019) ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ

ทั่วโลก เนื่องจากความต้องการในการบริโภคชะลอตัว และการลงนามข้อตกลงทางการค้าใน “เฟสแรก” ระหว่างสหรัฐฯ และจีนยัง

ไม่มคีวามชัดเจนในการทีจ่ะปฏบิตัติามข้อตกลง ด้านกลุม่วัตถุดบิภายในประเทศ เช่น ข้าวโพด และผลติภัณฑ์ข้าว แนวโน้มราคาปรับตวั

สูงข้ึน เน่ืองจากผลกระทบจากภัยแล้งที่รุนแรงและยาวนานกระทบต่อการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 

ในด้านปศุสัตว์ ผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในหลายประเทศทั่วโลก ท�าให้ประเทศไทยมีโอกาสในการส่งออก

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มากข้ึน ส่วนปัจจัยอื่นๆ ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อการปรับตัวให้สอดคล้องกับ

สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสรรหาวัตถุดิบทางเลือกใหม่ส�าหรับการผลิตอาหารสัตว์เพื่อให้ได้คุณภาพอาหารที่ดีในต้นทุน

ที่เหมาะสม
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ปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

โครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบหลักประมาณร้อยละ 80 ประกอบด้วย ข้าวโพด กากถั่ว ปลาป่น ร�า และปลายข้าว จะมีความผันผวน

ในด้านราคาค่อนข้างมาก ซึ่งราคาวัตถุดิบจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมทั้ง

ถูกก�าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลก ตลอดจนการเกง็ก�าไรในตลาดซ้ือขายสนิค้าโภคภณัฑ์ล่วงหน้า และความผนัแปรไปตาม

สภาวะอากาศที่แปรปรวนหรือจากภัยธรรมชาติที่ท�าให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ เน่ืองจากสิ่งเหล่าน้ีอยู่เหนือการควบคุม 

ส่งผลให้มีความเสีย่งจากราคาต้นทนุวัตถดุบิอาจมคีวามผนัผวน อย่างไรกต็ามบริษทัสามารถปรับเปลีย่นราคาขายอาหารสตัว์ ให้สอดคล้อง

กับต้นทนุวตัถุดบิอาหารสตัว์ทีเ่พิม่ข้ึนได้ โดยการขออนมุตักิารปรับขึน้ราคาจากกรมการค้าภายใน ทัง้นีอ้าหารสตัว์เป็นสนิค้าทีห่น่วยงาน

ของรัฐควบคมุราคาจ�าหน่าย ท�าให้การขอปรับราคาขายอาจปรับได้ไม่เท่ากบัการเพิม่ข้ึนของราคาวตัถดุบิในบางคร้ัง บริษทัได้มกีารวางแผน

การจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การติดตามสถานการณ์ตลาดวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดและการจัดซื้อวัตถุดิบ

ในช่วงที่ผลผลิตวัตถุดิบภายในประเทศ ออกสู่ตลาดมากและมีราคาต�่า โดยบริษัทจะมีการจัดซื้อและจัดเก็บในปริมาณที่เหมาะสมกับ

ระดับการผลิตเพื่อใช้ในช่วงที่วัตถุดิบมีราคาสูงข้ึน ทั้งน้ีบริษัทมีไซโลที่สามารถเก็บสต็อกข้าวโพดได้ในปริมาณมากๆ อีกทั้งบริษัทยัง

สามารถปรับเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบบางตัวที่มีราคาแพง โดยลดปริมาณการใช้น้อยลงได้และหันไปใช้วัตถุดิบหลักตัวอื่นที่มีราคาถูกกว่า 

ประกอบกับบริษัทได้มีการหาแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบรายอื่นๆ ในต่างประเทศที่มีต้นทุนต�่ากว่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รายได้หลักของบริษัทมาจากการจ�าหน่ายอาหารสัตว์ภายในประเทศ ในขณะที่วัตถุดิบ เช่น กากถั่วเหลือง และนมผง เป็นต้น 

ซึ่งต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าต้นทุนการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในการผลิตทั้งหมด จึงท�าให้

บริษัทมีความเสี่ยงในด้านของอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากรายได้เป็นเงินบาท ในขณะที่บริษัทมีรายจ่ายบางส่วนต้องจ่ายเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ (ดอลล่าร์สหรัฐ) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็น

การล่วงหน้า ประกอบกับการติดตามภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างสม�่าเสมอ การด�าเนินการดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถ

ควบคุมความเสี่ยงในด้านการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้และบริษัทมียอดคงค้างของเจ้าหน้ีเงินตราต่างประเทศเป็นจ�านวน

เงินน้อย จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต�่า และยังท�าให้บริษัททราบต้นทุนการผลิตที่แน่นอน 

ช่วยให้การก�าหนดราคาขายมีประสิทธิภาพดีขึ้น

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย 

เน่ืองจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับ

อัตราตลาดปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต�่า อย่างไรก็ตาม บริษัทบริหารความเสี่ยงด้วยมีหน่วยงาน

ที่ติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด

ปัจจัยความเสี่ยง
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษทัฯ มคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหน้ีการค้า ฝ่ายบริหารควบคมุความเสีย่งน้ีโดยการก�าหนดให้มนีโยบาย

และวธิกีารในการควบคมุสนิเช่ือทีเ่หมาะสม ดงัน้ันบริษทัจงึไม่คาดว่าจะได้รับความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเชือ่ นอกจากน้ี

การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย โดยจ�านวนเงินสูงสุด

ที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มตระกูลลีละศิธรถือหุ้นในบริษัทจ�านวน 465,650,000 หุ้น คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 50.49 ของจ�านวนทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงท�าให้กลุ่มลีละศิธรสามารถควบคุม

คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการรวมทั้งการลงมติที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่

จากผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่น

อาจมีความเสี่ยง เน่ืองจากไม่มีคะแนนเสียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารและการจัดการของบริษัทได ้

เน่ืองจากต้องใช้เสียงกึ่งหน่ึงของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารจัดการ 

บริษัทจึงได้จัดให้มีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั้งหมดจ�านวน 9 คน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับ

ดูแลกิจการเป็นสิ่งส�าคัญ และมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท
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1. ข้อมูลทั่วไป
	 บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จ�ากัด	(มหาชน)	

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000718

 สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่   : ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ เลขที่ 33/137 

        ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก : 65 หมู่ที่ 2 ต�าบลห้วยท่าช้าง อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

 สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์น�้า : 62 หมู่ที่ 2 ต�าบลห้วยท่าช้าง อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

 สถานที่ตั้งฟาร์มดงขุย : 33 หมู่ที่ 14 ต�าบลดงขุย อ�าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 สถานที่ตั้งฟาร์มชนแดน : 246 หมู่ที่ 12 ต�าบลบ้านกล้วย อ�าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 สถานที่ตั้งฟาร์มทดลอง : 40 หมู่ที่ 11 ต�าบลห้วยแห้ง อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 โทรศัพท์  : 0-2632-7300 (อัตโนมัติ)

 โทรสาร   : 0-2236-7751 

 เว็บไซต์   : www.leepattana.com

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารสัตว์และกิจการฟาร์ม

 ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ จ�านวน 929,070,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 ทุนช�าระแล้ว : หุ้นสามัญ จ�านวน 922,180,251 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

 รวมทุนช�าระแล้ว : 922,180,251 บาท

	 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

	 บริษัท	ลีพัฒนาอาหารสัตว์	จ�ากัด

 สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 33/137 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 สถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ : 33/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ต�าบลดาวเรือง อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้า 

 อัตราการถือหุ้น : ร้อยละ 95.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 200 ล้านบาท

        แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

	 บริษัท	ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง	จ�ากัด		

 สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่   : เลขที่ 33/137 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 สถานที่ตั้งไซโล : 33/1 หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ต�าบลดาวเรือง อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 ประเภทธุรกิจ : ไซโลอบพืชและจ�าหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์

 อัตราการถือหุ้น : ร้อยละ 95.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 150 ล้านบาท

        แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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	 บริษัท	โพธิ์งามฟาร์มทะเล	จ�ากัด		

 สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 9 ต�าบลหนองบัว อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าโรงเรือนฟาร์ม

 อัตราการถือหุ้น : ร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 5 ล้านบาท

        แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

	 บริษัท	พัฒนาเกษตรล่วงหน้า	จ�ากัด		

 สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 33/19 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 ประเภทธุรกิจ : นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (หยุดด�าเนินธุรกิจแล้ว)

 อัตราการถือหุ้น : ร้อยละ 44.50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 25 ล้านบาท

        แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

	 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

 นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

        93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

        โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9999 

 ผู้สอบบัญชี : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

        ชั้น 33 อาคารเลครัชดา (เยื้องศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

        193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

        โทรศัพท์ 0-2264-9090 โทรสาร 0-2264-0789-90 

        ชื่อผู้สอบบัญชี นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

        เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 5874 

 ที่ปรึกษากฎหมาย : ส�านักงานทนายความ จ�านง จันทร์ประสิทธิ์

        26/7-8 ซอยชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท (65) พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

        โทรศัพท์ 0-2391-6488 โทรสาร 0-2391-1751

 ที่ปรึกษาทางการเงิน : ปัจจุบันยังไม่มี

 ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ : ปัจจุบันยังไม่มี

 ภายใต้สัญญาการจัดการ   

2. ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ : ปัจจุบันยังไม่มี
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1. จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว ประกอบด้วย 
 หุ้นสามัญ

 ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ทุนจดทะเบียน : 929,070,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 929,070,000 บาท หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 ทุนช�าระแล้ว : 922,180,251 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 922,180,251 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. ผู้ถือหุ้น
 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (ล่าสุด) วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ ถือหุ้นร้อยละ

1. นายนิพนธ์ ลีละศิธร 222,000,000 24.07

2. นายปรีชา ลีละศิธร 126,650,000 13.73

3. บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จ�ากัด 82,000,000 8.89

4. บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์  จ�ากัด 35,000,000 3.80

5. นายชายชาญ  หลูไพบูลย์ 31,800,000 3.45

6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 20,838,329 2.26

7. บริษัท ลีกองยิน โฮลดิ้ง จ�ากัด 18,665,790 2.02

8. นายสมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล 16,569,600 1.80

9. นางกรองพร  ตุริยากรณ์ 16,002,887 1.74

10. นายปุณณพงษ์  ชุวัสวัตพัทธ์ 7,700,000 0.83

11. อื่นๆ (3,337 ราย) 344,953,645 37.41

รวม 3,531 ราย 922,180,251 100.00

(หมายเหตุ	กลุ่มครอบครัวลีละศิธร	ประกอบด้วยล�าดับที่	1	-	4	ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ	50.49	ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	โดยมีผู้แทนกลุ่ม

ครอบครัวลีละศิธร	คือ	นายนิพนธ์	ลีละศิธร)

 ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทน้ัน บริษัทมีผู้ถือหุ้นในส่วนที่เป็น NVDR ในสัดส่วน

ร้อยละ เท่ากับ 2.25 ของทุนช�าระแล้วของบริษัทที่มีเท่ากับ 922,180,251 บาท (มูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 1 บาท) ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถหา

ข้อมูลของผู้ถือหุ้นในส่วนของ NVDR ได้จากเว็บไซต์ www.set.or.th

3. การออกหลักทรัพย์อื่น
 ปัจจุบันยังไม่มี
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ตามงบก�าไรขาดทนุเฉพาะของบริษทั ทัง้น้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ข้ึนอยูก่บัผลการด�าเนินงานฐานะการเงนิ  

และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่2/2563 เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2563 ให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท 

หรือคดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลในอตัราร้อยละ 78 ของก�าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั (หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 74 

ของงบการเงินรวมส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) ส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

ก�าหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ส�าหรับปี 2561 และ 2560 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และ 0.19 บาท คิดเป็นอัตราการ

จ่ายร้อยละ 93 และร้อยละ 93 ของก�าไรของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 90 และอัตราร้อยละ 92 ของ

งบการเงินรวมส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) ตามล�าดับ 
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โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 ท่าน ดังนี้

  1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร กรรมการและประธานกรรมการ

  2. นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการและประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

  3. นายการุญ จันทร์มิ่งพร กรรมการ

  4. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

  5. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

  6. นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  7. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

  8. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์   กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  9. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร หรือ นายนิพนธ์ ลีละศิธร หรือ นายการุญ จันทร์มิ่งพร 

หรือ นางสภุาพร จงวลิยัวรรณ หรือ นายสมศักดิ ์เธียรศรียกุต์ กรรมการสองในห้าคนน้ีลงลายมอืช่ือร่วมกัน ประทบัตราส�าคญัของบริษทั 

 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

  1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งด�าเนินการตามมติที่ประชุม

   ผู้ถือหุ้น

  2. ก�าหนดเป้าหมายและนโยบายการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารน�าไปปฏิบัติ

  3. คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

  4. คณะกรรมการมีอ�านาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน

   คณะกรรมการได้ เช่น คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น โดยในการมอบอ�านาจนั้นจะต้องอยู่ใน

   ภายใต้ขอบเขตแห่งอ�านาจของคณะกรรมการ และก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ�านาจไว้อย่างชัดเจน

  5. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมกนัทกุคร้ังทีเ่ป็นเร่ืองส�าคญัๆ ซ่ึงจะมผีลต่อการด�าเนินงานของบริษทั เช่น การขอวงเงนิ

   สินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม การค�้าประกัน การขยายกิจการ การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการอื่นๆ เป็นต้น

  6. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ก่อนน�าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  7. ก�ากับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
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 รายละเอยีดเกีย่วกับผูบ้ริหารและผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษทั มดีงัน้ี

นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร
ประธานกรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• มัธยมศึกษาตอนปลาย

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2562

-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง  ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2526 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บจ. ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2526 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วอลล์สตรีททาวเวอร์ ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ปี 2523 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจ. แอ็ลไลแอนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และการลงทุน

ปี 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจ. ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขาย
วัตถุดิบอาหารสัตว์

ปี 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า

1
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นายนิพนธ์ ลีละศิธร
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด และรักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  สายงานบริหารทั่วไป กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรม "Directors Certification Program" (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 26

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2562

-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง  ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บจ. ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2532 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บจ. ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2547 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า

ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า

ปี 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วอลล์สตรีททาวเวอร์ ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ปี 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชียไฟเบอร์ สินค้าอุปโภค บริโภค/แฟชั่น

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขาย
วัตถุดิบอาหารสัตว์

ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์

ปี 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ 
พรีบอนด์

นายหน้า

ปี 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ 
พรีบอนด์

นายหน้า / ตัวกลาง

2
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง  ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

กิจกรรมทางสังคม

กรรมการอ�านวยการ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA)

ที่ปรึกษาฝ่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าไทย-จีน (YTCC)

เลขาธิการ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล

รองนายก สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

กรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

นายการุญ จันทร์มิ่งพร
กรรมการ

• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2532
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
• วันที่ลาออกจากกรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี สาขา Animal Husbandry ประเทศไต้หวัน

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2562

160,800

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง  ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บจ. ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการ

บจ. ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขาย
วัตถุดิบอาหารสัตว์

3
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นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน / บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• อบรม "Director Accreditation Program" (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2562

-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง  ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2540 - ปัจจุบัน กรรมการและ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บจ. ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บจ. ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขาย
วัตถุดิบอาหารสัตว์

4

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2534
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain 1982
• Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France 1975
• Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain 1973
• อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1966
• อบรม "Director Accreditation Program" (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2562

-

5
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นางสุนันทา ศุภผลศิริ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2527
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
• อบรม "Audit Committee Program" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรม "Director Accreditation Program" (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2562

-

6

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง  ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2539 - 2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ 
พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

สื่อและสิ่งพิมพ์

ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ 
พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

สื่อและสิ่งพิมพ์

ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ 
พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

สื่อและสิ่งพิมพ์

ปี 2549 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ปี 2534 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด 
(มหาชน)

