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ประธานกรรมการ

รายงานจากประธานกรรมการ

ธุรกจิผลติอาหารสตัว์ มกีารพฒันาด้านคณุภาพอย่างเหน็ได้ชดัเจน อนัเป็นผลกระทบจากกระแสโลกในการจดัระบบการสรรหา 

คัดเลือกวัตถุดิบ ที่มีแหล่งต้นทางด�าเนินการอย่างถูกต้อง สามารถพิสูจน์ยืนยันคุณภาพเป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมายสากล 

วัตถุดิบหลักอย่างเช่น ข้าวโพด และ ปลาป่น ภาครัฐมีมาตรการควบคุมเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม 

ในขณะทีว่ตัถดุบิดงักล่าว เร่ิมมจี�ากดั จากสภาวะวิกฤตภยัธรรมชาติรุนแรง โรคระบาด และการแข่งขัน เป็นปัจจยัเสีย่งทีเ่กดิข้ึน 

ผู้บริหารยอมรับว่า มีผลกระทบต่อต้นทุนการด�าเนินการ 

การด�าเนินการของบริษัท จึงต้องเพิ่มความใส่ใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด ต้องสนับสนุน ช่วยเกษตรกร

และลกูค้าแก้ปัญหา ให้สามารถประคองธรุกิจต่อไปได้ ด้วยตระหนักดว่ีา การด�ารงอยูร่อดได้ด ีสนิค้าต้องมคีณุภาพดจีริง การพฒันา

ผลิตภัณฑ์ในฟาร์มทดลองจะเป็นสิ่งแสดงความม่ันใจ ก่อนผลิต ส่งมอบให้ลูกค้าใช้ เพราะผู้บริโภคสุดท้ายก็คือเราทุกคน  

หลกัประกนัคณุภาพวัดได้จาก การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO; GMP/HACCP มาตรฐานสิง่แวดล้อมและการ

อนุรักษ์พลังงาน อันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งบริษัทรักษาและปฏิบัติ

ผลประกอบการของบริษทัในปี 2558 มยีอดรายได้รวม 3,506 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 329 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.58 

โดยรายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายอาหารสัตว์ลดลง และบริษัทมีก�าไรสุทธิรวม 150 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  

30 ล้านบาท คิดเป็นก�าไรสุทธิ 0.16 บาทต่อหุ้น 

ส�าหรับแนวโน้มปี 2559 คาดว่าสภาวะเศรษฐกจิของไทยยงัคงชะลอตวั มาตรการต่างๆ ของภาครัฐทีอ่อกมากระตุน้ทัง้ระยะสัน้

และระยะยาว การเร่งการใช้จ่ายเงินภายใต้งบประมาณโครงการลงทนุต่างๆ ของรัฐบาล อาจจะช่วยท�าให้อปุสงค์ภายในประเทศ

ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

คณะผู้บริหารบริษัท ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ร่วมมือ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตใน

กจิกรรมทีภ่าครัฐจัดข้ึน เลอืกทางทีเ่หน็ว่ามคีวามเสีย่งน้อยทีส่ดุ จงึต้องส�ารองเงนิทนุไว้เพยีงพอ ไม่ด่วนลงทนุในสิง่ทีไ่ม่ชัดเจน 

บทเรียนความสูญเสียจากการหวังผลอนาคตที่เกินตัวเป็นประสบการณ์ในอดีตที่ทุกท่านได้เห็นแล้ว การค�านึงถึง ผลประโยชน์ 

ความมั่นคงของธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นนโยบายหลักที่ยึดถือตลอดมา จึงได้รับการยอมรับ สนับสนุน

จากภาครัฐ สถาบนัการเงนิ เกษตรกร ลกูค้า และพนักงานทกุท่าน ร่วมคดิ สร้างสรรค์ พฒันาระบบงาน ใช้เทคโนโลยมีาตรฐานสากล 

ให้ได้สนิค้าด ีมคีณุภาพสมความไว้วางใจ รวมถงึการมส่ีวนร่วมรับผดิชอบต่อสงัคมในหลายกจิกรรมทีบ่ริษทัด�าเนินมาต่อเน่ือง

ยาวนานอย่างจริงจัง คุ้มค่า สมประโยชน์ต่อชุมชน ประชาสังคม และประเทศชาติ

รายงานประจำาปี 25582 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่

อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัท

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดย 1 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี

ฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย โดยสรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน ประจ�าปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีความเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงินดงักล่าว มกีารเปิดเผยข้อมลูทางการเงินครบถ้วนตามทีค่วรในสาระ

ส�าคัญและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. พจิารณาสอบทานงานระบบการควบคุมภายใน เพือ่รายงานและตดิตามผลการตรวจสอบ รวมทัง้ประเมนิความเพยีงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาสอบทานให้บรษิัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลทางการด�าเนินงานและสอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าท�ารายการของบริษทัมคีวามสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อครบถ้วน

5. พจิารณาคัดเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีประจ�าปี 2559 เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน 

ความเป็นอสิระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้วจงึเหน็สมควรเสนอแต่งตัง้ นางสาวกรองแก้ว ลมิป์กติตกุิล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ นายศุภชัย 

ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 ในนามบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจ�าปี 2559 เน่ืองจากเหน็ว่า มมีาตรฐานในการท�างานทีด่ ีมคีวามเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และได้ปฏิบติัหน้าที่

เป็นอย่างดตีลอดมา ให้ค�าแนะน�าและให้ค�าปรึกษาเกีย่วกบัมาตรฐานบญัชีทีอ่อกมาใหม่ได้ด ีมคีวามละเอยีดชัดเจน 

และค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2559 เท่ากับอัตราของปี 2558 รวมทั้งส�านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่

เสนอข้างต้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรือมส่ีวนได้เสยีกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว 

จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาเป็นไป

ภายใต้ระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม รายงานทางการเงนิมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ 

อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการ

พัฒนา ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำาปี 2558 3บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 

จ�านวน 20 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 929.07 ล้านบาท และทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้วจ�านวน 

922.18 ล้านบาท โดยกลุ่มลีละศิธร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2533 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537 โดยมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์

แห่งแรกต้ังอยูท่ีอ่�าเภอเมอืง จงัหวัดนครปฐม ต่อมาในปี 2531 และ 2533 ได้สร้างโรงงานผลติอาหารสตัว์แห่งทีส่องและไซโลอบพชื 

ซึง่ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอเมอืง จงัหวัดสระบรีุ ในนามบริษัท ลพีฒันาอาหารสตัว์ จ�ากดั และบริษทั ลพีฒันาไซโล จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย 

ถือหุ้นโดยบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 95 และ 99.50 ตามล�าดับ และได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนทั้งสองบริษัท และอีก 4 ปีต่อมา คือ ในปี 2537 บริษัทได้เปิดขยายธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่และโรงฟักลูกไก่เพื่อผลิต

ลูกไก่เนื้อออกสู่ตลาดโดยได้รับส่งเสริมการลงทุนเช่นเดียวกัน โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่อ�าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เน่ืองจากโรงงานอาหารสตัว์แห่งแรกทีจ่งัหวัดนครปฐมมข้ีอจ�ากดัในพืน้ทีท่ีจ่ะขยายโรงงาน อกีทัง้เป็นทีด่นิทีเ่ช่าจากบคุคล

ภายนอกด้วย จึงได้ปิดโรงงานแห่งแรกทีจ่งัหวัดนครปฐมในปี 2539 และได้ขอส่งเสริมการลงทนุโรงงานผลติอาหารสตัว์บกแห่งใหม่

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

โรงงานเดยีวกนักบัโรงงานอาหารสตัว์บกทีอ่�าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ และอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรีุ ในนามบริษทั ลพีฒันา

ผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด ตามล�าดับ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในปีที่ผ่านมา

โรงงานผลติอาหารสตัว์ทีม่อียูท่ัง้สีแ่ห่งในปัจจบุนั มกี�าลงัการผลติอาหารสตัว์รวม 492,000 ตนัต่อปี โดยมกีารผลติจริงประมาณ

ร้อยละ 45 ของก�าลงัการผลติทีม่อียู ่และได้มกีารจดัตัง้บริษทั ลพีฒันาเกษตรมัน่คง จ�ากดั ในปี 2547 โดยปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีน

และช�าระแล้ว จ�านวน 150 ล้านบาท ประกอบธุรกิจไซโลอบพืชและจ�าหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเมื่อได้รวมไซโลที่มีอยู่เดิม

ซึ่งมีความจุ 25,000 ตัน แล้ว ปัจจุบันจะมีความจุได้ถึง 38,500 ตัน ที่สามารถรองรับการอบพืชและเก็บเมล็ดพืชได้ตลอดปี 

และในปี 2555 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจในฟาร์มทดลองสัตว์น�้า ในด้านงานวิจัย

และพัฒนาอาหารสัตว์น�้า ทั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการรักษาและพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์น�้าให้ดียิ่งขึ้น และมี

มาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

รายงานประจำาปี 25584 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



บริษัทได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว์ (Good Manufacturing 

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

Critical Control Point) ซึง่เป็นการยืนยนัถึงกระบวนการผลติทีม่คีณุภาพ ถกูสขุลกัษณะ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและได้มาตรฐาน

สากล รวมทัง้ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 ทัง้ระบบ โดยสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ของโรงงานเพชรบรีุ 

และสระบุรี ซึ่งแสดงถึงบริษัทได้มีการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการจัดการสุขลักษณะที่ดี 

ที่สะท้อนถึงคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานสากล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เนื่องจากสัตว์ที่กินอาหารสัตว์

ทีผ่ลติจากบริษัท ในท้ายทีส่ดุก็จะเป็นอาหารส�าหรับประชาชนบริโภคทีม่คุีณภาพและความปลอดภยั นอกจากน้ีบริษทัยงัมคีวาม

ห่วงใยและตระหนักยิง่ในการรักษาสิง่แวดล้อมทีม่ต่ีอชุมชนและสงัคม เช่น ผลกระทบทีเ่กิดจากน�า้ทิง้ ฝุน่ และมลพษิทางอากาศ

รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ 

ISO 14001 : 2004 และระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001 เพือ่การอนุรักษ์พลงังาน จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

ทั้งสองโรงงาน

กลุ่มบริษัทลีพัฒนา ด�าเนินธุรกิจการใน 4 ส่วนงานหลัก คือ (1) ผลิตอาหารสัตว์ (2) อบพืชกิจการไซโลและจ�าหน่าย

วตัถุดบิอาหารสตัว์ (3) ฟาร์มทดลอง และ (4) ฟาร์มเพาะพนัธ์ุไม้ โดยยอดขาย ก�าไรจากการด�าเนินงานและสนิทรัพย์เกือบทัง้หมด

ของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา เกี่ยวเนื่องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยประกอบด้วยบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

- บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ด�าเนินธุรกิจด้านการผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ส�าเร็จรูปส�าหรับสัตว์บกและสัตว์น�้า ชนิดเม็ด ชนิดผง และหัวอาหาร ได้แก่ อาหารสุกร ไก่ เป็ด วัว ปลา และกุ้ง 

เป็นต้น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ล”ี “วนิ” “แมกซ์” และ “โปรเกรด” โดยมโีรงงานตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัเพชรบรีุ นอกจากน้ี 

ยงัด�าเนินธุรกจิด้านฟาร์มเลีย้งสตัว์ทีอ่�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุและการผลติลกูไก่เน้ือ โดยมฟีาร์มพ่อแม่พนัธ์ุไก่เน้ือ 

และโรงฟักลูกไก่เนื้อที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่เนื่องจากภาวะการณ์ไข้หวัดนกที่เกิดขึ้น บริษัทจึงได้หยุดด�าเนินกิจการ

โรงฟักลูกไก่เนื้อเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 และปัจจุบันได้เปลี่ยนมาด�าเนินกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์

ไม้ยางพารา 

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

เดียวกับบริษัทใหญ่ ได้แก่ อาหารสุกร ไก่ เป็ด วัว ปลา และกุ้ง เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ลี” “วิน”  

“แมกซ์” และ “โปรเกรด” รวมทัง้อาหารสตัว์เลีย้ง เช่น อาหารสนัุข เป็นต้น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “PETTO” โดย

มโีรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี 

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

- บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัดเป็นบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจให้เช่าโรงเรือน 

- บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมถือหุ้นร้อยละ 44.50 ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภท

นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า และได้รับใบอนุญาตเข้าเป็นสมาชิกตลาดประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าเลขที่ 12 จาก

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

รายงานประจำาปี 2558 5บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา มีการแบ่งตามพื้นที่การขายแยกตามภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้เกิด

ประหยัดต้นทุนการขนส่ง ดังนี้คือ โรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นการขายในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และทุกจังหวัดในภาคใต้

ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไป ส่วนโรงงานที่จังหวัดสระบุรี เน้นการขายในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคตะวันออก

1. โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา ในปี 2556 - 2558 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายได้จากการขาย ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป* บริษัทและบริษัทย่อย 3,935 99.62 3,761 99.50 3,442 99.45

พันธุ์สัตว์ / พืชเกษตร บริษัท 15 0.38 19 0.50 19 0.55

รวม 3,950 100 3,780 100 3,461 100

หมายเหตุ : รายได้จากการขายอาหารสัตว์ส�าเร็จรูปในปี 2558 มาจากปริมาณการขายอาหารสัตว์บกและสัตว์น�้าในอัตราส่วนร้อยละ 51 

และร้อยละ 49 ตามล�าดับ

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
2.1 ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยตรง และตัวแทนขาย โดยบริษัทได้

จ�าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามล�าดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่จัดจ�าหน่าย

มากที่สุดจะเป็นอาหารสุกร โดยเกษตรกรจะเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่และมีมาตรฐาน มีก�าลังซื้อที่เพียงพอ สม�่าเสมอและ

จะน�าอาหารสัตว์ไปใช้เท่านั้นไม่ได้น�าไปขายต่อ ส่วนตัวแทนขายมีเขตพื้นที่ขายที่แน่นอนและมีความสามารถในการเปิด

และบริหารตัวแทนย่อยในเขตพื้นที่ หรือมีการจัดต้ังทีมขายภายนอกร้านค้าของตัวแทน มีความพร้อมด้านการเงินและ 

มคีวามเข้าใจในเง่ือนไขการขายต่างๆ ของการเป็นตวัแทน ลกูค้าในอตุสาหกรรมน้ีมกัให้ความส�าคญัต่อคณุภาพของผลติภณัฑ์ 

