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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนในสงัคมยคุเทคโนโลยใีหม่ ก่อให้เกดิการพฒันา

แนวคิดและนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว ที่เห็นได้ชัดคือ ฐานความรู้ในเครือข่าย

การสือ่สารสากลผ่านอปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธิภาพสงู โอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมลู

จึงไม่มีขีดจ�ากัด การจัดการทุกกระบวนการจ�าเป็นต้องติดตามสถานการณ์ที่

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรอบคอบและใกล้ชิด

ความต้องการของทุกธุรกิจซ่ึงมีไม่ต่างกันคือ ความเติบโตและมั่นคง 

ภายใต้สภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ที่สูงในปัจจุบัน ทรัพยากร

เร่ิมจ�ากดั สงัคมเร่ิมเหน็ผลกระทบความเสยีหายจากสิง่แวดล้อม สถานการณ์

เช่นน้ี ผู้บริหารบริษัทต้องติดตามและให้ความส�าคัญ พยายามรักษาระดับ

สถานะบริษัทให้ด�ารงความมั่นคง ด้วยการลงทุนปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ 

และลดความเสีย่งทีม่อิาจควบคุมได้ทกุปัจจยั อกีทัง้ยนืยนันโยบายผลติอาหาร

สตัว์ทีด่มีคุีณภาพสงูมาโดยตลอด เพราะเป็นทีส่ิง่ทีส่งัคมแสวงหา คือ คณุภาพ

สินค้าและบริการในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองทั้ง

มาตรฐาน ISO, GMP และ HACCP โดยที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถ

ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้ทุกขั้นตอน ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลใน

กระบวนการผลติ รวมถงึมนีโยบายการด�าเนินธุรกจิทีย่ดึมัน่ในความรับผดิชอบ

ต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และการต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชั่น ซึ่งได้ด�าเนินมาอย่างสม�่าเสมอ และต่อเนื่อง
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ผลการด�าเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวม 

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดรายได้รวม 2,995 ล้านบาท 

และมีก�าไรสุทธิ 84 ล้านบาท หรือคิดเป็นก�าไร 0.09 บาทต่อหุ้น โดยคณะ

กรรมการบริษัท ได้มีมติให้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่าย

เงินปันผล ประจ�าปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท

ในนามคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินกิจการของบริษัท

ด้วยดีเสมอมา บริษัทเช่ือมั่นว่า การด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการบริหาร

จดัการภายใต้หลักธรรมาภบิาล จะสามารถพฒันาและน�าพาบริษทัให้ประสบ

ความส�าเร็จได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานประจ�าปี 2561 ANNUAL REPORT 20185



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารและกรรมการบริหาร

ได้ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน โดยมี

1.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบ

3.  นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมร่วมกนัรวมทัง้สิน้ 4 คร้ัง ทัง้น้ี กิจกรรมส�าคญัทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการ

ในระหว่างปี 2561 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1.  สอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน ประจ�าปี 2560 และประจ�าไตรมาสที ่1, 2 และ 3 ปี 2561 ซึง่ครอบคลมุถงึการสอบทาน

  การปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี การเลอืกใช้นโยบายการบญัชี และการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเป็นอสิระ เพือ่น�าเสนอ

  คณะกรรมการบริษัท

2.  สอบทานความเพยีงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษทั เพือ่ให้การด�าเนินงานของบริษทั มปีระสทิธิภาพ 

  และประสิทธิผล และสามารถให้ผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายอย่างยั่งยืน

3.  สอบทานการปฏบิตังิานของบริษทัว่า เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของ ตลาดหลกัทรัพย์

  แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4.  สอบทานการเข้าท�ารายการและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัรายการทีม่บีคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ในรอบปี 2561 

  โดยพจิารณาถึงความจ�าเป็นของการเข้าท�ารายการ ความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยมกีารเปรียบเทยีบกับราคาของ

  บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศไว้

5.  สอบทานความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานการสอบบัญชี และความเห็นของผู้สอบบัญชี และพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง 

  และเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ประจ�าปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน

  แล้วจึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 ในนามบริษัท ส�านักงาน 

  อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2562 
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เนื่องจากเห็นว่า มีมาตรฐานในการท�างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา ให้

ค�าแนะน�าและให้ค�าปรึกษาเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัชีทีอ่อกมาใหม่ได้ด ีมคีวามละเอยีดชัดเจน ทัง้นี ้ส�านักงานสอบบญัชี และ

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือทีเ่สนอข้างต้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรือมส่ีวนได้เสยีกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วข้อง

กับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

6.  ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานเหตุการณ์ และข้อมูล

  เกี่ยวกับบริษัทได้อย่างอิสระ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่

จากการสอบทานตามทีก่ล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บริษทัได้จดัให้มแีละด�ารงไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายใน

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ และได้จัดท�าขึ้น

โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามหลกัการบญัชีทีเ่ป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไป การเข้าท�ารายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

มคีวามสมเหตสุมผล โดยรายการธุรกจิปกตหิรือสนับสนุนธุรกิจปกตกิถ็อืปฏิบตัติามเงือ่นไขการค้า เช่นเดยีวกับทีท่�ากบับคุคลโดยทัว่ไป

ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับธุรกรรมระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติหรือที่สนับสนุนธุรกิจปกติน้ัน ได้มี

การปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามทีค่ณะกรรมการก�ากับตลาดทนุประกาศไว้ โดยมกีารเปิดเผยข้อมลูของรายการเหล่าน้ี

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ�าปีอย่างเหมาะสม และการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ก็ไม่พบว่ามี

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นสาระส�าคัญ

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 27 กุมภาพันธ์ 2562
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) เร่ิมก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน เร่ิมแรก จ�านวน 

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

รายใหญ่ เข้าเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่วันที ่26 มกราคม 2533 และได้แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน

จ�ากัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537 โดยมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกตั้งอยู่ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี 2531 และ 2533 

ได้สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งที่สอง ซึ่งต้ังอยู่ที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในนามบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด ซึ่งเป็น

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

ขยายธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่และโรงฟักลูกไก่เพื่อผลิตลูกไก่เนื้อออกสู่ตลาดโดยได้รับส่งเสริมการลงทุนเช่นเดียวกัน โดยมีสถานที่ตั้ง

อยู่ที่อ�าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เน่ืองจากโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกที่จังหวัดนครปฐมมีข้อจ�ากัดในพื้นที่ที่จะขยายโรงงาน อีกทั้งเป็นที่ดินที่เช่าจากบุคคล

ภายนอกด้วย จึงได้ปิดโรงงานแห่งแรกทีจ่งัหวัดนครปฐมในปี 2539 และได้ขอส่งเสริมการลงทนุโรงงานผลติอาหารสตัว์บกแห่งใหม่ในปี

เดยีวกนัน้ีทีอ่�าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ โดยในปี 2545 และปี 2550 ได้เปิดโรงงานอาหารสตัว์น�า้อกีสองแห่ง ณ บริเวณโรงงานเดยีวกนั

กบัโรงงานอาหารสตัว์บกทีอ่�าเภอเขาย้อย จงัหวัดเพชรบรีุ และอ�าเภอเมอืง จงัหวัดสระบรีุ ในนามบริษทั ลพีฒันาผลติภณัฑ์ จ�ากดั (มหาชน) 

และบริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด ตามล�าดับ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่มีอยู่ทั้งสี่แห่ง

ในปัจจบุนั มีก�าลงัการผลติอาหารสตัว์รวม 492,000 ตันต่อปี โดยมกีารผลติจริงประมาณร้อยละ 35 ของก�าลงัการผลติทีม่อียู ่และได้มี

การจดัต้ังบริษทั ลพีฒันาเกษตรมัน่คง จ�ากดั ในปี 2547 โดยปัจจบุนัมทีนุจดทะเบยีนและช�าระแล้ว จ�านวน 150 ล้านบาท ประกอบธุรกจิ

ไซโลอบพืชและจ�าหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเม่ือได้รวมไซโลที่มีอยู่เดิมซึ่งมีความจุ 25,000 ตัน แล้วปัจจุบันจะมีความจุได้ถึง 

38,500 ตัน ที่สามารถรองรับการอบพืชและเก็บเมล็ดพืชได้ตลอดปี และในปี 2555 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัด 

เพือ่ด�าเนินธุรกจิในฟาร์มทดลองสตัว์น�า้ ในด้านงานวิจยัและพฒันาอาหารสตัว์น�า้ ทัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในการรักษาและพฒันา

คุณภาพอาหารสัตว์น�้าให้ดียิ่งขึ้น และมีมาตรฐานสูงอย่างต่อเนื่อง

บริษทัได้รับการรับรองจากกรมปศุสตัว์ เก่ียวกับระบบหลกัเกณฑ์ทีด่ใีนการผลติอาหารสตัว์ (Good Manufacturing Practice (GMP) 

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

ซึ่งเป็นการยืนยันถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งได้รับการรับรอง

ระบบ ISO 9001 : 2015 ทั้งระบบ โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ของโรงงานเพชรบุรี และสระบุรี ซึ่งแสดงถึงบริษัทได้มี

การคดัสรรวตัถดุบิ กระบวนการผลติ การตรวจสอบคุณภาพ และการจดัการสขุลกัษณะทีด่ ีทีส่ะท้อนถงึคณุภาพของสนิค้าทีม่มีาตรฐาน

สากล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เนื่องจากสัตว์ที่กินอาหารสัตว์ที่ผลิตจากบริษัท ในท้ายที่สุดก็จะเป็นอาหารส�าหรับ

ประชาชนบริโภคทีมี่คณุภาพและความปลอดภยั นอกจากนีบ้ริษทัยงัมคีวามห่วงใยและตระหนักยิง่ในการรักษาสิง่แวดล้อมทีม่ต่ีอชุมชน

และสงัคม เช่น ผลกระทบที่เกดิจากน�า้ทิ้ง ฝุน่ และมลพิษทางอากาศรวมทั้งการอนรุกัษพ์ลงังานและการใช้ทรพัยากรใหม้ปีระสิทธภิาพ

สูงสุด จึงได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 เพื่อการอนุรักษ์

พลังงาน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ทั้งสองโรงงาน
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กลุ่มบริษัทลีพัฒนา ด�าเนินธุรกิจการใน 4 ส่วนงานหลัก คือ (1) ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ (2) อบพืชกิจการไซโลและจ�าหน่าย

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

กลุ่มบริษัทลีพัฒนา เกี่ยวเนื่องกับกิจการผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ โดยประกอบด้วยบริษัทและบริษัทย่อยดังนี้

- บรษิัท ลพีัฒนาผลิตภณัฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเปน็บรษิัทใหญ่ด�าเนนิธรุกิจดา้นการผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ส�าเร็จรปูส�าหรบั

 สตัว์บกและสตัว์น�า้ ชนิดเมด็ ชนิดผง และหวัอาหาร ได้แก่ อาหารสกุร ไก่ เป็ด วัว ปลา และกุ้ง เป็นต้น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

 “ลี” “วิน” “แมกซ์” และ “โปรเกรด” โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังด�าเนินธุรกิจด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่อ�าเภอ

 แก่งคอย จงัหวดัสระบรีุและการผลติลกูไก่เน้ือ โดยมฟีาร์มพ่อแม่พนัธ์ุไก่เนือ้ และโรงฟักลกูไก่เน้ือทีจ่งัหวดัเพชรบรูณ์ แต่เน่ืองจาก

 ภาวะการณ์ไข้หวัดนกที่เกิดขึ้น บริษัทจึงได้หยุดด�าเนินกิจการโรงฟักลูกไก่เนื้อเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 และ

 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาด�าเนินกิจการฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้ 

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

 ใหญ่ แต่จะเน้นผลิตอาหารสัตว์บก ได้แก่ อาหารสุกร ไก่ เป็ด และวัว เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ลี” “วิน” “แมกซ์” 

 และ “โปรเกรด” รวมทัง้อาหารสตัว์เลีย้ง เช่น อาหารสนัุข ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เพท็โต” และ “จาโต” อาหารแมว ภายใต้

 เครื่องหมายการค้า “มาว มาว” โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี 

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

- บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัด เป็นบริษัทย่อย ด�าเนินธุรกิจให้เช่าโรงเรือน  

- บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จ�ากัด เป็นบริษัทร่วมถือหุ้นร้อยละ 44.50 ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้า

 ซื้อขายล่วงหน้า และได้รับใบอนุญาตเข้าเป็นสมาชิกตลาดประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าเลขที่ 12 จากตลาดสินค้าเกษตร

 ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยปัจจบุนับริษทัได้หยดุด�าเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซือ้ขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้า ตัง้แต่เดอืนเมษายน 

 2559 พร้อมทั้งได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหน้าต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับการซ้ือขายสินค้าเกษตร

 ล่วงหน้า (ก.ส.ล.) เมื่อเดือน พฤษภาคม 2559
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา มีการแบ่งตามพื้นที่การขายแยกตามภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้
เกิดประหยัดต้นทุนการขนส่ง ดังนี้คือ โรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี เน้นการขายในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และ
ทุกจังหวัดในภาคใต้ต้ังแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไป ส่วนโรงงานที่จังหวัดสระบุรี เน้นการขายในภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

1. โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทลีพัฒนา ในปี 2559 - 2561 

รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิต
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

อาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป* บริษัทและบริษัทย่อย 3,362 99.20 3,297 99.13 2,933 99.42

พันธุ์สัตว์ / พืชเกษตร บริษัท 27 0.80 29 0.87 17 0.58

รวม 3,389 100.00 3,326 100.00 2,950 100.00

หมายเหตุ : รายได้จากการขายอาหารสตัว์ส�าเรจ็รูปในปี 2561 มาจากปรมิาณการขายอาหารสตัว์บกและสตัว์น�้าในอตัราส่วนร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามล�าดบั

2. การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
2.1	ลักษณะลูกค้า	และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยตรง และตัวแทนขาย โดยบริษัทได้จ�าหน่าย

สินค้าให้แก่ลูกค้าดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ตามล�าดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีปริมาณจัดจ�าหน่าย

มากที่สุดจะเป็นอาหารสัตว์บก โดยเกษตรกรจะเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่และมีมาตรฐาน มีก�าลังซื้อที่เพียงพอ สม�่าเสมอและ

จะน�าอาหารสัตว์ไปใช้เท่าน้ันไม่ได้น�าไปขายต่อ ส่วนตัวแทนขายมีเขตพื้นที่ขายที่แน่นอนและมีความสามารถในการเปิดและ

บริหารตัวแทนย่อยในเขตพืน้ที ่หรือมีการจดัต้ังทมีขายภายนอกร้านค้าของตวัแทน มคีวามพร้อมด้านการเงินและมคีวามเข้าใจ

ในเง่ือนไขการขายต่างๆ ของการเป็นตัวแทน ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ีมักให้ความส�าคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทจึง

มุ่งเน้นการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรผู้เลี้ยง สร้างความพึงพอใจให้

กับลูกค้า บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและตัวแทนขายและด้วยความน่าเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท�าให้

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าทั้งหมดมากกว่า 500 ราย ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าเดิมและรายใหม่ ลูกค้าที่นับว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

ในปีที่ผ่านมาคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของยอดขายทั้งหมดเท่านั้น และไม่มีลูกค้ารายใดที่มียอดการซื้อขายมากกว่าร้อยละ 