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ขนส่งมวลชน ขนส่งสินค้า

ปี 2553 - 2554 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารนครหลวงไทย จ�ากัด 
(มหาชน)

ธนาคารพาณิชย์

ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ปี 2525 - 2549 รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์

สถาบันศึกษา
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นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Pepperdine University, USA
• อบรม "Director Accreditation Program" (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• อบรม "Audit Committee Program" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2562

-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง  ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ. โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค โรงงานผลิตยา

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ. แอตแลนติด ฟาร์มาซูติคอล โรงงานผลิตยา

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ. วนา โรงงานผลิตยา

ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมยา 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา
แผนปัจจุบัน

อุตสาหกรรมยา
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ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง  ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2533 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. เลเธอร์มายน์ เครื่องหนัง
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พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ก�าหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์
• โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
• อบรมหลักสูตรการบริหารงานต�ารวจชั้นสูง รุ่น 14 (พ.ศ. 2537)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2562

-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง  ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2549 - 2550 ผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 6 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต�ารวจ

ปี 2550 ผู้บัญชาการ กองบัญชาการ
 ต�ารวจนครบาล

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต�ารวจ

ปี 2550 - 2551 ผู้บัญชาการ กองบัญชาการ
ต�ารวจสอบสวนกลาง

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต�ารวจ

ปี 2551 - 2552 จเรต�ารวจ (สบ8) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต�ารวจ

ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

8

รายงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 201932



นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์
กรรมการ / เลขานุการ คณะกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร "Directors  Accreditation Program" (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร "Advanced  Audit  Committee Program" (AACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำานวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2562

-

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง  ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2543 - ปัจจุบัน เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2527 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์  
และบริษัทย่อย

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์
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2. ผู้บริหาร

 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

 องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

ดังนี้

   - มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน

   - มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

นิยามคณะกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง ผู้มีอ�านาจในการบริหารงานและมีอ�านาจลงนามผูกพันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและไม่มีอ�านาจลงนามผูกพัน

กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้ริหารและต้องมคุีณสมบตัติามข้อก�าหนดของส�านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายงานการตลาด)

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายงานการผลิตและ
เทคโนโลยีอาหารสัตว์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
(สายงานบริหารทั่วไป)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
(สายงานการเงิน / บัญชี /

 เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
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คุณสมบัติและเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

 1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิตบิคุคล

  ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงินเดอืนประจ�า หรือผูม้อี�านาจควบคมุ

  ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส 

  พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้

  เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มหีรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในลกัษณะทีขั่ดขวาง

  การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ

  ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้น

  จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็น

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี

  ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

  มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้

  รับค่าบริการเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนติิบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ทัง้น้ี ในกรณี

  ที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ

  หุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ

  การแต่งตั้ง

 7. ไม่เปน็กรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเปน็ผูเ้กีย่วข้องกบั

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระอาจได้รับ

  มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับ

  เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

ประกอบด้วย คณะกรรมการ จ�านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 4 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

 1. นายนิพนธ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการบริหาร

 2. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ กรรมการบริหาร 

 3. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

*นายการุญ จนัทร์ม่ิงพร ต�าแหน่ง กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร 

และรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท แต่ยังคงด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. ปฏบิตัหิน้าทีด่แูลรับผดิชอบในการบริหารงานประจ�าของบริษทั ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหรือก�าหนดไว้ 

  โดยมอี�านาจอนุมัติธุรกรรมทางการค้าต่อคร้ังภายในวงเงนิไม่เกนิ 100 ล้านบาท / คร้ัง หรือตามทีค่ณะกรรมการบริษทัก�าหนด

 2. ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร การวางแผน ควบคุมและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อเสนอให้

  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

 3. ตรวจสอบตดิตามและรายงานผลการด�าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามแผนธุรกิจทีไ่ด้ก�าหนดไว้ เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการ

  บริษัททุกไตรมาส

 4. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งน้ี การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดแย้งต่อส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริหารจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 

นอกจากน้ี ในกรณีทีก่ารท�ารายการใดเป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษทั

หรือบริษทัย่อย แล้วแต่กรณี การท�ารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนุมติัจากทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ การปฏิบติัอ่ืนใดตามทีห่ลกัเกณฑ์

และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

เรื่องดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

 1. นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด 

   และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

   และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและเทคโนโลยีอาหารสัตว์

 2. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน/บัญชี/เทคโนโลยีสารสนเทศ

 3. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ กรรมการและผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี
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อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

 1. หน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและ

  การแข่งขัน เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

 2. ก�าหนด แผนธุรกิจ งบประมาณ การลงทุนต่างๆ รวมทั้งการตรวจสอบติดตามการด�าเนินนโยบาย แนวทางการ บริหารงาน

  ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้น�าเสนอและได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนการด�าเนินการอืน่ๆ 

  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  หรือขัดแย้งต่อส่วนได้เสยีในลกัษณะอืน่ใดกบับริษทัหรือบริษัทย่อย กรรมการผูจ้ดัการจะต้องน�าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

  บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

นอกจากน้ีในกรณีทีก่ารท�ารายการใดเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการเกีย่วกบัการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษทั

หรือบริษทัย่อย แล้วแต่กรณี การท�ารายการดงักล่าวต้องได้รับการอนุมติัจากทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ การปฏิบติัอ่ืนใดตามทีห่ลกัเกณฑ์

และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

เรื่องดังกล่าว

3. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทัได้มมีตแิต่งตัง้ นายศภุโรจน์ บวัศรี ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจใน บริษทั ลพีฒันา

ผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเลขานุการของบริษัท 

ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้อง

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของ

เลขานุการบริษัท มีดังนี้

 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  ก. ทะเบียนกรรมการ

  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม

  มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

 3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 4. ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรมของ

  คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

 5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผล

การด�าเนินงานของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะจ่ายในจ�านวนทีเ่หมาะสมส�าหรับขนาดธรุกจิและประเภทอตุสาหกรรม และต้องได้รับการอนุมตัิ

จากทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ทกุคร้ังก่อนการจ่าย

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่า

ตอบแทนของบริษทัในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกล้เคยีงกนั รวมทัง้ผลประกอบของบริษัทประกอบการพจิารณา ก่อนน�าเสนอ

ความเหน็ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาตดัสนิใจข้ันสดุท้ายในการอนุมตัิ

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  - กรรมการ จ�านวน 9 ท่าน ได้รับบ�าเหน็จกรรมการในฐานะเป็นกรรมการบริษัทประจ�าปี 2560 เป็นจ�านวนเงิน 1,145,000 บาท 

   และในปี 2561 เป็นจ�านวนเงิน 1,135,000 บาท และในปี 2562 เป็นจ�านวนเงิน 1,135,000 บาท ตามล�าดับ ตามรายชื่อ

   คณะกรรมการและจ�านวนเงินดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง
จำานวนเงินค่าบำาเหน็จกรรมการ (บาท)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการ 345,000 345,000 345,000

2. นายนิพนธ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 135,000 125,000 125,000

3. นายการุญ จันทร์มิ่งพร กรรมการ 95,000 95,000 95,000

4. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 95,000 95,000 95,000

5. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 95,000 95,000 95,000

6. นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 95,000 95,000 95,000

7. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 95,000 95,000 95,000

8. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์  กรรมการอิสระ 95,000 95,000 95,000

9. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 95,000 95,000 95,000

รวมค่าบ�าเหน็จกรรมการ 1,145,000 1,135,000 1,135,000
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  - ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร จ�านวน 5 ท่าน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในการบริหารงาน เป็น เงินเดือน โบนัส 

   เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุส�ารองเลีย้งชพีจากบริษทั ในรอบปี 2560 - 2562 รวมเป็นเงิน 14.91 ล้านบาท, 

   14.93 ล้านบาท และ 15.83 ล้านบาท ตามล�าดับ

  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน ได้รับรวมทั้งปีจ�านวน 260,000 บาท ในรอบปี 

   2560 - 2562 โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับจ�านวน 30,000 บาท ต่อไตรมาส กรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ 

   12,000 บาทต่อไตรมาส และกรรมการอิสระได้รับจ�านวน 11,000 บาทต่อไตรมาส

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง
จำานวนเงินค่าบำาเหน็จกรรมการ (บาท)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 120,000 120,000 120,000

2. นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 48,000 48,000 48,000

3. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 48,000 48,000 48,000

4. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์   กรรมการอิสระ 44,000 44,000 44,000

รวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 260,000 260,000 260,000

 2)  ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เป็นเงิน

   -  ไม่มี  -
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก�ากับดแูลกจิการ เน่ืองจากเหน็ว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นต่อการด�าเนิน

ธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้ก�าหนดนโยบาย

และทศิทางการด�าเนินงานของบริษทัให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน ก�ากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการ

ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of best practices) ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผูถ้อืหุน้ทกุคร้ังได้จดัทีบ่รษิทั และบริษทัได้จดัส่งหนงัสอืนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 

ให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 10 วนัท�าการ โดยแต่ละวาระมคีวามเหน็ของคณะกรรมการประกอบและมกีารบนัทกึการประชุม

ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ�านาจจาก

ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ในปี 2562 มกีรรมการเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 8 ท่าน โดยประธานในทีป่ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธิ

เท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทสอบถาม และแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทัง้ได้บนัทกึประเดน็

ซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ของบริษทั ตลอดจน

ก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธรุกจิ และงบประมาณทีก่�าหนดไว้อย่างม ีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพือ่เพิม่

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท�ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอยีด มลูค่ารายการ 

คู่สัญญา เหตุผล และความจ�าเป็น ไว้ในรายงานประจ�าปี และ แบบ 56 - 1 แล้ว
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การก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน มีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการและผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

ต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษทั ไม่น�าความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์

แก่ตนเอง หรือเพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทัง้มมีาตรการในการป้องกนัผูบ้ริหารน�าข้อมลูภายในของบริษทั

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้

เปิดเผยเพื่อท�าการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรพัย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัธรุกจิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องรายงานส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์

ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่เกิดรายการ พร้อมทั้งส�าเนาเอกสาร

ดังกล่าวเพื่อการรายงานและตรวจสอบของบริษัทต่อไป

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มกีารแจ้งแนวทางเกีย่วกบัจรรยาบรรณให้แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนักงาน ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

หน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน 

และสงัคม โดยผูท้ีเ่กีย่วข้องรับทราบและตกลงทีจ่ะถอืปฏบิติั และบริษทัได้ติดต่อสือ่สารกับพนักงานอย่างสม�า่เสมอ และตดิตามการปฏบิตัิ

ตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�า

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

  - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

  - กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน  

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทาน

การบริหารงาน
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การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีก�าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนด

วาระชัดเจนแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัด

หนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน 4 ครั้ง และประชุม

ตามวาระพิเศษ จ�านวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพิเศษ รวม

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562

1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

2. นายนิพนธ์ ลีละศิธร 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

3. นายการุญ จันทร์มิ่งพร 3/4 3/4 1/1 1/1 4/5 4/5

4. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

5. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

6. นางสุนันทา ศุภผลศิริ 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

7. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

8. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์ 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

9. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ 4/4 4/4 1/1 1/1 5/5 5/5

ทัง้น้ีได้มีการจดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่่านการรับรองจากคณะกรรมการและผู้เกีย่วข้อง 

สามารถตรวจสอบได้ ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการน้ัน เป็นไปตามข้อบงัคบับริษทั ดไูด้ในหวัข้อการสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทของ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด 

(มหาชน) รวมถึงข้อมลูสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรอง

ทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด

ในการจัดท�า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และ

นักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
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คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัให้ม ีและด�ารงรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิภาพ เพือ่ให้เช่ือมัน่อย่างมเีหตผุลว่า 

การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริต

หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

เพือ่ช่วยก�ากับดแูลเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน โดยตดิตาม ประเมนิผล ร่วมให้ความเหน็เพิม่เตมิ 

และรายงานต่อคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเร่ืองน้ี ได้ปรากฏ

อยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ 

ในการตรวจสอบน้ันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง

ความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงไว้ในรายงาน

ประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นร่วมกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความ

เชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินประจ�าปี 2562 ของ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้ก�าชับให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อ

ความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม�า่เสมอ และทนัเวลา ซึง่ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความส�าคญัและยดึถือปฏิบตัมิาโดยตลอด ในส่วนของงาน

ด้านผูล้งทนุสัมพนัธ์น้ันบริษัทยงัไม่จดัตัง้หน่วยงานข้ึนเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้ผูอ้�านวยการฝ่ายบญัชีท�าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทนุ

สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อ

ขอทราบข้อมลูบริษทัได้ที ่โทร. 0-2632-7300 ต่อ 301 หรือ 318 หรือที ่Website : www.leepattana.com หรือที ่e-mail address : 

acct@leepattana.com หรือ ir@leepattana.com

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

 1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ

 3. นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมกีารประชุม 4 คร้ังต่อ 1 ปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

โดยมีนายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าระบบดงักล่าวมคีวามเหมาะสม

  และมีประสิทธิผล

 4. สอบทานการปฏิบติัของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

 6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้

  มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

 7. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทและลงนามโดยประธาน

  กรรมการตรวจสอบ

 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อระบบการบริหารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึง่จะท�าให้เกดิความเช่ือมัน่

ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การด�าเนินงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 

10 พฤศจิกายน 2558  เพื่อก�าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามรายชื่อคณะกรรมการที่เสนอแต่งตั้งขึ้นใหม่ ดังนี้

 1. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 2. นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 3. นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 4. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์   เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 2. พจิารณาสรรหา คดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยบริษทั 

  แทนกรรมการที่ต้องพ้นต�าแหน่งตามข้อบังคับบริษัท

 3. ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน

 4. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนประจ�าปีที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล แล้วน�าเสนอกรรมการบริษัท

  พิจารณา ก่อนน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 5. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องจดัให้มกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานต่อกรรมการบริษทั

 6. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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บริษทัมคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Nominating Committee) ในการคดัเลอืกบคุคลเข้ามาเป็นกรรมการบริษทั 

และการเลือกต้ังกรรมการแต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

บริษัทก�าหนดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่

ในราชอาณาจักร

โดยในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุคราว ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสามกรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งตามข้อน้ี

อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการซ่ึงมคุีณสมบติั และไม่มลีกัษณะต้องห้าม

ตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. มหาชน จ�ากดั 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปและอยูใ่นต�าแหน่งกรรมการ

ได้เพยีงเท่าทีว่าระยงัเหลอืของกรรมการทีต่นแทน และมตขิองคณะกรรมการต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการ

ที่ยังเหลืออยู่

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สรุปค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) ทีจ่่ายให้แก่ผูส้อบบญัชี บริษทั ส�านักงานอวีาย จ�ากดั ใน ปี 2560 - 2562 รอบบญัชี

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562 ตามล�าดับ มีดังนี้

ลำาดับ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล 1,390,000 1,390,000 1,440,000

2 บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล 540,000 540,000 560,000

3 บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จ�ากัด นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล 150,000 150,000 150,000

4 บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัด นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล 80,000 80,000 80,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,160,000 2,160,000 2,230,000

ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)	ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว	ส�าหรับปี	2560	-	2562	มีดังนี้

 - บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ส�าหรับปี 2560 - 2561 ให้แก่ส�านักงาน

  สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจ�านวนเงินปีละ 150,000 บาท ส�าหรับปี 2562 ไมมีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

 - ส�าหรับผูส้อบบญัชีทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ดงักล่าวและบริษทัส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และ/หรือมส่ีวนได้เสยี

  กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 

(CG Code) ทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกจิของบริษทัแล้ว 

และก�าหนดให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 

27 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้พจิารณาหลกัปฏบิติัทีย่งัไม่สามารถหรือยงัไม่ได้น�ามาปรับใช้ โดยได้บนัทกึไว้เป็นส่วนหน่ึงของมตคิณะกรรมการ