บริษัทจงึมุ่งเน้นการผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์อาหารสตัว์ทีม่คีณุภาพเพือ่ให้ประโยชน์สงูสดุต่อเกษตรผูเ้ลีย้ง สร้างความ

พึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและตัวแทนขายและด้วยความน่าเชื่อถือในคุณภาพของ

ผลติภัณฑ์ ท�าให้ปัจจบุนับริษทัมลีกูค้าทัง้หมดมากกว่า 600 ราย ซ่ึงเป็นทัง้ลกูค้าเดมิและรายใหม่ ลกูค้าทีนั่บว่าเป็นลกูค้า

รายใหญ่ 10 รายแรกใน ปีที่ผ่านมาคิดเป็นประมาณ 25% ของยอดขายทั้งหมดเท่านั้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานประจำาปี 25586 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



2.2 กลยุทธ์การแข่งขัน

 จากการที่บริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจมานานกว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และได้รับการยอมรับในตลาดจากลูกค้า 

ผ่านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบเพื่อเพิ่มคุณภาพของสูตรอาหาร สร้างความแตกต่างในสินค้า ตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า 

(Customized product) ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่ง หากสภาพตลาดมีความต้องการใช้อาหารสัตว์มากขึ้น บริษัทยังมีก�าลัง

การผลิตที่รองรับระบบการผลิตซึ่งมีปริมาณมากๆ ได้ (Mass Production) นอกจากนี้บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับลูกค้า ได้แก่ การจัดสัมมนาวิชาการและก�าหนดเงินรางวัลตามเป้าหมายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า และมีการบริหาร 

สต๊อควตัถดุบิเพือ่ลดปัญหาจากความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ นอกจากนีม้กีารวจิยัจดัหาวตัถุดบิทดแทนทีไ่ม่ลดคณุภาพ

ของสินค้าในช่วงเวลาที่วัตถุดิบบางรายการอาจมีราคาสูงเนื่องจากขาดแคลน

2.3 นโยบายราคา

 เนือ่งจากอาหารสตัว์เป็นสนิค้าทีค่วบคมุราคาโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผูก้�าหนดเพดานราคาขายกลาง

ตามประกาศของแต่ละบริษทั แต่อย่างไรกต็าม ราคาซ้ือขายจริงผูผ้ลติสามารถจะเปลีย่นแปลงได้ตามต้นทนุการผลติและ

การแข่งขันอื่นๆ เช่น การส่งเสริมการขายแต่ต้องไม่สูงกว่าราคากลางดังกล่าว บริษัทสามารถเสนอราคาที่เหมาะสม 

แก่ลูกคา้โดยการบรหิารราคาตน้ทุนวัตถุดิบที่มีประสิทธภิาพ ได้แก่ การจัดหาและจัดเก็บรกัษาวตัถดุบิที่มรีาคาเหมาะสม

ตามฤดกูาลในการผลติ โดยส่วนใหญ่ได้แก่ กากถัว่เหลอืง ปลาป่นและข้าวโพด และมกีารวจิยัจดัหาวัตถุดบิอืน่ๆ ทดแทน

โดยไม่ลดคุณภาพของสารอาหารเพื่อให้สามารถแข่งขันการตัดราคากับคู่แข่งได้

2.4 ภาวะการแข่งขัน

การแข่งขันในตลาดธุรกิจอาหารสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 ตลาดใหญ่ๆ คือ

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

ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

2. ตลาดแบบประกนัราคา (Contract Farming) คอื การขายอาหารสตัว์ให้กบัลกูค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการในการเลีย้งสตัว์ 

โดยมีเงื่อนไขในการรับประกันราคาขายพันธุ์สัตว์มีชีวิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยลูกค้าจะต้องมีฟาร์มเป็นของ

ตนเอง นอกจากอาหารสัตว์แล้วยังมีการจัดหาพันธุ์สัตว์ เช่น ลูกสุกรและลูกไก่ให้เกษตรกร ตลอดจนการบริหาร 

จัดการด้านฟาร์มที่ทันสมัยให้แก่ลูกค้าที่เข้าโครงการ

 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยภาพรวม มีความสามารถในการท�าก�าไรอยู่ในระดับปานกลางและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 

ปีละไม่มากนัก และมคีวามผนัผวนของความต้องการบ้างในบางปี หากการส่งออกเน้ือสตัว์ได้รับผลกระทบจากการส่งออก 

อย่างไรกต็ามอตุสาหกรรมน้ียงัมคีวามผนัผวนน้อยกว่าสนิค้าเกษตรแปรรูปประเภทอืน่ เน่ืองจากเป็นการขายภายในประเทศ 

ไม่เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากต่างประเทศ
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  ตามข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์จดทะเบียนอยู่กับสมาคมจ�านวน 52 ราย คิด

เป็นส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 90 % โดยโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่จะเน้นการผลิตอาหารสุกร ไก่เนือ้ ไก่ไข่ และ

อาหารสัตว์น�้า ขณะที่โรงงานขนาดเล็กมักจะผลิตอาหารสัตว์เฉพาะอย่าง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กการแข่งขันจึง

ค่อนข้างรุนแรงมกีารตดัราคา โดยเฉพาะจากคู่แข่งทีม่กีารผลติแบบครบวงจรจะได้เปรียบทางด้านการประหยดัจากขนาด 

(Economies of scale) เนื่องจากสามารถป้อนผลิตภัณฑ์ให้กับฟาร์มของตนเอง รวมถึงฟาร์ม ของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้า

สมาชิก

 บริษัท และบริษัทย่อย มียอดขายอาหารสัตว์เกือบทั้งหมดอยู่ในตลาดอิสระ และเป็นการขายเฉพาะภายในประเทศ ทั้งนี้

เมือ่เทยีบกบัปริมาณความต้องการอาหารสตัว์ทัง้ประเทศประมาณ 17.93 ล้านตนัต่อปี บริษทัคาดว่าปรมิาณความต้องการ

ดังกล่าวจะเป็นอาหารสัตว์ที่มาจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ประมาณ 80% และเกษตรกรผสมอาหารเองประมาณ 20%  

ในส่วนทีม่าจากโรงงานผลติอาหารสตัว์แยกเป็นทีอ่ยูใ่นส่วนของตลาดอสิระประมาณ 45% และตลาดทีอ่ยูใ่นโครงการเลีย้งสตัว์

ของผูป้ระกอบการผลติแบบครบวงจร (Integrated business line) อกี 55% ทัง้นีบ้ริษทัมส่ีวนแบ่งเฉพาะในตลาดอาหารสตัว์

อสิระคดิเป็นประมาณ 5% ทางบริษทัคาดว่ามส่ีวนแบ่งตลาดทีอ่ยูใ่น 10 อนัดบัของผูผ้ลติอาหารสตัว์ในตลาดอสิระ ซึง่เป็น 

รายใหญ่ๆ ของประเทศ (คาดการณ์โดยฝ่ายบริหารของบริษัท และค�านวณจากอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้ารวมกัน)

 ส�าหรับการแข่งขันกบับริษทัทีม่ธีรุกจิเกีย่วกบัการเกษตรแบบครบวงจร กบัการมุง่เน้นธุรกจิอาหารสตัว์เพยีงอย่างเดยีวนัน้ 

จะเป็นการแข่งขันทั้งทางด้านบวกและลบของทั้งสองแบบ เช่น หากธุรกิจแบบครบวงจรประสบปัญหากับสภาวะการเลี้ยง

และราคาตกต�า่ของสตัว์บางชนิดเพือ่จ�าหน่าย จะส่งผลให้ธุรกจิแบบครบวงจรน้ันประสบปัญหาส�าหรับการขายสตัว์ชนดิน้ันๆ 

ทัง้หมด แต่หากการเลีย้งและราคาของสตัว์ชนิดน้ันๆ ด ี ธรุกิจกจ็ะประสบความส�าเร็จในการขายอย่างมากในธรุกจิทีส่่งผล

โดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ส่วนด้านธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นธุรกิจอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียวนั้น สามารถปรับเปลี่ยน

ธุรกิจไปตามสภาวการณ์ได้ เช่น เม่ืออาหารสตัว์บางประเภทมแีนวโน้มการใช้และก�าไรมากกว่ากอ็าจจะหนัไปมุง่เน้นอาหารสตัว์

ประเภทน้ันๆ มากข้ึน เป็นต้น ซึง่จะไม่เกดิความเสีย่งมากในการด�าเนินธรุกจิ แต่ในทางกลบักนัหากธุรกิจเกีย่วกบัการเกษตร

ทั้งหมดดีธุรกิจที่ไม่ครบวงจรก็จะเติบโตได้น้อยกว่าธุรกิจที่ท�าแบบครบวงจรเช่นกัน

 แนวโน้มในอนาคตส�าหรับการหนัมาท�าธุรกจิเกีย่วกับการเกษตรแบบครบวงจร ของประเภทธุรกิจการเกษตรน้ัน จากการประเมนิ

สถานการณ์ของผู้บริหารของบริษัทคาดการณ์ว่าการที่ธุรกิจเกษตรจะหันมาท�าธุรกิจแบบครบวงจรนั้นยังคงมีจ�านวนน้อย 

เนื่องจากปรับเปลี่ยนการท�าธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร บรษิัทที่ปรับเปลี่ยนจะต้องเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และใช้เงิน

ทุนจ�านวนมาก แต่ส�าหรับธุรกิจการเกษตรในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงเป็น

ข้อจ�ากัดส�าหรับธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กในการขยายธุรกิจการเกษตรเป็นแบบครบวงจรได้
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2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มผลิตภัณฑ์

ตารางเปรียบเทียบประมาณการปริมาณการใช้อาหารสัตว์ภายในประเทศ ส�าหรับปี 2558 และ 2559

ประเภท

อาหารสัตว์

ปริมาณอาหารสัตว์ที่ใช้

ปี 2558 ปี 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

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

ไก่เนื้อ 6,095,520 33.99 6,195,480 33.26 99,960 1.64

ไก่พ่อแม่พันธุ์ 854,784 4.77 868,896 4.66 14,112 1.65

ไก่ไข่เล็กรุ่น 977,383 5.45 1,010,244 5.42 32,861 3.36

ไก่ไข่ให้ไข่ 2,149,600 11.99 2,216,000 11.90 66,400 3.09

ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ 30,400 0.17 31,200 0.17 800 2.63

หมูขุน 4,867,500 27.14 5,256,900 28.22 389,400 8.00

หมูพันธุ์ 920,700 5.13 957,900 5.14 37,200 4.04

เป็ดเนื้อ 264,600 1.48 264,600 1.42 - -

เป็ดพันธุ์ 22,995 0.13 22,995 0.12 - -

เป็ดไข่ 195,000 1.09 214,500 1.15 19,500 10.00

โคนม 620,865 3.46 620,865 3.33 - -

กุ้ง 390,000 2.17 435,000 2.34 45,000 11.54

ปลา 544,000 3.03 533,120 2.86 (10,880) (2.00)

รวม 17,933,347 100.00 18,627,700 100.00 694,353 3.87

 ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2558 หดตัวร้อยละ 4.2 สาเหตุจากด้านการประมงหดตัว เกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัญหา

ภัยแล้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายน 2558 ผลมาจากการยกเลิกสัมปทานประมง 

ในน่านน�้าของประเทศอินโดนีเซีย และการปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการท�าประมงให้ถูกต้อง

และยัง่ยนื ส่วนปัญหาโรคตายด่วน ในกุ้งทะเลเพาะเลีย้งเร่ิมคลีค่ลายลง ท�าให้มปีริมาณผลผลติกุง้ออกสูต่ลาดมากข้ึน ใน

ขณะทีส่าขาปศสุตัว์ ขยายตวัเพิม่ข้ึน เน่ืองจากมรีะบบการผลติทีไ่ด้มาตรฐาน รวมถงึการเฝ้าระวงัและควบคมุโรคระบาดอย่าง

ต่อเน่ือง เป็นปัจจยับวกส่งผลให้ผลผลติปศสุตัว์ทีส่�าคญัเพิม่ข้ึน คาด ปี 2559 จะกลบัมาขยายตวัอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.5 - 3.5 

มาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเกษตรมากขึ้น เช่น โครงการ

ในการแก้ปัญหา IUU Fishing การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร และสถานการณ์ดินฟ้าอากาศที่จะไม่รุนแรง
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ด้านประมง ปี 2558 หดตัวร้อยละ 1.3 

 กุ้ง ผลผลิตโลกที่ 2.18 ล้านตัน ปริมาณผลผลิตของกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงของไทยปี 2558 มีประมาณ 250,000 ตัน ซึ่งเป็น

สัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปี 2557 ที่ 217,438 ตัน มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ประมาณ 15 % ซึ่งทิศทางอุตสาหกรรมกุ้งไทย

จะดข้ึีน ประกอบกบัปีหน้าไทยได้เปรียบทางขีดความสามารถในการแข่งขัน เน่ืองจากประเทศเพือ่นบ้านประสบปัญหาโรคระบาด 

และสารตกค้าง จงึท�าให้เป็นโอกาสดขีองประเทศไทยทีจ่ะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดคนืกลบัมา ดงัน้ัน ข้อได้เปรียบน้ีสามารถ

สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประเทศคู่ค้า โดยการด�าเนินการในทกุกระบวนการต้องเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและสอดรับกบั

กฎระเบียบของพระราชก�าหนดการประมงปี 2558 ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเลี้ยงกุ้งที่จะต้องควบคุม เขตการเลี้ยงกุ้ง การ

ตรวจสอบย้อนกลบั การใช้แรงงานผดิกฎหมาย และความรับผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม จนเกดิมาตรฐานคณุภาพตามหลกัสากล

 ปัจจัยที่มีผลกระทบ เนื่องจากกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาโรคตายด่วนคลี่คลายลง 

ประกอบกับเกษตรกรมกีารบริหารจดัการฟาร์มทีด่ ีในส่วนของผลผลติจากประมงน�า้จดืมแีนวโน้มลดลง เน่ืองจากปัญหาภยัแล้ง

ที่เกิดข้ึนในแหล่งผลิตส�าคัญ โดยราคากุ้งขาวแวนนาไมที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยลดลง เน่ืองจากผลผลิตกุ้งของไทยและ