10 ของยอดการขายทั้งหมด
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2.2	กลยุทธ์การแข่งขัน

จากการทีบ่ริษทัมปีระสบการณ์ในธุรกจิมานานกว่า 36 ปี เป็นทีรู้่จกัแพร่หลาย และได้รับการยอมรับในตลาดจากลกูค้า ผ่านการ

วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบเพื่อเพิ่มคุณภาพของสูตรอาหาร สร้างความแตกต่างในสินค้า ตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า (Customized 

Product) ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่ง หากสภาพตลาดมีความต้องการใช้อาหารสัตว์มากข้ึน บริษัทยังมีก�าลังการผลิตที่รองรับ

ระบบการผลติซึง่มปีริมาณมากๆ ได้ (Mass Production) นอกจากน้ีบรษิทัมกีารสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กัีบลกูค้า ได้แก่ การจดั

สัมมนาวิชาการและก�าหนดเงินรางวัลตามเป้าหมายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า และมีการบริหาร สต๊อควัตถุดิบเพื่อลดปัญหา

จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้มีการวิจัยจัดหาวัตถุดิบทดแทนที่ไม่ลดคุณภาพของสินค้าในช่วงเวลาที่วัตถุดิบ

บางรายการอาจมีราคาสูงเนื่องจากขาดแคลน

2.3	นโยบายราคา

เน่ืองจากอาหารสตัว์เป็นสนิค้าทีค่วบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผูก้�าหนดเพดานราคาขายกลางตาม

ประกาศของแต่ละบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายจริงผู้ผลิตสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตามต้นทุนการผลิตและการ

แข่งขันอื่นๆ เช่น การส่งเสริมการขายแต่ต้องไม่สูงกว่าราคากลางดังกล่าว บริษัทสามารถเสนอราคาที่เหมาะสมแก่ลูกค้าโดย

การบริหารราคาต้นทุนวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดหาและจัดเก็บรักษาวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสมตามฤดูกาลใน

การผลิต โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ กากถั่วเหลือง ปลาป่นและข้าวโพด และมีการวิจัยจัดหาวัตถุดิบอื่นๆ ทดแทนโดยไม่ลดคุณภาพ

ของสารอาหารเพื่อให้สามารถแข่งขันการตัดราคากับคู่แข่งได้

2.4	ภาวะการแข่งขัน

การแข่งขันในตลาดธุรกิจอาหารสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 ตลาดใหญ่ๆ คือ

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

  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

2.  ตลาดแบบประกนัราคา (Contract Farming) คอื การขายอาหารสตัว์ให้กบัลกูค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการในการเลีย้งสตัว์ โดยมี

  เง่ือนไขในการรับประกนัราคาขายพนัธ์ุสตัว์มชีีวิตให้กับเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ โดยลกูค้าจะต้องมฟีาร์มเป็นของตนเอง นอกจาก

  อาหารสตัว์แล้วยงัมกีารจดัหาพนัธ์ุสตัว์ เช่น ลกูสกุรและลกูไก่ให้เกษตรกร ตลอดจนการบริหาร จดัการด้านฟาร์มทีท่นัสมยั

  ให้แก่ลูกค้าที่เข้าโครงการ

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยภาพรวม มีความสามารถในการท�าก�าไรอยู่ในระดับปานกลางและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ

ไม่มากนัก และมคีวามผนัผวนของความต้องการบ้างในบางปี หากการส่งออกเน้ือสตัว์ได้รับผลกระทบจากการส่งออก อย่างไร

กต็ามอตุสาหกรรมน้ียงัมคีวามผนัผวนน้อยกว่าสนิค้าเกษตรแปรรูปประเภทอืน่ เน่ืองจากเป็นการขายภายในประเทศ ไม่เผชิญ

การแข่งขันที่รุนแรงจากต่างประเทศ
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ตามข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์จดทะเบียนอยู่กับสมาคมจ�านวน 53 ราย คิดเป็น

ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 90% โดยโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่จะเน้นการผลติอาหารสกุร ไก่เน้ือ ไก่ไข่ และอาหารสตัว์น�า้ 

ขณะทีโ่รงงานขนาดเลก็มกัจะผลติอาหารสตัว์เฉพาะอย่าง เนือ่งจากเป็นตลาดทีม่ขีนาดเลก็การแข่งขันจงึค่อนข้างรุนแรงมกีาร

ตัดราคา โดยเฉพาะจากคู่แข่งที่มีการผลิตแบบครบวงจรจะได้เปรียบทางด้านการประหยัดจากขนาด (Economies of scale) 

เนื่องจากสามารถป้อนผลิตภัณฑ์ให้กับฟาร์มของตนเอง รวมถึงฟาร์มของบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าสมาชิก

บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายอาหารสัตว์เกือบทั้งหมดอยู่ในตลาดอิสระ และส่วนใหญ่เป็นการขายภายในประเทศ ทั้งนี้เมื่อ

เทียบกับปริมาณความต้องการอาหารสัตว์ทั้งประเทศประมาณ 19.92 ล้านตันต่อปี บริษัทคาดว่าปริมาณความต้องการ

ดงักล่าวจะเป็นอาหารสตัว์ทีม่าจากโรงงานผลติอาหารสตัว์ประมาณร้อยละ 80 และเกษตรกรผสมอาหารเองประมาณร้อยละ 20 

ในส่วนที่มาจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์แยกเป็นที่อยู่ในส่วนของตลาดอิสระประมาณร้อยละ 45 และตลาดที่อยู่ในโครงการ

เลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการผลิตแบบครบวงจร (Integrated business line) อีกร้อยละ 55 ทั้งน้ีบริษัทมีส่วนแบ่งเฉพาะใน

ตลาดอาหารสัตว์อิสระ ทางบริษัทคาดว่ามีส่วนแบ่งตลาดที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของผู้ผลิตอาหารสัตว์ในตลาดอิสระ ซึ่งเป็น

รายใหญ่ๆ ของประเทศ (คาดการณ์โดยฝ่ายบริหารของบริษัท และค�านวณจากอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้ารวมกัน)

ส�าหรับการแข่งขันกับบริษทัทีม่ธุีรกิจเกีย่วกบัการเกษตรแบบครบวงจร กับการมุง่เน้นธุรกิจอาหารสตัว์เพยีงอย่างเดยีวน้ัน จะเป็น

การแข่งขันทั้งทางด้านบวกและลบของทั้งสองแบบ เช่น หากธุรกิจแบบครบวงจรประสบปัญหากับสภาวะการเลี้ยงและราคา

ตกต�่าของสัตว์บางชนิดเพื่อจ�าหน่าย จะส่งผลให้ธุรกิจแบบครบวงจรนั้นประสบปัญหาส�าหรับการขายสัตว์ชนิดน้ันๆ ทั้งหมด 

แต่หากการเลี้ยงและราคาของสัตว์ชนิดนั้นๆ ดี ธุรกิจก็จะประสบความส�าเร็จในการขายอย่างมากในธุรกิจที่ส่งผลโดยตรงและ

ธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง ส่วนด้านธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นธุรกิจอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียวน้ัน สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจไปตาม

สภาวการณ์ได้ เช่น เมือ่อาหารสตัว์บางประเภทมแีนวโน้มการใช้และก�าไรมากกว่าก็อาจจะหนัไปมุง่เน้นอาหารสตัว์ประเภทน้ันๆ 

มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งจะไม่เกิดความเสี่ยงมากในการด�าเนินธุรกิจ แต่ในทางกลับกันหากธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดดีธุรกิจ

ที่ไม่ครบวงจรก็จะเติบโตได้น้อยกว่าธุรกิจที่ท�าแบบครบวงจรเช่นกัน

แนวโน้มในอนาคตส�าหรับการหนัมาท�าธุรกจิเกีย่วกับการเกษตรแบบครบวงจร ของประเภทธุรกิจการเกษตรน้ัน จากการประเมนิ

สถานการณ์ของผู้บริหารของบริษัทคาดการณ์ว่าการที่ธุรกิจเกษตรจะหันมาท�าธุรกิจแบบครบวงจรน้ันยังคงมีจ�านวนน้อย 

เน่ืองจากปรับเปลี่ยนการท�าธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร บริษัทที่ปรับเปลี่ยนจะต้องเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และใช้เงินทุน

จ�านวนมาก แต่ส�าหรับธุรกิจการเกษตรในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงเป็นข้อจ�ากัด

ส�าหรับธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กในการขยายธุรกิจการเกษตรเป็นแบบครบวงจรได้
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2.5	ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มผลิตภัณฑ์

ตารางเปรียบเทียบประมาณการปริมาณการใช้อาหารสัตว์ภายในประเทศ ส�าหรับปี 2561 และ 2562

ประเภท
อาหารสัตว์

ปริมาณอาหารสัตว์ที่ใช้

ปี 2561 ปี 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

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

ไก่เนื้อ 6,535,797 32.80 7,234,013 35.85 698,216 10.68

ไก่พ่อแม่พันธุ์ 939,456 4.72 1,002,456 4.97 63,000 6.71

ไก่ไข่เล็กรุ่น 921,801 4.63 780,968 3.87 (140,833) (15.28)

ไก่ไข่ให้ ไข่ 2,377,747 11.94 2,086,406 10.34 (291,341) (12.25)

ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ 26,800 0.13 24,120 0.12 (2,680) (10.00)

หมูขุน 5,659,200 28.40 5,548,500 27.50 (110,700) (1.96)

หมูพันธุ์ 993,240 4.99 973,710 4.82 (19,530) (1.97)

เป็ดเนื้อ 323,652 1.62 323,652 1.60 - -

เป็ดพันธุ์ 23,360 0.12 23,360 0.11 - -

เป็ดไข่ 273,750 1.37 273,750 1.36 - -

โคนม 875,453 4.39 901,716 4.47 26,263 3.00

กุ้ง 464,000 2.33 496,000 2.46 32,000 6.90

ปลา 510,000 2.56 510,000 2.53 - -

รวม 19,924,256 100.00 20,178,651 100.00 254,395 1.28

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยสาขาปศุสัตว์ และประมง ขยายตัวร้อยละ 1.9 

และ - 1.0 ตามล�าดับ

ปัจจัยบวก เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคเกษตรด้วยหลักการตลาดน�าการผลิต ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรม โดยด�าเนินการนโยบายที่ส�าคัญต่างๆ อีกทั้งปัจจัยทางด้านปริมาณน�้าและสภาพอากาศยังคงเอื้ออ�านวยต่อ

การผลิตทางการเกษตร ท�าให้พืชส่วนใหญ่เติบโตได้ดี มีผลิตผลต่อพื้นที่สูงขึ้น และเนื่องจากนโยบายการประกันราคาข้าวโพด

อาหารสัตว์และมันส�าปะหลัง ร่วมกับการระบายข้าวในสต็อค ท�าให้การเกษตรทางด้านพืชมีผลการด�าเนินการที่ดี
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ปัจจัยลบ เนื่องจากนโยบายการประกันราคาข้าวโพดอาหารสัตว์และมันส�าปะหลัง รวมถึงมาตรการก�าหนดสัดส่วนการน�าเข้า 

Wheat จากต่างประเทศ เป็นเหตุให้วัตถุดิบอาหารสัตว์ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากพืชเศรษฐกิจและผลพลอยได้มีราคาสูงข้ึนจาก

ปี 2560 ส่งผลให้ราคาอาหารสัตว์มีต้นทุนสูงข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ถึงแม้ว่าในปี 2561 น้ีผลกระทบจากปัจจัยธรรมชาติ

มีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ราคาปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร โคเนื้อ มีราคาอ่อนตัวกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเลี้ยงของเกษตรกร

ดข้ึีนท�าให้ผลผลติปศุสตัว์มมีากกว่าความต้องการบริโภค ราคาปศสุตัว์จงึถูกลง ประกอบกบัราคาปศสุตัว์ในประเทศเพือ่นบ้าน

มรีาคาถกูท�าให้ปศสุตัว์จากไทยไม่สามารถส่งออกไปได้ ท�าให้จ�านวนปศุสตัว์ทีผ่ลติได้ในประเทศมมีากกว่าการบริโภคในประเทศ 

ผลผลิตกุ้งรวมของโลกปี 2561 อยู่ที่ 3.2 ล้านตัน เพิ่มข้ึน 5% สาเหตุเพราะหลายประเทศมีผลผลิตเพิ่มข้ึน เช่น เอกวาดอร์ 

ผลิตได้ 8.7 แสนตัน เพิ่มข้ึน 7% เวียดนาม 4.1 แสนตัน เพิ่มข้ึน 16% อินโดนีเซีย 2.75 แสนตัน เพิ่มข้ึน 6% แต่อินเดีย มี

ผลผลิต 5.6 แสนตัน ลดลง 7% ส่งผลให้ครึ่งปีแรกมีปริมาณกุ้งออกสู่ตลาดมากส่งผลกระทบต่อราคาสินค้ากุ้งในประเทศไทย 

ท�าให้ไม่สามารถขยบัราคาข้ึนได้ทัง้ทีกุ้่งในประเทศมปีริมาณน้อย เพราะถ้าห้องเยน็รับซ้ือกุง้ไทยในราคาทีส่งูกว่าตลาดโลกมาก

จะท�าให้ห้องเย็นไม่สามารถแข่งขันได้

ปี 2561 ผลผลิตกุ้งรวมของไทยอยู่ที่ 2.9 แสนตัน ลดลง 3% จากปี 2560 ผลจากสภาพอากาศแปรปรวน ปัญหาโรค EMS และ 

โรคตัวแดงดวงขาวยังคงพบได้ในหลายท้องที่ อีกทั้งปัญหากุ้งขี้ขาวก็มีแนวโน้มเกิดมากขึ้นในช่วงของปลายปีซึ่งยังไม่สามารถ

หาสาเหตุที่แน่ชัดได้แต่มีการสันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์ปริมาณกากถ่ัวเหลืองที่ใช้ในสูตรอาหารกุ้งและปริมาณสารพิษจาก

เช้ือราที่ปนเปื้อนมาในอาหารกุ้ง ส่วนราคากุ้งตกต�่าต้ังแต่ช่วงต้นปีน้ันเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงและ

ความหนาแน่นลงซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้ปริมาณกุ้งในประเทศลดลง

ปี 2562 คาดว่าไทยมีผลผลิต ที่ 3.1 - 3.2 แสนตัน เพิ่มขึ้น 10% และคาดว่าสามารถส่งออกได้ 2 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 

ทีส่่งออกได้ 1.8 แสนตัน ตลาดส่งออกหลกัของไทยยงัเป็นสหรัฐฯ ประมาณ 3 หมืน่ตัน, ญีปุ่น่ 2 หมืน่ตนั, และจนี 1.4 หมืน่ตนั 

ซึ่งจีนเป็นตลาดที่น่าสนใจ หากภาวะสงครามทางการค้าไม่รุนแรง เศรษฐกิจจีนขยายตัวกว่า 5% คาดจะส่งผลให้ไทยส่งออก

กุ้งได้มากขึ้นในปีหน้า ส่วนตลาดภายในประเทศยังขยายตัวมากขึ้นเป็น 2.9 - 3 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 10%

ในกรณีทีร่าคากุง้ตกต�า่มาก ยงัสามารถผลกัดนัส่งออกในมาเลเซีย เวยีดนามได้ แต่ทัง้น้ีจากการคมนาคม และระบบการขนส่ง