บริษัทแล้ว

บริษัทได้ปฏิบตัติาม Code of best practices เป็นอย่างด ีโดยบริษัทได้ท�าการประเมนิตนเองของคณะกรรมการเป็นประจ�าทกุปี 

และได้ปรับปรุง ทบทวน จริยธรรมธุรกจิ นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ นโยบายต่อต้านการทจุริต คู่มอื กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน

ที่เก่ียวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารภายใต้การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการก�าหนดนโยบายและ
แนวทางในการด�าเนินงานบนพื้นฐานความรับผดิชอบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อกีทัง้ยังมุง่เน้นการปฏิบติัต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความใส่ใจและเป็นธรรม

การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่ได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังให้

ความส�าคัญกับการดูแลสิทธิของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในการสร้างสรรค์

สังคมให้มีคุณภาพ รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

พนักงาน

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม จัดการและดูแลพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการจัด

สวัสดิการต่างๆ มากกว่าที่กฎหมายก�าหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ การจัดท�าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 

การเบิกค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ�าปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิ เงินช่วยเหลือกรณี

พนักงาน บิดา มารดา บุตร หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงาน

อุปสมบท เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังจัดสถานที่ท�างานให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของพนักงานด้วย

บริษทัให้ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากร โดยส่งเสริมให้พนักงานได้พฒันาทกัษะความรู้อย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ เพือ่สร้าง

โอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานเอง

บริษัทเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคลกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โครงการสร้างสุข

ทางการเงนิ) เป็นการสร้างวินัยทางการเงนิและส่งเสริมให้พนักงานมคีวามรู้และทกัษะด้านการเงิน สามารถบริหารรายได้จากการท�างาน

รวมถึงเริ่มต้นการออมและการลงทุน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้น

ลูกค้า

บริษัทให้ความส�าคัญกับการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และ

เป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รักษาความลับของลูกค้า

รวมทั้งไม่น�าไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 

บริษทัท�าวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง โดยควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนการผลติเพือ่ให้มัน่ใจว่าผลติภัณฑ์ของบริษทั

มีคุณภาพดีตามมาตรฐานที่ก�าหนด
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ในปี 2562 บริษัทลงทุนติดต้ังเคร่ืองจักรใหม่และพัฒนาระบบที่เกี่ยวเน่ืองกับการผลิต ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

สามารถลดต้นทุนและลดการใช้ทรัพยากรลงได้

บริษัทได้รับมาตรฐานในการจัดการ ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และได้รับมาตรฐาน 

GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ สร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

คู่ค้า

บริษัทยึดมั่นในความโปร่งใสเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน 

โดยพิจารณาจากคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ราคาที่เหมาะสม รวมทั้งความสามารถในการให้บริการหลังการขาย ไม่เรียกร้องหรือรับ

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าจากคู่ค้า  

หน่วยงานภาครัฐ

บริษัทให้ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจต่างๆ อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้การด�าเนินงานของทุกฝ่ายสามารถเติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การศึกษาของเยาวชน

บริษทัตระหนักถงึความส�าคญัของการศกึษาส�าหรับเยาวชน โดยกว่า 10 ปีทีผ่่านมา บริษทัได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร จัดจ้างครูในสาขาวิชา

ที่ขาดแคลน รวมถึงจัดสร้างและซ่อมแซมสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

มคีวามรู้ความสามารถและพฒันาศกัยภาพได้อย่างทีค่วรเป็น อนัจะเป็นการเสริมสร้างรากฐานทีม่ัน่คงและเป็นก�าลงัส�าคัญในการพฒันา

สังคมไทยและประเทศชาติในอนาคต

บริษัทเข้าร่วมโครงการตามพระประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนด้อย

โอกาสในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่สูง ภายใต้ “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” โดยให้ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับ

ผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารปีละ 10 ทุนๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาปีละ 300,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับทุนเมื่อ

ส�าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับไปพัฒนาภูมิล�าเนาบ้านเกิดของตนเอง โครงการนี้ช่วยให้พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการพัฒนาจาก

คนในท้องถิ่นที่มีจิตส�านึกรักบ้านเกิด ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
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โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน ในปี 2562 มีดังนี้

1. โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว จ.สระบุรี 150,000 บาท

2. โรงเรียนวัดกุญชรวชิรารามฯ จ.เพชรบุรี 200,000 บาท

3. โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ จ.จันทบุรี 181,610 บาท

4. โรงเรียนวัดบุรีการาม จ.สระบุรี 158,000 บาท

5. โรงเรียนบ้านโคกยาว จ.เพชรบูรณ์ 190,170 บาท

6. โรงเรียนบ้านหนองยาง จ.ชัยนาท 94,000 บาท

7. ทุนการศึกษาโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า 300,000 บาท

รวม 1,273,780 บาท
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ความรู้สู่สังคม 
บริษัทได้ร่วมแบ่งปันความรู้สู่สังคม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก

สถาบันต่างๆ เข้ารับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ รวมถึงให้หน่วยงาน

ต่างๆ อาท ิสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาติ ศูนย์แพทย์ศาสตรศกึษา อตุสาหกรรม

จงัหวดัและส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

เข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานในกระบวนการผลติและระบบการจดัการบริหาร

และกิจกรรมต่างๆ ทั้งน้ีบริษัทยังแบ่งปันความรู้สู ่ภายนอกในฐานะเป็น

วิทยากรเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

บริษัทเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

ให้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้พิการไทยให้สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและ

สังคม ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในระยะยาว

22 พฤศจิกายน 2562 บริษัทมอบเงินสนับสนุนจ�านวน 224,840 บาท 

แก่ผู้อบรมโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ที่ จ.บุรีรัมย์
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การช่วยเหลือสังคม
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานร่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  

เพื่อแบ่งปันโอกาสทางสังคม ในทุกปีบริษัทร่วมกับสภากาชาดไทยจัดสถานที่

บริเวณส�านกังานของบริษัท และในบริเวณโรงงานทัง้ 2 แห่ง เชิญชวนให้พนักงาน

และประชาชนทัว่ไปร่วมกนับริจาคโลหติให้กบัสภากาชาดไทยเป็นประจ�าปีละ 

3 ครั้ง

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา โดยโรงงานเพชรบุรีได้ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยท่าช้าง อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จัดท�า

กิจกรรมในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราท�าดีด้วยหัวใจ” ในการลงพื้น

ที่ช่วยพัฒนาสถานที่ต่างๆ ในต�าบลห้วยท่าช้าง  ปีละหลายครั้ง อาทิ บริเวณ

ถนนริมคลองชลประทานรวมทัง้สถานทีส่าธารณะอืน่ๆ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่

ได้รับความสะดวกในการใช้งาน

นอกจากน้ีบริษัทยังสนับสนุนโครงการบริจาคต่างๆ เช่น การบริจาคปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชินูปถัมภ์ การบริจาคอาหารสุนัขให้กับเทศบาลเมืองสระบุรีเพื่อน�าไปใช้ในศูนย์พักพิงสุนัขเทศบาลเมืองสระบุรี การบริจาค

เงนิและอาหารสนัุขให้กบักองทนุดแูลสนัุขจรจัดทีเ่กาะสนัุข จงัหวดันนทบรีุ และการบริจาคสิง่ของเหลอืใช้ให้กับมลูนิธิกระจกเงา เป็นต้น

17 พฤษภาคม 2562 โรงงานสระบุรีสนับสนุนอาหารไก่จ�านวน 100 ถุง ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ชุมชนดาวเรือง 

ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยของส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองสระบุรี
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ชุมชนสัมพันธ์
บริษทัให้ความส�าคญักบัการอยูร่่วมกบัสงัคมและชมุชนใกล้เคยีง โดยจดัทมีงาน

ลงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบสถานที่ต้ังโรงงานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน 

หรือข้อแนะน�าด้านสิง่แวดล้อม และน�าไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง เพือ่ให้ชุมชน

และบริษัทอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและสงบสุข  

ในวนัส�าคญัทางศาสนาและประเพณีต่างๆ บริษทัได้ร่วมสนับสนุนชุมชนใกล้

เคียงจัดงาน อาทิ งานบุญประเพณีผ้าสามัคคี งานวันเด็ก งานประเพณีท้องถิ่นไทย-

จีน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ 

และสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาติสืบไป

ความปลอดภัย 
บริษัทใส่ใจในเร่ืองความปลอดภัย โดยปลูกฝังให้พนักงานมี

จิตส�านึกและตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยทั้งเร่ืองส่วนตัวและ

ส่วนรวม โดยจัดท�าโครงการต่างๆ อาทิ “โครงการขับข่ีปลอดภัย” 

“โครงการสปัดาห์ความปลอดภยัพลงังานสิง่แวดล้อม” “โครงการเตรียม

ความพร้อมตอบสนองกรณีฉุกเฉินและซ้อมอพยพหนีไฟ” และ 

“โครงการ 5 ส. ในพื้นที่ท�างาน” เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับพนักงาน
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สิ่งแวดล้อม
บริษัทก�าหนดนโยบายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตาม

ระบบมาตรฐานสากล ISO 40001 โดยพัฒนาระบบโอโซนเพื่อบ�าบัด

กลิน่ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ รวมถงึการใช้จลุนิทรีย์ในการบ�าบดัน�า้ 

เพือ่ลดผลกระทบจากกระบวนการผลติทีอ่าจมต่ีอสิง่แวดล้อมให้เหลอื

น้อยที่สุด

และเพือ่ปลกูจติส�านึกการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างรู้คณุค่า 

บริษทัได้รณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมปีระสทิธิภาพ เช่น 

การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องท�าความเย็นและปิดไฟในช่วง

พักกลางวันหรือช่วงที่ไม่ได้ใช้ห้องเป็นเวลานาน การเดินทางโดยใช้

พาหนะร่วมกันส�าหรับการปฏิบัติงานในเส้นทางเดียวกัน รวมถึงการ

ใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดกว่าการใช้น�้ามันเบนซิน

ปกติ เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและควันด�าจากท่อไอเสีย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
กลุ่มบริษัท ลีพัฒนา ตระหนักอย่างยิ่งถึงเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วม

ปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อมและยดึมัน่ในการเป็นองค์กรทีด่�าเนิน

ธุรกิจด้วยหลกัธรรมาภิบาล ความโปร่งใส เป็นไปด้วยความถกูต้องของกฎหมาย ควบคูไ่ปกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยให้บคุลากร

ทุกระดับของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัดโดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ันในทุกๆ กรณี 

 เพือ่ประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด

2. ห้ามให้สนิบนด้วยเงนิหรือผลประโยชน์อืน่ใด เพือ่หวงัผลประโยชน์ส่วนตวั ไม่ว่าจะมรูีปแบบอย่างไรกต็าม กับบคุคลหรือกลุม่คน

 ที่มีการติดต่องานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกบริษัท

3. ห้ามรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เข้าข่ายต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงการ

 ปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ

4. ส�าหรับงานด้านการจดัซือ้หรือจดัจ้าง จะต้องด�าเนินการตามข้ันตอนการท�างานของบริษทั ตัง้แต่การเสนอราคา การเปรียบเทยีบ

 ราคา การเลอืกคูค้่าหรือผูรั้บเหมา โดยห้ามมใิห้รับข้อเสนอต่างๆ หรือมผีลประโยชน์แอบแฝงกับคู่ค้าหรือผูรั้บเหมา ทัง้น้ี บริษัท

 มีวิธีการควบคุมภายในที่รัดกุมในกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้จัดการฝ่ายหรือกรรมการผู้จัดการ

 ตามแต่กรณี

5. ในการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุนจะต้องเป็นการบริจาคในนามของ บริษัทหรือกลุ่มบริษัท 

 เท่าน้ัน ทัง้น้ีจะต้องมหีลกัฐานการบริจาคทีชั่ดเจนและเช่ือถือได้ และจะต้องปฏิบตัติามระเบยีบข้ันตอนของบริษทั ทัง้น้ีบริษทั

 จะไม่ใช้การบริจาคเป็นข้ออ้างหรือน�าไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใด
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6. ในการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยงรับรอง หรือการให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน หรือ

 ประโยชน์อื่นใด แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท และต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส

 สามารถตรวจสอบได้ และด�าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับหรือแสดงความยินดีเท่าน้ัน โดยไม่มีนัยยะ

 อื่นใดแอบแฝง

7. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่

 จะไม่ด�าเนินการ หรือกจิกรรมใดๆ รวมถงึการน�าทรัพยากรใดๆ ของกลุม่บริษทั ไปใช้เพือ่กิจกรรมทางการเมอืง อนัจะท�าให้

 กลุม่บริษทัขาดความเป็นกลางหรือได้รับความเสยีหายจากการเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องและการให้ความช่วยเหลอืทางการเมอืง 

8. ไม่ละเลยเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้อง

 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

9. กรณีพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายทุจริต ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัท ได้ดังนี้

 a. เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leepattana.com

 b. E-mail ของบริษัทที่ acct@leepattana.com

การดำาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. ประกาศให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ โดย

 1.1. เผยแพร่ผ่านทาง E-mail ภายในบริษัท

 1.2. ติดประกาศระเบียบข้อปฏิบัติในกระดานข่าวประจ�าฝ่าย/แผนก

 1.3. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท www.leepattana.com

 1.4. เผยแพร่ในรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ�าปี 56-1 และรายงานประจ�าปีของบริษัท

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลกรเห็นความส�าคัญและมีจิตส�านึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีการควบคุม

 ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

3. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่นที่

 เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท�าโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

 ในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น

4. พิจารณาโทษทางวินัยที่ก�าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดต่อข้อกฎหมาย โดยผู้ที่กระท�า

 การทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท�าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงาน

5. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและ

 สภาวการณ์ในปัจจุบัน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจุบนั บริษัทยงัไม่มหีน่วยงานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากบริษทัมกีารวางระบบการปฏิบตังิานและการควบคมุทีเ่ป็นมาตรฐาน

สากล และไม่มีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในมาโดยตลอด เพื่อเป็นการป้องกัน

ความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิข้ึนกบับริษทัโดยรวม โดยฝ่ายบญัชีเป็นผูร้บัผดิชอบในการประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษทั ในการวางแผน

พัฒนาระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดท�านโยบาย

และระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คู่มือระเบียบการอนุมัติและลงนามที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

มรีะบบการจดัการฝึกอบรมให้ความรู้ทกัษะในการปฏิบตังิานแก่พนกังาน เพือ่ให้พนกังานได้เกดิความเข้าใจและสามารถปฏิบติัได้อย่าง

ถูกต้องมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน ก�าหนดระเบียบวินัยของพนักงาน รวมถึงก�าหนดบทลงโทษการกระท�าความผิด

ระเบียบวินัย และความผิดขั้นร้ายแรงไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใสในการปฏิบัติงาน

บริษัทได้ติดตามผลการด�าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดเป็นประจ�าทุกเดือน ในกรณีที่ผลการด�าเนินงานต่างจาก

เป้าหมายทีก่�าหนดอย่างมนัียส�าคัญ กจ็ะด�าเนนิการแก้ไขทนัทพีร้อมทัง้ได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศและระบบข้อมลู

อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัย และมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและ

คณะกรรมการบริษทั โดยเฉพาะระบบการจัดเกบ็ข้อมูล เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี การบนัทกึบญัชีต่างๆ โดยจดัไว้เป็นหมวดหมู่ 

ตามนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชี การทวนสอบหรือตรวจยันเอกสารต่างๆ ของแต่ละฝ่ายซึ่งมีการท�างานกันอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้ผู้สอบบัญชีประเมินระบบการควบคุมภายในได้ง่ายขึ้น และสามารถเข้าตรวจสอบบัญชีได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดให้มีการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน 

การควบคุมการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการในเร่ืองต่างๆ จะต้องรีบรายงานต่อผู้บริหารตามสายงานที่