ประเทศคูแ่ข่งขัน เช่น อนิโดนีเซยี อนิเดยี เอกวาดอร์ และเวียดนาม มปีริมาณมากข้ึน ท�าให้การแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง เป็นผล

ให้ราคากุ้งในตลาดโลกลดลง และท�าให้ราคาภายในประเทศลดลงตามไปด้วย

 ปลานิล ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ผลผลิตรวมของปลานิลภายในประเทศอยู่ที่ 179,616 ตัน มีสัดส่วนลดลงมา 4.9% 

เน่ืองจากปัญหาภยัแล้ง ท�าให้ระบบชลประทานทีจ่ะน�ามาใช้ในระหว่างการเลีย้งน้ันขาดแคลน รวมไปถงึภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั 

เป็นปัจจัยท�าให้ปลามีโอกาสป่วยและตายได้มากขึ้น ส่วนผลผลิตปลานิลโลก อยู่ที่ 5.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7% เป็นผลผลิต

จากการเพาะเลี้ยง 4.82 ล้านตัน และจากการจับ 0.65 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตอยู่ในกลุ่มประเทศโซนเอเชียถึง 3.23 ล้านตัน 

คิดเป็น 59% ของผลผลิตปลานิลโลก 

ปี 2559 ด้านประมง คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 ปี 2559 ผลผลิตกุ้งไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะสวนทางกับผลผลิตกุ้งของประเทศคู่แข่งขันที่มีแนวโน้มลดลง เวียดนาม

ผลผลิตกุ้งในปี 2558 คาดจะมีปริมาณ 2.1 แสนตัน ลดลง 30% อินเดีย คาดผลผลิตปี 2558 จะมีปริมาณ 3.8 แสนตัน 

ลดลง 10% จีนคาดผลผลิตกุ้งลดลง 3.5 แสนตันลดลง 13% อินโดนีเซีย มีปัญหาเรื่องโรคขี้ขาว กุ้งโตช้า (Slow Growth) 

ส่งผลผลิตกุ้งที่ลดลง

 คาดว่าปริมาณผลผลติกุง้ไทยปี 2559 ไว้ที ่300,000 ตนั แบ่งเป็นการผลติกุง้ขาวแวนนาไม 288,000 ตนั กุง้กลุาด�า 12,000 ตัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เนื่องจากสถานการณ์ด้านโรค EMS ดีขึ้น เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง มีการปรับตัวและเข้าใจว่าท�าอย่างไรให้

สามารถเลี้ยงกุ้งให้รอดในภาวะปัจจุบัน และได้มีการเสนอแนวทางการส่งเสริมการน�าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพ เพื่อ

ผลิตลูกกุ้งทนโรค การเร่งด�าเนินการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทาน พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีในการ

ผลิตกุ้งทะเลของไทย เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประเทศคู่ค้า โดยภาครัฐมีการเพิ่มการก�ากับดูแลคุณภาพพ่อแม่พันธุ ์

ส่งเสริมการใช้ลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพ ที่ผ่านการตรวจคัดกรองโรคกุ้งทะเล ส่งเสริมให้ใช้จุลินทรีย์ ปม.1 เพิ่มความเข้มงวด

ในการก�ากับดูแลการออกใบเคลื่อนย้ายกุ้งและลูกกุ้งให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว สนับสนุนเกษตรกรให้รวมกลุ่มในรูป

แบบสหกรณ์เพื่อเพิ่มอ�านาจในการต่อรองราคา หาช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลผลิต ก�ากับดูแลเกษตรกรให้ปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของประเทศคู่ค้า ผลักดันให้เกิดการท�าตลาดที่มั่นคง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร

กลับมาเลี้ยงกุ้งได้อย่างปกติ
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 ด้านปลานิล ผลผลติในปี 2559 มแีนวโน้มสงูข้ึน เนือ่งจากสภาพอากาศในปีน้ีไม่แปรปรวนรุนแรงเท่าปี 2558 ท�าให้เกษตรกร

ควบคุมสภาพการเลี้ยงได้ดีข้ึน นอกจากน้ีเกษตรกรมีต้นทุนด้านค่าเช้ือเพลิงและพลังงานที่ต�า่ลง อันเน่ืองมาจากปัจจัย

เรื่องราคาน�้ามันมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับที่ต�่า อีกทั้งทางภาครัฐได้ออกมาตรการที่ช่วยส่งเสริมด้านการเลี้ยง เช่น จัด

ท�าโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการเพาะเลีย้งปลานิลครบวงจรปี 2558-2560 เพือ่เพิม่ผลผลติต่อไร่ ลดต้นทนุการเลีย้ง และ

ส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น และโครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมปลานิล 4 ภาค ให้

กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

ด้านปศุสัตว์ ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.2

 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากระบบฟาร์มส่วนใหญ่มีมาตรฐาน มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดที่ดี ประกอบกับ

ความต้องการของตลาดยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ท�าให้การผลิตสินค้าปศุสัตว์ ทั้งไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ โคเนื้อ และน�้านม

ดิบ มีปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ด้านราคา สินค้าปศุสัตว์ที่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ได้แก่ โคเนื้อ และน�้านมดิบ เนื่องจาก

ผลผลติโคเน้ือยงัไม่เพยีงพอกบัความต้องการบริโภค ท�าให้ราคาสงูข้ึน ส่วนน�า้นมดบิมรีาคาสงูข้ึนจากการปรับราคากลาง

รับซือ้น�า้นมดบิเพิม่ข้ึน และการปรับตัวตามคณุภาพน�า้นมดบิทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ด ีส่วนสนิค้าปศสุตัว์ทีม่รีาคาเฉลีย่ลดลง ได้แก่ 

ไก่เนื้อ สุกร และไข่ไก่ เนื่องจากการขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นท�าให้มีปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นมาก 

 สกุร ปี 2557-2558 การผลติสกุรของไทยเพิม่ข้ึนในอตัราร้อยละ 2.26 ต่อปี ในปี 2558 มปีริมาณการผลติสกุร 13.30 ล้านตัว 

เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 3.74 เนื่องจากราคาสุกรปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์ที่จูงใจ ท�าให้ผู้เลี้ยงรายใหญ่และ

รายกลางขยายการผลิตเพิ่มข้ึน ถึงแม้จะมีปัญหาเร่ืองโรคสุกรเพิ่มขึ้น แต่เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถปรับปรุงด้านการ

จัดการฟาร์มและควบคุมโรคได้ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรที่มีศักยภาพขยายการผลิตเพิ่มขึ้น

 ไข่ไก่ ปี 2557-2558 ปริมาณการผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี ตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ไข่ไก่มรีาคาถูกเมือ่เทยีบกบัอาหารโปรตนีชนิดอืน่และสามารถปรุงอาหารได้ง่าย ประกอบกบัภาครัฐและภาคเอกชนมกีาร

รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่เพือ่กระตุน้การบริโภคไข่ไก่ให้เพิม่ข้ึน โดยในปี 2558 มปีริมาณการผลติไข่ไก่ 12,400 ล้านฟอง 

เพิ่มขึ้นจากปี 2257 ร้อยละ 5.93 เนื่องจากราคาไข่ไก่ในปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรขยาย

การเลีย้งเพิม่ข้ึน ถงึแม้จะมกีารปลดไก่ยนืกรงเร็วข้ึน แต่การทดแทนไก่สาวกเ็พิม่ข้ึนเช่นกนั ส่งผลให้ภาพรวมผลผลติไข่ไก่ 

เพิ่มขึ้น 

 ไก่เน้ือ ปี 2557-2558 มปีริมาณผลผลติไก่เน้ือเพิม่ข้ึนในอตัราร้อยละ 7.13 ต่อปี โดยในปี 2558 มกีารผลติไก่เน้ือ 1,310.58 ล้านตวั 

หรือ 1.80 ล้านตัน เพิม่ข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 8.35 เน่ืองจากผูป้ระกอบการขยายการเลีย้งตามความต้องการส่งออกทีเ่พิม่ข้ึน 

และความต้องการบริโภคภายในประเทศทีม่อีย่างต่อเน่ือง เพราะการผลติไก่เน้ือของไทยมกีารจดัการฟาร์มทีไ่ด้มาตรฐาน 

มีระบบการผลิตที่ปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและจากราคาเนื้อไก่ที่ต�่ากว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น

 น�า้นมดบิ การผลติมปีริมาณเพิม่ข้ึนเน่ืองจากปริมาณโครีดนมเพิม่ข้ึนจากการน�าโคสาวทดแทนโครีดนมทีป่ลดออกจ�าหน่าย

และการส่งออกโคนมไปประเทศเวียดนามเร่ิมชะลอตวัลงต้ังแต่ช่วงปี 2557 ร่วมกบัมาตรการ เพิม่ราคารับซือ้น�า้นมดบิจงูใจ

ให้เกษตรกรเก็บรักษาแม่โครีดนม ร่วมกับเกษตรกรมีการปรับการเลี้ยงเป็นฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ และพัฒนา

ระบบการเลี้ยง มีการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นระบบมาตรฐานฟาร์มที่ดีและมีประสิทธิภาพในการเลี้ยง ท�าให้ภาพรวม

การผลิตน�้านมดิบเพิ่มขึ้น ร่วมกับน�้านมมีคุณภาพดีด้วย
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 โคเนื้อ ปี 2557-2558 การผลิตโคเนื้อของไทยลดลงในอัตราร้อยละ 2.55 ต่อปี ส�าหรับปี 2558 มีปริมาณการผลิต โคเนื้อ 

0.98 ล้านตัว เพิ่มข้ึนจากปี 2557 ซึ่งมีปริมาณการผลิต 0.975 ล้านตัว ร้อยละ 0.63 เน่ืองจากราคาโคเน้ือที่สูงข้ึน 

ในปี 2556-2557 ประกอบกับมีความต้องการจากของตลาดภายในประเทศ โดยตลาดยังคงนิยมบริโภคเนื้อโคแบบชายู

หรือป้ิงย่างและความต้องการของประเทศเพือ่นบ้าน ร่วมกับการส่งเสริมการเลีย้งของภาครัฐ ท�าให้มเีกษตรกรเลีย้งโคเน้ือ

เพิ่มขึ้น

ปี 2559 ด้านปศุสัตว์ คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 คาดว่าจะขยายตัว 1.5-2.5% โดยปริมาณการผลิตสินค้า สุกร ไข่ไก่ ไก่เนื้อ โคเนื้อ และน�้านมดิบ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากการพัฒนาการเลี้ยง การจัดการฟาร์ม การดูแลควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความต้องการสินค้า

ปศสุตัว์ของตลาดในประเทศ และต่างประเทศมแีนวโน้มเพิม่ข้ึน จากความเช่ือมัน่ในมาตรฐานการผลติสนิค้าปศสุตัว์ของไทย

 การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวจากความต้องการบริโภคของตลาดต่างประเทศยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากประเทศคู่ค้ามีความเช่ือม่ันในคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ไทย รวมถึงการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท�าให้มี

โอกาสขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์มากข้ึน การส่งออกไก่เน้ือขยายตัวได้ดีทั้งในตลาดญี่ปุ่นและยุโรป การส่งออกเน้ือสุกร

ขยายตัวได้ในตลาดอาเซียนและญี่ปุ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์นม และไข่ไก่ ที่มีโอกาสขยายตัวเพิ่มจากความต้องการบริโภค

ของตลาดอาเซียน การส่งออกโคมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความต้องการของตลาดในประเทศยังมีอยู่มาก

 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

          หน่วย: ร้อยละ

สาขา 2558 2559

ภาคเกษตร (4.2) 2.5 - 3.5

พืช (5.8) 3.0 - 4.0 

ปศุสัตว์ 2.2 1.5 - 2.5 

ประมง (1.3) 1.5 - 2.5

บริการทางการเกษตร (4.0) 1.1 - 2.1

ป่าไม้ 2.8 2.8 - 3.8

 ที่มา: ประมาณการโดยส�านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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2.6 การจัดหาวัตถุดิบที่ส�าคัญที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

 บริษทัในเครือลพัีฒนามุ่งเน้นการด�าเนินงานตามนโยบายด้านคณุภาพ โดยด�าเนินการจดัหาวตัถดุบิทีด่ใีนการผลติอาหารสตัว์ 

เพือ่ให้ได้อาหารสตัว์ทีม่คุีณภาพตอบสนองความต้องการของลกูค้า และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กบัเกษตรกร

ผู้เลี้ยงอย่างยั่งยืน 

 ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 2558 จะเห็นว่าตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวน เศรษฐกิจโลกโดยรวมชะลอตัว 

โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญในทวีปเอเชียอย่างประเทศจีน ส่งผลให้ราคาน�้ามันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลง 

 สถานการณ์วัตถุดบิในปี 2558 มีความผนัผวนจากปัจจยัทัง้ภายในและต่างประเทศ เช่น สถานการณ์การเมอืง นโยบายภาครัฐ

ไม่มกีารแทรกแซงราคาสนิค้าเกษตร กรมประมงจดัระเบยีบอตุสาหกรรมประมงของไทยในการจบัปลาแบบยัง่ยนืและแรงงาน

ถูกต้องตามกฎหมาย และค่าเงนิบาทอ่อนตวัลงจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 5.5 เมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท�าให้วตัถดุบิหลกั

ในกลุม่โปรตีน เช่น ปลาป่น มมีลูค่าปรับตวัสงูข้ึนจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 20.5 รวมถงึกลุม่คาร์โบไฮเดรต เช่นข้าวโพด, 

ผลติภัณฑ์ข้าว และมนัส�าปะหลงั ส่วนกลุม่ผลติภัณฑ์ถัว่เหลอืงและแป้งสาลรีาคาปรับตวัลดลง ประมาณร้อยละ 16, 5 ตามล�าดบั 

ซึ่งเป็นสัดส่วนหลักที่ใช้ในการผลิต ท�าให้มูลค่าวัตถุดิบหลักโดยรวมถือว่าทรงตัว

 ส�าหรับสถานการณ์ในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว ในขณะที่ผลผลิตในกลุ่มธัญพืชและพืชน�้ามันของโลกมี

ปริมาณเพิม่ข้ึน เช่น ข้าวโพด ข้าวสาล ีและผลติภณัฑ์ถ่ัวเหลอืง ประกอบกบัทศิทางราคาน�า้มนัดบิของโลกอ่อนตัวลงจาก