ทางเคร่ืองบนิของไทยยงัดกีว่าหลายประเทศ ท�าให้ไทยมขีดีความสามารถในการผลติกุ้งคุณภาพได้ดกีว่า ซึง่เป็นจดุแข็งของไทย 

ส่วนปัจจัยลบที่จะกระทบกับสถานการณ์กุ้งในปี 2562 เช่น ต้นทุนแรงงานการแปรรูปกุ้งสูงกว่าคู่แข่ง ค่าเงินบาทแข็งกว่า

ประเทศผู้ผลิตกุ้งส่วนใหญ่ พื้นที่เลี้ยงที่น้อยเนื่องจากรัฐบาลไม่ส่งเสริมและเรียกคืนพื้นที่การเลี้ยงเป็นจ�านวนมาก ยังมีปัญหา

โรคระบาดมากกว่าประเทศอื่น

รายงานประจ�าปี 2561 ANNUAL REPORT 201814



ปลานิล ผลผลิตรวมของปลานิลภายในประเทศในปี 2561 อยู่ที่ 211,368 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีผลผลิต 185,900 ตัน 

หรือคิดเป็นร้อยละ 13.70 เนื่องจากสภาพอากาศโดยรวมดี อุทกภัยมีน้อย และอุณหภูมิไม่หนาวเย็นยาวนาน มีปริมาณน�้ามี

เพียงพอต่อการเลี้ยงตลอดทั้งปี ไม่พบการระบาดของโรคเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากปริมาณน�้ามาก ส่วนผลผลิตปลานิลโลก 

อยูท่ี ่6.68 ล้านตัน เพิม่ข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 4.40 เป็นผลผลติจากการเพาะเลีย้ง 5.89 ล้านตนั และจากการจบั 0.79 ล้านตนั 

ซึ่งผลผลิตอยู่ในกลุ่มประเทศโซนเอเชียถึง 4.29 ล้านตัน คิดเป็น 64.20% ของผลผลิตปลานิลโลก คาดว่าปี 2562 ผลผลิต

ปลานิลจะเพิ่มขึ้นไปที่ 212,700 ตัน เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งต้องมี

การรวมกลุม่กนัของเกษตรกรเพือ่รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ในกรณีของกระชังตามแหล่งน�า้สาธารณะไม่สามารถเพิม่พืน้ที่

การเลี้ยงในแหล่งน�้าได้เพราะมีกฎระเบียบของกรมประมงเรื่องปริมาณการเลี้ยงในแต่ละแหล่งน�้า

ด้านปศุสัตว์ ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 1.90 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากปริมาณผลผลิตของสินค้าปศุสัตว์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 

ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคนม และโคเนื้อ อันเนื่องมาจากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสินค้าปศุสัตว์เกือบทุกรายการได้รับความ

ท้าทายและกดดันหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านราคา โรคระบาด มาตรฐานสินค้า และภัยธรรมชาติท�าให้เกษตรกรโดยรวม

ปรับตัวเร่ืองการเลี้ยงและการจัดการ ท�าให้มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์โดยรวมสูงข้ึน มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดอย่าง

เคร่งครัดและต่อเนื่องรวมทั้งปี 61 นี้สภาพอากาศโดยรวมดีเอื้ออ�านวยให้สัตว์เติบโตและให้ผลผลิตดีกว่าปีที่ผ่านๆ มา

ผลผลิตสุกรของโลกในปี 2561 ประมาณ 112.96 ล้านตัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 จากปี 2560 ซึ่งมีปริมาณ 111.04 ล้านตัน 

เน่ืองจากประเทศผูผ้ลติรายใหญ่เพิม่การผลติข้ึน ได้แก่ จนี สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และรัสเซยี ส�าหรับประเทศไทยปี 2561 

มีผลผลิตสุกร 19.88 ล้านตัว ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.27 เนื่องจากผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการจัดการ

ฟาร์มที่ดีมีการควบคุมและป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ มีการเพิ่มพ่อแม่พันธุ์สุกรภายในฟาร์ม ประกอบกับอัตรารอดของสุกร

มากขึ้นส่งผลให้การผลิตเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ท�าให้ปลายปี 2560 เกิดภาวะสุกรล้นตลาดและราคาสุกรตกต�่าจนกลุ่มผู้ผลิตสุกร

ทั้งประเทศได้ประชุมหารือกันจนได้ทางออกว่าให้ช่วยกันลดปริมาณแม่พันธุ์ที่ตนเองมีอยู่ลงร้อยละ 10 เพื่อลดปริมาณสุกรใน

ระบบลง ท�าให้ราคาสุกรที่ตกต�่าดีข้ึนเป็นล�าดับและชัดเจนในช่วงปลายปี จากมาตรการคัดทิ้งแม่พันธุ์น้ีจะส่งผลให้คุณภาพ

แม่พนัธ์ุและลกูสกุรขนุในปี 2562 มคีณุภาพทีด่ข้ึีนเนือ่งจากการคัดทิง้จะท�าการคัดตัวทีใ่ห้ผลผลติทีไ่ม่ดอีอกไปก่อน คาดการณ์

ผลผลติสกุรปี 2562 จะมีปริมาณ 19.99 ล้านตัว เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.55 เน่ืองจากการขยายตวัตามประชากรภายในประเทศ ร่วมกบั

การจดัการฟาร์ม การบริหารและการป้องกนัโรคของเกษตรกรท�าให้ประสทิธภิาพการเลีย้งเพิม่มากข้ึน แต่มปัีจจยัทีต้่องจบัตามอง

เป็นพเิศษ คอื การระบาดของโรคอหวิาต์แอฟริกนัในสกุร ซึง่ยงัไม่มรีายงานการเกิดโรคในไทย แต่มรีายงานความสญูเสยีในจนี

และระบาดเข้ามาในเวียดนามแล้ว โดยโรคนี้จะท�าให้เกิดไข้สูงและตายอย่างรวดเร็วในสุกร เกิดการระบาดในวงกว้าง การท�า

วคัซนีไม่มปีระสทิธิผล และตวัเช้ือมคีวามคงทนในสภาวะแวดล้อมค่อนข้างสงู จงึจ�าเป็นต้องอาศยัการเฝ้าระวงัและควบคมุโรค

และการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเข้มข้นจากทุกภาคส่วน
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ไข่ไก่ ปี 2561 ผลิตได้จ�านวน 14,355.17 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 จากปี 2560 ที่ผลิตได้ 14,037.23 ล้านฟอง เนื่องจาก

การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพของเกษตรกรท�าให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สภาพอากาศค่อนข้างดี ไม่ร้อนจัด มี

น�้าส�าหรับฟาร์มอย่างเพียงพอ และคาดการณ์ว่าปี 2562 จะผลิตได้จ�านวน 14,698.18 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 จากปี 

2561 และราคาขายไข่ในปี 2561 เฉลี่ยจะสูงขึ้นเล็กน้อยจากปี 2560 เนื่องจากมีมาตรการลดปริมาณไข่ไก่ในระบบและรักษา

เสถียรภาพราคาไข่ในประเทศได้ ประกอบภาครัฐและภาคเอกชนมีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ โดยประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของไข่ไก่และปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภคของทุกเพศทุกวัย อีกทั้งมีการท�าความเข้าใจกับผู้บริโภค

เกี่ยวกับความเชื่อเก่าๆ ที่เกี่ยวกับการบริโภคไข่ว่ามีผลเสียต่อสุขภาพนั้นไม่เป็นความจริง ด้วยเหตุนี้ท�าให้การบริโภคขยายตัว

มากขึ้น ส่วนปัจจัยที่ควรระมัดระวังในปี 2562 ยังคงเป็นความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน

จะส่งผลโดยตรงต่อระดับภูมิคุ้มกันของไก่ ซึ่งท�าให้เป็นโรคได้ง่ายจ�าเป็นต้องอาศัยการจัดการฟาร์มอย่างดี และปริมาณน�้า

ส�ารองในประเทศที่มีรายงานว่าปี 2562 น้ีมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในหลายๆ แหล่งน�้าจึงต้องอาศัยการวางแผนการจัดการน�้า

ของเกษตรกรและภาครัฐอย่างใกล้ชิด

ไก่เนื้อ ในปี 2561 มีการผลิตไก่เนื้อ 1,570.45 ล้านตัว หรือ 2.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 จากปี 2560 ที่ผลิตได้ 1,560.62 

ล้านตัว หรือ 2.21 ล้านตัน อัตราการเพิ่มข้ึนชะลอตัวเน่ืองจากการบริโภคในประเทศชะลอตัวและราคาปศุสัตว์ชนิดอื่นราคา

ไม่สูงจึงเกิดการแข่งขันทางด้านราคาเนื้อสัตว์ คาดการณ์ว่าปี 2562 จะผลิตได้จ�านวน 1,606.38 ล้านตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29 

จากปี 2561 เนื่องจากมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้น และความต้องการบริโภคทั้งภายในและภายนอก

ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเนื้อไก่ยังจ�าเป็นเพื่อการบริโภคประกอบกับในปีนี้เนื้อสุกรมีแนวโน้มราคายืนสูงเนื่องจาก

ปริมาณสุกรในระบบมีน้อย ผู้บริโภคจึงอาจเลือกเนื้อไก่เพื่อทดแทนเนื้อสุกรในการบริโภคได้ ด้านการส่งออก พบว่า สหภาพ

ยโุรปและประเทศญีปุ่น่ได้อนุญาตให้ไทยส่งออกไก่สดแช่เยน็แช่แข็งได้อกีคร้ังเน่ืองจากสนิค้าไทยมภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนด้านคณุภาพ

และราคา และไทยมีภูมิศาสตร์ที่ใกล้ประเทศญี่ปุ่นกว่าประเทศคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกาและบราซิล รวมทั้งแรงงานไทยมี

ฝีมอืและประณีต สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดกีว่าคูแ่ข่งขัน ประกอบกับทางจนีมปัีญหาเร่ืองความไม่ปลอดภยั

ทางอาหารท�าให้ญี่ปุ่นเพิ่มการน�าเข้าเนื้อไก่แปรรูปจากไทยเข้าไปทดแทน

โคนม ปี 2557 - 2561 มอีตัราเพิม่ร้อยละ 2.82 ต่อปี โดยในปี 2561 จ�านวน 660,155 ตัว เพิม่ข้ึนร้อยละ 2.31 จากปี 2560 ซึง่มี

จ�านวน 645,261 ตวั และจ�านวนแม่โครีดนมมอีตัราเพิม่ในช่วงปี 2557 - 2561 ร้อยละ 1.52 ต่อปี โดยในปี 2561 มแีม่โครีดนม 

276,321 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.13 จากปี 2560 ซึ่งมีจ�านวน 267,932 ตัว ส่วนผลผลิตน�้านมดิบในช่วงปี 2557 - 2561 มีอัตรา

เพิ่มร้อยละ 1.62  ต่อปี โดยปี 2561 มีผลผลิต 1,233,483 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.55 จากปี 2560 ซึ่งมีผลผลิต 1,191,143 ตัน 

เน่ืองจากลกูโคนมเกดิใหม่ในรอบปี และจ�านวนแม่โครีดนมเฉลีย่ในรอบปีมจี�านวนเพิม่ขึน้จากแม่โคสาวทีเ่ข้ามาทดแทน รวมทัง้

ราคาน�้านมดิบอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะมีการก�าหนดเกณฑ์ราคาตามคุณภาพน�้านม ท�าให้เกษตรกรต้องพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการอาหารให้เหมาะสมและการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดมีผลท�าให้อัตราการให้น�้านมมีแนวโน้ม

สูงขึ้นและน�้านมดิบมีคุณภาพโดยรวมดีขึ้น
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ปี 2562 คาดว่าจ�านวนโคนมและผลผลิตน�้านมดิบมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน จากการขยายตัวตามธรรมชาติของฝูงโค ประกอบกับ

กรมปศุสัตว์มีนโยบายพัฒนาคุณภาพน�้านมโค เน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต และ

การลดต้นทนุการผลติ โดยเน้นไปทีก่ารจดัการอาหารในการเลีย้งโคนม ซึง่ในระยะยาวจะส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพน�า้นมดบิ

ดีขึ้น ในปี 2562 คาดว่ามีจ�านวนโคนม 670,950 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 จากปี 2561 และมีจ�านวนแม่โครีดนม 281,621 ตัว 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.92 จากปี 2561 ส่วนผลผลิตน�้านมดิบในปี 2562 คาดว่ามีปริมาณ 1,332,180 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.00 จาก

ปี 2561 ซึ่งมีปริมาณ 1,244,483 ตัน เนื่องมาจากความต้องการบริโภคนมพร้อมดื่มจะเพิ่มขึ้นจากการบริโภคนมในตลาดนม

เชิงพาณิชย์มแีนวโน้มเพิม่ข้ึน แต่ตลาดนมโรงเรียนซ่ึงเป็นตลาดหลกัมปีริมาณลดลง และการบริโภคนมในตลาดนมเชิงพาณิชย์

เพิ่มขึ้น ราคาน�้านมดิบปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากคุณภาพน�้านมดิบโดยรวมมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากนโยบาย

ของรัฐบาล

โคเนื้อ ปี 2561 มีปริมาณการผลิต 0.999 ล้านตัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.94 จากปี 2560 ซึ่งมีปริมาณการผลิต 0.98 ล้านตัว เนื่องจาก

การผลิตยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค และยังมีความต้องการบริโภคจากประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยง

โคเนื้อเพื่อสนับสนุนปริมาณโคเนื้อให้เพิ่มขึ้นเกษตรกรจึงหันไปเลี้ยงโคเนื้อกันเพิ่มมากขึ้น ปี 2562 คาดว่ามีปริมาณการผลิต 

1.018 ล้านตัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.90 จากปี 2561  เนื่องจากภาครัฐมีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร

หันมาเลี้ยงโคเนื้อกันมากขึ้น แนะรูปแบบการบริโภคเนื้อแบบปิ้งย่างในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร

หน่วย: ร้อยละ

สาขา 2561 2562

ภาคเกษตร 4.6 2.5 - 3.5

พืช 5.4 2.7 - 3.7

ปศุสัตว์ 1.9 1.3 - 2.3

ประมง -1.0 1.0 - 2.0

บริการทางการเกษตร 4.0 2.0 - 3.0

ป่าไม้ 2.0 1.2 - 2.2

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

การจดัหาวัตถุดบิของบริษทัในเครือลพีฒันา ได้ด�าเนนิการตามนโยบายคณุภาพตามระบบมาตรฐานสากล ทัง้ระบบบริหารงาน

คณุภาพ (ISO 9001 : 2015) ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO14001 : 2015) ระบบการจดัการด้านพลงังาน (ISO 50001) รวมถงึ

ระบบ GMP และ HACCP เพื่อให้ได้วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ที่ดีมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

ของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีแนวโน้มทรงตัวเท่ากับปี 2561 เน่ืองจากหลายประเทศถูกกระทบจาก

สงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่กลางปี 2561 โดยสหรัฐฯ ประกาศต้ังก�าแพงภาษีกับ

สินค้าน�าเข้าจากจีนรวมมูลค่ากว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพราะสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับจีนกว่า 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ 

จีนเองจึงน�าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ ลดลง ตัวที่มีผลกระทบเห็นได้ชัด คือ เมล็ดถั่วเหลือง เนื่องจากจีนถือเป็นผู้บริโภคถั่วเหลือง