รับผิดชอบ เพื่อให้ทราบผลการด�าเนินงาน หากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือฝ่ายใดมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่มีนัยส�าคัญต่อ

การปฏิบตัแิละการควบคุมภายในจะรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการเพือ่พจิารณา และสัง่การแก้ไข และหากคณะกรรมการตรวจสอบ

มข้ีอเสนอแนะ หรือเหน็ข้อบกพร่องของระบบควบคมุภายในทีเ่ป็นสาระส�าคัญ ก็จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ให้มกีารปรับปรุง

แก้ไขต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ

สามารถป้องกันทรัพย์สนิของบริษัท และบริษทัย่อยไม่ให้เกดิความเสยีหายหรือจากการทีม่ผีูม้อี�านาจ ผูบ้ริหารจะน�าไปใช้หรือหาประโยชน์

โดยมชิอบ บริษทัยงัได้ให้ความส�าคัญต่อข้อเสนอแนะและความคดิเหน็ของผูส้อบบญัชี เพือ่การพฒันาระบบการควบคมุภายใน การควบคมุ

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มยิ่งข้ึน และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ทั้งองค์กร
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รายการระหว่างกัน

1. มูลค่ารายการระหว่างกัน
 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกนัระหว่างกลุม่บริษทั และบคุคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันเหล่าน้ี ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถ

สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย
การกำาหนดราคา2562 2561 2562 2561

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า - - 135 121 ราคาเทียบเคียงตลาด

ดอกเบี้ยรับ - - 2 4 ร้อยละ 6.88 - 7.13 ต่อปี

เงินปันผลรับ - - - 29

ซื้อสินค้า - - 82 274 ราคาเทียบเคียงตลาด

ค่าเช่าจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 14 14 7 7 ราคาตามสัญญา

 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 5,293 3,836

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 122,000 31,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 4,329 5,756
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2. สำาหรับเหตุผลและความจำาเป็นต้องเกิดรายการค้าระหว่างกันดังกล่าว มีดังนี้คือ
 1) การซือ้ขายสนิค้าระหว่างกนัทัง้หมดเป็นสนิค้าอาหารสตัว์และวตัถดุบิ โดยบริษทัมนีโยบายการก�าหนดราคาซ้ือขายกนัในราคา

ตลาดตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอกด้วย สาเหตุที่ต้องมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันดังกล่าว 

เน่ืองจากบริษทัย่อยมกีารด�าเนินธุรกจิคล้ายกบับริษทัใหญ่คอืการผลติอาหารสตัว์ ซึง่ในบางคร้ังโรงงานใดโรงงานหน่ึงขาดแคลน

สินค้าใดสินค้าหน่ึง อาจเป็นเพราะการผลิตสินค้าไม่ทันหรือจ�าเป็นต้องใช้วัตถุดิบเป็นการเร่งด่วน หรือโรงงานใดโรงหน่ึงมี

ความได้เปรียบในการซื้อวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่า เช่น โรงงานที่จังหวัดสระบุรีจะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบข้าวโพด ในขณะเดียวกัน

โรงงานทีจ่งัหวัดเพชรบรีุอยูใ่กล้แหล่งวัตถดุบิปลาป่น เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามรายการซ้ือขายระหว่างกันทีเ่กิดข้ึนทัง้หมด ก็เป็น

การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของผลการด�าเนินงานให้มีก�าไรสูงสุดแก่บริษัท

 2)  บริษัทมีนโยบายการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของลูกค้าชั้นดีหรืออัตรา MOR ของธนาคาร 

และการให้กู้ยืมระหว่างกันจะมีเฉพาะกรณีเป็นรายการจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นการเร่งด่วนและชั่วคราวเท่านั้น โดย

เมื่อบริษัทที่ต้องขอกู้ยืมไป เม่ือสามารถหาแหล่งเงินกู้ยืมจากแหล่งภายนอกอื่นและกระแสเงินสดจากผลก�าไรของบริษัทมา

ทดแทนได้แล้ว จะต้องรีบด�าเนินการคืนโดยเร็วให้แก่บริษัทที่ให้ยืมไป

 3)  บริษัทและบริษัทย่อย ได้ท�าสัญญาเช่าพื้นที่ ชั้น 28 (ทั้งหมด) อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ จากบริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จ�ากัด เพื่อ

เป็นสถานทีต่ัง้ส�านักงานใหญ่ ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2530 จนถึงปัจจบุนั และเน่ืองจากการขยายงานของบริษทัท�าให้พืน้ที ่ช้ัน 28 

ไม่เพียงพอต่อจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้ขยายพื้นที่การเช่าที่ชั้น 1 (ทั้งหมด) ชั้น 20 (บางส่วน) และชั้น 29 

(บางส่วน) จากบริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จ�ากดั และบริษทั แอล็ไลแอนซ์ จ�ากดั ตัง้แต่เดอืนมนีาคม  2545 กมุภาพนัธ์  2538 

และเดอืนกรกฎาคม 2542 ถงึปัจจุบนัตามล�าดบั โดยสญัญาเช่ามรีะยะเวลาประมาณ 2 - 3 ปี เมือ่ครบก�าหนดสญัญาเช่าสามารถ

ต่ออายุได้ คิดค่าเช่าในอัตราตลาดเหมือนผู้เช่ารายอื่น ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี

ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีดังต่อไปนี้

 บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจหลัก - ให้เช่าทรัพย์สิน

 (โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 233 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร 57,200 24.55

2. นายนิพนธ์ ลีละศิธร 57,200 24.55

3. นายปรีชา ลีละศิธร 57,200 24.55

4. ถือหุ้นรายอื่น (จ�านวน 3 ราย) 61,400 26.35

ทั้งหมด (จำานวน 6 ราย) 233,000 100.00
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 บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจหลัก - ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

 (โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวน 60 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จ�ากัด   144,000 24.00

2. นายปรีชา ลีละศิธร  138,000 23.00

3. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร  135,000 22.50

4. นายนิพนธ์ ลีละศิธร 128,000 21.33

5. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น (จ�านวน 7 ราย) 55,000 9.17

ทั้งหมด (จำานวน 11 ราย) 600,000 100.00

 จากการพิจารณารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันที่แสดงไว้ข้างต้น 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทมคีวามเหน็ว่ารายการซือ้ขายสนิค้าระหว่างกันและดอกเบีย้เงินกู้ยมืระหว่างกนั รวมทัง้

ค่าเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าปกติและตามราคาตลาดทั่วไป

 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิปี 2562 ในข้อ 27.4 บริษัทฯ และบริษทัย่อยมหีนังสอืค�า้ประกนั ซึง่ออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ 

และบริษัทย่อยเหลอือยูเ่ป็นจ�านวน 10 ล้านบาท (2561: จ�านวน 9 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: จ�านวน 5 ล้านบาท (2561: 5 ล้านบาท)) 

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเช่ือหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งสิ้นจ�านวน 

935 ล้านบาท (2561: จ�านวน 1,017 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: จ�านวน 714 ล้านบาท (2561: จ�านวน 788 ล้านบาท)) โดยวงเงิน

ส่วนใหญ่ได้รับการค�้าประกันร่วมกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย

 การท�ารายการระหว่างกนัเป็นการซือ้ขายสนิค้า การให้เงินกู้ยมื และการเช่าพืน้ทีพ่ร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ซึง่เป็นรายการ

ทางการค้าปกติและตามราคาตลาดทั่วไป มีเง่ือนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งในการท�า

รายการระหว่างกันที่ผ่านมา คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีได้พิจารณาอนุมัติโดยกรรมการผู้มีส่วน

ได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว
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3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน  
 ในอนาคตคาดว่าบริษัทยังคงมีนโยบายท�ารายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง คือ การเช่าพื้นที่กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ โดยจะมกีารก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการค้าในราคาตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทยีบได้กบัราคา

ที่เกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยน�าเสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งน้ีบริษัทจะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทหรือผู้เช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและ

ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย

 ทัง้นีห้ากมรีายการระหว่างกันเกิดข้ึนกบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมส่ีวนได้เสยี บริษทัมนีโยบายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกับราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ�าเป็นและความเหมาะสมต่อรายการน้ัน โดยในการออกเสยีง

ในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน หากในอนาคตมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�าเป็น 

และความเหมาะสมต่อรายการน้ัน เพือ่ดแูลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยติุธรรมและมรีาคาทีเ่หมาะสม ในกรณีทีก่รรมการตรวจสอบ

ไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทจะให้ผู้เช่ียวชาญอิสระของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับ

รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทจะ

ปฏบิติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏบิติัตามข้อก�าหนดเกีย่วกับการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่าย

ทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษทัย่อย นอกจากน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีไ่ด้รับการสอบทาน

หรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

	 1)		 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

   ในอดตีทีผ่่านมา การท�ารายการระหว่างกนัเป็นการซ้ือขายสนิค้า การให้เงินกูย้มื และการเช่าพืน้ทีพ่ร้อมสิง่อ�านวยความสะดวก

ต่างๆ ซึง่เป็นรายการทางการค้าปกติและตามราคาตลาดทัว่ไป โดยมเีง่ือนไขทางการค้าทีไ่ม่แตกต่าง เมือ่เปรียบเทยีบกับการท�ารายการ

กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งในการท�ารายการตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามปกติ

	 2)		 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

   ในอนาคต คาดว่าบริษทัยงัคงมนีโยบายท�ารายการระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง คอื การเช่าพืน้ทีก่บับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยจะมกีารก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการค้าในราคาตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทยีบได้กบัราคา

ที่เกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยน�าเสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งน้ีบริษัทจะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทหรือผู้เช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและ

ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย
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   ทั้งน้ีหากมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทมีนโยบายให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ�าเป็นและความเหมาะสมต่อรายการน้ัน โดย

ในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

	 3)		 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

   เพือ่เป็นการคุม้ครองผูล้งทนุ หากในอนาคตมรีายการระหว่างกันของบริษทัเกิดข้ึนกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�าเป็น 

และความเหมาะสมต่อรายการน้ัน เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีราคาที่เหมาะสม ในกรณีที่กรรมการ

ตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกันทีอ่าจเกิดข้ึน บริษทัจะให้ผูเ้ช่ียวชาญอสิระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็น

ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดย

คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิติัตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันและ

การได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สนิของบริษทัหรือบริษทัย่อย นอกจากน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ที่ได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

สินทรัพย์
2560 2561 2562

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

สินทรัพย์

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 41,534 1.39 60,903 2.10 32,326 1.08

 เงินลงทุนชั่วคราว 

  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 291,835 9.74 112,586 3.89 347,841 11.66

  เงินฝากประจ�า 968,012 32.32 1,105,393 38.20 948,065 31.79

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 1,259,847 42.06 1,217,979 42.09 1,295,906 43.45

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 217,396 7.26 182,229 6.30 193,347 6.48

 สินค้าคงเหลือ 682,687 22.79 637,144 22.02 640,269 21.49

 สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน 3,441 0.11 9,295 0.32 6,943 0.23

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 9,863 0.33 6,368 0.22 5,384 0.18

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,214,768 73.94 2,113,918 73.05 2,174,175 72.91

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9,184 0.30 9,251 0.32 9,295 0.31

 เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ 18,430 0.62 18,430 0.64 18,430 0.62

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 14,004 0.47 14,004 0.48 14,004 0.47

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 691,434 23.08 686,049 23.70 711,640 23.86

 สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 28,643 0.96 36,933 1.28 39,843 1.34

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2,148 0.07 312 0.01 420 0.01

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16,729 0.56 14,923 0.52 14,364 0.48

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 780,572 26.06 779,902 26.95 807,996 27.09

รวมสินทรัพย์ 2,995,340 100.00 2,893,820 100.00 2,982,171 100.00

รายงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019 61



บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
2560 2561 2562

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 185,331 6.19 184,041 6.36 155,165 5.20

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 16,002 0.53 9,653 0.33 28,280 0.95

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 3,454 0.12 3,402 0.12 1,448 0.05

รวมหนี้สินหมุนเวียน 204,787 6.84 197,096 6.81 184,893 6.20

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 43,891 1.47 38,344 1.33 31,010 1.04

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 75,944 2.54 80,246 2.77 101,877 3.41

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,979 0.13 3,999 0.14 6,722 0.23

รวมหนี้สิน 328,601 10.98 319,685 11.05 324,502 10.88

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น – ทุนจดทะเบียน
 ที่ออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 922,180 30.79 922,180 31.87 922,180 30.91

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 681,345 22.75 681,345 23.54 681,345 22.85

 องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น 225,784 7.54 225,784 7.80 225,783 7.57

 ก�าไรสะสม

  จัดสรรเพื่อส�ารองตามกฎหมาย 143,625 4.79 144,375 4.99 144,375 4.84

  ยังไม่ได้จัดสรร 665,322 22.20 571,209 19.74 654,177 21.95

 ส่วนของผู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย 28,483 0.95 29,242 1.01 29,809 1.00

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,666,739 89.02 2,574,135 88.95 2,657,669 89.12

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,995,340 100.00 2,893,820 100.00 2,982,171 100.00
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บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

รายการ
2560 2561 2562

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

ผลประกอบการ

 รายได้จากการขาย 3,325,914 98.98 2,950,346 98.51 2,625,181 98.04

 รายได้อื่น

  ดอกเบี้ยรับ 14,841 0.44 14,993 0.50 19,322 0.71

  เงินปันผลรับ 6,753 0.20 6,943 0.23 21,351 0.80

  อื่น ๆ 12,751 0.38 22,596 0.75 11,934 0.45

 รวมรายได้อื่น 34,345 1.02 44,532 1.49 52,607 1.96

รวมรายได้ 3,360,259 100.00 2,994,878 100.00 2,677,788 100.00

ค่าใช้จ่าย 

 ต้นทุนขาย 2,905,500 86.47 2,639,882 88.15 2,266,098 84.63

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 70,048 2.08 71,539 2.39 64,183 2.40

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 155,304 4.62 146,317 4.89 155,817 5.82

 ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ใน
  ความต้องการของตลาด 2,853 0.08 38,007 1.27 9,824 0.37

รวมค่าใช้จ่าย 3,133,705 93.26 2,895,745 96.69 2,495,922 93.21

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
 ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 226,554 6.74 99,133 3.31 181,866 6.79

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
 ในบริษัทร่วม (88) 0.00 67 0.00 44 0.00

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (1,619) (0.05) (1,636) (0.05) (1,210) (0.05)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (28,363) (0.84) (13,454) (0.45) (30,637) (1.14)

ก�าไรส�าหรับปี 196,484 5.85 84,110 2.81 150,063 5.60
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บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

รายการ
2560 2561 2562

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (10,233) (0.30) - - 8,586 0.32

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 1,957 0.06 - - (1,717) (0.06)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 188,208 5.60 84,110 2.81 156,932 5.86

การแบ่งปันก�าไรส�าหรับปี

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 191,137 5.67 81,851 2.73 149,704 5.59

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
 ควบคุมของบริษัทย่อย 5,347 0.16 2,259 0.08 359 0.01

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 196,484 5.83 84,110 2.81 150,063 5.60

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 183,032 5.43 81,851 2.73 156,365 5.84

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจ
 ควบคุมของบริษัทย่อย 5,177 0.15 2,259 0.08 567 0.02

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 188,209 5.58 84,110 2.81 156,932 5.86

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน / 
 ส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.21 0.09 0.16

รายงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 201964



อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน

2560 2561 2562

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 10.81 10.73 11.76

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 7.42 7.41 8.23

 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.36 1.10 0.89

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 15.81 14.77 13.98

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 23 25 26

 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 4.19 4.00 3.55

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 87 91 103

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 16.41 14.29 13.36

 ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน 22 26 27

 Cash Cycle วัน 88 90 102

2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

 อัตราก�าไรขั้นต้น % 12.64 10.52 13.68

 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน % 5.86 3.14 5.30

 อัตราก�าไรอื่น % 1.02 1.49 1.96

 อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไรจากการด�าเนินงาน % 138.74 237.64 121.66