ปี 2558 ส่วนสถานการณ์ปลาป่นโลกมีแนวโน้มผลผลิตลดลงจากปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของโลก และความเข้ม

งวดในการท�าประมงอย่างยัง่ยนื ขณะทีค่วามต้องการของตลาดโลกชะลอตวัเช่นกนั ท�าให้ภาพรวมมลูค่าวตัถุดบิหลกัมแีนวโน้ม

อ่อนตัวลง

 จากสถานการณ์ราคาวัตถดุบิทีม่แีนวโน้มอ่อนตวัลง บรษิทัมกีารวางแผนการจดัซือ้โดยตดิตามสถานการณ์และแนวโน้มตลาด

อย่างใกล้ชิด เพื่อการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ เพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
โครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบหลักประมาณร้อยละ 80 ประกอบด้วย ข้าวโพด กากถั่ว ปลาป่น ร�า และปลายข้าว  

จะมคีวามผนัผวนในด้านราคาค่อนข้างมาก ซึง่ราคาวัตถุดบิจะเปลีย่นแปลงไปตามความต้องการใช้และปริมาณของผลผลติใน

แต่ละช่วงฤดกูาล รวมทัง้ถกูก�าหนดโดยอปุสงค์และอปุทานในตลาดโลก ตลอดจนการเกง็ก�าไรในตลาดซือ้ขายสนิค้าโภคภัณฑ์

ล่วงหน้า และความผนัแปรไปตามสภาวะอากาศทีแ่ปรปรวนหรือจากภัยธรรมชาตทิีท่�าให้ผลผลติไม่เป็นไปตามทีค่คาดหมายไว้ 

เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อยู่เหนือการควบคุม ส่งผลให้มีความเสี่ยงจากราคาต้นทุนวัตถุดิบอาจมีความผันผวน อย่างไรก็ตามบริษัท

สามารถปรับเปลี่ยนราคาขายอาหารสัตว์ ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นได้ โดยการขออนุมัติการปรับขึ้น

ราคาจากกรมการค้าภายใน ทัง้นีอ้าหารสตัว์เป็นสนิค้าทีห่น่วยงานของรัฐควบคมุราคาจ�าหน่าย ท�าให้การขอปรับราคาขายอาจ

ปรับได้ไม่เท่ากับการเพิม่ข้ึนของราคาวัตถดุบิในบางคร้ัง บริษทัได้มกีารวางแผนการจดัซือ้วตัถดุบิอาหารสตัว์ให้มปีระสทิธิภาพ

มากทีส่ดุ เช่น การติดตามสถานการณ์ตลาดวัตถดุบิอย่างใกล้ชิดและการจดัซ้ือวตัถดุบิในช่วงทีผ่ลผลติวตัถดุบิภายในประเทศ 

ออกสู่ตลาดมากและมีราคาต�่า โดยบริษัทจะมีการจัดซื้อและจัดเก็บในปริมาณที่เหมาะสมกับระดับการผลิตเพื่อใช้ในช่วงที่

วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีไซโลที่สามารถเก็บสต๊อคข้าวโพดได้ในปริมาณมากๆ อีกทั้งบริษัทยังสามารถปรับ เปลี่ยน

การใช้วตัถุดบิบางตวัทีม่รีาคาแพง โดยลดปริมาณการใช้น้อยลงได้และหนัไปใช้วตัถดุบิหลกัตวัอืน่ทีม่รีาคาถกูกว่า ประกอบกบั

บริษัทได้มีการหาแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบรายอื่นๆ ในต่างประเทศที่มีต้นทุนต�่ากว่าการซื้อวัตถุดิบในประเทศ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้ของบริษัทมาจากการจ�าหน่ายอาหารสัตว์ภายในประเทศ ในขณะที่วัตถุดิบ เช่น กากถั่วเหลือง และนมผง เป็นต้น 

ซึง่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ คดิเป็นประมาณร้อยละ 35 ของมลูค่าต้นทนุการใช้วัตถดุบิอาหารสตัว์ในการผลติทัง้หมด จงึท�าให้

บริษัทมีความเสี่ยงในด้านของอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากรายได้เป็นเงินบาท ในขณะที่บริษัทมีรายจ่ายบางส่วนต้องจ่ายเป็น 

เงินตราต่างประเทศ (ดอลล่าร์สหรัฐ) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตรา

ต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า ประกอบกบัการตดิตามภาวะการเปลีย่นแปลงของค่าเงนิอย่างสม�า่เสมอ การด�าเนินการดงักล่าว

ช่วยให้บริษทัสามารถควบคุมความเสีย่งในด้านการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นได้และบริษัทมยีอดคงค้างของเจ้าหน้ีเงนิตรา

ต่างประเทศเป็นจ�านวนเงินน้อย จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต�่า และยังท�าให้บริษัท

ทราบต้นทุนการผลิตที่แน่นอน ช่วยให้การก�าหนดราคาขายมีประสิทธิภาพดีขึ้น

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บรษิัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย 

อย่างไรกต็าม เน่ืองจากสนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงินส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมอีตัราดอกเบีย้

คงที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาดปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต�่า อย่างไรก็ตาม บริษัทบริหาร

ความเสี่ยงด้วยมีหน่วยงานที่ติดตามการเคลื่อนไหวของทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มี 

นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการ

ให้สนิเช่ือ นอกจากน้ีการให้สนิเช่ือของบริษทัไม่มกีารกระจกุตวัเนือ่งจากบริษทัมฐีานของลกูค้าทีห่ลากหลายและมอียูจ่�านวนมากราย 

จ�านวนเงินสงูสดุทีบ่ริษทัอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเช่ือคอืมลูค่าตามบญัชีของลกูหน้ีการค้าทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ

 

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 กลุม่ตระกลูลลีะศธิรถอืหุน้ในบริษทัจ�านวน 459,000,000 หุน้ คดิเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 49.77 ของจ�านวนทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงท�าให้กลุ่มลีละศิธรสามารถ

ควบคุมคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการรวมทั้งการลงมติที่ต้อง

ใช้เสยีงส่วนใหญ่จากผูถื้อหุน้ ยกเว้นเร่ืองทีก่ฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัท ก�าหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจมีความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีคะแนนเสียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารและ

การจดัการของบริษทัได้ เน่ืองจากต้องใช้เสยีงกึง่หน่ึงของทนุจดทะเบยีนและเรียกช�าระแล้วทัง้หมดของบริษทั เพือ่เป็นการถ่วงดลุ 

อ�านาจในการบริหารจดัการ บรษิทัจึงไดจ้ดัใหม้ีกรรมการอสิระ 4 คน จากกรรมการทั้งหมดจ�านวน 9 คน อยา่งไรก็ตาม บรษิทั

ได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการเป็นสิ่งส�าคัญ และมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบข้อก�าหนด

ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยค�านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท
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1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000718

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : ช้ัน 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ เลขที ่33/137 ถนนสรุวงศ์ 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

Web Site : http ://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 กรุงเทพ ฯ 10500

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

ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้า 

อัตราการถือหุ้น : 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 : 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 :  ให้เช่าโรงเรือน

อัตราการถือหุ้น : 99.96% ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 0.50 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จ�ากัด 

สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 33/19 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพ ฯ 10500

ประเภทธุรกิจ : นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

อัตราการถือหุ้น : 44.50% ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 100 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10 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 

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 0-2391-4996

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ปัจจุบันยังไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ : ปัจจุบันยังไม่มีภายใต้สัญญาการจัดการ  

2. ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ : ปัจจุบันยังไม่มี
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1. จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว ประกอบด้วย 
 หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน : 929,070,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 929,070,000 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 2558 สรุปได้ดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ ถือหุ้นร้อยละ

1. นายนิพนธ์ ลีละศิธร 222,000,000 24.07

2. นายปรีชา ลีละศิธร 120,000,000 13.01

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

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

5. นายชายชาญ หลูไพบูลย์ 20,940,000 2.27

6. นางกรองพร ตุริยากรณ์ 20,051,687 2.17

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

8. MR.LEE JOO CHEW 13,838,321 1.50

9. นายวศินน์ ผาติกุลเศรษฐ์ 10,365,030 1.12

10. นายปุณณพงษ์ ชุวัสวัตพัทธ์ 8,540,000 0.93

11. อื่นๆ (3,826 ราย) 370,779,423 40.22

รวม 3,836 ราย 922,180,251 100.00

 (หมายเหตุ กลุ่มครอบครัวลีละศิธร ประกอบด้วยล�าดับที่ 1-4 ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 49.77 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 

 โดยมีผู้แทนกลุ่มครอบครัวลีละศิธร คือ นายนิพนธ์ ลีละศิธร )

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทนั้น บริษัทมีผู้ถือหุ้นในส่วนที่เป็น NVDR  

ในสัดส่วนร้อยละ เท่ากับ 3.22 ของทุนช�าระแล้วของบริษัทที่มีเท่ากับ 922,180,251 บาท (มูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 1 บาท) ทั้งนี้ 

ผู้ลงทุนสามารถหาข้อมูลของผู้ถือหุ้นในส่วนของ NVDR ได้จากเว็ปไซต์ www.set.or.th

3. การออกหลักทรัพย์อื่น 
ปัจจุบันยังไม่มี

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
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บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินได้ตามงบก�าไรขาดทนุเฉพาะของบริษทั ทัง้น้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ข้ึนอยูกั่บผลการด�าเนินงาน

ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 

0.12 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 96 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  

(หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 76 ของงบการเงินรวมส่วนทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ) ส�าหรับผลการด�าเนินงานต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม 2558 

ถงึวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และก�าหนดจ่ายในวันที ่23 พฤษภาคม 2559 ส�าหรับปี 2556 และ 2557 จ่ายในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท 

และ 0.17 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายร้อยละ 93 และร้อยละ 96 ของก�าไรของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (หรือคิดเป็น

อัตราร้อยละ 87 และอัตราร้อยละ 86 ของงบการเงินรวมส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท)ตามล�าดับ 

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

1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร กรรมการและประธานกรรมการ

2. นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ 

3. นายการุญ จันทร์มิ่งพร กรรมการ

4. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ กรรมการ

5. รศ.ดร. สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

6. นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7. นายบุศรินทร์  วนาสวัสดิ์  กรรมการและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8. พล.ต.ท. อดิศร  นนทรีย์  กรรมการและกรรมการอิสระ 

9. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร หรือ นายนิพนธ์ ลีละศิธร หรือ นายการุญ 

จันทร์มิ่งพร หรือ นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ หรือ นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน 

ประทับตราส�าคัญของบริษัท 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งด�าเนินการตามมติ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ก�าหนดเป้าหมายและนโยบายการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารน�าไปปฏิบัติ

3. คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

4. คณะกรรมการมอี�านาจทีจ่ะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบคุคลอืน่ใด ปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหน่ึง

แทนคณะกรรมการได้ เช่น คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น โดยในการมอบอ�านาจนั้น

จะต้องอยู่ในภายใต้ขอบเขตแห่งอ�านาจของคณะกรรมการ และก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ�านาจ

ไว้อย่างชัดเจน

5. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมกันทุกคร้ังที่เป็นเร่ืองส�าคัญๆ ซึ่งจะมีผลต่อการด�าเนินงานของบริษัท เช่น  

การขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การกู้ยืม การค�้าประกัน การขยายกิจการ การลงทุนหรือการขายเงินลงทุน

ในกิจการอื่นๆ เป็นต้น

6. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ก่อนน�าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ก�ากับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส

โครงสร้างการจัดการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท มีดังนี้

1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร

 ประธานกรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• มัธยมศึกษาตอนปลาย 

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2527-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 อบพชืไซโลและซ้ือขายวัตถุดบิอาหารสตัว์

ปี 2547-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

2. นายนิพนธ์ ลีละศิธร

 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ / รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด และรักษาการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป /กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• อบรม Directors Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 26

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง 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 นายหน้าซื้อขาย สินค้าเกษตรล่วงหน้า

ปี 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

ปี 2526-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.วอลล์สตรีททาวเวอร์ ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพชืไซโลและซ้ือขายวัตถุดบิอาหารสตัว์

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

รายงานประจำาปี 2558 21บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



3. นายการุญ จันทร์มิ่งพร

 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตและเทคโนโลยีอาหารสัตว์(มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี สาขา Animal Husbandry ประเทศไต้หวัน

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2558 650,500

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2530-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และ บจ.ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จัดการ

บจ. ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและอาหารสัตว์

4. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ

 กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน/บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• อบรม “Director Accreditation Program” (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2527-ปัจจุบัน กรรมการและ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และบจ.ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการและ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บจ. ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพชืไซโลและซ้ือขายวัตถุดบิอาหารสตัว์

รายงานประจำาปี 255822 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



5. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

 ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain1982

• Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France 1975

• Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain1973

• อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1966

• อบรม “Director Accreditation Program” (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2539 - 2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ 

พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

สื่อและสิ่งพิมพ์

2539 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

2549 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) อสงัหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ผลติและจ�าหน่าย อาหารสตัว์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด ขนส่งมวลชน ขนส่งสินค้า

2553 - 2554 กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ

ธนาคาร นครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

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

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) อสงัหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง

2525 - 2549 รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันศึกษา

รายงานประจำาปี 2558 23บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



6. นางสุนันทา ศุภผลศิริ

 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

• อบรม “Audit Committee Program” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

• อบรม “Director Accreditation Program” (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2558-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ 

ก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

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 2533-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.เลเธอร์มายน์ ผลิตและจ�าหน่าย เครื่องหนัง

7. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์

 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Pepperdine University, USA

• อบรม “Director Accreditation Program” (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• อบรม “Audit Committee Program” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2542-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการอิสระ

บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ.โรงงานเภสชักรรมแอตแลนตคิ โรงงานผลิตยา

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ.แอตแลนติด ฟาร์มาซูติคอล โรงงานผลิตยา

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ.วนา โรงงานผลิตยา

กรรมการ สมาคมไทยอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรม

กรรมการ คณะกรรมการกลุม่อตุสาหกรรมยา

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรม

เลขาธิการ สมาคมไทยอุตสาหกรรม

ผลิตยาแผนปัจจุบัน

อุตสาหกรรมยา

รายงานประจำาปี 255824 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



8. พล.ต.ท. อดิศร นนทรีย์  

 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

• อบรมหลักสูตรการบริหารงาน ต�ารวจชั้นสูง รุ่น 14 (พ.ศ. 2537)