รายใหญ่ของโลก และมีปริมาณการน�าเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ เป็นสัดส่วน 35 - 40% ของปริมาณการน�าเข้าทั้งหมด ในส่วน

ของดัชนีราคาอาหารโลกเองก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรหลักๆ ทั้งเนื้อสัตว์ น�้าตาล ผลิตภัณฑ์นม และ

น�้ามันพืช อ่อนตัวลง

สถานการณ์ราคาของวัตถุดิบหลักในปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 6 - 7% จากปี 2560 จากนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่ม

ธัญพืช เช่น มาตรการควบคุมการน�าเข้าข้าวสาลีซึ่งต้องมีการรับซื้อข้าวโพดไทยในอัตรา 3 ส่วนต่อการน�าเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน 

และรับประกันราคาข้าวโพดไม่ต�่ากว่า 8 บาท/กก. ณ หน้าโรงงานในเขตกรุงเทพฯ ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวเองก็มีราคาสูงขึ้น 

จากปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดที่ลดลง เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นมากข้ึน แต่กลุ่มโปรตีนจากพืช เช่น เมล็ดถ่ัวเหลืองและ

กากถั่วเหลือง มีราคาอ่อนตัวลงจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากการสงครามทางการค้า ส่วนกลุ่มโปรตีนจาก

สัตว์ เช่น ปลาป่น ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการของผู้ซื้อรายใหญ่อย่างจีน

ส�าหรับปี 2562 คาดว่าราคาวัตถุดิบหลักโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยปัจจัยหลักมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองที่มี

แนวโน้มอ่อนตัวลงจากความยดืเยือ้ของสงครามทางการค้าระหว่างจนีกบัสหรัฐ และจนีประกาศนโยบายเพิม่การผลติถัว่เหลอืง

ในประเทศ เพื่อลดปริมาณน�าเข้าลงประมาณ 7 ล้านตันและลดการใช้กากถ่ัวเหลืองลง 3.5 ล้านตันในการผลิตอาหารสัตว์ 

ส่วนข้าวโพดและมันส�าปะหลังก็มีโอกาสอ่อนตัวลงได้ จากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มข้ึน ส่วนค่าเงินบาทเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐ 

แข็งค่าข้ึนต่อเน่ืองตั้งแต่ปลายปี 2561 กระทบกับการส่งออกปลาป่นที่มีอุปทานเกินกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศ 

แต่ส่งผลดีกับการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศที่คิดเป็นสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ประมาณ 50% ซึ่งทาง

บริษทัฯ ได้มกีารตดิตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองเพือ่การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง รวมทัง้การสรรหา

วัตถุดิบทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมส�าหรับการผลิตอาหารสัตว์เพื่อให้ได้คุณภาพอาหารที่ดีในต้นทุนที่เหมาะสม
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ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

โครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบหลักประมาณร้อยละ 80 ประกอบด้วย ข้าวโพด กากถั่ว ปลาป่น ร�า และปลายข้าว จะมีความผันผวน

ในด้านราคาค่อนข้างมาก ซึ่งราคาวัตถุดิบจะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการใช้และปริมาณของผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมทั้ง

ถกูก�าหนดโดยอปุสงค์และอุปทานในตลาดโลก ตลอดจนการเกง็ก�าไรในตลาดซือ้ขายสนิค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า และความผนัแปรไปตาม

สภาวะอากาศที่แปรปรวนหรือจากภัยธรรมชาติที่ท�าให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ เน่ืองจากสิ่งเหล่าน้ีอยู่เหนือการควบคุม 

ส่งผลให้มีความเสี่ยงจากราคาต้นทุนวัตถุดิบอาจมีความผันผวน อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนราคาขายอาหารสัตว์ 

ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มข้ึนได้ โดยการขออนุมัติการปรับข้ึนราคาจากกรมการค้าภายใน ทั้งน้ีอาหารสัตว์เป็น

สินค้าที่หน่วยงานของรัฐควบคุมราคาจ�าหน่าย ท�าให้การขอปรับราคาขายอาจปรับได้ไม่เท่ากับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบในบางครั้ง   

บริษัทได้มีการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เช่น การติดตามสถานการณ์ตลาดวัตถุดิบอย่างใกล้ชดิ

และการจัดซื้อวัตถุดิบในช่วงที่ผลผลิตวัตถุดิบภายในประเทศ ออกสู่ตลาดมากและมีราคาต�่า โดยบริษัทจะมีการจัดซื้อและจัดเก็บ

ในปริมาณที่เหมาะสมกับระดับการผลิตเพื่อใช้ในช่วงที่วัตถุดิบมีราคาสูงข้ึน ทั้งน้ีบริษัทมีไซโลที่สามารถเก็บสต็อกข้าวโพดได้ใน

ปริมาณมากๆ อีกทั้งบริษัทยังสามารถปรับเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบบางตัวที่มีราคาแพง โดยลดปริมาณการใช้น้อยลงได้และหันไปใช้

วัตถุดิบหลักตัวอื่นที่มีราคาถูกกว่า ประกอบกับบริษัทได้มีการหาแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบรายอื่นๆ ในต่างประเทศที่มีต้นทุนต�่ากว่าการซื้อ

วัตถุดิบในประเทศ 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

รายได้หลักของบริษัทมาจากการจ�าหน่ายอาหารสัตว์ภายในประเทศ ในขณะที่วัตถุดิบ เช่น กากถั่วเหลือง และนมผง เป็นต้น ซึ่ง

ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าต้นทุนการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในการผลิตทั้งหมด จึงท�าให้บริษัท

มคีวามเสีย่งในด้านของอตัราแลกเปลีย่น เน่ืองจากรายได้เป็นเงินบาท ในขณะทีบ่ริษทัมรีายจ่ายบางส่วนต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ 

(ดอลล่าร์สหรัฐ) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า 

ประกอบกับการติดตามภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างสม�่าเสมอ การด�าเนินการดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมความ

เสี่ยงในด้านการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้และบริษัทมียอดคงค้างของเจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศเป็นจ�านวนเงินน้อย จึงมีความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต�่า และยังท�าให้บริษัททราบต้นทุนการผลิตที่แน่นอน ช่วยให้การก�าหนด

ราคาขายมีประสิทธิภาพดีขึ้น
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคัญอนัเก่ียวเนือ่งกบัเงินฝากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีม่ดีอกเบีย้ เน่ืองจาก

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด

ปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต�่า อย่างไรก็ตาม บริษัทบริหารความเสี่ยงด้วยมีหน่วยงานที่ติดตาม

การเคลื่อนไหวของทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการก�าหนดให้มีนโยบาย

และวธิกีารในการควบคมุสนิเช่ือทีเ่หมาะสม ดงัน้ันบริษทัจงึไม่คาดว่าจะได้รับความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเช่ือ นอกจากน้ี

การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย โดยจ�านวนเงินสูงสุด

ที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มตระกูลลีละศิธรถือหุ้นในบริษัทจ�านวน 461,000,000 หุ้น คิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 49.99 ของจ�านวนทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงท�าให้กลุ่มลีละศิธรสามารถควบคุม

คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการรวมทั้งการลงมติที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่

จากผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่น

อาจมีความเสี่ยง เน่ืองจากไม่มีคะแนนเสียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารและการจัดการของบริษัทได้ 

เนื่องจากต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจในการบริหารจัดการ 

บริษัทจึงได้จัดให้มีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั้งหมดจ�านวน 9 คน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ

ก�ากับดูแลกิจการเป็นสิ่งส�าคัญ และมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 

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

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000718

 สถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : ชั้น 28 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ เลขที่ 33/137 ถนนสุรวงศ์ 

       บางรัก กรุงเทพฯ 10500

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

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

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

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

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

 โทรศัพท์ : 0-2632-7300 (อัตโนมัติ)

 โทรสาร  : 0-2236-7751 

 Web Site : www.leepattana.com

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารสัตว์และกิจการฟาร์ม

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

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

 รวมทุนช�าระแล้ว : 922,180,251 บาท

	 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

	 บริษัท	ลีพัฒนาอาหารสัตว์	จ�ากัด

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

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

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้า 

 อัตราการถือหุ้น : ร้อยละ 95.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 200 ล้านบาท

       แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

	 บริษัท	ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง	จ�ากัด		

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

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

 ประเภทธุรกิจ : ไซโลอบพืชและจ�าหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์

 อัตราการถือหุ้น : ร้อยละ 95.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 150 ล้านบาท

       แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
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บริษัท	โพธิ์งามฟาร์มทะเล	จ�ากัด		

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

ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าโรงเรือนฟาร์ม

อัตราการถือหุ้น : ร้อยละ 99.96 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 5 ล้านบาท

      แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

บริษัท	พัฒนาเกษตรล่วงหน้า	จ�ากัด		

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

ประเภทธุรกิจ : นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (หยุดด�าเนินธุรกิจแล้ว)

อัตราการถือหุ้น : ร้อยละ 44.50 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 25 ล้านบาท

      แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

      93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

      ชั้น 33 อาคารเลครัชดา (เยื้องศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

      193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

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

      ชื่อผู้สอบบัญชี นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

      เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 5874 

ที่ปรึกษากฎหมาย : ส�านักงานทนายความ จ�านง จันทร์ประสิทธิ์

      26/7-8 ซอยชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท (65)  

      แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

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

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ปัจจุบันยังไม่มี

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ : ปัจจุบันยังไม่มี

ภายใต้สัญญาการจัดการ

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

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

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

2. ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (ล่าสุด) วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ ถือหุ้นร้อยละ

1. นายนิพนธ์ ลีละศิธร 222,000,000 24.07

2. นายปรีชา ลีละศิธร 122,000,000 13.23

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

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

5. นายชายชาญ หลูไพบูลย์ 28,500,000 3.09

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

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

8. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล 16,569,600 1.80

9. นางกรองพร ตุริยากรณ์ 16,551,687 1.80

10. นายปุณณพงษ์ ชุวัสวัตพัทธ์ 7,700,000 0.83

11. อื่นๆ (3,521 ราย)        352,354,845 38.21

รวม 3,531 ราย 922,180,251 100.00

(หมายเหตุ กลุ่มครอบครัวลีละศิธร ประกอบด้วยล�าดับที่ 1 - 4 ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 49.99 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด โดยมีผู้แทนกลุ่มครอบครัวลีละศิธร คือ นายนิพนธ์ ลีละศิธร)

ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทนั้น บริษัทมีผู้ถือหุ้นในส่วนที่เป็น NVDR ในสัดส่วน

ร้อยละ เท่ากับ 2.11 ของทุนช�าระแล้วของบริษัทที่มีเท่ากับ 922,180,251 บาท (มูลค่าต่อหุ้นเท่ากับ 1 บาท) ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถ

หาข้อมูลของผู้ถือหุ้นในส่วนของ NVDR ได้จากเว็ปไซต์ www.set.or.th

3. การออกหลักทรัพย์อื่น  
ปัจจุบันยังไม่มี
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ตามงบก�าไรขาดทนุเฉพาะของบริษทั ทัง้นีก้ารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ข้ึนอยูก่บัผลการด�าเนินงานฐานะการเงนิ 

และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท 

หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลในอตัราร้อยละ 93 ของก�าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั (หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 90 

ของงบการเงินรวมส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) ส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ

ก�าหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ส�าหรับปี 2560 และ 2559 จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท และ 0.24 บาท คิดเป็นอัตราการ

จ่ายร้อยละ 93 และร้อยละ 95 ของก�าไรของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 92 และอัตราร้อยละ 87 ของ

งบการเงินรวมส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) ตามล�าดับ
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัท

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

  1.  นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร    กรรมการและประธานกรรมการ

  2.  นายนิพนธ์ ลีละศิธร    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�าคัญ

ของบริษัท

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.  ปฏบิัตหิน้าที่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และข้อบังคับของบรษิทัที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งด�าเนนิการตามมตทิี่ประชมุ

  ผู้ถือหุ้น

2.  ก�าหนดเป้าหมายและนโยบายการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารน�าไปปฏิบัติ

3.  คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ ซึ่งมีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทได้

4.  คณะกรรมการมีอ�านาจทีจ่ะมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอืน่ใด ปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหน่ึงแทน

  คณะกรรมการได้ เช่น คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น โดยในการมอบอ�านาจนั้นจะต้องอยู่

  ในภายใต้ขอบเขตแห่งอ�านาจของคณะกรรมการ และก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ�านาจไว้อย่างชัดเจน

5.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมกันทุกคร้ังที่เป็นเร่ืองส�าคัญๆ ซึ่งจะมีผลต่อการด�าเนินงานของบริษัท เช่น การขอ

  วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน การกูย้มื การค�า้ประกนั การขยายกิจการ การลงทนุหรือการขายเงินลงทนุในกิจการอืน่ๆ 

  เป็นต้น

6.  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส ก่อนน�าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.  ก�ากับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท มีดังนี้

1. นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร

ประธานกรรมการ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• มัธยมศึกษาตอนปลาย

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2561

-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

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

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2526 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วอลล์สตรีททาวเวอร์ ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ปี 2523 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. แอ็ลไลแอนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และการลงทุน

ปี 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขายวัตถุดิบ
อาหารสัตว์

ปี 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า
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2. นายนิพนธ์ ลีละศิธร

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด และรักษาการผู้ช่วย
กรรมการ ผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

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

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2561

-

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 นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า

ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า

ปี 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วอลล์สตรีททาวเวอร์ ขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

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

ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขายวัตถุดิบ
อาหารสัตว์

ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2546-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. วอลล์สตรีท ทลัเลทท์ พรีบอนด์ นายหน้า

ปี 2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วอลล์สตรีท ทลัเลทท์ พรีบอนด์ นายหน้า / ตัวกลาง
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

กิจกรรมทางสังคม

กรรมการอ�านวยการ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA)

ที่ปรึกษาฝ่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าไทย-จีน (YTCC)

เลขาธิการ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล

รองนายก สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

กรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

3. นายการุญ จันทร์มิ่งพร

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตและเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
(มีอ�านาจลงนามผูกพัน)
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2532
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาตรี สาขา Animal Husbandry ประเทศไต้หวัน

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2561

-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2532 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บจ. ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ

บจ. ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขายวัตถุดิบ
อาหารสัตว์
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4. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ

กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน / บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

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

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2561

-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2540 - ปัจจุบัน กรรมการและ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บจ. ลีพัฒนาอาหารสัตว์

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า นายหน้าซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า

ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บจ. ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง อบพืชไซโลและซื้อขายวัตถุดิบ
อาหารสัตว์

5. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

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

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

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

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2561

-
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

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

สื่อและสิ่งพิมพ์

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

สื่อและสิ่งพิมพ์

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

สื่อและสิ่งพิมพ์

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

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

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

2534 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด 
(มหาชน)

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

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 กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2525 - 2549 รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันศึกษา

6. นางสุนันทา  ศุภผลศิริ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2527
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

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

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2561

-
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2533 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บจ. เลเธอร์มายน์ เครื่องหนัง

7. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์

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

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

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

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2561

-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่าย
อาหารสัตว์

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ. โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค โรงงานผลิตยา

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ. แอตแลนติด ฟาร์มาซูติคอล โรงงานผลิตยา

ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการ บจ. วนา โรงงานผลิตยา

ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกลุม่อุตสาหกรรมยา 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยา
แผนปัจจุบัน