 อัตราก�าไรสุทธิ % 5.85 2.81 5.60

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 7.32 3.21 5.74

3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
 (EFFICIENCY RATIO)

    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 6.56 2.86 5.11

    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 36.77 21.36 29.32

    อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.12 1.02 0.91
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2560 2561 2562

4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
 (FINANCIAL POLICY RATIO)

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.12 0.12 0.12

 อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 187.66 148.08 157.10

 อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (Cash basis) เท่า 1.00 1.10 0.86

 อัตราการจ่ายเงินปันผล % 89 87 74

5. ข้อมูลต่อหุ้น (PER SHARE)

 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท/หุ้น 2.86 2.76 2.85

 ก�าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท/หุ้น 0.21 0.09 0.16

 เงินสดปันผลต่อหุ้น บาท/หุ้น 0.19 0.08 0.12

6. อัตราการเติบโต (GROWTH RATE)

 สินทรัพย์รวม % (0.01) (3.39) 3.05

 หนี้สินรวม % 12.66 (2.71) 1.51

 รายได้จากการขาย % (1.87) (11.29) (11.02)

 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน % (2.16) (3.33) 0.98

 ก�าไรสุทธิ % (22.63) (57.19) 78.41
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน

ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2561 และ ปี  2562 สามารถ

อธิบายและวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. ผลการดำาเนินงาน 
 1.1.	รายได้

   บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในปี 2562 และ 2561 เป็นจ�านวนรวม 2,625 ล้านบาท และ 2,950 ล้านบาท ตามล�าดับ 

รายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้จากการขายอาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูปประมาณร้อยละ 99.12 ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.88 เป็นรายได้จาก

กิจการฟาร์มพันธุ์สัตว์และพืชเกษตร

   ในส่วนของรายได้จากอาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป สามารถแบ่งเป็น รายได้จากอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้าโดยในปี 2562 

รายได้จากอาหารสัตว์บกและสัตว์น�้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 48 และร้อยละ 52 ของรายได้จากอาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป 

ตามล�าดับ 

   ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณร้อยละ 12 บริษัทมีรายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับ

และเงินปันผลมีจ�านวนรวม 41 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ส�าหรับปี 2562 และ 2561 ตามล�าดับ ส่วนรายได้อื่นจากการขายวัสดุ

พลอยได้และสนิทรัพย์ถาวร และอืน่ๆ จ�านวนประมาณ 12 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ส�าหรับปี 2562 และ 2561 ตามล�าดบั และมผีล

ขาดทนุจากเงนิลงทนุช่ัวคราวในหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด ในปี 2562 จ�านวน 10 ล้านบาท ในปี 2561 จ�านวน 38 ล้านบาท

 1.2	 ต้นทุนขาย

   ปี 2562 และ 2561 มีต้นทุนขายรวมจ�านวน 2,266 ล้านบาท และ 2,640 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.32 

และร้อยละ 89.50 ของยอดขาย ตามล�าดับ สาเหตุการลดลงของต้นทุนขายเมื่อเทียบกับปีก่อนจ�านวน 374 ล้านบาท สอดคล้องกับ

ยอดขายที่ปรับตัวลดลง

	 1.3	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

   ปี 2562 และ 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน 64 ล้านบาท และ 71 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.39 

และ 2.38 ของรายได้จากการขาย ค่าใช้จ่ายลดลงจ�านวน 7.36 ล้านบาทสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร

มีจ�านวน 156 ล้านบาท และ 146 ล้านบาท ในปี 2562 และ 2561 ตามล�าดับ

   บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 1.2 ล้านบาท และ 1.6 ล้านบาท ตามล�าดับ ทั้งนี้ บริษัทมีวงเงินกู้กับสถาบันการเงิน

ที่สามารถใช้ได้ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการใช้เงินในการลงทุนหรือขาดสภาพคล่องในการด�าเนินงาน
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 1.4	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

   บริษทัมีค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้จ�านวน 31 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปีก่อน จ�านวน 17 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากผลก�าไรทีเ่พิม่ข้ึน

จากปีก่อน

	 1.5	 ก�าไรสุทธิ

   ผลการด�าเนินงานของบริษัท ตามงบการเงินรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 150 ล้านบาท 

ซึ่งเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีก�าไรสุทธิ จ�านวน 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 66 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.41 และมีอัตรา

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี ปี 2562 และ 2561 เท่ากับร้อยละ 5.60 และ 2.81 ตามล�าดับ ซึ่งสาเหตุที่ท�าให้ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีนี้เพิ่มขึ้น 

เนื่องมาจากก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจ�านวน 69 ล้านบาท สาเหตุจากรายได้ขายอาหารสัตว์น�้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

17 ล้านบาท รายได้จากการขายอาหารสัตว์บกลดลงจากปีก่อน 359 ล้านบาท ซึ่งก�าไรขั้นต้นจากการขายอาหารสัตว์น�้าสูงกว่าอาหาร

สัตว์บก ประกอบกับการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่งผลให้ต้นทุนขายลดลง รวมทั้งผลขาดทุนจาก

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลง จ�านวน 28 ล้านบาท ทั้งน้ีผลขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น

ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการบันทึกรายการทางบัญชี โดยแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562) 

	 1.6	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	

   บริษัทมีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในปี 2562 ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสทุธิภายหลงัหกัผลกระทบภาษเีงินได้รอการตดับญัชีจ�านวน 6.87 ล้านบาท แต่ในปี 2561 บริษทัไม่มผีลก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่

 1.7	 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

   บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี ปี 2562 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 5.74 และร้อยละ 3.21 ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 

2.53 และบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2.86 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 5.11 ในปี 2562 ซึ่งเกิดจาก

ก�าไรสุทธิประจ�าปีที่เพิ่มขึ้น

2. ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 และ 2561 เป็นจ�านวนรวม 2,982 ล้านบาท และ 2,894 ล้านบาท ตามล�าดับ 

โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในอัตราส่วนประมาณ 73 : 27 ทั้งสองปี 

ส�าหรับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส�าคัญ ได้แก่  เงินสดและเงินฝากธนาคาร สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินลงทุน

ระยะสั้น รวมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 ของสินทรัพย์รวมทั้งสองปี
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สินค้าคงเหลือ

บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 และ 2561 จ�านวน 

640 ล้านบาท และ 637 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 22 ของสินทรัพย์รวมทั้งสองปี โดยระยะเวลาในการเก็บ

สินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 91 วันเป็น 103 วัน ทั้งนี้สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบการผลิตอาหารสัตว์ประกอบด้วย 

ข้าวโพด กากถั่วเหลือง และปลาป่น ซึ่งบริษัทจะจัดเก็บไว้เพื่อป้องกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาและกรณีการขาดแคลนวัตถุดิบ 

โดยการเก็บรักษาสินค้าวัตถุดิบดังกล่าวจะไม่มีปัญหาในเร่ืองของการเสื่อมคุณภาพหรือการเน่าเสีย เน่ืองจากวัตถุดิบเหล่าน้ีผ่านการ

อบแห้งมาแล้วและสามารถเก็บได้นาน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 และ 2561 จ�านวน 193 ล้านบาท และ 182 ล้านบาท ตามล�าดับ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของสินทรัพย์รวมทั้งสองปี และมีระยะเวลาการเก็บหนี้อยู่ที่ประมาณ 26 และ 25 วันตามล�าดับ ทั้งนี้บริษัทเน้น

นโยบายการขายเงินสดมาโดยตลอด แต่จะให้เครดิตเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการจ่ายช�าระเงินที่ดี รวมทั้งมีหลักทรัพย์ค�้าประกัน 

ในด้านของนโยบายการต้ังส�ารองหน้ีสงสยัจะสญู บริษทัมกีารต้ังส�ารองหน้ีสงสยัจะสญูโดยพจิารณาจากฐานะทางการเงินของลกูค้า 

หลักประกัน ประวัติการช�าระหนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้ค้างช�าระเกิน 3 เดือนนั้น บริษัทจะมีการตั้งส�ารองภายหลังจากหักมูลค่า

ของหลักประกัน ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะมีการทยอยผ่อนช�าระคืนบริษัทตลอดมา บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีการตั้งส�ารองหนี้สงสัย

จะสูญอย่างเพียงพอแล้ว

เงินลงทุนระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 และ 2561 บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นจ�านวน 1,296 ล้านบาท และ 1,218 ล้านบาท ตามล�าดับ 

เงินลงทุนดังกล่าวจะประกอบด้วยเงินฝากประจ�า กองทุนรวม และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้บริษัทไม่มีการก�าหนดวงเงินสูงสุดในการลงทุนแต่อย่างใด แต่จะพิจารณาจากสภาพคล่อง

ส่วนเกินในแต่ละช่วงเวลา นอกจากน้ีบริษทัจะพจิารณาการลงทนุในสนิทรัพย์ทีใ่ห้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและค�านึงถึงความเสีย่งเป็นหลกั 

ส�าหรับการลงทุนในแต่ละครั้ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ คณะกรรมการบริหาร

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทเป็นสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 และ 2561 สินทรัพย์

ถาวรก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 2,200 ล้านบาท และ 2,136 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นสุทธิจ�านวน 64 ล้านบาท จากการที่

บริษัทมีการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักร ซื้อเครื่องใช้ส�านักงาน และยานพาหนะจ�านวน 82 ล้านบาท และจ�าหน่ายไปจ�านวน 18 ล้านบาท 

โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่  31 ธันวาคม ปี 2562 และ 2561 เท่ากับ 712 ล้านบาท และ 686 ล้านบาท ตามล�าดับ
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3. แหล่งที่มาของเงินทุน
 3.1	 หนี้สิน

   บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 และ 2561 เป็นจ�านวน 325 ล้านบาท และ 320 ล้านบาท หรือคิดเป็น

อตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อสนิทรัพย์รวมในอตัราร้อยละ 10.88 และ 11.05 ตามล�าดบั โดยหนีส้นิส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิหมนุเวียน ซึง่ส่วนใหญ่ 

คือ เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบซึ่งมีเครดิตเทอมตามปกติทางการค้า 

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน เป็นจ�านวนเงินทีต้ั่งส�ารองไว้เพือ่ชดเชยพนักงานเมือ่ออกจากงาน ณ วันที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 และ 2561 มีจ�านวนรวม 102 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22 ล้านบาท เกิดจากการประเมิน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานใหม่ในระหว่างปี จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน กรณี

การจ่ายค่าชดเชยพนักงานที่จะครบการเกษียณอายุ

   บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการค�้าประกันบุคคลอื่นหรือมีหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนหรือมีการผูกพันการลงทุนในโครงการหรือมีภาระ

ผูกพันอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นการค�้าประกัน

หน้ีสนิไขว้ระหว่างกนั โดยบริษทัฯ ค�า้ประกนัหน้ีสนิบริษทัย่อยและบริษทัย่อยค�า้ประกนัหน้ีสนิบริษทัฯ และการร่วมค�า้ประกันระหว่างกนั

ในวงเงินสินเช่ือ ซึ่งสถาบันการเงินให้กู้ร่วมแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถใช้วงเงินสินเช่ือร่วมกันได้ บริษัทและบริษัทย่อยได้รับ

วงเงินสินเช่ือหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 935 ล้านบาท และ 1,017 ล้านบาท ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 และ 2561 ตามล�าดับ ส�าหรับภาระการค�้าประกันหน้ีสินดังกล่าวน้ี ไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เน่ืองจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาการกู้ยืมเงินที่เป็นปกติทางการค้าของบริษัทและบริษัท

ย่อย โดยปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ใช้ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมากอีกทั้งวงเงิน

สินเชื่อดังกล่าวไม่ต้องใช้ทรัพย์สินจ�านองเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันในการกู้ยืม

 3.2	 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

   โดย ณ 31 ธนัวาคม 2562 มส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ�านวน 2,658 ล้านบาท มกี�าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจ�านวนประมาณ 654 ล้านบาท 

และได้มีมติคณะกรรมการคร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ให้จ่ายเงินสดปันผลประจ�าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท 

รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 110,661,630.12 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจ่ายจากผลการด�าเนินงาน ส�าหรับงวด

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 78 ของก�าไรสุทธิ

ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรืออัตราร้อยละ 74 ของงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท)

 3.3	 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

   เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.12 เท่าซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งน้ีจะเห็นว่าการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทเน้นการใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้นและเงินทุนที่มาจากการด�าเนินงานเป็นหลัก อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทด�าเนินธุรกิจ

โดยเน้นการขายเงินสด และมีระดับอัตราการท�าก�าไรในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้แหล่งกู้ยืมเงินจาก
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เจ้าหนี้สถาบันการเงินจ�านวนที่มากๆ โดยบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท

เอง ดังนั้นจึงถือว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในปัจจุบันเป็นโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมและมีความมั่นคงทางการเงิน และในอนาคต

หากบริษัทมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการบริษัทยังคงมีวงเงินคงเหลืออยู่กับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 929,070,000 บาท และทุนช�าระแล้วจ�านวน 922,180,251 บาท

4. สภาพคล่อง
 4.1	 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

   บริษทัมกีระแสเงนิสดจากการกจิกรรมด�าเนินงานในปี 2562 และ 2561 เป็นจ�านวนประมาณ 169 ล้านบาท และ 220 ล้านบาท 

ตามล�าดับ กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานลดลงจากปีก่อนจ�านวน 51 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงด�ารงนโยบายการให้เครดิตแก่ลูกค้า

ที่รัดกุม ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย 26 วัน และมีการเก็บปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอต่อปริมาณการผลิต บริษัทยังได้พิจารณาถึง

การเปลีย่นแปลงราคาของวัตถดุบิทีส่�าคัญ และความต้องการสนิค้าในตลาดเป็นหลกั โดยมรีะยะเวลาการหมนุเวยีนเงนิสด (Cash Cycle) 

102 วัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีเจ้าหนี้การค้าที่ค้างนานเกินปกติ

 4.2	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   ในปี 2562 บริษัทใช้กระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนประมาณ 123 ล้านบาท โดยกระแสเงินออกส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัท

น�าเงินไปลงทุนเพิ่มในเงินฝากประจ�าและเงินลงทุนชั่วคราวในกองทุนและหลักทรัพย์จ่ายสุทธิ 88 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรและสินทรัพย์

เพิม่ประมาณ 82 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับดอกเบีย้และเงินปันผลจากเงินลงทนุต่างๆ จ�านวน 40 ล้านบาท อกีทัง้มเีงนิสดรับ

จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี จ�านวน 6 ล้านบาท

 4.3	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

   ในปี 2562 บริษทัมกีระแสเงนิสดออกจากบริษทั ซึง่เกิดจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ�านวน 75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 102 ล้านบาท 

สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2562 น้อยกว่าปีก่อน

 4.4	 อัตราส่วนสภาพคล่อง

   ในปี 2562 และ 2561 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 11.76 เท่า และ 10.73 เท่า ตามล�าดับ โดย

สภาพคล่องของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

 4.5	 ปัจจัยที่มีผลต่อการด�าเนินงานหรืองบการเงินในอนาคต

   บริษัทยังไม่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกันของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรับผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผดิชอบของผูส้อบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนด

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคอืเร่ืองต่างๆ ทีม่นัียส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

ส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน

ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ

ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระส�าคัญอย่างมากต่องบการเงินและเป็นเกณฑ์ช้ีวัดหลักในแง่ผลการด�าเนินการทาง

ธุรกจิซึง่ผูบ้ริหารและผูใ้ช้งบการเงนิให้ความสนใจ เน่ืองจากการเพิม่ข้ึนหรือลดลงของรายได้รวมทัง้การให้ส่วนลดทางการค้าและส่วนลด