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

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

ปี 2550 ผู้บัญชาการกองบัญชาการ 

ต�ารวจนครบาล

 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต�ารวจ

ปี 2550 - 2551 ผู้บัญชาการกองบัญชาการ 

ต�ารวจสอบสวนกลาง

 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต�ารวจ

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

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา และ

ก�าหนดค่าตอบแทน

 บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

9. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ 

 กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)

 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• อบรม “Director Accreditation” (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ

2543 - ปัจจุบัน เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริหาร

บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / เลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

2527 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และบริษัทย่อย

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

รายงานประจำาปี 2558 25บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



องค์ประกอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(กลต.) ดังนี้

- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน

- มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

นิยามคณะกรรมการ

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร หมายถึง ผูม้อี�านาจในการบริหารงานและมอี�านาจลงนามผกูพนัทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและไม่มีอ�านาจลงนามผูกพัน

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงาน กลต. และ

ตลาดหลักทรัพย์

2. ผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายงานการตลาด)

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายงานการผลิต

เทคโนโลยีอาหารสัตว์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สายงานบริหารทั่วไป)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
(สายงานการเงิน/บัญชี/
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายงานประจำาปี 255826 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



คุณสมบัติและเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มหีรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในลกัษณะ

ที่ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอสิระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือนิตบิคุคลทีอ่าจ

มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี 

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมาย หรือทีป่รึกษาทางการเงิน 

ซึง่ได้รับค่าบริการเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิตบิคุคลให้รวมถงึการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ 

ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระ

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด�าเนินกจิการของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ

รายงานประจำาปี 2558 27บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

ประกอบด้วย คณะกรรมการ จ�านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 4 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

1. นายนิพนธ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการบริหาร

2. นายการุญ จันทร์มิ่งพร กรรมการบริหาร

3. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ กรรมการบริหาร 

4. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์  เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัตหิน้าทีดู่แลรบัผิดชอบในการบรหิารงานประจ�าของบรษิทั ตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย

หรือก�าหนดไว้ โดยมีอ�านาจอนุมัติธุรกรรมทางการค้าต่อครั้งภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท / ครั้ง หรือตามที่

คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

2. ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร การวางแผน ควบคมุและประเมนิผลการด�าเนินงานของบริษทั เพือ่เสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3. ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

4. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

 ทัง้น้ี การอนุมตัริายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดแย้งต่อส่วนได้เสยีในลกัษณะอืน่ใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย 

คณะกรรมการบริหารจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 

 นอกจากน้ี ในกรณีทีก่ารท�ารายการใดเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการเกีย่วกบัการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การท�ารายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ  

การปฏิบติัอืน่ใดตามทีห่ลกัเกณฑ์และวธิกีารตามทีป่ระกาศดงักล่าวก�าหนดไว้ในเร่ืองน้ันๆ ด้วย เพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อก�าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

รายงานประจำาปี 255828 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



คณะผู้บริหาร

1. นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด 

    และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

2. นายการุญ จันทร์มิ่งพร รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและเทคโนโลยีอาหารสัตว์

3. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน/บัญชี/เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. หน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน ทัง้น้ีเพือ่ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกจิ

และการแข่งขัน เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

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

บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้น�าเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ตลอด

จนการด�าเนินการอืน่ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป ทัง้น้ีการอนุมติัรายการทีอ่าจ

มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดแย้งต่อส่วนได้เสยีในลกัษณะอืน่ใดกับบริษทัหรือบริษทัย่อย กรรมการผูจ้ดัการ

จะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 

 นอกจากนี้ในกรณีที่การท�ารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การท�ารายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ  

การปฏิบัติอื่นใดตามที่หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเร่ืองนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
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3. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายศุภโรจน์ บัวศรี ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจใน บริษัท 

ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง

เลขานุการของบริษทั ต้ังแต่วันที ่31 สงิหาคม 2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่�าหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 

89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ

ความซือ่สตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษทั มติกรรมการ ตลอดจนมติทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

 ก. ทะเบียนกรรมการ

 ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

 ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีตามมาตรา 

89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วนัทีบ่ริษทัได้รับรายงานน้ัน

3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

4. ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง และข้อพงึปฏิบตัด้ิานการก�ากับดแูลในการด�าเนินกิจกรรม

ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทัได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษทัก�าหนด ซึง่เช่ือมโยงกบั

ผลการด�าเนินงานของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะจ่ายในจ�านวนที่เหมาะสมส�าหรับขนาดธุรกิจและประเภท อุตสาหกรรม และ

ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนการจ่าย

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้

ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบของบริษัทประกอบการ

พิจารณา ก่อนน�าเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการอนุมัติ
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1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการ จ�านวน 9 ท่าน ได้รับบ�าเหน็จกรรมการในฐานะเป็นกรรมการบริษทัประจ�าปี 2556 และ 2557 ปีละเป็นจ�านวนเงนิ 

940,000 บาท และปี 2558 จ�านวนเงิน 1,020,000 บาท ตามล�าดับ ตามรายชื่อคณะกรรมการและจ�านวนเงินดังนี้

จ�านวนเงิน (บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานกรรมการ 335,000 335,000 335,000

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

3. นายการุญ จันทร์มิ่งพร รองกรรมการผู้จัดการ 80,000 80,000 80,000

4. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 80,000 80,000 80,000

5. รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 80,000 80,000 80,000

6. นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 80,000 80,000 80,000

7. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 80,000 80,000 80,000

8. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์ กรรมการอิสระ 80,000 80,000 80,000

9. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ * กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ - - 80,000

รวมค่าบ�าเหน็จกรรมการ 940,000 940,000 1,020,000

- ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร จ�านวน 5 ท่าน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในการบริหารงาน เป็น เงนิเดอืน 

โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจากบริษัท ในรอบปี 2556 - 2558 รวมเป็นเงิน  

12.46 ล้านบาท, 12.49 ล้านบาท และ 15.79 ล้านบาท ตามล�าดับ 

- ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ จ�านวน 4 ท่าน ได้รับจ�านวน 212,000 บาท ในรอบปี 2556 

และ 2557 จ�านวนเท่ากนั โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับจ�านวน 25,000 บาท ต่อไตรมาส กรรมการตรวจสอบ

ได้รับท่านละ 10,000 บาทต่อไตรมาส ส่วนกรรมการอิสระได้รับจ�านวน 8,000 บาทต่อไตรมาส จ�านวนเท่ากันทั้ง

สองปีที่ผ่านมา

 * นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เป็นเงิน - ไม่มี -
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นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการ

ด�าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้

ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ก�ากับดูแล

ฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของ

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of best practices) ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตาม

แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การประชุมผูถื้อหุน้ทกุครัง้ได้จดัทีบ่ริษทั และบริษัทได้จดัส่งหนังสอืนัดประชุมพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันท�าการ โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึก

การประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็น

ผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

การประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ

หุน้มีสทิธเิท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษทัสอบถาม และแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  รวม

ทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ของบริษัท 

ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ

รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และได้พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทกุคร้ัง รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด 

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

การก�ากับดูแลกิจการ
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การก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทัมนีโยบายการก�ากบัดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน มรีะเบยีบ ข้อบงัคบั ให้กรรมการและผูบ้ริหาร พนักงาน และลกูจ้าง

ต้องรักษาความลบั และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไม่น�าความลบั และ/หรือ ข้อมลูภายในของบริษทัไปเปิดเผยหรือแสวงหา

ประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกันผู้บริหารน�า

ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารดัง

กล่าว ใช้ข้อมลูภายในซึง่ยงัมไิด้เปิดเผยเพือ่ท�าการซือ้ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ทีอ่อกโดยบริษทัก่อนทีข้่อมลูน้ันจะถกูเปิด

เผยสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องรายงานส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ภายใน 

3 วันท�าการนับจากวันที่เกิดรายการ พร้อมทั้งส�าเนาเอกสารดังกล่าวเพื่อการรายงานและตรวจสอบของบริษัทต่อไป

จริยธรรมธุรกิจ
บริษทัได้มกีารแจ้งแนวทางเกีย่วกบัจรรยาบรรณให้แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนักงาน ยดึถอืเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

สาธารณชน และสงัคม โดยผูท้ีเ่กีย่วข้องรับทราบและตกลงทีจ่ะถือปฏิบติั และบริษทัได้ติดต่อสือ่สารกับพนักงานอย่างสม�า่เสมอ 

และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�า

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  4 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

- กรรมการที่เป็นอิสระ  4 ท่าน 

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แต่ทัง้สองท่านเป็นตัวแทนจากกลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่กลุม่เดยีวกนั 

อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลและ

สอบทานการบริหารงาน

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีก�าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยมีการ

ก�าหนดวาระชัดเจนแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาติดตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า โดยเลขานุการคณะกรรมการ

บริษทัได้จดัหนังสอืเชิญประชุม พร้อมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั เพือ่ให้คณะกรรมการ

ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ

จ�านวน 4 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ จ�านวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

แต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้
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การเข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพิเศษ รวม

รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558

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 4/4 3/4 1/1 1/1 5/5 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 3/4 4/4 1/1 1/1 4/5 5/5

7. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ 2/4 4/4 1/1 1/1 3/5 5/5

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

9. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ - 2/2 - - - 2/2

ทัง้น้ีได้มกีารจดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการประชุมทีผ่่านการรับรองจากคณะกรรมการและ

ผู้เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการนั้น เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ดูได้ในหัวข้อการ

สรรหากรรมการและผู้บริหาร โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 

รายงานคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงาน

ประจ�าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสม

และถือปฏิบติัอย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพนิิจอย่างระมดัระวังและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลู

ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการ

บนัทกึข้อมลูทางบญัชีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ และเพือ่ให้ทราบจดุอ่อนเพือ่ป้องกนั

ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็น ผู้ดูแล 

รับผดิชอบเก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการ ตรวจสอบเกีย่วกบั

เรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่

อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษทัตระหนักดว่ีาข้อมลูของบริษทั ทัง้ทีเ่กีย่วกบัการเงินและทีไ่ม่ใช่การเงิน ล้วนมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจ

ของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้ก�าชับให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน 

ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถอืได้ สม�า่เสมอ และทนัเวลา ซึง่ฝ่ายบริหารของบริษทัได้ให้ความส�าคญัและยดึถอืปฏิบตัมิาโดยตลอด 

ในส่วนของงานด้านผูล้งทนุสมัพนัธ์น้ันบริษทัยงัไม่จดัตัง้หน่วยงานข้ึนเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีท�าหน้าทีติ่ดต่อ

สื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก 

ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 0-2632-7300 ต่อ 301 หรือ 314 หรือที่ Web Site : http : // 

www.leepattana.com หรือที่ e-mail address : acct @ 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 ป ีโดยมีการประชมุ 4 ครัง้ต่อ 1 ปี และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

โดยตรง โดยมีนายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3. สอบทานให้บริษทัมรีะบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าระบบดงักล่าวมคีวาม

เหมาะสมและมีประสิทธิผล

4. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

6. พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทั ในกรณีทีเ่กิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทและลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะท�าให้เกิด

ความเชื่อมั่นให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การด�าเนินงานตามแนวทาง

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังที ่5/2558 เมือ่วันที ่10 พฤศจกิายน 2558 เพือ่ก�าหนดบทบาทหน้าที ่และความรับผดิชอบ ตามรายช่ือคณะกรรมการ

ที่เสนอแต่งตั้งขึ้นใหม่ ดังนี้

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

2. นางสุนันทา  ศุภผลศิริ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายนิพนธ์  ลีละศิธร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง โดยมีนายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

2. พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการ 

ชุดย่อยบริษัท แทนกรรมการที่ต้องพ้นต�าแหน่งตามข้อบังคับบริษัท

3. ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน

4. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนประจ�าปีที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล แล้วน�าเสนอกรรมการ

บริษัทพิจารณา ก่อนน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานต่อ 

กรรมการบริษัท

6. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็น

กรรมการบริษัท และการเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

บริษัทก�าหนดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมี

ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกคราว ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวน

กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหน่ึงในสามกรรมการผู้ออกจาก

ต�าแหน่งตามข้อนี้อาจจะได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง พรบ.มหาชน จ�ากัด 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปและอยู่

ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าที่วาระยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน และมติของคณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

รายงานประจำาปี 255836 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สรปุค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี(audit fee) ที่จ่ายใหแ้ก่ผู้สอบบัญช ีบรษิัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ใน ปี 2556 - 2558 

รอบบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 ตามล�าดับ มีดังนี้ 

ล�าดับ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

1 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล 1,050,000 1,100,000

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 1,140,000

2 บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล 400,000

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 420,000 440,000

3 บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จ�ากัด นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล 145,000

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 150,000 150,000

4 บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัด นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล 50,000

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 50,000 50,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,645,000 1,720,000 1,780,000

ค่าบริการอื่น ( non-audit fee) ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ส�าหรับปี 2556 - 2558 มีดังนี้

- บริษทั ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จ�ากดั (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ส�าหรับปี 2556 - 2558 ให้แก่ส�านกังาน

สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจ�านวนเงินปีละ 100,000 บาท ส�าหรับการตรวจสอบโครงการที่ได้รับการส่งเสริม

การลงทนุ โดยมเีง่ือนไขต้องยืน่แบบค�าขอใช้สทิธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิคุคล ต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน

- บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ส�าหรับปี 2556 - 2557 ให้

แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจ�านวนเงินปีละ 100,000 บาท ส�าหรับการตรวจสอบโครงการที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทนุ โดยมีเงือ่นไขต้องยืน่แบบค�าขอใช้สทิธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิคุคล ต่อส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- ส�าหรับผูส้อบบญัชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือดงักล่าวและบริษทัส�านักงาน อวีาย จ�ากดั ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และ/หรือมส่ีวน

ได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

รายงานประจำาปี 2558 37บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



บริษัท ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จ�ากดั(มหาชน) ด�าเนนิธุรกจิตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบริษทัตระหนักดว่ีาความรับผดิชอบ

ต่อสงัคม เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยได้ด�าเนินงานทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร โดยมเีป้าหมายไปยงัผูม้ส่ีวนได้เสยี