อุตสาหกรรมยา
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8. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ก�าหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

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

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2561

-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

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

ปี 2550 ผู้บัญชาการ กองบัญชาการ
 ต�ารวจนครบาล

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต�ารวจ

ปี 2550 - 2551 ผู้บัญชาการ กองบัญชาการ
ต�ารวจสอบสวนกลาง

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ข้าราชการต�ารวจ

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

ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์
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9. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์

กรรมการ / เลขานุการ คณะกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชี (มีอ�านาจลงนามผูกพัน)
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร “Advanced Audit Committee Program” (AACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จ�านวนหุ้นที่ถือเพิ่มขึ้นหรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2561

-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ

ปี 2543 - ปัจจุบัน เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2527 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์  และ
บริษัทย่อย

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

บมจ. ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์
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2. ผู้บริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ดังนี้

  - มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน

  - มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน

นิยามคณะกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง ผู้มีอ�านาจในการบริหารงานและมีอ�านาจลงนามผูกพันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทและไม่มีอ�านาจลงนามผูกพัน

กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้ริหารและต้องมคุีณสมบติัตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายงานการตลาด)

รองกรรมการผู้จัดการ
(สายงานการผลิตและ
เทคโนโลยีอาหารสัตว์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
(สายงานบริหารทั่วไป)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
(สายงานการเงิน/บัญชี/
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ
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คุณสมบัติและเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1.  ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.50 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคล

  ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดอืนประจ�า หรือผูม้อี�านาจควบคมุ

  ของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

  ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.  ไม่เป็นบคุคลทีมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน้่อง 

  และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น

  ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มหีรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือนิติบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในลกัษณะทีขั่ดขวาง

  การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ

  ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ

  พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็น

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบ

  บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะ

  ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมาย หรือทีป่รึกษาทางการเงิน ซึง่

  ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี 

  ในกรณีทีผู่ใ้ห้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคลให้รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้ริหาร 

  หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

  ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง

  กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8.  ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ เก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษทั กรรมการอสิระอาจได้รับ

  มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย

  ล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
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โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ประกอบด้วย คณะกรรมการ จ�านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

สรรหาและก�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.  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการบริหารงานประจ�าของบริษัท ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหรือ

  ก�าหนดไว้ โดยมีอ�านาจอนุมัติธุรกรรมทางการค้าต่อครั้งภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท / ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการ

  บริษัทก�าหนด

2.  ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร การวางแผน ควบคุมและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อเสนอให้

  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

3.  ตรวจสอบติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามแผนธุรกจิทีไ่ด้ก�าหนดไว้ เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการ

  บริษัททุกไตรมาส

4.  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดแย้งต่อส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริหารจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 

นอกจากน้ี ในกรณีที่การท�ารายการใดเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การท�ารายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใด

ตามทีห่ลกัเกณฑ์และวิธีการตามทีป่ระกาศดงักล่าวก�าหนดไว้ในเร่ืองน้ันๆ ด้วย เพือ่ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

คณะผู้บริหาร

1.  นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด 

   และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

2.  นายการุญ จันทร์มิ่งพร รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตและเทคโนโลยีอาหารสัตว์

3.  นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน/บัญชี/เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.  นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายงานประจ�าปี 2561 ANNUAL REPORT 201836



อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1.  หน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและ

  การแข่งขัน เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

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

  ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ด้น�าเสนอและได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนการด�าเนินการอืน่ๆ 

  ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นกรณีๆ ไป ทัง้นีก้ารอนุมติัรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

  หรือขัดแย้งต่อส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการผู้จัดการจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะ

  กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 

นอกจากน้ีในกรณีทีก่ารท�ารายการใดเป็นรายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสนิทรัพย์ของบริษทัฯ

หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี การท�ารายการดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามที่

หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก�าหนดไว้ในเร่ืองนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

3. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายศุภโรจน์ บัวศรี ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและรัฐกิจใน บริษัท ลีพัฒนา

ผลติภัณฑ์ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบคุคลทีม่คีณุสมบติัทัง้ด้านคุณวุฒแิละวัยวุฒ ิมาช่วยปฏบิติัหน้าทีใ่นต�าแหน่งเลขานุการของบริษทั 

ต้ังแต่วนัที ่31 สงิหาคม 2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่�าหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติั

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

ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมาย

ของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1.  จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

  ก. ทะเบียนกรรมการ

  ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

  ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.  เกบ็รักษารายงานการมีส่วนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีตามมาตรา 

  89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3.  ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

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

  คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

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

การด�าเนินงานของบริษทั โดยค่าตอบแทนจะจ่ายในจ�านวนทีเ่หมาะสมส�าหรับขนาดธุรกจิและประเภทอตุสาหกรรม และต้องได้รับ

การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งก่อนการจ่าย

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่า

ตอบแทนของบริษทัในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกล้เคยีงกนั รวมทัง้ผลประกอบของบริษทัประกอบการพจิารณา ก่อน

น�าเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการอนุมัติ

1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการ จ�านวน 9 ท่าน ได้รับบ�าเหน็จกรรมการในฐานะเป็นกรรมการบริษัทประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนเงิน 1,110,000 บาท 

 ในปี 2560 เป็นจ�านวนเงิน 1,145,000 บาท และในปี 2561 เป็นจ�านวนเงิน 1,135,000 บาท ตามล�าดับ ตามรายชื่อคณะ

 กรรมการและจ�านวนเงินดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนเงินค่าบ�าเหน็จกรรมการ (บาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

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

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

3. นายการุญ จันทร์มิ่งพร รองกรรมการผู้จัดการ 90,000 95,000 95,000

4. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 90,000 95,000 95,000

5. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 90,000 95,000 95,000

6. นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 90,000 95,000 95,000

7. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 90,000 95,000 95,000

8. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์  กรรมการอิสระ 90,000 95,000 95,000

9. นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 90,000 95,000 95,000

รวมค่าบ�าเหน็จกรรมการ 1,110,000 1,145,000 1,135,000
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- ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร จ�านวน 5 ท่าน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในการบริหารงาน เป็น เงินเดือน โบนัส 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพจากบริษัท ในรอบปี 2559 - 2561 รวมเป็นเงิน 15.37 ล้านบาท 

 14.91 ล้านบาท และ 14.31 ล้านบาท ตามล�าดับ

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ท่าน ได้รับรวมทั้งปีจ�านวน 212,000 บาท ในรอบปี 

 2559 โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับจ�านวน 25,000 บาท ต่อไตรมาส กรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ 10,000 บาท

 ต่อไตรมาส ส่วนกรรมการอิสระได้รับจ�านวน 8,000 บาทต่อไตรมาส ส่วนในรอบปี 2560 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 ได้รับจ�านวน 30,000 บาท ต่อไตรมาส กรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ 12,000 บาทต่อไตรมาส และกรรมการอิสระได้รับ

 จ�านวน 11,000 บาทต่อไตรมาส

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 100,000 120,000 120,000

2. นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 48,000 48,000

3. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 48,000 48,000

4. พล.ต.ท.อดิศร นนทรีย์  กรรมการอิสระ 32,000 44,000 44,000

รวมค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 212,000 260,000 260,000

2)  ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เป็นเงิน

  - ไม่มี -
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การก�ากับดูแลกิจการ
นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ

ให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้ก�าหนดนโยบายและ

ทศิทางการด�าเนนิงานของบริษทัให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน ก�ากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตาม

นโยบายอย่างมีประสทิธิภาพ เพือ่ประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุน้ ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกจิ รวมทัง้

ข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of best practices) ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ังได้จัดที่บริษัท และบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันท�าการ โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุม

ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ�านาจจาก

ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2561 มกีรรมการเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 7 ท่าน โดยประธานในทีป่ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธิเท่าเทยีมกนั

ในการตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษทัสอบถาม และแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทัง้ได้บนัทกึประเดน็ซกัถามและ

ข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ากับ

ดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการทีม่คีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย

ราคาและเง่ือนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา  

เหตุผล และความจ�าเป็น ไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบ 56 - 1 แล้ว

รายงานประจ�าปี 2561 ANNUAL REPORT 201840



การก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน มีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการและผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษา

ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ไม่น�าความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่

ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกันผู้บริหารน�าข้อมูลภายในของบริษัท

ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้

เปิดเผยเพื่อท�าการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัธุรกจิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้องรายงานส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่เกิดรายการ พร้อมทั้งส�าเนาเอกสาร

ดังกล่าวเพื่อการรายงานและตรวจสอบของบริษัทต่อไป

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้มีการแจ้งแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณให้แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกจิของบริษทัด้วยความซือ่สตัย์ สจุริต และเทีย่งธรรม ทัง้การปฏิบติัต่อบริษทั และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ สาธารณชน และสงัคม 

โดยผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม�า่เสมอ และติดตามการปฏิบัติตาม

แนวทางดังกล่าวเป็นประจ�า

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน  

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไร

ก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ

บริหารงาน
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การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีก�าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยมีการก�าหนดวาระ

ชัดเจนแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทัได้จดัหนังสอื

เชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง

เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน 4 ครั้ง และประชุมตามวาระ

พิเศษ จ�านวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

การประชุมวาระปกติ การประชุมวาระพิเศษ รวม

2560 2561 2560 2561 2560 2561

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

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

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

4. นางสุภาพร จงวิลัยวรรณ 3/4 4/4 1/1 1/1 4/5 5/5

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

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

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

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

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

ทั้งน้ีได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 

สามารถตรวจสอบได้ ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการน้ัน เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ดูได้ในหัวข้อการสรรหากรรมการและ

ผู้บริหาร โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทของ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) 

รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ และใช้ดลุยพนิิจอย่างระมดัระวังและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า 

รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพือ่ให้เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และนักลงทนุทัว่ไป

อย่างโปร่งใส
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คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัให้ม ีและด�ารงรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิภาพ เพือ่ให้เช่ือมัน่อย่างมเีหตุผลว่า การบนัทกึ

ข้อมลูทางบญัชีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอ ทีจ่ะด�ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษทัฯ ป้องกนัมใิห้เกดิการทจุริตหรือการด�าเนินการ

ที่ผิดปกติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อช่วย

ก�ากับดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยติดตาม ประเมินผล ร่วมให้ความเห็นเพิ่มเติม และ

รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองน้ี ได้ปรากฏ

อยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ ในการ

ตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น

ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นร่วมกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่น

ได้ว่า งบการเงินประจ�าปี 2561 ของ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) มีความเชื่อถือได้  โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษทัตระหนักดว่ีาข้อมลูของบริษทั ทัง้ทีเ่กีย่วกับการเงินและทีไ่ม่ใช่การเงิน ล้วนมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุ

และผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีของบริษทั จงึได้ก�าชบัให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการในเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูทีค่รบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง 

เชื่อถือได้ สม�่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความส�าคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุน

สมัพนัธ์น้ันบริษัทยงัไม่จดัต้ังหน่วยงานข้ึนเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีท�าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทนุสถาบนั ผูถ้อืหุน้ 

รวมทัง้นักวเิคราะห์และภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง เน่ืองจากกจิกรรมในเร่ืองดงักล่าวยงัไม่มากนัก ซึง่ผูล้งทนุสามารถตดิต่อขอทราบข้อมลูบริษัท

ได้ที ่โทร. 0-2632-7300 ต่อ 301 หรือ 314 หรือที ่Web Site : www.leepattana.com หรือที ่e-mail address : acct@leepattana.com 

หรือ ir@leepattana.com

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1.  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ

3.  นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีการประชุม 4 ครั้งต่อ 1 ปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดย

มีนายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�าปี 2561 ANNUAL REPORT 201843



อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.  สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3.  สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าระบบดังกลา่วมีความเหมาะสม

  และมีประสิทธิผล

4.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

6.  พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษทั ในกรณีทีเ่กิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวาม

  ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.  จดัท�ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษทัและลงนามโดยประธานกรรมการ

  ตรวจสอบ

8.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะท�าให้เกิดความเช่ือมั่น

ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การด�าเนินงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 

10 พฤศจิกายน 2558 เพื่อก�าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามรายชื่อคณะกรรมการที่เสนอแต่งตั้งขึ้นใหม่ ดังนี้

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

2.  นางสุนันทา ศุภผลศิริ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3.  นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4.  นายสมศักดิ์ เธียรศรียุกต์   เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

1.  ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

2.  พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยบริษัท 

  แทนกรรมการที่ต้องพ้นต�าแหน่งตามข้อบังคับบริษัท

3.  ก�าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน

4.  พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนประจ�าปีทีเ่ป็นธรรมและสมเหตสุมผล แล้วน�าเสนอกรรมการบริษทัพจิารณา 

  ก่อนน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานต่อกรรมการบริษัท

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

การเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

บริษัทก�าหนดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจักร

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกคราว ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงทีส่ดุกบัสดัส่วนหน่ึงในสามกรรมการผูอ้อกจากต�าแหน่งตามข้อนีอ้าจจะ

ได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

มาตรา 68 แห่ง พรบ.มหาชน จ�ากัด 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปและอยู่ในต�าแหน่งกรรมการ

ได้เพยีงเท่าทีว่าระยงัเหลอืของกรรมการทีต่นแทน และมตขิองคณะกรรมการต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการ

ที่ยังเหลืออยู่

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สรุปค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด ใน ปี 2559 - 2561 รอบบัญชี

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561 ตามล�าดับ มีดังนี้ 

ล�าดับ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

1 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล 1,140,000 1,390,000 1,390,000

2 บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล 440,000 540,000 540,000

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

4 บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัด นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล 50,000 80,000 80,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,780,000 2,160,000 2,160,000

ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)	ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว	ส�าหรับปี	2559	-	2561	มีดังนี้

- บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ส�าหรับปี 2559 ให้แก่ส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ

 บัญชีสังกัด เป็นจ�านวนเงินปีละ 100,000 บาท และส�าหรับปี 2560 - 2561 เป็นจ�านวนเงิน 150,000 บาท ส�าหรับการตรวจสอบ

 โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทนุ โดยมเีง่ือนไขต้องยืน่แบบค�าขอใช้สทิธิและประโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบิคุคล ต่อส�านักงาน

 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- ส�าหรับผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวและบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับ

 บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว    
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีในการด�าเนินธุรกิจ โดยให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนด้วยความเป็นธรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

1. ด้านบุคลากร
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีและ

ปลอดภยั ดแูลพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่ม

ศกัยภาพในการท�างาน รวมไปถึงสนบัสนุนให้พนักงานสร้างวนัิยทางด้านการเงินและ

การออม โดยร่วมโครงการส่งเสริมการออมและการบริหารเงินส่วนบุคคลกับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โครงการสร้างสุขทางการเงิน) และด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 ท�าให้พนักงานมีความรู้และทักษะทางการเงินสูงขึ้น 

สามารถบริหารรายได้จากการท�างาน รวมถงึเร่ิมต้นการออมและการลงทนุเพือ่สร้าง

ฐานะและต่อยอดไปสู่ความม่ันคงทางการเงินของตนเอง ซ่ึงจะท�าให้พนักงานมี

คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนได้
หลักสูตรอบรมพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