พิเศษต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาใน

การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

• ประเมนิและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุม่บริษทัทีเ่กีย่วข้องกบัวงจรรายได้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท�าความ

  เข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

• ขยายขอบเขตการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรอบเวลาในการรับรู้รายได้ เช่น การตรวจตัดยอดขาย

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส่วนลดทางการค้าและส่วนลดพิเศษต่างๆ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของกลุ่มบริษัท

• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดข้ึนของรายการขาย รายการ

  ส่วนลดทางการค้าและส่วนลดพิเศษต่างๆ ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ในการแสดงมูลค่าของลูกหน้ี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งมีจ�านวนที่เป็นสาระส�าคัญอย่างมากต่องบการเงิน กลุ่มบริษัทจะต้อง

ประมาณจ�านวนหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้และแสดงเป็นรายการหักจากลูกหน้ีตามรายละเอียดที่แสดงไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 โดยในการประมาณจ�านวนหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารโดยพิจารณา

จากประสบการณ์การเกบ็เงนิ การวเิคราะห์อายหุน้ีและการวเิคราะห์ความสามารถในการจ่ายช�าระของลกูหน้ี ดงัน้ันการประมาณจ�านวน

หนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจ�านวนหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน และมูลค่า

ของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ข้าพเจ้าได้ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัททีเ่ก่ียวข้องกับการประมาณจ�านวนหนีส้งสยัจะสญูโดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้

ท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาจ�านวนหนี้สงสัยจะสูญและสอบทานความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการจดัท�ารายงานอายหุน้ีและทดสอบการค�านวณจ�านวนหนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ รวมถงึการสอบทาน

การประมาณจ�านวนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าแบบเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลอื่น	

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมูลอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้  ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ 

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความขัดแย้งที่มีสาระ

ส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญหรือไม่
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เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุม่บริษัทตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ริหารมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่

เก่ียวกบัการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีทีม่เีรือ่งดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับกจิการทีด่�าเนินงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้ริหารมี

ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น

ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริง

อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมินความเสีย่งทีอ่าจมีการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริต

  หรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบ

  บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

  อันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ

  การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

  สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู่บ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับกิจการทีด่�าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐาน

  การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย

  อย่างมนัียส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทในการด�าเนนิงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอน

  ที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องใน

  งบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า

  ข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

  สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า

  งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทาง

  ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

  และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ

ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง

ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  32,325,824  60,902,566  21,966,636  34,397,817

เงินลงทุนชั่วคราว

 - เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝากที่มีอายุ
  เกิน 3 เดือน

948,065,203 1,105,392,732 948,065,203 1,105,392,732 

 - หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด 8  347,841,296  112,586,244  347,841,296  112,586,244 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9  193,347,083  182,229,337  148,439,817  143,275,530 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  122,000,000  31,000,000 

สินค้าคงเหลือ 10  640,269,086  637,143,736  278,302,776  357,257,680 

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน 11  6,942,901  9,295,066  6,942,901  9,295,066 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  5,383,838  6,368,410  3,238,572  4,771,980 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,174,175,231 2,113,918,091 1,876,797,201 1,797,977,049 

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  9,294,731  9,250,898  9,272,211  9,272,211 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13  -  -  194,999,800  194,999,800 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14  18,430,400  18,430,417  18,430,400  18,430,417 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15  14,003,993  14,003,993  13,754,587  13,754,587 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16  711,639,704  686,049,101  297,549,632  297,212,913 

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 11  39,843,207  36,932,565  39,843,207  36,932,565 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22  420,072  312,368  -  - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  14,363,692  14,922,668  11,915,638  12,465,769 

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน  807,995,799  779,902,010  585,765,475  583,068,262 

รวมสินทรัพย์ 2,982,171,030 2,893,820,101 2,462,562,676 2,381,045,311 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17  155,164,872  184,040,940  92,175,070  104,749,188 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  28,279,649  9,653,206  24,769,979  7,781,474 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  1,447,574  3,402,027  1,395,728  2,987,080 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  184,892,095  197,096,173  118,340,777  115,517,742 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22  31,009,954  38,343,789  3,939,834  8,666,861 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18  101,877,381  80,246,482  51,316,790  39,948,647 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  6,722,155  3,998,803  4,317,143  3,998,803 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  139,609,490  122,589,074  59,573,767  52,614,311 

รวมหนี้สิน  324,501,585  319,685,247  177,914,544  168,132,053 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

  หุ้นสามัญ 929,070,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  929,070,000  929,070,000  929,070,000  929,070,000

 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว

  หุ้นสามัญ 922,180,251 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  922,180,251  922,180,251  922,180,251  922,180,251 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  681,345,392  681,345,392  681,345,392  681,345,392 

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 19  144,375,000  144,375,000  122,500,000  122,500,000 

 ยังไม่ได้จัดสรร  654,176,234  571,209,137  475,850,306  404,115,432 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 20  225,783,376  225,783,376  82,772,183  82,772,183 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,627,860,253 2,544,893,156 2,284,648,132 2,212,913,258 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย  29,809,192  29,241,698  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,657,669,445 2,574,134,854 2,284,648,132 2,212,913,258 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,982,171,030 2,893,820,101 2,462,562,676 2,381,045,311 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กำาไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขาย 2,625,180,958 2,950,345,572 1,563,215,757 1,644,777,598

รายได้อื่น

 ดอกเบี้ยรับ  19,321,563  14,992,621  21,249,906  19,412,815 

 เงินปันผลรับ  21,351,400  6,943,320  21,351,400  35,443,320 

 อื่นๆ  11,933,851  22,596,629  9,024,619  17,396,167 

รวมรายได้ 2,677,787,772 2,994,878,142 1,614,841,682 1,717,029,900 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 2,266,097,983 2,639,882,185 1,306,518,152 1,470,717,133 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  64,183,569  71,538,392  38,634,779  40,880,132 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  155,816,652  146,317,366  86,917,340  83,102,174 

ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 ในความต้องการของตลาด  9,823,855  38,007,094  9,823,855  38,007,094 

รวมค่าใช้จ่าย 2,495,922,059 2,895,745,037 1,441,894,126 1,632,706,533 

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  181,865,713  99,133,105  172,947,556  84,323,367 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  43,833  66,946  -  - 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  181,909,546  99,200,051  172,947,556  84,323,367 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (1,210,056)  (1,635,686)  (1,061,956)  (913,463)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  180,699,490  97,564,365  171,885,600  83,409,904 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22  (30,636,723)  (13,454,111)  (29,455,186)  (4,026,275)

กำาไรสำาหรับปี  150,062,767  84,110,254  142,430,414  79,383,629 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
	 ในภายหลัง

ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
 ประกันภัย

18  8,586,535  -  3,377,330  - 

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22  (1,717,307)  -  (675,466)  - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  6,869,228  -  2,701,864  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  6,869,228  -  2,701,864  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  156,931,995  84,110,254  145,132,278  79,383,629

การแบ่งปันกำาไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  149,703,641  81,851,396  142,430,414  79,383,629

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย  359,126  2,258,858 

 150,062,767  84,110,254 

การแบ่งปันกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  156,364,501  81,851,396  145,132,278  79,383,629

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย  567,494  2,258,858 

 156,931,995  84,110,254 

กำาไรต่อหุ้น 23

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.16  0.09  0.15  0.09

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด 

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษี  180,699,490  97,564,365  171,885,600  83,409,904
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
 จากกิจกรรมด�าเนินงาน
 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว - 
  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

 59,141,344  48,395,525  59,141,344  48,395,525 

 ก�าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์
  ในความต้องการของตลาด  (49,317,490)  (10,388,431)  (49,317,490)  (10,388,431)
 ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
  ของสินทรัพย์ชีวภาพ  (4,026,461)  (9,325,326)  (4,026,461)  (9,325,326)
 ค่าเสื่อมราคา  54,838,041  62,998,712  24,311,922  30,149,587 
 หนี้สูญ  -  86,497  -  73,695 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  1,609,361  1,844,377  576,607  (399,584)
 กลับรายการส�ารองส่วนลดทางการค้า  (3,322,166)  (3,890,088)  (257,434)  - 
 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 
  (กลับรายการ)  (96,480)  1,511,593  1,280  195,613 
 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (43,833)  (66,947)  -  - 
 ก�าไรจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  (4,785,566)  (8,356,134)  (2,974,300)  (4,302,101)
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  33,992,030  9,407,987  15,949,820  4,741,821 
 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  (28,500,000)
 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น  (21,351,400)  (6,943,320)  (21,351,400)  (6,943,320)
 ดอกเบี้ยรับ  (19,321,563)  (14,992,622)  (21,249,906)  (19,412,815)
 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  3,188  6,135  478,562  39,183 
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
 และหนี้สินด�าเนินงาน

 228,018,495  167,852,323  173,168,144  87,733,751

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (9,078,383)  38,026,256  (4,314,899)  4,270,916 
 สินค้าคงเหลือ  (3,028,870)  44,032,043  78,953,624  (39,382,923)
 สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน  3,270,318  (5,356,806)  3,270,318  (5,356,806)
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  713,483  2,111,029  1,533,408  (234,263)
 สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน  197,666  538,394  197,666  538,394 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  558,993  1,806,148  550,148  1,627,702 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (28,876,068)  (1,289,859)  (12,574,118)  (9,485,387)
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (618,559)  (422,869)  (1,604,783)  129,259 
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  2,723,352  20,100  318,340  20,100 
เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  193,880,427  247,316,759  239,497,848  39,860,743 
 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (3,774,596)  (5,105,561)  (1,204,347)  (1,910,510)
 จ่ายดอกเบี้ย  (3,188)  (6,135)  (478,562)  (39,183)
 จ่ายภาษีเงินได้  (20,898,037)  (22,131,529)  (17,869,174)  (8,036,391)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน  169,204,606  220,073,534  219,945,765  29,874,659 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝาก
 ที่มีอายุเกิน 3 เดือนลดลง (เพิ่มขึ้น)  157,327,529  (137,380,211)  157,327,529  (137,380,211)
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ในความต้องการ
 ของตลาดลดลง (เพิ่มขึ้น)  (245,078,906)  141,241,402  (245,078,906)  141,241,402 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  -  (232,000,000)  (295,000,000)
รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  -  141,000,000  414,500,000 
ซื้ออุปกรณ์  (81,865,978)  (58,513,118)  (25,281,141)  (30,078,069)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  6,222,900  9,255,000  3,606,800  4,932,000 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  28,500,000 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น  21,351,400  6,943,320  21,351,400  6,943,320 
ดอกเบี้ยรับ  18,995,005  14,091,760  20,081,345  19,439,862 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (123,048,050)  (24,361,847)  (158,992,973)  153,098,304 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย  -  -  97,000,000  10,000,000 
เงินสดจ่ายเพื่อช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย  -  -  (97,000,000)  (10,000,000)
เงินปันผลจ่าย  (74,733,298)  (175,192,358)  (73,383,973)  (175,192,358)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อ�านาจควบคุม  -  (1,150,689)  -  - 
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (74,733,298)  (176,343,047)  (73,383,973)  (175,192,358)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (28,576,742)  19,368,640  (12,431,181)  7,780,605 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  60,902,566  41,533,926  34,397,817  26,617,212 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  32,325,824  60,902,566  21,966,636  34,397,817 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

รายงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019 83



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ คือ (1) ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ (2) อบพืช กิจการไซโลและจ�าหน่ายวัตถุดิบส�าหรับผลิตอาหารสัตว์ (3) ฟาร์มทดลอง 

และ (4) ฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 33/137 ถนนสุรวงศ์ สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ

2. เกณฑ์ ในการจัดทำางบการเงิน
2.1 งบการเงินน้ีจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่�าหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการ

ในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบ่ริษทัฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิ

ฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงนิรวม

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท�าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ลพีฒันาผลติภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) (ซึง่ต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) 

  และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2562
ร้อยละ

2561
ร้อยละ

บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด ผลิตอาหารสัตว์และจ�าหน่าย 
วัตถุดิบส�าหรับผลิตอาหารสัตว์

ไทย 95 95

บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จ�ากัด 
 (ถือหุ้นโดยบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ 
 จ�ากัด ร้อยละ 99.99)

ไซโลอบพืชและจ�าหน่ายวัตถุดิบ
ส�าหรับผลิตอาหารสัตว์

ไทย 95 95

บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัด ให้เช่าโรงเรือน ไทย 100 100

รายงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 201984



ข) บริษัทฯ จะถอืว่ามกีารควบคุมกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯ มสีทิธิได้รับหรือมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทน

  ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงิน

  ผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษทัฯ น�างบการเงนิของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงินรวมตัง้แต่วนัทีบ่ริษทัฯ มอี�านาจในการควบคมุบริษทัย่อย

  จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง)  งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น

  ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ

  การเงินรวม

2.3 บริษทัฯ จดัท�างบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยแสดงเงนิลงทนุในบริษทัย่อย และบริษัทร่วมตามวธีิราคาทนุ

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุม่บริษทัได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วนัที ่1 มกราคม 2562 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีนือ้หา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ

ทางการบญัชีและการให้แนวปฏบิติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏิบตัน้ีิ

ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของกลุม่บริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึง่ได้

มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

(ปรับปรุง 2560)
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท�า

กับลกูค้า โดยกจิการจะรับรู้รายได้ในจ�านวนเงนิทีส่ะท้อนถึงสิง่ตอบแทนทีกิ่จการคาดว่าจะมสีทิธิได้รับจากการแลกเปลีย่นสนิค้า

หรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

ข.		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบงัคบัใช้ส�าหรับงบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที	่1	มกราคม	2563

สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และ

ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับ

ผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญซึ่งสามารถ

สรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เคร่ืองมอืทางการเงนิ ประกอบด้วยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบบั ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

 ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

 ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแส

เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือ

ทางการเงนิโดยใช้แนวคดิของผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกับการบญัชีป้องกันความเสีย่ง รวมถงึ

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ 

จะท�าให้มาตรฐานการบญัชี การตคีวามมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏบิติัทางการบญัชีบางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนั

ถูกยกเลิกไป

รายงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 201986



ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าการน�ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้

- การจดัประเภทและวดัมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุในตราสารทนุของบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน - บริษทัฯ ต้องวดัมลูค่า

 ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์

 ทางการเงินทีวั่ดมลูค่ายติุธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทนุ หรือผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ ทัง้น้ีหากเลอืกแสดงการเปลีย่นแปลง

 มูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใดผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

- การรับรู้รายการผลขาดทนุด้านเครดติ - กลุม่บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนต่อสนิทรัพย์ทางการเงนิ

 โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณา

 ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส�าหรับลูกหนี้การค้า

- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษัทต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้า

 ท�าสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

 ของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านก�าไรหรือขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาการน�าการบัญชีป้องกัน

 ความเสี่ยงมาถือปฏิบัติส�าหรับบางรายการ

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน�ามาตรฐานกลุ่มดังกล่าว

มาถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน

บญัชีทีเ่กีย่วข้อง มาตรฐานฉบบัน้ีได้ก�าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมลูค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลู

ของสญัญาเช่า และก�าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สนิทรัพย์และหนีส้นิส�าหรับสญัญาเช่าทกุรายการทีม่รีะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน 

เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า

การบญัชีส�าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส�าคัญจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจดัประเภท

สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
  4.1	การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ�านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า 

รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าจะได้รับส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
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เงินปันผลรับ

    เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

  4.2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด หมายถงึ เงนิสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

	 	 4.3	ลูกหนี้การค้า

ลกูหน้ีการค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับ กลุม่บริษทับนัทกึค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส�าหรับผลขาดทนุโดยประมาณ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

	 	 4.4	สินค้าคงเหลือ

สนิค้าส�าเร็จรูปและสนิค้าระหว่างผลติแสดงมลูค่าตามราคาทนุตามวิธีถัวเฉลีย่หรือมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า

ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และค่าโสหุ้ยในการผลิต

วตัถดุบิ ภาชนะบรรจแุละหบีห่อ อะไหล่และวสัดโุรงงาน และวตัถุดบิใช้ในฟาร์มแสดงมลูค่าตามราคาทนุถัวเฉลีย่หรือมลูค่าสทุธิ

ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

	 	 4.5	เกษตรกรรม

บริษทัฯ มสีนิทรัพย์ชีวภาพเป็นสกุรพ่อแม่พนัธ์ุ ลกูสกุร เป็ดไข่ สตัว์น�า้ และต้นไม้ซ่ึงจะถกูวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุ

ในการขาย

มูลค่ายุติธรรมของสุกรพ่อแม่พันธุ์ ค�านวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ส่วนลูกสุกร เป็ดไข่ สัตว์น�้า และต้นไม้

ค�านวณโดยใช้วิธีอ้างองิจากราคามลูค่ายตุธิรรมหกัประมาณการต้นทนุในการขาย ผลก�าไรหรือขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ในกรณีทีไ่ม่สามารถวัดมูลค่ายติุธรรมได้อย่างน่าเช่ือถอื สนิทรัพย์ชีวภาพต้องวดัด้วยราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่

การด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จะวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

	 	 4.6	เงินลงทุน

ก) เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพือ่ค้าแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรัพย์บนัทกึในส่วนของ

  ก�าไรหรือขาดทุน

ข) เงนิลงทนุในตราสารหน้ีทีจ่ะครบก�าหนดช�าระในหน่ึงปี รวมทัง้ทีจ่ะถือจนครบก�าหนดแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทนุตัดจ�าหน่าย 

  บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะ

  แสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

รายงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 201988



ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

  การด้อยค่า (ถ้ามี)

ง)  เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

จ) เงนิลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวธีิราคาทนุ บริษทัฯ จะพจิารณา

  มูลค่าของเงินลงทุนหากมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนดังกล่าวอาจด้อยค่า

มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท�าการสดุท้ายของปี ส่วนมลูค่า

ยุติธรรมของตราสารหนี้ค�านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วย

ลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

 

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีทีม่กีารโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุจากประเภทหน่ึงไปเป็นอกีประเภทหน่ึง บริษทัฯ จะปรับมลูค่าของเงินลงทนุดงักล่าวใหม่

โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน

จะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มี

การโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุน

	 	 4.7	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุม่บริษทัวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุด้วยราคาทนุซึง่รวมต้นทนุการท�ารายการ หลงัจากน้ัน กลุม่บริษัท

จะวดัมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุด้วยมลูค่ายติุธรรม กลุม่บริษทัรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทนุทีเ่กดิข้ึนจากการเปลีย่นแปลง

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก�าไรหรือ

ขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

	 	 4.8	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคา

ที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์

ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ
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กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จ�านวนสะสมใน

 บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและ

 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกิน

 จ�านวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว

- กลุม่บริษทัรับรู้ราคาตามบญัชีของทีด่นิทีล่ดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุ อย่างไรก็ตาม หากสนิทรัพย์น้ัน

 เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญช ี“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” อยู่ในส่วนของผู้ถอืหุ้น ส่วนที่ลดลง

 จากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการ

 ตีราคาที่ดิน”

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ดังนี้

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 10 - 20 ปี  

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี  

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 5 ปี

 ยานพาหนะ  5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสนิทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทนุจากการจ�าหน่ายสนิทรัพย์ จะรับรู้ในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

	 	 4.9	รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัท

ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมซึง่ท�าให้มอีทิธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อกลุม่บริษทั ผูบ้ริหารส�าคญั กรรมการหรือพนักงานของกลุม่บริษทัทีม่อี�านาจ

ในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท
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	 	 4.10	 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ

 เป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธี

 เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

	 	 4.11	 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของกลุ่ม

บริษัท รายการต่างๆ ของแต่ละกจิการทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวมวัดมลูค่าด้วยสกลุเงินทีใ่ช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกจิการน้ัน

รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ สนิทรัพย์และหนีส้นิทีเ่ป็น

ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

  4.12	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี

ตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รับคนืของสนิทรัพย์มมีลูค่าต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์น้ัน ทัง้น้ีมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืนหมายถงึมลูค่า

ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

กลุม่บรษิทัจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุ ยกเว้นในกรณีทีด่นิซึง่ใช้วธีิการตรีาคาใหม่และ

ได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไป

กว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

	 	 4.13	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

กลุม่บริษทัและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นักงานจ่ายสะสมและเงนิทีก่ลุม่บริษัท

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรัพย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสนิทรัพย์ของกลุม่บริษทั เงนิทีก่ลุม่บริษทัจ่าย

สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ

ผลตอบแทนพนักงานอืน่ๆ ซึง่กลุม่บริษทัถอืว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

นอกจากน้ัน กลุม่บริษทัจดัให้มโีครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงนิรางวลัการปฏิบตังิานครบ

ก�าหนดระยะเวลา และโครงการสิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม

กลุ่มบริษัทค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้

ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลก�าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทนุบริการในอดตีจะถกูรับรู้ทัง้จ�านวนในก�าไรหรือขาดทนุทนัททีีม่กีารแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมือ่กจิการ

รับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

	 	 4.14	 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุม่บริษทัจะเสยีทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนัน้ัน และกลุม่บริษทั

สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

	 	 4.15	 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุม่บริษทับนัทกึภาษเีงนิได้ปัจจบุนัตามจ�านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุม่บริษทับนัทกึภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ ณ วนัสิน้รอบ

ระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรัพย์และหน้ีสนิทีเ่ก่ียวข้องน้ัน โดยใช้อตัราภาษทีีม่ผีลบงัคับใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลา

รายงาน

กลุม่บริษทัรับรู้หน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชีของผลแตกต่างช่ัวคราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รับรู้สนิทรัพย์ภาษเีงนิได้

รอการตดับญัชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวามเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการ

ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุม่บริษทัจะบนัทกึภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิข้ึนเกีย่วข้องกับรายการทีไ่ด้บนัทกึ

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

  4.16	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้

ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรับสนิทรัพย์

หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่า

ยตุธิรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ทีเ่ก่ียวข้อง

กับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม

ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองที่

มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ

ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิิจในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิข้ึน

จากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

เป็นต้น

สินทรัพย์ชีวภาพ

บริษัทฯ วัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของสุกรพ่อแม่พันธุ์ค�านวณโดย

ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ส่วนลูกสุกร สัตว์น�้า และต้นไม้ค�านวณโดยใช้วิธีอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการ

ต้นทุนในการขาย การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น ช่วงอายุวัยเจริญพันธุ์

ของสุกรพ่อแม่พันธุ์ อัตราการให้ก�าเนิดลูกสุกร เป็นต้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและเป็น

ระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลา

นานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุม่บริษัทแสดงอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรมซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและรับรู้การเปลีย่นแปลงมลูค่า

ยุติธรรมในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธี

เปรียบเทียบราคาตลาดส�าหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน ข้อสมมติฐานที่ส�าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

กลุม่บรษิทัแสดงมลูค่าของทีด่นิด้วยราคาทีต่ใีหม่ ซึง่ราคาทีต่ใีหม่นีไ้ด้ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ โดยใช้วธีิเปรียบเทยีบราคา

ตลาดส�าหรับสนิทรัพย์ประเภททีด่นิ ซึง่การประเมินมลูค่าดงักล่าวต้องอาศยัข้อสมมตฐิานและการประมาณการบางประการ ตามที่

อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
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นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิิจ

ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุม่บริษทัจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคต เพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทนุนัน้ 

ในการนีฝ่้ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่า กลุม่บริษทัควรรับรู้จ�านวนสนิทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดย

พิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงานประมาณข้ึน

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน

ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย
การกำาหนดราคา2562 2561 2562 2561

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า - - 135 121 ราคาเทียบเคียงตลาด

ดอกเบี้ยรับ - - 2 4 ร้อยละ 6.88 - 7.13 ต่อปี

เงินปันผลรับ - - - 29 ตามประกาศจ่าย

ซื้อสินค้า - - 82 274 ราคาเทียบเคียงตลาด

ค่าเช่าจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 14 14 7 7 ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังน้ี

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  (หมายเหตุ 9)

 บริษัทย่อย - - 5,293 3,836

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย - - 122,000 31,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  (หมายเหตุ 17)

 บริษัทย่อย - - 4,329 5,756

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2561

เพ่ิมข้ึน             
ระหว่างปี

ลดลง               
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2562

เงินให้กู้ยืม

บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด บริษัทย่อย 31,000 232,000 (141,000) 122,000

เงินกู้ยืม

บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด บริษัทย่อย - 97,000 (97,000) -
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,421 13,981 7,882 8,567

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2,412 953 1,020 464

รวม 15,833 14,934 8,902 9,031

ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.4

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินสด 898 883 618 592

เงินฝากธนาคาร 31,428 60,020 21,349 33,806

รวม 32,326 60,903 21,967 34,398

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.2 ถึง 0.5 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.5 ต่อปี)
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8. เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

หลักทรัพย์เพื่อค้า

ตราสารทุน 117,543 108,099

กองทุนรวมตลาดเงิน 86,755 52,883

หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง                             
   มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว (59,141) (48,396)

รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ 145,157 112,586

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด - ครบก�าหนด
 ช�าระภายใน 1 ปี

หลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจ 202,684 -

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 347,841 112,586

  ในระหว่างปีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ตราสารทุน กองทุนรวมตลาดเงิน

2562 2561 2562 2561

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 59,541 74,229 53,045 217,606

ซื้อระหว่างปี 46,021 64,239 767,950 527,000

ขายระหว่างปี (35,700) (48,176) (736,018) (690,895)

การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนช่ัวคราว (11,519) (30,751) 1,837 (666)

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 58,343 59,541 86,814 53,045
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ - - 466 1,513

ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน - - 3,957 2,291

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 4,423 3,804

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 98,380 117,514 60,001 78,945

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 61,520 35,636 51,344 31,282

 3 - 6 เดือน 5,850 9,502 5,810 8,690

 6 - 12 เดือน 10,277 3,902 9,996 3,017

 มากกว่า 12 เดือน 41,146 36,626 31,895 31,560

รวม 217,173 203,180 159,046 153,494

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,068) (25,459) (19,139) (18,562)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 190,105 177,721 139,907 134,932

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 190,105 177,721 144,330 138,736

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3 7

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 867 25

ดอกเบี้ยค้างรับ 3,240 2,913 3,240 2,913

ลูกหนี้อื่น 2 1,595 - 1,595

รวมลูกหนี้อื่น 3,242 4,508 4,110 4,540

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 193,347 182,229 148,440 143,276
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10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินค้าส�าเร็จรูป 111,978 104,045 (1,362) (866) 110,616 103,179

สินค้าระหว่างผลิต 1,688 711 - - 1,688 711

วัตถุดิบ 380,696 402,392 - - 380,696 402,392

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 33,154 36,890 (1,692) (2,284) 31,462 34,606

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 77,502 72,067 - - 77,502 72,067

อะไหล่และวัสดุโรงงาน
 ระหว่างทาง 1,326 4,688 - - 1,326 4,688

วัตถุดิบระหว่างทาง 35,798 18,619 - - 35,798 18,619

วัตถุดิบใช้ในฟาร์ม 1,181 882 - - 1,181 882

รวม 643,323 640,294 (3,054) (3,150) 640,269 637,144

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินค้าส�าเร็จรูป 60,513 54,996 (199) (255) 60,314 54,741

สินค้าระหว่างผลิต 513 693 - - 513 693

วัตถุดิบ 140,391 235,263 - - 140,391 235,263

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 15,753 17,732 (57) - 15,696 17,732

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 40,901 33,684 - - 40,901 33,684

อะไหล่และวัสดุโรงงาน
 ระหว่างทาง 850 4,688 - - 850 4,688

วัตถุดิบระหว่างทาง 18,457 9,575 - - 18,457 9,575

วัตถุดิบใช้ในฟาร์ม 1,181 882 - - 1,181 882

รวม 278,559 357,513 (256) (255) 278,303 357,258
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ในระหว่างปีปัจจบุนั กลุม่บริษทับนัทกึการปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืให้เป็นมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับ เป็นจ�านวน 0.55 ล้านบาท 

(2561: 1.51 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.06 ล้านบาท 2561: 0.25 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทนุขาย และมกีารกลบั

รายการปรับลดมูลค่าสนิค้าคงเหลอืเป็นจ�านวน 0.65 ล้านบาท (เฉพาะบริษทัฯ 0.05 ล้านบาท 2561: 0.06 ล้านบาท) โดยน�าไปหกั

จากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. สินทรัพย์ชีวภาพ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน 6,943 9,295

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 39,843 36,933

รวมสินทรัพย์ชีวภาพ 46,786 46,228

สินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วย สุกรพ่อแม่พันธุ์ ลูกสุกร เป็ดไข่ สัตว์น�้าและต้นไม้ บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจร

การเลี้ยงไม่เกิน 1 ปี เป็นสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน และสินทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจรการเลี้ยงเกิน 1 ปี เป็นสินทรัพย์ชีวภาพ

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 46,228 32,084

เพิ่มขึ้นจากการซื้อ/การเลี้ยง 34,614 25,977

ลดลงจากการขาย/เก็บเกี่ยว (38,082) (21,158)

ผลก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
 สินทรัพย์ชีวภาพส�าหรับปี 4,026 9,325

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 46,786 46,228
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท
ลักษณะ
ธุรกิจ

จัดตั้งข้ึน              
ในประเทศ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)

2562 2561 2562 2561

บริษัท พัฒนาเกษตร
 ล่วงหน้า จ�ากัด

หยุดด�าเนิน
กิจการ

ไทย 44.5 44.5 11 11 9 9

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท
ลักษณะ
ธุรกิจ

จัดตั้งข้ึน              
ในประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วน
เงินลงทุน

ราคาทุน
ค่าเผื่อ

การด้อยค่า
ของเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธี

ราคาทุน - สุทธิ

2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท พัฒนาเกษตร
 ล่วงหน้า จ�ากัด

หยดุด�าเนนิ
กิจการ

ไทย 44.5 44.5 11 11 2 2 9 9

12.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

   ในระหว่างปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

   ดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับในระหว่างปี

2562 2561 2562 2561

บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จ�ากัด 0.04 0.07 - -
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12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

   ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำากัด

2562 2561

ทุนเรียกช�าระ 25 25

สินทรัพย์รวม 21 21

หนี้สินรวม 0.06 0.12

รายได้รวม 0.20 0.30

ก�าไรส�าหรับปี 0.10 0.15

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
   เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลท่ีบริษัทฯ

รับระหว่างปี

2562 2561 2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)

2562 2561 2562 2561

บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด 200 200 95 95 190 190 - 29

บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัด 5 5 100 100 5 5 - -

รวม 195 195 - 29

รายงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019 103



13.1 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อม

   บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จ�ากัด (“บริษัทย่อยฯ”) (ถือโดยบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด)

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผล

ที่บริษัทย่อย
รับระหว่างปี

2562 2561 2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)

2562 2561 2562 2561

บริษัท ลีพัฒนาเกษตรม่ันคง จ�ากัด 150 150 100 100 150 150 - 15

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี

2562
(ร้อยละ)

2561
(ร้อยละ)

2562 2561 2562 2561

บริษัท เอ็ม.เอ็น.อินเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 3.64 3.64 16,780 16,780 16,780 5,034

บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ ลิเบอร์ตี้ 
จ�ากัด 9.00 9.00 945 945 945 -

อื่น ๆ 705 705 - -

รวม 18,430 18,430 17,725 5,034

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุของกลุม่บริษทัเป็นทีด่นิรอการขาย กลุม่บริษทัแสดงอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุด้วยมลูค่ายตุธิรรม

ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

ราคาต่อตารางวา (บาท) 45,000 - 133,333 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 (หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคา

ที่ตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร           
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำานักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์

ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 389,141 515,076 936,856 172,792 143,394 7,601 2,164,860
ซื้อเพิ่ม - - 9,074 2,857 32,601 13,981 58,513
จ�าหน่าย - - (59,779) (937) (26,187) - (86,903)
โอน - (1,033) 2,992 - - (1,959) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 389,141 514,043 889,143 174,712 149,808 19,623 2,136,470
ซื้อเพิ่ม - - 8,559 4,746 5,922 62,638 81,865
จ�าหน่าย - - (965) (1,248) (16,499) (10) (18,722)
โอน - 9,014 11,333 - - (20,347) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 389,141 523,057 908,070 178,210 139,231 61,904 2,199,613
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 392,265 825,777 150,343 105,041 - 1,473,426
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 12,682 22,610 7,880 19,827 - 62,999
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
 ส่วนที่จ�าหน่าย - - (59,777) (938) (25,289) - (86,004)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 404,947 788,610 157,285 99,579 - 1,450,421
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 12,826 17,313 6,965 17,734 - 54,838
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ  
 ส่วนที่จ�าหน่าย - - (596) (1,248) (15,442) - (17,286)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 417,773 805,327 163,002 101,871 - 1,487,973
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 389,141 109,096 100,533 17,427 50,229 19,623 686,049
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 389,141 105,284 102,743 15,208 37,360 61,904 711,640
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
2561 (จ�านวน 41 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 62,999
2562 (จ�านวน 35 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 54,838
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 (หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคา

ที่ตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร           
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำานักงาน

ยานพาหนะ
สินทรัพย์

ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 172,718 316,684 443,254 106,547 81,674 466 1,121,343
ซื้อเพิ่ม - - 2,710 1,333 24,125 1,910 30,078
จ�าหน่าย - - (50,905) (314) (13,579) - (64,798)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 172,718 316,684 395,059 107,566 92,220 2,376 1,086,623
ซื้อเพิ่ม - - 5,172 3,389 2,725 13,995 25,281
จ�าหน่าย - - - (661) (10,601) (10) (11,272)
โอน - 2,364 - - - (2,364) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 172,718 319,048 400,231 110,294 84,344 13,997 1,100,632
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 252,135 413,469   95,441 62,384 - 823,429
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 6,441 7,936 4,605 11,167 - 30,149
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
 ส่วนที่จ�าหน่าย - - (50,905) (314) (12,949) - (64,168)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 258,576 370,500 99,732 60,602 - 789,410
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 6,315 4,318 3,685 9,994 - 24,312
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
 ส่วนที่จ�าหน่าย - - - (662) (9,978) - (10,640)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 264,891 374,818 102,755 60,618 - 803,082
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 172,718 58,108 24,559 7,834 31,618 2,376 297,213
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 172,718 54,157 25,413 7,538 23,726 13,997 297,550
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
2561 (จ�านวน 17 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 30,150
2562 (จ�านวน 13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 24,312
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กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2559 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 

Approach)

   

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ตีใหม่ สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่

เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

ราคาต่อตารางวา (บาท) 125 - 6,000 125 - 1,800 มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

หากกลุม่บริษทัแสดงมลูค่าของทีด่นิดงักล่าวด้วยวิธรีาคาทนุ มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จะเป็นดงัน้ี

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562 97,512 69,253

31 ธันวาคม 2561 97,512 69,253

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตาม

บญัชก่ีอนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรัพย์ดงักล่าวมจี�านวนเงินประมาณ 1,222 ล้านบาท (2561: 1,149 ล้านบาท) (เฉพาะของ

บริษัทฯ: 691 ล้านบาท (2561: 671 ล้านบาท))

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เจ้าหนี้การค้า 120,515 149,254 69,510 81,261

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 4,329 5,756

เจ้าหนี้อื่น 284 1,583 207 -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 34,366 33,204 18,129 17,732

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 155,165 184,041 92,175 104,749
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18. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน               
 หลังออกจากงานต้นปี 75,373 71,621 37,413 34,868

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 10,203 6,915 4,758 3,511

 ต้นทุนบริการในอดีต 25,567 - 12,196 -

 ต้นทุนดอกเบี้ย 2,699 1,943 1,318 944

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 (ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
  คณิตศาสตร์ประกันภัย

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
  ข้อสมมติทางการเงิน (8,419) - (4,845) -

 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
  ข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ 2,030 - 1,122 -

 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,198) - 346 -

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (3,734) (5,106) (1,184) (1,910)

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน       
 หลังออกจากงานปลายปี 101,521 75,373 51,124 37,413

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานปลายปี 356 4,873 193 2,536

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 101,877 80,246 51,317 39,949

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้

ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย 400 วัน กฎหมายดงักล่าวจะมผีลบงัคบัใช้ต้ังแต่วนัที ่5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษัทมีหนี้สินส�ารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 25.6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 12.2 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทบันทึกผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนของปีปัจจุบัน

รายงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019108



กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 5 ล้านบาท (เฉพาะ

ของบริษัทฯ: จ�านวน 2 ล้านบาท) (2561: จ�านวน 5.5 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: จ�านวน 1.7 ล้านบาท) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุม่บริษทัประมาณ 

10 ปี (เฉพาะของบริษัทฯ: 11 ปี) (2561: 12 ปี เฉพาะของบริษัทฯ: 12 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

อัตราคิดลด 1.50 - 1.61 2.72 1.61 2.72

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1.50 - 3.00 2.00 - 5.00 1.50 - 3.00 2.00 - 5.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 1.00 - 35.00 0.00 - 27.00 1.00 - 35.00 0.00 - 27.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (94) 109 (47) 55

อัตราการขึ้นเงินเดือน 111 (93) 56 (47)

เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (99) 103 (50) 52
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(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

อัตราคิดลด (73) 85 (35) 42

อัตราการขึ้นเงินเดือน 87 (72) 42 (34)

เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10% เพิ่มขึ้น 10% ลดลง 10%

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (77) 81 (37) 39

19. สำารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้

จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ประกอบด้วยส่วนเกินทนุจากการตีราคาทีด่นิ ซ่ึงส่วนเกินทนุจากการตรีาคาทีด่นิน้ีไม่สามารถ

น�ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 317 304 165 159

ค่าเสื่อมราคา 56 63 26 30

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 14 14 9 8

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,855 2,065 1,399 1,731

ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป - - 29 36

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและ
 สินค้าระหว่างผลิต 9 15 5 4
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22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 39,443 15,776 34,789 9,052

รายการตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายปีก่อน 271 1,384 - -

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ของปีก่อน 82 6 68 (2)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
 ผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการ
 ผลแตกต่างชั่วคราว (9,159) (3,712) (5,402) (5,024)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำาไร
 หรือขาดทุน 30,637 13,454 29,455 4,026

จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 

2561 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�าไร                   
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 1,717 - 675 -

รายงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019 111



รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 180,699 97,564 171,886 83,410

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 15, 20 ร้อยละ 15, 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
 อัตราภาษี 36,158 19,513 34,377 16,682

รายการตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายปีก่อน 271 1,384 - -

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
 ของปีก่อน 82 6 68 (2)

บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ของปีก่อน (1,692) - (1,049) -

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
 ที่ไม่ถือเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี (4,182) (7,449) (3,941) (12,654)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
 ส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 30,637 13,454 29,455 4,026
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว 11,828 9,679 2,149 6,283

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,791 - 1,791 -

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 611 630 (19) 302

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์
  เพื่อการลงทุน                10 10 - -

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20,375 16,050 4,325 861

 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ - - - (1,869)

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (6,879) (6,074) (805) (1,865)

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (58,326) (58,326) - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 จากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
 การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 7,441 3,712

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (30,590) (38,031)

โดยได้แสดงไว้เป็นรายการ:

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 420 312

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (31,010) (38,343)

รวม (30,590) (38,031)
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลง
  มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว 11,828 9,679 2,149 6,283

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,109 - 1,109 -

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 51 51 - 39

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 371 371 - -

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์                         
  เพื่อการลงทุน 10 10 - -

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 10,263 7,990 2,273 567

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (6,879) (6,074) (805) (1,865)

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (20,693) (20,693) - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 จากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
  การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 4,726 5,024

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (3,940) (8,666)

23. กำาไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุน้ข้ันพืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่) ด้วยจ�านวน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไรส�าหรับปี (พันบาท) 150,063 81,851 142,430 79,384

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก (พันหุ้น) 922,180 922,180 922,180 922,180

ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.16 0.09 0.15 0.09

24. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน

ได้รับและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพ่ือใช้ในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนินงานของ

ส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทคือ คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทด�าเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลักคือ (1) ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ (2) อบพืช กิจการไซโล และจ�าหน่ายวัตถุดิบ

ส�าหรับผลิตอาหารสัตว์ (3) ฟาร์มทดลอง และ (4) ฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้ โดยยอดขาย ก�าไรจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์เกือบ

ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทเกี่ยวเน่ืองกับส่วนงานผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ ดังน้ัน ส่วนงานด�าเนินงานหลักที่รายงานจึงมีเพียง

ส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

2562 2561

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย 2,601 2,887

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 16 33

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ - 18

สหพันธรัฐมาเลเซีย - 11

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 1

ราชอาณาจักรกัมพูชา 6 -

รวม 2,625 2,950
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

25. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย

กลุม่บริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดอืน กองทนุส�ารองเลีย้งชีพน้ีบริหาร

โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตาม

ระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 7 ล้านบาท 

(2561: 7 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 4 ล้านบาท (2561: 4 ล้านบาท))

26. เงินปันผล

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินปันผล อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
จากกิจการ

ท่ีได้รับ
การส่งเสริม
การลงทุน

เงินปันผลจ่าย
จากกิจการ
ท่ีไม่ได้รับ

การส่งเสริม
การลงทุน

รวมเงิน
ปันผลจ่าย

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

(บาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
 วันที่ 27 เมษายน 2561

73.8 101.4 175.2 0.19

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2561 73.8 101.4 175.2 0.19

เงินปันผลประจ�าปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
 วันที่ 30 เมษายน 2562

36.7 36.7 73.4 0.08

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2562 36.7 36.7 73.4 0.08
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27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
   27.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทนุจ�านวนประมาณ 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 17.1 ล้านบาท 

(2561: 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 5.5 ล้านบาท (2561: 0.1 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

 

	 	 	 27.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษัทมภีาระผกูพนัเก่ียวกับการซ้ือวัตถุดบิเป็นจ�านวนประมาณ 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

และ 0.6 ล้านยโูร (2561: 1.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) (เฉพาะของบริษัทฯ: 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.2 ล้านยโูร 

(2561: 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา))

	 	 	 27.3	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารส�านักงาน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษทัมีจ�านวนเงินข้ันต�า่ทีต้่องจ่ายช�าระภายใน 1 ปีภายใต้สญัญาเช่าด�าเนินงานทีบ่อกเลกิ

ไม่ได้จ�านวนประมาณ 2.4 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2561: 6 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 1.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 

3 ล้านบาท))

  	 27.4	 การค�้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค�้าประกัน ซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจ�านวน 

10 ล้านบาท (2561: 9 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 5 ล้านบาท (2561: 5 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง

ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทได้รับวงเงินสินเช่ือหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งสิ้นจ�านวน 

935 ล้านบาท (2561: 1,017 ล้านบาท) (เฉพาะของบรษิทัฯ: 714 ล้านบาท (2561: 788 ล้านบาท)) โดยวงเงนิส่วนใหญ่ได้รับ

การค�้าประกันร่วมกันโดยกลุ่มบริษัท
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28. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

แยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

  ตราสารทุน 58 - - 58

  กองทุนรวมตลาดเงิน - 87 - 87

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด -
  ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

  หลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจ - 203 - 203

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 14 - 14

 ที่ดิน - 389 - 389

 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 47 47
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

  ตราสารทุน 60 - - 60

  กองทุนรวมตลาดเงิน - 53 - 53

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 14 - 14

 ที่ดิน - 389 - 389

 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 46 46

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

  ตราสารทุน 58 - - 58

  กองทุนรวมตลาดเงิน - 87 - 87

 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด -
  ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

  หลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจ - 203 - 203

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 14 - 14

 ที่ดิน - 173 - 173

 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 47 47
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

  ตราสารทุน 60 - - 60

  กองทุนรวมตลาดเงิน - 53 - 53

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 14 - 14

 ที่ดิน - 173 - 173

 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 46 46

29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เคร่ืองมือทางการเงินที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนช่ัวคราว 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น กลุ่มบริษัท

มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสีย่งน้ีโดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธีิการในการควบคุมสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงัน้ันกลุม่บริษทัจงึไม่คาดว่าจะได้รบั

ความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจาก

กลุม่บริษทัมฐีานของลกูค้าทีห่ลากหลายและมอียูจ่�านวนมากราย จ�านวนเงนิสงูสดุทีก่ลุม่บริษทัอาจต้องสญูเสยีจากการให้

สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว เงินให้กู้ยืม

ระยะสั้น และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง

ตามอตัราตลาด หรือมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคียงกับอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของกลุม่บริษทั

จึงอยู่ในระดับต�่า

สนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงินทีส่�าคัญสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรับสนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงนิ

ทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวันทีค่รบก�าหนด หรือวนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวันทีม่กีารก�าหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 20 11 32 0.2 - 0.5
เงินลงทุนชั่วคราว
- เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝาก       
 ที่มีอายุเกิน 3 เดือน 947 1 - 948 1.0 - 2.0
- หลักทรัพย์ในความต้องการ       
 ของตลาด 203 - 145 348 1.38 - 1.8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 193 193 -

1,151 21 349 1,521
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 155 155 -

- - 155 155

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 52 8 61 0.10 - 0.50
เงินลงทุนชั่วคราว
- เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝาก       
 ที่มีอายุเกิน 3 เดือน 1,094 11 - 1,105 1.15 - 1.90
- หลักทรัพย์ในความต้องการ       
 ของตลาด - - 113 113 -
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 182 182 -

1,095 63 303 1,461
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 184 184 -

- - 184 184
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 11 10 22 0.2 - 0.5

เงินลงทุนชั่วคราว

- เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝาก       
 ที่มีอายุเกิน 3 เดือน 947 1 - 948 1.0 - 2.0

- หลักทรัพย์ในความต้องการ       
 ของตลาด 203 - 145 348 1.38 - 1.8

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 148 148 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
 เกี่ยวข้องกัน 122 - - 122 6.88 - 7.13

1,273 12 303 1,588

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 92 92 -

- - 92 92
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม
อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 29 4 34 0.10 - 0.50

เงินลงทุนชั่วคราว

- เงินฝากประจ�าและบัตรเงินฝาก       
 ที่มีอายุเกิน 3 เดือน 1,094 11 - 1,105 1.15 - 1.90

- หลักทรัพย์ในความต้องการ       
 ของตลาด - - 113 113 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 143 143 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
 เกี่ยวข้องกัน 31 - - 31 7.13

1,126 40 260 1,426

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 105 105 -

- - 105 105
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัท

พิจารณาท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้

เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

สกุลเงิน จำานวนท่ีซ้ือ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

ของจำานวนที่ซื้อ
วันครบกำาหนดตามสัญญา

(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 32.32 - 32.53 กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2562

29.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน

งบแสดงฐานะการเงิน

30. การบริหารจัดการทุน
วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทนุทีส่�าคัญของกลุม่บริษัท คอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุ ทีเ่หมาะสมเพือ่สนับสนุนการด�าเนิน

ธุรกจิของกลุม่บริษทั และเสริมสร้างมูลค่าการถอืหุน้ให้กับผูถ้อืหุน้ โดย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 กลุม่บริษทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิ

ต่อทุนเท่ากับ 0.12:1 (2561: 0.12:1) และเฉพาะของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.08:1 (2561: 0.08:1)

31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019124
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