ให้ครอบคลุมทั้งหมด ดังนี้

ภายใน แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

ด้านพนักงาน บริษทัให้ความส�าคัญตัง้แต่เร่ืองความเป็นอยู ่ชีวติในทีท่�างาน ให้มคีวามปลอดภยั มสีภาพแวดล้อม สิง่อ�านวย

ความสะดวกทีเ่หมาะสม จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล อปุกรณ์ป้องกันในการท�างานทีเ่สีย่ง ให้ตรงตามความต้องการ

ของพนักงาน ผ่านคณะกรรมการพนักงานในรูปแบบต่างๆ เช่น คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน คณะกรรมการสวัสดิการ คณะท�างานอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เป็นต้น

การพฒันาตนเองให้รอบด้าน เสริมความรู้ สร้างความพร้อม ทัง้ความรู้ในการท�างาน และความรู้ในระดบังาน เพือ่ให้พนักงาน

พฒันาตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจดัท�าแผนการฝึกอบรมประจ�าปี แผนการพฒันารายบคุคล ส่งเสริมการเข้ารับการ

ฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน

การส่งเสริมระบบแรงงานสมัพนัธ์ทีด่ ีการมส่ีวนร่วมในกระบวนการท�างาน ผ่านการสือ่สารในรูปแบบต่างๆ ผ่านกจิกรรม

ที่มีคณะกรรมการกิจกรรมเป็นผู้ริเริ่มด�าเนินการ เช่น การประชุมใหญ่พนักงาน กิจกรรมสัมพันธ์ กีฬาภายใน การจัดกิจกรรม

ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย กิจกรรมสร้างสุขทางการเงิน ( Happy Money)

การบริหารค่าจ้าง สวัสดกิาร บริษัทได้ตดิตามการส�ารวจค่าจ้างในตลาดแรงงาน เพือ่เปรียบเทยีบกบัโครงสร้างค่าจ้างของ

บริษทั ให้พนักงานสามารถเลีย้งชีพได้เหมาะสม พอเพยีง และเท่าเทยีมกบัองค์กรอืน่ อย่างเป็นธรรม สร้างระบบการประเมนิผล 

ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน

ด้านสวัสดิการ การสร้างแรงจูงใจ สร้างความผูกพันพนักงานกับบริษัท นอกจากการจัดสวัสดิการที่เป็นไปตามกฎหมาย

ก�าหนดแล้ว บริษัทยังได้จัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายก�าหนดหลายอย่างเช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาลนอก

เหนือจากประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจ�าปี กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน การดูแลสุขภาพ คุณภาพชีวิตพนักงาน 

และครอบครัว สวัสดิการงานมงคลสมรส งานศพบพุการีบตุรธิดาและคูส่มรส การประกนัอบุติัเหตุส่วนบคุคล การเพิม่วนัหยดุพกั

ผ่อนประจ�าปีตามอายงุาน รางวัลอายุงานนาน เป็นต้น

ด้านส่งเสริมจริยธรรม คณุธรรมของพนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจดับริจาคโลหติ กิจกรรมสาธารณกุศล กิจกรรม

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ด้านการศาสนา ต่างๆ เป็นต้น

ด้านกระบวนการผลิต นอกจากกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพแล้ว ระบบมาตรฐานต่างๆ ที่น�ามาเป็นเครื่องมือ

ในการสนับสนุนกระบวนการผลติให้มมีาตรฐาน มคีณุภาพ เป็นลดต้นทนุ ลดการใช้ทรัพยากร และลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมทีถ่กูร้องเรียนระบบอากาศเสยี และน�า้เสยี โดยใช้โอโซน (Ozone) บ�าบดักลิน่และใช้จลุนิทรย์ีกบัระบบ

น�้าเสีย จนมีคุณภาพน�้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด น�าน�้าเสียที่บ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในระบบบ�าบัด

อากาศเสีย พัฒนาระบบการควบคุมมอดและแมลงในระบบการผลิต มีการประชุมให้น�าปรึกษาระบบการผลิตอย่างใกล้ชิด

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานประจำาปี 255838 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



สปัดาห์ละคร้ัง ตลอดทัง้โดยน�าระบบต่างๆ มาประยกุต์ใช้ ในทกุกระบวนการท�างานของบริษทั ต้ังแต่การรับวตัถดุบิ การจดัเกบ็ 

การผลิต การขนส่ง การน�าของเสียออกนอก ได้แก่ GMP HACCP ISO9001 ISO14001 การอนุรักษ์พลังงาน และการน�าระบบ

การจัดการพลังงาน ISO50001 เป็นต้น 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ ลูกค้ามีความพึงพอใจ ทั้งนี้เพราะบริษัทให้ความส�าคัญ

ต่อการพฒันาและวจิยัในผลติภณัฑ์อาหารสตัว์ส�าเร็จรูปของบริษทั มกีารควบคมุ ประกันคุณภาพ ในทกุข้ันตอนทกุกระบวนการ 

ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จนถึงการผลิตเป็นสินค้าส�าเร็จรูปพร้อมจัดส่ง

ภายนอก แบ่งเป็น 3 ด้าน
ด้านลกูค้า คุณภาพสนิค้าทีไ่ด้รับถอืเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุของลกูค้า รวมทัง้ราคาทีเ่หมาะสมยติุธรรม และสามารถเตบิโตร่วม

กนักบับริษทัได้ ซึง่ถอืเป็นความพงึพอใจทีล่กูค้าต้องการ เป็นผลจากการทีบ่ริษทัจดัให้มกีารส�ารวจความคดิเหน็ ความต้องการ

ของลูกค้า การเข้าร่วมแก้ไขปัญหาของลูกค้า การให้ข้อมูล ความรู้การเลี้ยงสัตว์ วิทยาการใหม่ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้แก่

ลูกค้าด้วย

ด้านคู่ค้า บริษัทรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า มีความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมเติบโตทางธุรกิจ

ร่วมกัน และมีความน่าเช่ือถอืทางการค้าระหว่างกนัและกนั สร้างความร่วมมอืระหว่างองค์กรธุรกจิต่างๆ เช่น การเข้าเป็นสมาชิก

ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย เป็นต้น

ด้านชุมชน สงัคม ถอืเป็นด้านทีม่คีวามส�าคัญ และสามารถสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธุรกิจ บริษทัมคีณะท�างานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม มีคณะท�างานชุมชนสัมพันธ์ มีหน่วยงานในการประสานงานกับภาครัฐ เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไป

ตามเจตนารมณ์ และความต้องการของสังคม มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของชุมชน การเปิด

สถานที่ต้อนรับลูกค้า นักศึกษา และตัวแทนชุมชนเพื่อเข้าชมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การจัดการภายใน ซึ่งถือเป็นการ

ด�าเนินการมายาวนาน ตลอดจนการตอบแทนสังคมในด้านต่างๆ เช่น ด้านแรงงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาในพื้นที่เข้ารับการ

ฝึกงาน การรับคนในพื้นที่เป็นพนักงานของบริษัท ด้านการศึกษาจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณ์ อาคารสถานที่ 

ตามที่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งอยู่ใกล้ที่ตั้งโรงงาน ฟาร์ม ได้เสนอขอมาอย่างต่อเน่ืองโดยในปี 2558 บริษัทได้ตั้งงบประมาณกว่า 

1,450,000 บาท (หน่ึงล้านสีแ่สนห้าหมืน่บาท)สนับสนุนโครงการต่างๆ ตามทีโ่รงเรียนขนาดเลก็ในท้องถ่ินเสนอมารวม 6 โรงเรียน 

9 โครงการ ได้แก่ ยกพื้นอาคารเรียนทั้งหลังจากปัญหาน�้าท่วมในฤดูน�้าหลากทุกปีของโรงเรียนวัดบ้านกล้วย อ.ชนแดน 

จ.เพชรบูรณ์ ใช้งบประมาณรวม 344,000 บาท โครงการทาสีอาคารเรียนทั้งหลังของโรงเรียนวัดมงคล อ.เฉลิมพระเกียรติ 

จ.สระบุรี ใช้งบประมาณรวม 190,000 บาท ก่อสร้างโครงหลังคาโรงอาหารของโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส อ.แก่งคอย 

จ.สระบุรี ใช้งบประมาณรวม 338,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบุรีการาม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

ใช้งบประมาณรวม 126,000 บาท สร้างโรงเรือนเพาะช�า โรงจอดรถจักรยานของนักเรียน สร้างตะแกรงเหล็กกันนกให้โรงเรียน

วัดกุญชรวชิราราม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ใช้งบประมาณรวม 210,000 บาทติดตั้งรั้วเหล็กบนผนังกันดินถล่ม รวมทั้งปรับปรุง

พื้นคอนกรีตเพื่อฝึกอาชีพให้โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ใช้งบประมาณรวม 250,000 ซึ่งเป็นผลท�าให้ท้องถิ่นมีความ

เป็นอยู่ที่ดี มีความสามัคคีกลมเกลียวของประชาชน ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และกิจกรรมอื่นๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรม

ส่งเสริมประเพณีร่วมกับท้องถิ่น เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ผ้าป่า กฐิน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น เป็นต้น

รายงานประจำาปี 2558 39บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



โรงเรียน
วัดกุญชรวชิราราม

โรงเรียน
วัดเนินโพธิ์

รายงานประจำาปี 255840 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



โรงเรียน
วัดบ้านกล้วย

โรงเรียน
วัดมงคล

รายงานประจำาปี 2558 41บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ลพีฒันาผลติภัณฑ์ จ�ากดั (มหาชน) ยงัคงมเีจตนารมณ์ทีย่ดึมัน่ในการเป็นองค์กรทีด่�าเนินธุรกจิด้วยหลกัธรรมมาภบิาล 

ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม มีการส่งเสริมการไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น การไม่เรียกรับ หรือจ่ายสินบน เพื่อให้

เกดิการได้งาน หรือส่งผลต่อการด�าเนนิธุรกจิทีไ่ม่เป็นธรรม ทัง้นี ้บริษทัมนีโยบายต่อต้านการทจุรติโดย ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระท�าการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง 

หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพือ่น และคนรู้จกั ไม่ว่าตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอให้สนิบน ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ 

หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานเอกชน ทีบ่ริษทัได้ด�าเนินธุรกิจหรือตดิต่อด้วย โดยจะปฏบิตัติามนโยบาย

การต่อต้านการทจุริตอย่างเคร่งครัด สามารถร้องเรียนการทจุริตผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั และบริษทัจะปกปิดช่ือ ทีอ่ยู ่ หรือข้อมลูใดๆ  

ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

รายงานประจำาปี 255842 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากบริษัทมีการวางระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมที่เป็น

มาตรฐานสากล และไม่มีความซบัซ้อน อย่างไรกต็าม บริษทัยงัคงให้ความส�าคญัต่อระบบควบคมุภายในมาโดยตลอด เพือ่เป็นการ

ป้องกันความเสียหายทีอ่าจจะเกดิข้ึนกบับริษทัโดยรวม โดยฝ่ายบญัชีเป็นผูรั้บผดิชอบในการประสานงานร่วมกบัฝ่ายต่างๆ ของบริษทั 

ในการวางแผนพฒันาระบบการควบคมุภายใน พร้อมทัง้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี บริษทั

มีการจัดท�านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คู่มือระเบียบการอนุมัติและลงนามที่ได้ผ่านการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษทัแล้ว มรีะบบการจดัการฝึกอบรมให้ความรู้ทกัษะในการปฏิบตังิานแก่พนักงาน เพือ่ให้พนักงานได้เกดิ

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน ก�าหนดระเบียบวินัยของพนักงาน 

รวมถงึก�าหนดบทลงโทษการกระท�าความผดิระเบยีบวินัย และความผดิขัน้ร้ายแรงไว้ด้วย ทัง้น้ีเพือ่ให้การปฏบิติังานของพนักงาน

มีประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใสในการปฏิบัติงาน

บริษัทได้ติดตามผลการด�าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดเป็นประจ�าทุกเดือน ในกรณีที่ผลการด�าเนินงาน

ต่างจากเป้าหมายทีก่�าหนดอย่างมนัียส�าคญั กจ็ะด�าเนินการแก้ไขทนัทพีร้อมทัง้ได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศ

และระบบข้อมลูอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้ข้อมลูของบริษทัมคีวามถูกต้องสมบรูณ์ทนัสมยั และมข้ีอมลูอย่างเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

ของผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะระบบการจดัเกบ็ข้อมลู เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี การบนัทกึบญัชีต่างๆ 

โดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ ตามนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชี การทวนสอบหรือตรวจยันเอกสารต่างๆ ของแต่ละฝ่ายซึ่ง

มีการท�างานกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีประเมินระบบการควบคุมภายในได้ง่ายขึ้น และสามารถเข้าตรวจสอบบัญชี

ได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดให้มกีารทบทวนประสทิธิภาพและประสทิธผิล โดยเน้นการพจิารณาระบบการควบคมุภายใน 

การควบคมุการปฏบิตังิานทีผ่ดิกฎหมายข้อบงัคับต่างๆ ของทางราชการในเร่ืองต่างๆ จะต้องรีบรายงานต่อผูบ้ริหารตามสายงาน

ทีรั่บผดิชอบ เพือ่ให้ทราบผลการด�าเนินงาน หากมีประเดน็ทีต้่องปรับปรุงแก้ไขหรือฝ่ายใดมข้ีอสงัเกตหรือข้อเสนอแนะทีม่นัียส�าคญั

ต่อการปฏบิติัและการควบคมุภายในจะรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการเพือ่พจิารณา และสัง่การแก้ไข และหากคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ หรือเห็นข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระส�าคัญ ก็จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ถึงแม้ว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนิน

ธุรกิจสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยไม่ให้เกิดความเสียหายหรือจากการที่มีผู้มีอ�านาจ ผู้บริหารจะน�าไป

ใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ บริษัทยงัได้ให้ความส�าคญัต่อข้อเสนอแนะและความคดิเหน็ของผูส้อบบญัชี เพือ่การพฒันาระบบ

การควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับทั้งองค์กร

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานประจำาปี 2558 43บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



1. มูลค่ารายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้

ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2558 2557 2558 2557

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า - - 300 254 ราคาเทียบเคียงตลาด

ดอกเบี้ยรับ - - 14 16 ร้อยละ 7.25 - 7.50 ต่อปี

เงินปันผลรับ - - 48 67

ซื้อสินค้า - - 346 255 ราคาเทียบเคียงตลาด

ค่าเช่าจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 14 14 7 7 ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด

ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย - - 8,118 10,724

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 212,000 262,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย - - 9,905 14,919

รายการระหว่างกัน

รายงานประจำาปี 255844 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



2. ส�าหรับเหตุผลและความจ�าเป็นต้องเกิดรายการค้าระหว่างกันดังกล่าว มีดังนี้คือ
1) การซื้อขายสินค้าระหว่างกันทั้งหมดเป็นสินค้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบ โดยบริษัทมีนโยบายการก�าหนดราคาซื้อขาย

กันในราคาตลาดตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอกด้วย สาเหตุที่ต้องมีการซื้อขายสินค้า

ระหว่างกันดงักล่าว เนือ่งจากบริษทัย่อยมกีารด�าเนินธุรกจิคล้ายกบับริษทัใหญ่คอืการผลติอาหารสตัว์ ซึง่ในบางคร้ัง

โรงงานใดโรงงานหน่ึงขาดแคลนสินค้าใดสินค้าหน่ึง อาจเป็นเพราะการผลิตสินค้าไม่ทันหรือจ�าเป็นต้องใช้วัตถุดิบ

เป็นการเร่งด่วน หรือโรงงานใดโรงหน่ึงมคีวามได้เปรียบในการซือ้วัตถุดบิทีม่รีาคาถูกกว่า เช่น โรงงานทีจ่งัหวัดสระบรีุ

จะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบข้าวโพด ในขณะเดียวกันโรงงานที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบปลาป่น เป็นต้น แต่

อย่างไรกต็ามรายการซือ้ขายระหว่างกนัทีเ่กดิข้ึนทัง้หมด กเ็ป็นการวางแผนกลยทุธ์ของบริษทัเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์

ในเรื่องของผลการด�าเนินงานให้มีก�าไรสูงสุดแก่บริษัท

2) บริษทัมีนโยบายการคดิดอกเบีย้เงินกูย้มืระหว่างกัน โดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยมืของลกูค้าช้ันดหีรืออตัรา MOR ของ

ธนาคาร และการให้กู้ยืมระหว่างกันจะมีเฉพาะกรณีเป็นรายการจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นการเร่งด่วนและ

ช่ัวคราวเท่านัน้ โดยเม่ือบริษัททีต้่องขอกูย้มืไป เมือ่สามารถหาแหล่งเงินกู้ยมืจากแหล่งภายนอกอืน่และกระแสเงนิสด

จากผลก�าไรของบริษัทมาทดแทนได้แล้ว จะต้องรีบด�าเนินการคืนโดยเร็วให้แก่บริษัทที่ให้ยืมไป

3) บริษัทและบริษทัย่อย ได้ท�าสญัญาเช่าพืน้ที ่ช้ัน 28 (ทัง้หมด) อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ จากบริษัท แอล็ไลแอนซ์ จ�ากดั 

เพื่อเป็นสถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2530 จนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากการขยายงานของบริษัท

ท�าให้พื้นที่ ชั้น 28 ไม่เพียงพอต่อจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้ขยายพื้นที่การเช่าที่ชั้น 1 (ทั้งหมด) 

ชั้น 20 (บางส่วน) และชั้น 29 (บางส่วน) จากบริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จ�ากัด และบริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จ�ากัด 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2545 กุมภาพันธ์ 2538 และเดือนกรกฎาคม 2542 ถึงปัจจุบันตามล�าดับ โดยสัญญาเช่ามีระยะ

เวลาประมาณ 2-3 ปี เมื่อครบก�าหนดสัญญาเช่าสามารถต่ออายุได้ คิดค่าเช่าในอัตราตลาดเหมือนผู้เช่ารายอื่น  

ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีดังต่อไปนี้

บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจหลัก - ให้เช่าทรัพย์สิน

(โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 233 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่     สัดส่วนการถือหุ้น

จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร 57,200 24.55 

2. นายนิพนธ์ ลีละศิธร 57,200 24.55

3. นายปรีชา ลีละศิธร 57,200 24.55

4. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น (จ�านวน 6 ราย) 61,400 26.35

รวม 233,000 100.00

รายงานประจำาปี 2558 45บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



 บริษัท วอลล์สตรีททาวเวอร์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจหลัก - ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

(โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 60 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่     สัดส่วนการถือหุ้น

จ�านวนหุ้น 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 9 ราย) 55,000 9.17

รวม 600,000 100.00

 จากการพิจารณารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันที่แสดงไว ้

ข้างต้น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่ารายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันและดอกเบี้ยเงิน

กูย้มืระหว่างกนั รวมทัง้ค่าเช่าพืน้ทีพ่ร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนเป็นรายการทางการค้าปกตแิละตามราคา

ตลาดทั่วไป

 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2558 ในข้อ 27.3 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกัน ซึ่งออกโดยธนาคารใน

นามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�านวน 9 ล้านบาท (2557: จ�านวน 9 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: จ�านวน 5 

ล้านบาท (2557: 5 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเช่ือหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งสิ้น

จ�านวน 1,733 ล้านบาท (2557: จ�านวน 2,005 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: จ�านวน 1,406 ล้านบาท (2557: จ�านวน 

1,772 ล้านบาท)) โดยวงเงินส่วนใหญ่ได้รับการค�้าประกันร่วมกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมติัการท�ารายการระหว่างกันในอดตีทีผ่่านมา การท�ารายการระหว่างกันเป็นการซ้ือขายสนิค้า 

การให้เงินกู้ยืม และการเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นรายการทางการค้าปกติและตามราคาตลาด

ทัว่ไป โดยมเีงือ่นไขทางการค้าทีไ่ม่แตกต่างเมือ่เปรียบเทยีบกับการท�ารายการกับบคุคลภายนอกอืน่ๆ ซึง่ในการท�ารายการ

ระหว่างกันที่ผ่านมา ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้อนุมัติการท�ารายการตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ

หมายตามปกติ

3. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน 
ในอนาคตคาดว่าบริษทัยงัคงมนีโยบายท�ารายการระหว่างกันอย่างต่อเนือ่ง คอื การเช่าพืน้ทีกั่บบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ โดยจะมกีารก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าในราคาตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทยีบ

ได้กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก และเป็นไปตามราคาทีย่ตุธิรรม สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยน�าเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งน้ีบริษัทจะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทหรือผู้เช่ียวชาญอิสระ

พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย

ทัง้น้ีหากมรีายการระหว่างกันเกิดข้ึนกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมส่ีวนได้เสยี บริษทัมนีโยบายให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ�าเป็นและความเหมาะสมต่อรายการน้ัน 

โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

รายงานประจำาปี 255846 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



4. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน หากในอนาคตมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน 

รวมทัง้ความจ�าเป็น และความเหมาะสมต่อรายการน้ัน เพือ่ดแูลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยติุธรรมและมรีาคาทีเ่หมาะสม 

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทจะให้ผู้เช่ียวชาญอิสระ

ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือ 

ผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 

ประกาศ ค�าสัง่ หรือข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผย

ข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผย

รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

1) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ในอดีตที่ผ่านมา การท�ารายการระหว่างกันเป็นการซื้อขายสินค้า การให้เงินกู้ยืม และการเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ ซึ่งเป็นรายการทางการค้าปกติและตามราคาตลาดทั่วไป โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบ

กับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งในการท�ารายการตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามปกติ

2) นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต คาดว่าบริษัทยงัคงมนีโยบายท�ารายการระหว่างกนัอย่างต่อเนือ่ง คอื การเช่าพืน้ทีก่บับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ โดยจะมกีารก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าในราคาตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทยีบ

ได้กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก และเป็นไปตามราคาทีย่ตุธิรรม สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยน�าเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งน้ีบริษัทจะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทหรือผู้เช่ียวชาญอิสระ

พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย

ทัง้น้ีหากมรีายการระหว่างกันเกิดข้ึนกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมส่ีวนได้เสยี บริษทัมนีโยบายให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ�าเป็นและความเหมาะสมต่อรายการน้ัน 

โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3) มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน หากในอนาคตมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน 

รวมทัง้ความจ�าเป็น และความเหมาะสมต่อรายการน้ัน เพือ่ดแูลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยติุธรรมและมรีาคาทีเ่หมาะสม 

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทจะให้ผู้เช่ียวชาญอิสระ 

หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะ

กรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริษทัจะปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

เกีย่วกับการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สนิของบริษทัหรือบริษทัย่อย นอกจากน้ี 

บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ด้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัท
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บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 3,461 3,780 3,950

รายได้รวม 3,506 3,835 3,994

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 351 364 438

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม, 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี 151 204 259

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 150 180 237

งบดุล (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 2,827 2,887 2,914

หนี้สินรวม 289 338 340

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,539 2,550 2,574

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรขั้นต้น 10.14 9.86 11.09

อัตราก�าไรสุทธิ 4.27 4.75 5.95

อัตราผลตอบแทนต่อทุน 5.88 7.11 10.10

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 5.23 6.28 8.79

ผลการด�าเนินงานต่อหุ้น (บาท)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.16 0.19 0.27

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.75 2.74 2.77

เงินสดปันผลต่อหุ้น 0.12 0.17 0.22

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
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ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2556 และ ปี 

2557 สามารถอธิบายและวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. ผลการด�าเนินงาน
1.1. รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในปี 2557 และ 2558 เป็นจ�านวนรวม 3,780 ล้านบาท และ 3,460 ล้านบาท ตามล�าดับ 

รายได้หลกัของบริษทัเป็นรายได้จากการขายอาหารสตัว์ผสมส�าเร็จรูปประมาณร้อยละ 99.45 ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ 0.55 เป็นรายได้

จากกิจการฟาร์มพันธุ์สัตว์และพืชเกษตร

ในส่วนของรายได้จากอาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป สามารถแบ่งเป็น รายได้จากอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้าโดย 

ในปี 2558 รายได้จากอาหารสัตว์บกและสัตว์น�้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ของรายได้จากอาหารสัตว์

ผสมส�าเร็จรูป ตามล�าดับ 

ในปี 2558 บริษัทมรีายได้จากการขายอาหารสตัว์ลดลงเทยีบกับปีก่อนประมาณ 8% เน่ืองจากปริมาณการขายอาหารสตัว์บก

และสัตว์น�้าลดลงประมาณ 11% แต่ราคาขายอาหารสัตว์ต่อตันเพิ่มข้ึนประมาณ 4% ส�าหรับรายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับและ

เงินปันผลมีจ�านวนรวม 30 ล้านบาท และ 31 ล้านบาท ในปี 2557 และ 2558 ตามล�าดบั ส่วนรายได้อืน่จากการขายวสัดพุลอยได้

และทรัพย์สินซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วและไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงานมี จ�านวน 18 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามล�าดับ 

และปีก่อนมีรายได้จากก�าไรจากเงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจ�านวน 7 ล้านบาท แต่ปีน้ีมีผล

ขาดทุนจ�านวน 11 ล้านบาท น�าไปรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1.2 ต้นทุนขาย

ในปี 2557 และ 2558 มต้ีนทนุขายรวมจ�านวน 3,416 ล้านบาท และ 3,110 ล้านบาท ตามล�าดบั โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

90.37 และร้อยละ 89.86 ของยอดขาย ตามล�าดับ ซึ่งมีสัดส่วนต่อยอดขายลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนและการที่ต้นทุน

ขายรวมลดลงจ�านวน 306 ล้านบาท เน่ืองจากต้นทนุการใช้วตัถดุบิอาหารสตัว์ลดลง ผลจากปริมาณการขายอาหารสตัว์บกและ

น�้าลดลง

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน 79 ล้านบาท และ 89 ล้านบาท ในปี 2557 และ 2558 เพิ่มขึ้นจ�านวน 10 ล้านบาท 

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.08 และ 2.56 ของรายได้จากการขาย ตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ มาจากค่าใช้จ่าย

ส่งเสริมการขายและต้ังเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ�านวน 136 ล้านบาท และ  

156 ล้านบาท ในปี 2557 และ 2558 เพิ่มขึ้นจ�านวน 20 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.60 และ 4.51 ตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายใน

การบริหารเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากการต้ังส�ารองขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ชั่วคราว จ�านวน 18 ล้านบาท

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
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บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 2.77 ล้านบาท และ 2.22 ล้านบาทในปี 2557 และ 2558 ตามล�าดับ ค่าใช้จ่าย

ทางการเงินลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามวงเงินกู้ที่บริษัทมีอยู่กับสถาบันการเงินก็ยังมียอดวงเงินสินเชื่อคง

เหลืออยู่ ซึ่งบริษัทสามารถใช้ได้ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการใช้เงินในการลงทุนหรือมีเงินทุนหมุนเวียนภายในไม่เพียงพอ

1.4 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ จ�านวน 19.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 19.64 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมา

จากรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 25.38 ล้านบาท 

1.5 ก�าไรสุทธิ

โดยผลการด�าเนินงานของบริษัท ตามงบการเงินรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีก�าไรสุทธิจ�านวน  

149.52 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับงวดระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนมีก�าไรสุทธิ จ�านวน 179.51 ล้านบาท หรือมีก�าไรสุทธิลดลง

จ�านวน 29.99 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 16.70 สาเหตุที่ผลการด�าเนินงานส�าหรับปีนี้ลดลง เนื่องมาจากปัจจัยหลักคือ

ก�าไรข้ันต้นจากธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ลดลง เป็นผลมาจากรายได้จากการขายอาหารสัตว์ลดลง เมื่อเทียบกับงวดระยะเวลา

เดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ มีสาเหตุจากโรคระบาดกุ้งตายด่วน (Early Mortality Syndrome : EMS) ท�าให้ปริมาณการเลี้ยงกุ้งใน

ประเทศลดลง อีกทั้งได้รับผลกระทบจากการท�าประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาประสบปัญหาจาก

ปริมาณปลามีมากเกินความต้องการของตลาด ราคาปลาต�่าลง และได้รับความเสียหายจากปลาตายระหว่างการเลี้ยง

บริษัทมีอัตราก�าไรสุทธิในปี 2557 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 4.75 และร้อยละ 4.27 ตามล�าดับ ก�าไรสุทธิลดลงจากปีก่อน 

เนื่องจากรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ลดลง เมื่อเทียบกับงวดระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 