หลักสูตรการควบคุมสารเคมี

หลักสูตรองค์ความรู้คู่ปฎิบัติ

หลักสูตรการควบคุมสารเคมี

หลักสูตรความรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม

โครงการสร้างสุขทางการเงิน
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2. ด้านลูกค้าและคู่ค้า 
บริษัทให้ความส�าคัญกับการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างคุณค่าและ

ความพงึพอใจให้กบัลกูค้าด้วยราคายติุธรรม และใส่ใจรักษาความสมัพนัธ์อนัดกัีบคูค้่า 

รวมถึงให้ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจต่างๆ อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 

สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย เพื่อให้การด�าเนินงานของทุกฝ่ายสามารถเติบโตควบคู่กันไปอย่าง

ยั่งยืน

บริษัทท�าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยควบคุมและวัดผล

คุณภาพในทุกข้ันตอนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพดีตาม

มาตรฐานทีก่�าหนด ทั้งนีบ้รษิทัไดล้งทนุและพฒันาระบบต่างๆ โดยการน�าเครือ่งมอื

และเทคนคิใหม่ๆ มาใช้ เพือ่สนับสนนุการผลติให้มปีระสทิธิภาพและมมีาตรฐานสงู 

สามารถลดต้นทุนและลดการใช้ทรัพยากรลงได้

บริษทัได้รับมาตรฐานในการจดัการ ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 จากสถาบนั

รับรองมาตรฐาน ISO และได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ เพื่อ

สร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

3. ด้านการศึกษาของเยาวชนและสาธารณสุข
บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญกับการศึกษาของเยาวชน 

โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสในถ่ินทุรกันดาร  

สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรพัย์เพื่อใช้ใน

การจดัซือ้อปุกรณ์การศกึษา จดัจ้างครูในสาขาทีข่าดแคลน รวมถึง

จัดสร้างและซ่อมแซมสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองทุกปี ทั้งน้ีเพื่อส่ง

เสริมให้เยาวชนไทยสามารถเติบโตข้ึนอย่างมีคุณภาพ มีความรู้

ความสามารถและพัฒนาศักยภาพได้อย่างที่ควร เพื่อเป็นก�าลัง

ส�าคัญในการพัฒนาสังคมไทยและประเทศชาติในอนาคต
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สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี

สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
ผ่านโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า

สมทบทนุปรบัปรุงอาคาร รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลห้วยท่าช้าง จ.เพชรบุรี

สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้
โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว จ.สระบุรี

ทัง้น้ีบริษทัเข้าร่วมสนับสนุนโครงการตามพระประสงค์ของสมเดจ็พระศรีนครินทรา-

บรมราชชนน ีทีท่รงห่วงใยความเป็นอยูข่องประชาชนด้อยโอกาสในถ่ินทรุกันดารและ

พื้นที่สูง ภายใต้ “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” โดยให้ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) กับผู้ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ปีละ 10 ทุน รวมเป็น

ทุนการศึกษาปีละ 300,000 บาท เป็นเวลาต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2564 

โดยผูท้ีไ่ด้รับทนุเม่ือส�าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลบัไปพฒันาภมูลิ�าเนาบ้านเกิดของ

ตนเอง โครงการน้ีจะช่วยให้พืน้ทีห่่างไกลทรุกนัดารได้รับการพฒันาจากคนในท้องถ่ิน

ซึ่งมีจิตส�านึกรักบ้านเกิด อันจะน�าไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเอง

ได้อย่างยั่งยืน

การสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนและการสาธารณสุขที่บริษัทด�าเนินการ

ในปี 2561 มีดังนี้

3.1 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว งบประมาณ 172,200 บาท

3.2 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย งบประมาณ 100,000 บาท

3.3 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง งบประมาณ 40,000 บาท

3.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล งบประมาณ  50,000 บาท

3.5 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์   งบประมาณ 173,700 บาท

3.6 โรงเรียนวัดบุรีการาม   งบประมาณ 266,000 บาท

3.7 โรงเรียนบ้านโคกยาว  งบประมาณ 115,650 บาท

3.8 โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า งบประมาณ 300,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,217,550 บาท

จัดจ้างครูและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ จ.จันทบุรี
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พนักงานร่วมใจบริจาคเงินและอาหารสุนัขให้
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จ.นนทบุรี

บริจาคอาหารสัตว์สุนัขให้กับ
ด่านกักกันสัตว์ จ.เพชรบุรี

โรงงานเพชรบุรีร่วมบริจาคโลหิต
ให้กับสภากาชาดไทย

ส�านักงานใหญ่ร่วมบริจาคโลหิต
ให้กับสภากาชาดไทย

4. ด้านกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
บริษทัสนับสนุนให้พนักงานร่วมท�ากจิกรรมเพือ่สาธารณประโยชน์ เพือ่แบ่งปัน

โอกาสทางสงัคมให้ผูท้ีต้่องการความช่วยเหลอื โดยในปี 2561 พนักงานได้ร่วมกนั

บริจาคเงินและอาหารสนัุขให้กับมลูนิธิบ้านสงเคราะห์สตัว์พกิารและด่านกกักนั

สัตว์เพชรบุรี นอกจากน้ียังร่วมใจกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดย

บริษัทได้เอื้อเฟื้อสถานที่ส�าหรับบริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุกปีๆ ละ 3 ครั้ง

5. ด้านความรู้สู่สังคม 
บริษัทได้ร่วมแบ่งปันความรู้สูส่งัคมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้ารับการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ รวมถึงให้

หน่วยงานต่างๆ อาทิ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา 

อตุสาหกรรมจงัหวัดและส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในกระบวนการผลิตและระบบการจัดการบริหาร

และกจิกรรมต่างๆ เพือ่สร้างการเรียนรู้และพฒันาศักยภาพให้สามารถรองรับต่อการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนตลอดเวลา ทัง้น้ีบริษทัยงัแบ่งปันความรู้สูภ่ายนอกในฐานะเป็น

วิทยากรเผยแพร่ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

บริษัทรับมอบรางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย
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สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมด้วย
คณะผู้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่โรงงานเพชรบุรี

ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่โรงงานสระบุรี

อบรมความรู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์โคนมเชียงใหม่

ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

นอกจากน้ีบริษทัยงัให้การสนบัสนุนทนุการศกึษาสายอาชีวะให้

กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้พิการไทยให ้ประกอบอาชีพด ้าน

เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยให้มี

ความสามารถในการหารายได้เลีย้งตัวเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว

และสังคมซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในระยะยาว       

 

ทัง้น้ี เมือ่วนัที ่18 ธันวาคม 2561 บริษทัได้รับรางวลั “สร้างสรรค์

สังคมไทย (Building a Good Society Award)” จากกระทรวง

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์  จากการทีบ่ริษทัสนับสนุน

โครงการด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานท�าของคนพิการมา

อย่างต่อเนื่อง
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6. ด้านชุมชนสัมพันธ์
บริษัทให้ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนใกล้เคียง โดย

ร่วมจัดกิจกรรมในวันส�าคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ ของชุมชนรอบ

ใกล้เคียงสถานที่ตั้งโรงงาน เช่น งานบุญประเพณี ผ้าสามัคคี งานวันเด็ก 

ประเพณีท้องถิ่นไทย-จีน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีของชาติสืบไป

นอกจากน้ีบริษทัยงัมกีจิกรรมโดยจดัทมีงานลงพืน้ทีบ่ริเวณใกล้เคยีงโดย

รอบสถานทีต่ัง้โรงงาน เพือ่รับฟังข้อคิดเหน็ ข้อร้องเรียน หรือข้อแนะน�าด้าน

สิ่งแวดล้อม และน�าไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องเพือ่ให้ชุมชนและบริษทั

อยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุและยั่งยืน

โรงงานเพชรบุรีท�ากิจกรรมปลูกป่าชายเลน
วันแรงงานแห่งชาติ

โรงงานสระบุรีสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

ทีมชุมชนสัมพันธ์ โรงงานสระบุรี

โรงงานเพชรบุรีลงพื้นที่ออกส�ารวจสิ่งแวดล้อม
กับชุมชน ต.ห้วยท่าช้าง จ.เพชรบุรี

โรงงานเพชรบุรีร่วมงานเปิดแหล่งท่องเที่ยว
ทุ่งปอเทือง ห้วยท่าช้าง

รายงานประจ�าปี 2561 ANNUAL REPORT 201851



7. ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทใส่ใจในความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยปลูกฝังบุคลากรให้มีจิตส�านึกและตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทั้ง

เรื่องส่วนตัวและส่วนรวม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีมลพิษ รวมทั้งใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยจัดท�าโครงการ

ต่างๆ อาทิ “โครงการขับขี่ปลอดภัย” “โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยพลังงานสิ่งแวดล้อม” “โครงการเตรียมความพร้อมตอบ

สนองกรณีฉุกเฉินและซ้อมอพยพหนีไฟ” และ “โครงการ 5 ส. ในพื้นที่ท�างาน” เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ระมัดระวังการสร้างมลพิษ

ให้กบัสิง่แวดล้อม โดยพฒันาระบบโอโชนเพือ่บ�าบดักลิน่จากกระบวนการผลติ

และใช้จุลินทรีย์ในการบ�าบัดน�้า เพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่มี

ต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานสระบุรีอบรมดับเพลิง

ส�านักงานใหญ่ซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงงานเพชรบุรีอบรมดับเพลิง

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
กลุ่มบริษัท ลีพัฒนา ตระหนักอย่างยิ่งถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปช่ันทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อมและยดึมัน่ในการเป็นองค์กรทีด่�าเนินธุรกจิด้วย

หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส เป็นไปด้วยความถูกต้องของกฎหมาย ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้บุคลากรทุกระดับ

ของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก�าหนดไว้ดังนี้

1.  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัดโดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกๆ กรณี เพื่อ

  ประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าในฐานะผู้รับหรือผู้ให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด

2.  ห้ามให้สนิบนด้วยเงนิหรือผลประโยชน์อืน่ใด เพือ่หวงัผลประโยชน์ส่วนตวั ไม่ว่าจะมรูีปแบบอย่างไรกต็าม กบับคุคลหรือกลุม่คน

  ที่มีการติดต่องานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกบริษัท

3.  ห้ามรับเงนิหรือผลประโยชน์อืน่ใด ทีเ่ข้าข่ายต่อการทจุริตคอร์รัปช่ัน เพือ่เป็นการป้องกันผลกระทบต่อบริษทั รวมถึงการปฏบิตังิาน

  ที่ขาดประสิทธิภาพ

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

  ราคา การเลอืกคูค้่าหรือผูรั้บเหมา โดยห้ามมใิห้รับข้อเสนอต่างๆ หรือมผีลประโยชน์แอบแฝงกับคู่ค้าหรือผูรั้บเหมา ทัง้นี ้บริษทัมี

  วธีิการควบคมุภายในทีรั่ดกมุในกระบวนการดงักล่าวจะต้องได้รับการอนุมตัโิดยผูจ้ดัการฝ่ายหรือกรรมการผูจ้ดัการตามแต่กรณี

5.  ในการบริจาคเพือ่การกศุล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุนจะต้องเป็นการบริจาคในนามของบริษทัหรือกลุม่บริษทัเท่าน้ัน 

  ทั้งน้ีจะต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเช่ือถือได้ และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้ันตอนของบริษัท ทั้งน้ีบริษัทจะไม่ใช้

  การบริจาคเป็นข้ออ้างหรือน�าไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใด

6.  ในการให้หรือรับของขวญั ของทีร่ะลกึ การเลีย้งรับรอง หรือการให้เงินสนบัสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์

  อืน่ใด แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมกีารระบช่ืุอบริษทัฯ หรือกลุม่บริษัท และต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจ

  สอบได้ และด�าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับหรือแสดงความยินดีเท่านั้น โดยไม่มีนัยยะอื่นใดแอบแฝง

7.  บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะ

  ไม่ด�าเนินการ หรือกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน�าทรัพยากรใดๆ ของกลุ่มบริษัท ไปใช้เพื่อกิจกรรมทางการเมือง อันจะท�าให้กลุ่ม

  บริษัทขาดความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

8.  ไม่ละเลยเพกิเฉย เม่ือพบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่ายการทจุริตและคอร์รัปชัน่ทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่บริษทั โดยถอืเป็นหน้าทีท่ีต้่องแจ้ง

  ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

9.  กรณีพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายทุจริต ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางของบริษัท ได้ดังนี้

  a. เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.leepattana.com

  b. E-mail ของบริษัทที่ acct@leepattana.com
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การด�าเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. ประกาศให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ โดย

1.1.  เผยแพร่ผ่านทาง E-mail ภายในบริษัท

1.2.  ติดประกาศระเบียบข้อปฏิบัติในกระดานข่าวประจ�าฝ่าย/แผนก

1.3.  เผยแพร่ทางเว็บไซต์ทั้งภายในและภายนอกบริษัท www.leepattana.com

1.4.  เผยแพร่ในรายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ�าปี 56-1 และรายงานประจ�าปีของบริษัท

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุคลกรเหน็ความส�าคัญและมจีติส�านึกในการต่อต้านทจุริต คอร์รัปช่ัน รวมทัง้จดัให้มกีารควบคมุภายใน

 เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

3. ให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองบคุลากรของบริษัท หรือบคุคลอืน่ใดทีแ่จ้งเบาะแสหรือหลกัฐานเร่ืองการทจุริต คอร์รัปช่ันทีเ่ก่ียวข้อง

 กับกลุ่มบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระท�าโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน

 การทุจริตคอร์รัปชั่น

4. พจิารณาโทษทางวนัิยทีก่�าหนดไว้ รวมถงึอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�าน้ันผดิต่อข้อกฎหมาย โดยผูท้ีก่ระท�าการทจุริต 

 คอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท�าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงาน

5. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาวการณ์ 

 ในปัจจุบัน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากบริษัทมีการวางระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมที่เป็นมาตรฐาน

สากล และไม่มีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายในมาโดยตลอด เพื่อเป็นการป้องกัน

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยรวม โดยฝ่ายบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท ในการ

วางแผนพัฒนาระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดท�า

นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คู่มือระเบียบการอนุมัติและลงนามที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ทั้งยังจัดให้มีคู่มือพนักงาน ก�าหนดระเบียบวินัยของพนักงาน รวมถึงก�าหนดบทลงโทษ

การกระท�าความผิดระเบียบวินัย และความผิดขั้นร้ายแรงไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส

ในการปฏิบัติงาน

บริษัทได้ติดตามผลการด�าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดเป็นประจ�าทุกเดือน ในกรณีที่ผลการด�าเนินงานต่างจาก

เป้าหมายที่ก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญ ก็จะด�าเนินการแก้ไขทันทีพร้อมทั้งได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องสมบูรณ์ทันสมัย และมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและ

คณะกรรมการบริษทั โดยเฉพาะระบบการจดัเกบ็ข้อมลู เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี การบนัทกึบญัชีต่างๆ โดยจดัไว้เป็นหมวดหมู่ 

ตามนโยบายการบัญชี มาตรฐานการบัญชี การทวนสอบหรือตรวจยันเอกสารต่างๆ ของแต่ละฝ่ายซึ่งมีการท�างานกันอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้ผู้สอบบัญชีประเมินระบบการควบคุมภายในได้ง่ายขึ้น และสามารถเข้าตรวจสอบบัญชีได้ตลอดเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบ ก�าหนดให้มีการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน 

การควบคุมการปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการในเร่ืองต่างๆ จะต้องรีบรายงานต่อผู้บริหารตามสายงานที่

รับผิดชอบ เพื่อให้ทราบผลการด�าเนินงาน หากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือฝ่ายใดมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่มีนัยส�าคัญต่อ

การปฏบิติัและการควบคมุภายในจะรายงานตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการเพือ่พจิารณา และสัง่การแก้ไข และหากคณะกรรมการตรวจสอบ

มข้ีอเสนอแนะ หรือเหน็ข้อบกพร่องของระบบควบคมุภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญั ก็จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ให้มกีารปรับปรุง

แก้ไขต่อไป

คณะกรรมการบริษทัมคีวามเหน็ว่า ถงึแม้ว่าระบบควบคุมภายในของบริษทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจสามารถ

ป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยไม่ให้เกิดความเสียหายหรือจากการที่มีผู้มีอ�านาจ ผู้บริหารจะน�าไปใช้หรือหาประโยชน์โดย

มชิอบ บริษทัยงัได้ให้ความส�าคัญต่อข้อเสนอแนะและความคดิเหน็ของผูส้อบบญัชี เพือ่การพฒันาระบบการควบคมุภายใน การควบคมุ

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น และเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับทั้ง

องค์กร
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รายการระหว่างกัน
1. มูลค่ารายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทาง

การค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย
การก�าหนดราคา2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า - - 121 99 ราคาเทียบเคียงตลาด

ดอกเบี้ยรับ - - 4 9 ร้อยละ 7.13 - 7.38 ต่อปี

เงินปันผลรับ - - 29 76

ซื้อสินค้า - - 274 306 ราคาเทียบเคียงตลาด

ค่าเช่าจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 14 14 7 7 ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทย่อย - - 3,836 24,435

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย - - 31,000 150,500

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย - - 5,756 22,138
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2. ส�าหรับเหตุผลและความจ�าเป็นต้องเกิดรายการค้าระหว่างกันดังกล่าว มีดังนี้คือ
1)  การซือ้ขายสนิค้าระหว่างกนัทั้งหมดเปน็สนิคา้อาหารสัตว์และวตัถดุิบ โดยบรษิทัมนีโยบายการก�าหนดราคาซื้อขายกนัในราคา

ตลาดตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ขายให้แก่บุคคลภายนอกด้วย สาเหตุที่ต้องมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันดังกล่าว 

เน่ืองจากบริษทัย่อยมกีารด�าเนินธุรกจิคล้ายกบับริษัทใหญ่คือการผลติอาหารสตัว์ ซึง่ในบางครัง้โรงงานใดโรงงานหน่ึงขาดแคลน

สินค้าใดสินค้าหนึ่ง อาจเป็นเพราะการผลิตสินค้าไม่ทันหรือจ�าเป็นต้องใช้วัตถุดิบเป็นการเร่งด่วน หรือโรงงานใดโรงหน่ึงมี

ความได้เปรียบในการซื้อวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่า เช่น โรงงานที่จังหวัดสระบุรีจะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบข้าวโพด ในขณะเดียวกัน

โรงงานที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบปลาป่น  เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตามรายการซื้อขายระหว่างกันที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

ก็เป็นการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของผลการด�าเนินงานให้มีก�าไรสูงสุดแก่บริษัท

2)  บริษัทมีนโยบายการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของลูกค้าชั้นดีหรืออัตรา MOR ของธนาคาร 

และการให้กู้ยืมระหว่างกันจะมีเฉพาะกรณีเป็นรายการจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นการเร่งด่วนและช่ัวคราวเท่าน้ัน 

โดยเม่ือบริษัทที่ต้องขอกู้ยืมไป เมื่อสามารถหาแหล่งเงินกู้ยืมจากแหล่งภายนอกอื่นและกระแสเงินสดจากผลก�าไรของบริษัท

มาทดแทนได้แล้ว จะต้องรีบด�าเนินการคืนโดยเร็วให้แก่บริษัทที่ให้ยืมไป

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

เป็นสถานทีต้ั่งส�านักงานใหญ่ ต้ังแต่เดอืนมกราคม 2530 จนถึงปัจจบุนั และเน่ืองจากการขยายงานของบริษทัท�าให้พืน้ที ่ชัน้ 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 โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลาประมาณ 2 - 3 ปี เมื่อครบก�าหนดสัญญาเช่า

สามารถต่ออายุได้ คิดค่าเช่าในอัตราตลาดเหมือนผู้เช่ารายอื่น ซึ่งรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่ามีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีดังต่อไปนี้

บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจหลัก - ให้เช่าทรัพย์สิน

(โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 233 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 3 ราย) 61,400 26.35

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

(โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 60 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 7 ราย) 55,000 9.17

ทั้งหมด (จ�านวน 11 ราย) 600,000 100.00

จากการพิจารณารายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันที่แสดงไว้ข้างต้น 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเห็นว่ารายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกัน 

รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นรายการทางการค้าปกติและตามราคาตลาดทั่วไป

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2561 ในข้อ 28.4 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกัน ซ่ึงออกโดยธนาคารใน

นามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�านวน 9 ล้านบาท (2560: จ�านวน 9 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ : จ�านวน 5 ล้านบาท 

(2560 : 5 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งสิ้นจ�านวน 

1,017 ล้านบาท (2560: จ�านวน 1,179 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: จ�านวน 788 ล้านบาท (2560: จ�านวน 1,059 ล้านบาท)) โดย

วงเงินส่วนใหญ่ได้รับการค�้าประกันร่วมกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย

การท�ารายการระหว่างกันเป็นการซื้อขายสินค้า การให้เงินกู้ยืม และการเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งเป็น

รายการทางการค้าปกติและตามราคาตลาดทัว่ไป มเีงือ่นไขทางการค้าทีไ่ม่แตกต่างกบัการท�ารายการกบับคุคลภายนอกอืน่ๆ ซึง่ใน

การท�ารายการระหว่างกันทีผ่่านมา คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณีได้พจิารณาอนุมติัโดยกรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

3. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
ในอนาคตคาดว่าบริษทัยงัคงมนีโยบายท�ารายการระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง คอื การเช่าพืน้ทีก่บับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยจะมีการก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้

กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยน�าเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาเงือ่นไขดงักล่าว ทัง้น้ีบริษัทจะให้กรรมการตรวจสอบของบริษทัหรือผูเ้ช่ียวชาญอสิระพจิารณา

ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย

ทั้งน้ีหากมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทมีนโยบายให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�าเป็นและความเหมาะสมต่อรายการนั้น 

โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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4. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
เพือ่เป็นการคุม้ครองผูล้งทนุ หากในอนาคตมรีายการระหว่างกันของบริษทัเกิดข้ึนกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมีส่วนได้เสยี บริษทัมนีโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เก่ียวกับราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจ�าเป็น 

และความเหมาะสมต่อรายการนั้น เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีราคาที่เหมาะสม ในกรณีที่กรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทจะให้ผู้เช่ียวชาญอิสระของบริษัทเป็นผู้ให้

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดย

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือ

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการที่

เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย นอกจากน้ี บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

1)		 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ในอดีตที่ผ่านมา การท�ารายการระหว่างกันเป็นการซื้อขายสินค้า การให้เงินกู้ยืม และการเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ ซึง่เป็นรายการทางการค้าปกติและตามราคาตลาดทัว่ไป โดยมเีง่ือนไขทางการค้าทีไ่ม่แตกต่าง เมือ่เปรียบเทยีบ

กับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งในการท�ารายการตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามปกติ

2)		 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต คาดว่าบริษทัยงัคงมีนโยบายท�ารายการระหว่างกนัอย่างต่อเน่ือง คอื การเช่าพืน้ทีก่บับคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ โดยจะมกีารก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการค้าในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทยีบ

ได้กับราคาที่เกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยน�าเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาเงือ่นไขดงักล่าว ทัง้น้ีบริษทัจะให้กรรมการตรวจสอบของบริษทัหรือผูเ้ช่ียวชาญอสิระพจิารณา

ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการด้วย

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทมีนโยบายให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�าเป็นและความเหมาะสมต่อรายการนั้น 

โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3)		 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน หากในอนาคตมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน 

รวมทั้งความจ�าเป็น และความเหมาะสมต่อรายการนั้น เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีราคาที่เหมาะสม 

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทจะ

เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

งบก�าไรขาดทุน (ล้านบาท)

 รายได้จากการขาย 2,950 3,326 3,389

 รายได้รวม 2,995 3,360 3,479

 ก�าไรขั้นต้น 310 420 438

 ก�าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม,
  ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี 99 227 297

 ก�าไรสุทธิ 84 196 254

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

 สินทรัพย์รวม 2,894 2,995 2,996

 หนี้สินรวม 320 329 292

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,574 2,667 2,704

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)

 อัตราก�าไรขั้นต้น 10.52 12.64 12.92

 อัตราก�าไรสุทธิ 2.81 5.85 7.30

 อัตราผลตอบแทนต่อทุน 3.21 7.32 9.69

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 2.86 6.56 8.72

ผลการด�าเนินงานต่อหุ้น (บาท)

 ก�าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.09 0.21 0.27

 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.76 2.86 2.90

 เงินสดปันผลต่อหุ้น 0.08 0.19 0.24
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2560 และ ปี 2561 สามารถ

อธิบายและวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1. ผลการด�าเนินงาน
1.1.	รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายสนิค้าในปี 2561 และ 2560 เป็นจ�านวนรวม 2,950 ล้านบาท และ 3,326 ล้านบาท ตามล�าดบั รายได้

หลักของบริษัทเป็นรายได้จากการขายอาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูปประมาณร้อยละ 99.43 ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.57 เป็นรายได้จาก

กิจการฟาร์มพันธุ์สัตว์และพืชเกษตร

ในส่วนของรายได้จากอาหารสัตว์ผสมส�าเร็จรูป สามารถแบ่งเป็น รายได้จากอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น�้าโดยในปี 2561 

รายได้จากอาหารสตัว์บกและสตัว์น�า้คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ของรายได้จากอาหารสตัว์ผสมส�าเร็จรูป 

ตามล�าดับ  

ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายอาหารสัตว์ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณร้อยละ 12 บริษัทมีรายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับ

และเงินปันผลมีจ�านวนรวม 22 ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ส�าหรับปี 2561 และ 2560 ตามล�าดับ ส่วนรายได้อื่นจากการขาย

วสัดพุลอยได้และสนิทรัพย์ถาวร และอืน่ๆ จ�านวนประมาณ 22 ล้านบาท และ 13 ล้านบาท ส�าหรับปี 2561 และ 2560 ตามล�าดบั 

และมีผลขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ในปี 2561 จ�านวน 38 ล้านบาท ในปี 2560 

จ�านวน 3 ล้านบาท

1.2	ต้นทุนขาย

ปี 2561 และ 2560 มีต้นทุนขายรวมจ�านวน 2,640 ล้านบาท และ 2,905 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.50 

และร้อยละ 87.35 ของยอดขาย ตามล�าดับ สาเหตุการลดลงของต้นทุนขายเมื่อเทียบกับปีก่อนจ�านวน 265 ล้านบาท 

สอดคล้องกับยอดขายที่ปรับตัวลดลง

1.3	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2561 และ 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน 71 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามล�าดับ ลดลงจ�านวน 1 ล้านบาท 

ซึง่คดิเป็นร้อยละ 2.41 และ 2.11 ของรายได้จากการขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารมจี�านวน 146 ล้านบาท และ 155 ล้านบาท 

ในปี 2561 และ 2560 ตามล�าดับ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 2 ล้านบาท ทั้งสองปี ทั้งนี้ บริษัทมีวงเงินกู้กับสถาบันการเงินที่สามารถใช้ได้ในกรณีที่

บริษัทมีความต้องการใช้เงินในการลงทุนหรือขาดสภาพคล่องในการด�าเนินงาน
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1.4	รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 15 ล้านบาท  สาเหตุหลักเกิดจากผลก�าไรที่ลดลง

จากปีก่อน

1.5	ก�าไรสุทธิ

ผลการด�าเนินงานของบริษัท ตามงบการเงินรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 84 ล้านบาท ซึ่ง

เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีก�าไรสุทธิ จ�านวน 196 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 112 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 57.15 และมี

อัตราก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 2.81 และ 5.85 ตามล�าดับ ซึ่งสาเหตุที่ท�าให้ผลการด�าเนินงานส�าหรับ

ปีน้ีลดลง เน่ืองมาจาก ก�าไรข้ันต้นจากธุรกจิผลติอาหารสตัว์ลดลงจ�านวน 102 ล้านบาท สาเหตจุากรายได้ขายอาหารสตัว์ลดลง 

และต้นทุนขายที่เพิ่มข้ึนจากต้นทุนวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลให้ก�าไรข้ันต้น ปรับตัวลดลง รวมทั้งผลขาดทุนจากเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพิ่มข้ึน จ�านวน 35 ล้านบาท ทั้งน้ีผลขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าวส่วนใหญ่

เป็นผลขาดทนุทียั่งไม่เกดิข้ึนจริงซึง่เป็นการบนัทกึรายการทางบญัชี โดยแสดงมลูค่ายตุธิรรมตามราคาตลาด ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1.6	ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	

บริษัทมีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในปี 2560 ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยสุทธิภายหลังหักผลกระทบภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวน 8 ล้านบาท แต่ในปี 2561 บริษัทไม่มีผลก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

1.7	อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2561 และ 2560 คิดเป็นร้อยละ 3.21 และร้อยละ 7.32 ลดลง ร้อยละ 4.11 และบริษัท

มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลงจากเดิมร้อยละ 6.56 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 2.86 ในปี 2561 ซึ่งเกิดจากก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีที่ลดลง

2. ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�านวนรวม 2,894 ล้านบาท และ 2,995 ล้านบาท ตามล�าดับ 

โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในอัตราส่วนประมาณ 75 : 25 ทั้งสองปี

ส�าหรับสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส�าคัญ ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินลงทุน

ระยะสั้น รวมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 73 ของสินทรัพย์รวมทั้งสองปี
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สินค้าคงเหลือ

บริษทัมีสนิค้าคงเหลอืสทุธิจากค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 637 ล้านบาท 

และ 683 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 23 ของสินทรัพย์รวมทั้งสองปี โดยระยะเวลาในการเก็บสินค้าของ

บริษัทเพิ่มขึ้นจาก 87 วันเป็น 91 วัน ทั้งนี้สินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบการผลิตอาหารสัตว์ประกอบด้วย ข้าวโพด 

กากถั่วเหลือง และปลาป่น ซึ่งบริษัทจะจัดเก็บไว้เพื่อป้องกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของราคาและกรณีการขาดแคลนวัตถุดิบ โดย

การเก็บรักษาสินค้าวัตถุดิบดังกล่าวจะไม่มีปัญหาในเร่ืองของการเสื่อมคุณภาพหรือการเน่าเสีย เน่ืองจากวัตถุดิบเหล่าน้ีผ่านการ

อบแห้งมาแล้วและสามารถเก็บได้นาน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 182 ล้านบาท และ 217 ล้านบาท ตามล�าดับ 