1.6 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2557 และ 2558 คิดเป็นร้อยละ 7.11 และร้อยละ 5.88 หรือลดลงร้อยละ 17.29 

เนื่องจากก�าไรสุทธิลดลงประมาณ 29.99 ล้านบาท โดยก�าไรเบ็ดเสร็จรวมปีก่อน 182.17 ล้านบาท และในปี 2558 จ�านวน 

148.47 ล้านบาท นอกจากนั้นบริษัทยังมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลงจากร้อยละ 6.28 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 5.23 

ในปี 2558 เนื่องจากก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานลดลงจากปีก่อน 

2. ฐานะการเงิน
 สินทรัพย์

 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเป็นจ�านวนรวม 2,887 ล้านบาท และ 2,827 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียนในอัตราส่วนประมาณ 70 : 30 เท่ากันในปี 2557 และ 2558 

 ส�าหรับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส�าคัญ ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร สินค้าคงเหลือ 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า และเงินลงทุนระยะสั้น รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 71 ในปี 2557 และ 2558 ของ

สินทรัพย์รวม ตามล�าดับ
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 สินค้าคงเหลือ

 ในปี 2557 และ 2558 บริษทัมปีริมาณสนิค้าคงเหลอืสทุธิจากค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอื จ�านวน 614 ล้านบาท 

และ 669 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 21.26 และร้อยละ 23.66 ของสินทรัพย์รวม ตามล�าดับ โดย

ระยะเวลาในการเก็บสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 69 วันเป็น 75 วัน ทั้งนี้สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ

การผลิตอาหารสัตว์ประกอบด้วย ข้าวโพด กากถ่ัวเหลือง และปลาป่น ซึ่งบริษัทจะจัดเก็บไว้เพื่อป้องกันในเร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงของราคาและกรณีการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยการเก็บรักษาสินค้าวัตถุดิบดังกล่าวจะไม่มีปัญหาในเรื่องของ

การเสื่อมคุณภาพหรือการเน่าเสีย เนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้ผ่านการอบแห้งมาแล้วและสามารถเก็บได้นาน 

 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้า

 ในปี 2557 และ 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้าจ�านวน 261 ล้านบาท และ 220 ล้านบาท ตามล�าดับ 

หรือคิดเป็นร้อยละของสินทรัพย์รวมดังนี้คือ ร้อยละ 9.04 และร้อยละ 7.78 ตามล�าดับ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้โดย

เฉลี่ย 23 วัน และ 23 วัน ในปี 2557 และ 2558 ตามล�าดับ ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทมีการเน้นนโยบายการขายเงินสด

มาโดยตลอด แต่จะให้เครดิตเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการจ่ายช�าระเงินที่ดี รวมทั้งมีหลักทรัพย์ค�้าประกัน 

 ในด้านของนโยบายการต้ังส�ารองหน้ีสงสยัจะสญู บริษทัมกีารตัง้ส�ารองหน้ีสงสยัจะสญูโดยพจิารณาจากฐานะทางการเงิน

ของลูกค้า หลักประกัน ประวัติการช�าระหนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้การค้าที่มีอายุหนี้ค้างช�าระเกิน 3 เดือนนั้น บริษัทจะมีการตั้ง

ส�ารองภายหลงัจากหกัมูลค่าของหลกัประกนั ซึง่ลกูค้าเหล่าน้ีจะมกีารทยอยผ่อนช�าระคนืบริษทัตลอดมา บริษทัจงึมคีวาม

เชื่อมั่นว่าบริษัทมีการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอ โดยบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�านวนที่เพียงพอ

ส�าหรับลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้าที่ค้างช�าระเกิน 6 เดือนจากยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558

 เงินลงทุนระยะสั้น

 ในปี 2557 และ 2558 บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นจ�านวน 510 ล้านบาท และ 1,096 ล้านบาท ตามล�าดับ การลงทุนในเงิน

ลงทุนระยะสั้นน้ีบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยบริษัทไม่มีการก�าหนดวงเงินสูงสุด 

ในการลงทนุแต่อย่างใด แต่จะพจิารณาจากสภาพคล่องส่วนเกนิในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนีบ้ริษทัจะพจิารณาการลงทนุ

ในสนิทรัพย์ทีใ่ห้ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและค�านึงถงึความเสีย่งเป็นหลกั โดยจะเป็นการลงทนุทัง้ในหลกัทรัพย์ของรัฐบาล 

รัฐวิสาหกจิ และหลกัทรัพย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ ฯ ส�าหรับการลงทนุในแต่ละคร้ัง จะต้องได้รับความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ คณะกรรมการบริหาร 

 สินทรัพย์ถาวร

 สนิทรัพย์ถาวรหลกัของบริษทัเป็นสนิทรัพย์ประเภท ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ในปี 2558 มีการลงทนุในการปรับปรุงต่อเติม

เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ และซื้อเครื่องใช้ส�านักงานและยานพาหนะประมาณ 37 ล้านบาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทมีมูลค่าต้นทุนการซื้อสินทรัพย์ถาวรก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมเท่ากับ 1,822 ล้านบาท
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3. แหล่งที่มาของเงินทุน
3.1 หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวมในปี 2557 และ 2558 เป็นจ�านวน 337 ล้านบาท และ 288 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วน

หนี้สินต่อสินทรัพย์รวมในอัตราร้อยละ 11.69 และ 10.21 ในปี 2557 และ 2558 ตามล�าดับ โดยจะเห็นว่าหนี้สินส่วนใหญ่เป็น

หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วยหนี้สินหลักๆ คือ เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบซึ่งมีเครดิตเทอมตามปกติทางการค้าอยู่แล้ว 

และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่นภาษีเงินได้นิติบุคคล และโบนัสค้างจ่าย เป็นต้น

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เป็นจ�านวนเงินที่ตั้งส�ารองไว้เพื่อชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 และ 2558 มีจ�านวนรวม 47.79 ล้านบาท และ 52.68 ล้านบาท ตามล�าดับ

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการค�้าประกันบุคคลอื่นหรือมีหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนหรือมีการผูกพันการลงทุนในโครงการหรือมี

ภาระผกูพนัอืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนัทีอ่าจกระทบต่อฐานะการเงนิหรือผลการด�าเนินงานของบริษทั และบริษทัย่อย ยกเว้นการ

ค�้าประกันหนี้สินไขว้ระหว่างกัน โดยบริษัทใหญ่ค�้าประกันหนี้สินบริษัทย่อยและบริษัทย่อยค�้าประกันหนี้สินบริษัทใหญ่และการ

ร่วมค�้าประกันระหว่างกันในวงเงินสินเช่ือ ซึ่งสถาบันการเงินให้กู้ร่วมแก่บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยสามารถใช้วงเงินสินเช่ือ 

ร่วมกนัได้ บริษทัและบริษทัย่อยได้รับวงเงนิสนิเช่ือหลายประเภทจากสถาบนัการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินทีย่งัไม่ได้ใช้จ�านวน 

2,005 ล้านบาท และ 1,733 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 ตามล�าดับ 

ส�าหรับภาระการค�า้ประกนัหน้ีสนิดงักล่าวน้ี ไม่มผีลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย 

เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาการกู้ยืมเงินที่เป็นปกติทางการค้าของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นวงเงิน

สินเช่ือที่ยังไม่ได้ใช้ เน่ืองจากบริษัทและบริษัทย่อยยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมากอีกทั้งวงเงินสินเช่ือดังกล่าวไม่ต้องใช้

ทรัพย์สินจ�านองเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันในการกู้ยืม

3.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น

โดย ณ 31 ธันวาคม 2558 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 2,539 ล้านบาท มีก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจ�านวนประมาณ  

545 ล้านบาท และได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ให้จ่ายเงินสดปันผลประจ�าปี 2558 ในอัตรา

หุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 110.66 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายวนัที ่23 พฤษภาคม 2559 ซึง่จ่ายจากผลการด�าเนินงาน 

ส�าหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 

ร้อยละ 96 ของก�าไรสทุธิของงบการเงนิเฉพาะกจิการ (หรืออตัราร้อยละ 76 ของงบการเงินรวมส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบริษทั)

3.3 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.11 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งน้ีจะเห็นว่าการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทเน้นการใช้เงินทุนจากผู้ถือหุ้นและเงินทุนที่มาจากการด�าเนินงานเป็นหลัก อย่างไรก็ตามจากการที่

บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยเน้นการขายเงินสด และมีระดับอัตราการท�าก�าไรในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทไม่มีความจ�าเป็น

ต้องใช้แหล่งกู้ยืมเงินจากเจ้าหน้ีสถาบันการเงินจ�านวนที่มากๆ โดยบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจาก

เงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทเอง ดังน้ันจึงถือว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในปัจจุบันเป็นโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม

และมีความมั่นคงทางการเงิน และในอนาคตหากบริษัทมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการบริษัทยังคงมีวงเงินคง

เหลืออยู่กับสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ
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ปัจจบุนับริษทัมทีนุจดทะเบยีนจ�านวน 929,070,000 หุน้ และทนุช�าระแล้วจ�านวน 922,180,251 บาท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558

4. สภาพคล่อง
4.1 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

บริษัทมกีระแสเงนิสดจากการกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2557 และ 2558 เป็นจ�านวนประมาณ 246 ล้านบาท และ 157 ล้านบาท 

ตามล�าดับ จะเห็นว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานมีจ�านวนที่ลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่จะมาจากการใช้เงินหมุนเวียน

เพิ่มขึ้นจากการเก็บสต๊อคสินค้าคงเหลือ และระยะเวลาการขายสินค้านานขึ้นจาก 69 วัน มาอยู่ที่ 75 วัน และมีระยะเวลา

หมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) จาก 74 วันมาอยู่ที่ 80 วัน โดยในส่วนของสินค้าคงเหลือจะแปรเปลี่ยนตามความต้องการ

สินค้าในตลาดเป็นหลัก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบที่ส�าคัญด้วย ส�าหรับลูกหนี้การค้าบริษัทยังคงมีนโยบายการ

ให้เครดติแก่ลกูค้ารัดกุมมากขึน้ มรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ 23 วนั โดยพจิารณาจากลกูค้าเป็นรายกรณี แต่อย่างไรกต็ามในกรณี

ถ้าลูกหน้ีการค้ารายที่มีปัญหาในการเรียกเก็บหน้ี บริษัทก็มีนโยบายการต้ังส�ารองหน้ีสงสัยจะสูญให้เพียงพอต่อความเสี่ยงใน

การเรียกเก็บหนี้คืนจากลูกหนี้การค้าที่มีปัญหา 

4.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บริษทัมกีระแสเงนิสดทีใ่ช้ไปกจิกรรมลงทนุประมาณ 596 ล้านบาท ทัง้น้ีส่วนใหญ่เน่ืองจากบริษทัมกีารน�าเงนิไปลงทนุเพิม่

ขึ้นในเงินฝากประจ�าและเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์รวม 597 ล้านบาท โดยมีรายได้จากดอกเบี้ยรับและเงินปันผลจ�านวน 

28 ล้านบาท รวมทัง้ในปีทีผ่่านมาบริษทัมกีารซือ้เคร่ืองจกัรอปุกรณ์เคร่ืองใช้ส�านักงาน และซือ้ทดแทนยานพาหนะใหม่โดยแลก

เปลี่ยนยานพาหนะที่ใกล้ครบอายุการใช้งาน และลงทุนระบบโปรแกรมซอฟท์แวร์ รวมสุทธิลงทุนประมาณ 29 ล้านบาท 

4.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

บริษทัมีกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงินในระหว่างปี 2558 ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 47 ล้านบาทนัน้ บริษทักม็กีารจ่าย

เงินปันผลเป็นเงินสดในปี 2557 จ�านวนเงิน 203 ล้านบาท และยังมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในปี 2558 อีกจ�านวนเงิน 157 

ล้านบาท จ่ายเงินปันผลลดลงจากปีก่อนจ�านวนเงิน 46 ล้านบาท

4.4 อัตราส่วนสภาพคล่อง

หากพจิารณาอตัราส่วนทีแ่สดงถงึสภาพคล่องของบริษทั โดยพจิารณาจากอตัราส่วนสนิทรัพย์หมนุเวียนต่อหน้ีสนิหมนุเวียน

ในปี 2557 และ 2558 ที่อัตรา 8.47 และ 8.94 ตามล�าดับ โดยจะเห็นว่าสภาพคล่องของบริษัทเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมาอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจากก�าไรสะสมจากผลการด�าเนินงานในปี 2557 และก�าไรสุทธิในปี 

2558

บริษัทยังไม่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต

รายงานประจำาปี 2558 53บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



เราเป็นบริษัท
ที่มีความมั่นคงทางการเงิน

รายงานประจำาปี 255854 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2558 55บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255856 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำาปี 2558 57บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำาปี 255858 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำาปี 2558 59บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำาปี 255860 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



งบกระแสเงินสด
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำาปี 2558 61บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำาปี 255862 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำาปี 2558
63

บริษัท ลีพ
ัฒ
นาผลิตภัณ

ฑ
์ จำากัด (มหาชน)



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำาปี 2558
64

บริษัท ลีพ
ัฒ
นาผลิตภัณ

ฑ
์ จำากัด (มหาชน)



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานประจำาปี 2558 65บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255866 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 67บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255868 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 69บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255870 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 71บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255872 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 73บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255874 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 75บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255876 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 77บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255878 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 79บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255880 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 81บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255882 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 83บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255884 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 85บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255886 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 87บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255888 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 89บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255890 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 91บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558
92

บริษัท ลีพ
ัฒ
นาผลิตภัณ

ฑ
์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558
93

บริษัท ลีพ
ัฒ
นาผลิตภัณ

ฑ
์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255894 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558
95

บริษัท ลีพ
ัฒ
นาผลิตภัณ

ฑ
์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255896 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 97บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 255898 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558 99บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)



รายงานประจำาปี 2558100 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)





สำ�นักง�น 33/137 อ�ค�รวอลล์สตรีทท�วเวอร์ ชั้น 28 ถนนสุรวงศ์ บ�งรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2632 7232, 0 2632 7300 โทรส�ร 0 2236 7751, 0 2237 6021-1

www. leepattana.com 

“น้ำ� คือ ชีวิต

ป่�ไม้ แหล่งต้นน้ำ�”
เร�สนับสนุน รณรงค์อนุรักษ์ รักษ�ธรรมช�ติ
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