หรือคดิเป็นร้อยละ 6 และร้อยละ 7 ของสนิทรัพย์รวมตามล�าดบั และมรีะยะเวลาการเกบ็หน้ีอยูท่ีป่ระมาณ 25 และ 23 วนัตามล�าดบั 

ทัง้น้ีบริษัทเน้นนโยบายการขายเงนิสดมาโดยตลอด แต่จะให้เครดติเฉพาะลกูค้าทีม่ปีระวตักิารจ่ายช�าระเงินทีด่ ีรวมทัง้มหีลกัทรัพย์

ค�้าประกัน

ในด้านของนโยบายการต้ังส�ารองหน้ีสงสยัจะสญู บริษทัมกีารตัง้ส�ารองหน้ีสงสยัจะสญูโดยพจิารณาจากฐานะทางการเงนิของลกูค้า 

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

มูลค่าของหลักประกัน ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะมีการทยอยผ่อนช�าระคืนบริษัทตลอดมา บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีการตั้งส�ารอง

หนี้สงสัยจะสูญอย่างเพียงพอแล้ว

เงินลงทุนระยะสั้น

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมเีงนิลงทนุระยะสัน้จ�านวน 1,218 ล้านบาท และ 1,260 ล้านบาท ตามล�าดบั เงนิลงทนุ

ดงักล่าวจะประกอบด้วยเงินฝากประจ�า กองทนุรวม และหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่เป็นการบริหาร

สภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้บริษัทไม่มีการก�าหนดวงเงินสูงสุดในการลงทุนแต่อย่างใด แต่จะพิจารณาจากสภาพคล่องส่วนเกินใน

แต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้บริษัทจะพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและค�านึงถึงความเสี่ยงเป็นหลัก 

ส�าหรับการลงทุนในแต่ละครั้ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ คณะกรรมการบริหาร 

สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทเป็นสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์

ถาวรก่อนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมเท่ากบั 2,136 ล้านบาท และ 2,164 ล้านบาท ตามล�าดบั ลดลงสทุธิจ�านวน 28 ล้านบาท จากการที่

บริษทัมกีารลงทนุปรับปรุงเคร่ืองจกัร ซือ้เคร่ืองใช้ส�านักงาน และยานพาหนะจ�านวน 59 ล้านบาท และจ�าหน่ายไปจ�านวน 87 ล้านบาท 

โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากับ 686 ล้านบาท และ 691 ล้านบาท ตามล�าดับ
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3. แหล่งที่มาของเงินทุน
3.1	หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�านวน 320 ล้านบาท และ 329 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน

หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมในอัตราร้อยละ 11.05 และ 10.97 ตามล�าดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่ 

คือ เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อวัตถุดิบซึ่งมีเครดิตเทอมตามปกติทางการค้า

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

2561 และ 2560 มีจ�านวนรวม 80 ล้านบาท และ 76 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 ล้านบาท เกิดจากการประเมิน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานใหม่ในระหว่างปี

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มกีารค�า้ประกนับคุคลอืน่หรือมหีน้ีสนิทีอ่าจเกดิข้ึนหรือมกีารผกูพนัการลงทนุในโครงการหรือมภีาระ

ผูกพันอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นการค�้า

ประกนัหน้ีสนิไขว้ระหว่างกนั โดยบริษทัใหญ่ค�า้ประกนัหน้ีสนิบริษทัย่อยและบริษทัย่อยค�า้ประกนัหน้ีสนิบริษทัใหญ่และการร่วมค�า้

ประกนัระหว่างกนัในวงเงนิสนิเช่ือ ซึง่สถาบนัการเงนิให้กูร่้วมแก่บริษทัใหญ่และบริษทัย่อยสามารถใช้วงเงนิสนิเช่ือร่วมกนัได้ บริษัทฯ 

และบริษทัย่อยได้รับวงเงินสนิเช่ือหลายประเภทจากสถาบนัการเงนิหลายแห่งรวมเป็นวงเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้จ�านวน 1,017 ล้านบาท 

และ 1,179 ล้านบาท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตามล�าดบั ส�าหรับภาระการค�า้ประกนัหนีส้นิดงักล่าวน้ี ไม่มผีลกระทบ

ต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจากเป็นข้อผูกพันตามสัญญาการกู้ยืมเงินที่เป็นปกติ

ทางการค้าของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยปัจจบุนัส่วนใหญ่เป็นวงเงินสนิเช่ือทีย่งัไม่ได้ใช้ เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัมี

สภาพคล่องทางการเงินที่ดีมากอีกทั้งวงเงินสินเชื่อดังกล่าวไม่ต้องใช้ทรัพย์สินจ�านองเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันในการกู้ยืม

3.2	ส่วนของผู้ถือหุ้น 

โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 มส่ีวนของผูถื้อหุน้จ�านวน 2,574 ล้านบาท มกี�าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจ�านวนประมาณ 571 ล้านบาท 

และได้มมีตคิณะกรรมการคร้ังที ่2/2562 เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2562 ให้จ่ายเงินสดปันผลประจ�าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 

รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 73,774,420.08 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจ่ายจากผลการด�าเนินงาน ส�าหรับ

งวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 93 

ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หรืออัตราร้อยละ 90 ของงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท)

3.3	ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

เมือ่พจิารณาความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทนุพบว่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บริษทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถื้อหุน้

เทา่กบั 0.12 เท่าซึง่ถอืว่าเปน็อัตราสว่นทีต่�า่เมือ่เปรยีบเทียบกับบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกัน ทั้งนีจ้ะเห็นว่าการประกอบธรุกจิ

ของบริษัทเน้นการใช้เงนิทนุจากผูถ้อืหุน้และเงนิทนุทีม่าจากการด�าเนินงานเป็นหลกั อย่างไรก็ตามจากการทีบ่ริษัทด�าเนินธรุกจิ

โดยเน้นการขายเงินสด และมรีะดบัอตัราการท�าก�าไรในระดบัทีเ่หมาะสม ส่งผลให้บริษทัไม่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้แหล่งกูย้มืเงนิ
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จากเจ้าหน้ีสถาบนัการเงนิจ�านวนทีม่ากๆ โดยบริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุน้ของบริษัทจากเงินทนุหมนุเวยีนภายใน

ของบริษัทเอง ดังน้ันจึงถือว่าโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในปัจจุบันเป็นโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมและมีความม่ันคงทาง

การเงนิ และในอนาคตหากบริษัทมีความต้องการใช้เงินทนุหมนุเวยีนในกิจการบริษทัยงัคงมวีงเงินคงเหลอือยูกั่บสถาบนัการเงนิ

อย่างเพียงพอ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 929,070,000 บาท และทุนช�าระแล้วจ�านวน 922,180,251 บาท

4. สภาพคล่อง
4.1	กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน

บริษัทมีกระแสเงินสดจากการกิจกรรมด�าเนินงานในปี 2561 และ 2560 เป็นจ�านวนประมาณ 220 ล้านบาท และ 271 ล้านบาท  

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

แก่ลูกค้าที่รัดกุม ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 25 วัน และมีการเก็บปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอต่อปริมาณการผลิต บริษัทยังได้

พจิารณาถงึการเปลีย่นแปลงราคาของวัตถดุบิทีส่�าคญั และความต้องการสนิค้าในตลาดเป็นหลกั โดยมรีะยะเวลาการหมนุเวียน

เงินสด (Cash Cycle) 90 วัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีเจ้าหนี้การค้าที่ค้างนานเกินปกติ

4.2	กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2561 บริษัทใช้กระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนประมาณ 24 ล้านบาท โดยกระแสเงินออกส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัท

น�าเงินไปลงทุนเพิ่มในเงินฝากประจ�าและเงินลงทุนช่ัวคราวในกองทุนและหลักทรัพย์รับสุทธิ 4 ล้านบาท ซื้อเคร่ืองจักรและ

การซื้อสินทรัพย์เพิ่มประมาณ 58 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนต่างๆ จ�านวน 

21 ล้านบาท อีกทั้งมีเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ในระหว่างปี จ�านวน 9 ล้านบาท

4.3	กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2561 บริษทัมีกระแสเงนิสดออกจากบริษทั ซึง่เกิดจากกจิกรรมจดัหาเงินจ�านวน 176 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 48 ล้านบาท 

สาเหตุหลักเกิดจากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 2561 น้อยกว่าปีก่อน

4.4	อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี 2561 และ 2560 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 10.73 เท่า และ 10.81 เท่า ตามล�าดับ โดย

สภาพคล่องของบริษัทลดลงเล็กน้อย

บริษัทยังไม่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

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

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุด

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

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผดิชอบของผูส้อบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ

ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีทีก่�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชใีนส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนด

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคอืเร่ืองต่างๆ ทีม่นัียส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

ส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน

ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อ

ตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรบัเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระส�าคัญอย่างมากต่องบการเงินและเป็นเกณฑ์ช้ีวัดหลักในแง่ผลการด�าเนินการทาง

ธุรกจิซึง่ผูบ้ริหารและผู้ใช้งบการเงนิให้ความสนใจ เน่ืองจากการเพิม่ข้ึนหรือลดลงของรายได้รวมทัง้การให้ส่วนลดทางการค้าและส่วนลด

พิเศษต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยตรง ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาใน

การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความ

 เข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ 

• ขยายขอบเขตการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรอบเวลาในการรับรู้รายได้ เช่น การตรวจตัดยอดขาย

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการส่วนลดทางการค้าและส่วนลดพิเศษต่างๆ ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของกลุ่มบริษัท

• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย รายการส่วนลด

 ทางการค้าและส่วนลดพิเศษต่างๆ ตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ในการแสดงมูลค่าของลูกหน้ี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งมีจ�านวนที่เป็นสาระส�าคัญอย่างมากต่องบการเงิน กลุ่มบริษัทจะต้อง

ประมาณจ�านวนหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับลูกหน้ีที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้และแสดงเป็นรายการหักจากลูกหน้ีตามรายละเอียดที่แสดงไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 โดยในการประมาณจ�านวนหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารโดยพิจารณา

จากประสบการณ์การเกบ็เงนิ การวเิคราะห์อายหุนีแ้ละการวเิคราะห์ความสามารถในการจ่ายช�าระของลกูหนี ้ดงัน้ันการประมาณจ�านวน

หนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจ�านวนหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน และมูลค่า

ของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข้าพเจ้าได้ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษทัทีเ่ก่ียวข้องกับการประมาณจ�านวนหน้ีสงสยัจะสญูโดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้

ท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาจ�านวนหน้ีสงสัยจะสูญและสอบทานความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการจดัท�ารายงานอายหุน้ีและทดสอบการค�านวณจ�านวนหน้ีสงสยัจะสญูตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ รวมถงึการสอบทาน

การประมาณจ�านวนหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าแบบเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลอื่น	

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือมั่นในรูปแบบใดๆ 

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความขัดแย้งที่มีสาระ

ส�าคญักับงบการเงนิหรือกบัความรู้ทีไ่ด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดงขัดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระ

ส�าคัญหรือไม่

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุม่บริษัทตามทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ

รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่

เก่ียวกบัการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีทีม่เีร่ืองดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับกจิการทีด่�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผูบ้ริหารมี

ความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อ

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึง่รวมความเหน็ของ

ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริต

 หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบ

 บญัชีทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็น

 สาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคดิ 

 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง

 การควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

 สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน

 การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง

 มนัียส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษทัในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระ

 ส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือ
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 หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐาน

 การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ

 เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่า

 งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงินของกจิการหรือของกจิกรรมทางธุรกจิ

 ภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

 ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเร่ืองต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ

ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ

พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง

ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  60,902,566  41,533,926  34,397,817  26,617,212 
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจ�า 1,105,392,732 968,012,521 1,105,392,732  968,012,521 
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์
 ในความต้องการของตลาด 8  112,586,244  291,834,740  112,586,244  291,834,740 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 9  182,229,337  217,395,517  143,275,530  147,247,604 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  31,000,000  150,500,000 
สินค้าคงเหลือ 10  637,143,736  682,687,372  357,257,680  318,070,370 
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน 11  9,295,066  3,440,758  9,295,066  3,440,758 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  6,368,410  9,862,988  4,771,980  4,537,717 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,113,918,091 2,214,767,822 1,797,977,049 1,910,260,922 
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  9,250,898  9,183,951  9,272,211  9,272,211 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13  -  -  194,999,800  194,999,800 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14  18,430,417  18,430,417  18,430,417  18,430,417 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15  14,003,993  14,003,993  13,754,587  13,754,587 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16  686,049,101  691,433,562  297,212,913  297,914,330 
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 11  36,932,565  28,643,135  36,932,565  28,643,135 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22  312,368  2,148,505  -  - 
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น  14,922,668  16,728,816  12,465,769  14,093,471 
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน  779,902,010  780,572,379  583,068,262  577,107,951 
รวมสินทรัพย์ 2,893,820,101 2,995,340,201 2,381,045,311 2,487,368,873 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17  184,040,940  185,330,799  104,749,188  114,234,575 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  9,653,206  16,002,463  7,781,474  6,767,969 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  3,402,027  3,453,681  2,987,080  2,835,931 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  197,096,173  204,786,943  115,517,742  123,838,475 
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 22  38,343,789  43,891,637  8,666,861  13,690,482 
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18  80,246,482  75,944,056  39,948,647  37,117,336 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  3,998,803  3,978,703  3,998,803  3,978,703 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  122,589,074  123,814,396  52,614,311  54,786,521 
รวมหนี้สิน  319,685,247  328,601,339  168,132,053  178,624,996 
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
 ทุนจดทะเบียน
  หุน้สามญั 929,070,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  929,070,000  929,070,000  929,070,000  929,070,000 
 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว
  หุน้สามญั 922,180,251 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  922,180,251  922,180,251  922,180,251  922,180,251 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  681,345,392  681,345,392  681,345,392  681,345,392 
ก�าไรสะสม
 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 19  144,375,000  143,625,000  122,500,000  122,500,000 
 ยังไม่ได้จัดสรร  571,209,137  665,321,989  404,115,432  499,946,051 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 20  225,783,376  225,783,376  82,772,183  82,772,183 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  2,544,893,156  2,638,256,008  2,212,913,258  2,308,743,877 
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทย่อย  29,241,698  28,482,854  -  - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,574,134,854  2,666,738,862  2,212,913,258  2,308,743,877 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,893,820,101  2,995,340,201  2,381,045,311  2,487,368,873 
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก�าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย  2,950,345,572  3,325,914,373  1,644,777,598  1,629,254,744 
รายได้อื่น
 ดอกเบี้ยรับ  14,992,621  14,841,252  19,412,815  23,487,077 
 เงินปันผลรับ  6,943,320  6,753,000  35,443,320  82,753,000 
 อื่นๆ  22,596,629  12,750,768  17,396,167  8,718,243 
รวมรายได้  2,994,878,142  3,360,259,393  1,717,029,900  1,744,213,064 
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย  2,639,882,185  2,905,499,569  1,470,717,133  1,417,167,378 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�าหน่าย  71,538,392  70,048,461  40,880,132  39,864,112 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  146,317,366  155,304,523  83,102,174  88,488,444 
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ในความ
ต้องการของตลาด  38,007,094  2,852,564  38,007,094  2,852,564 
รวมค่าใช้จ่าย  2,895,745,037  3,133,705,117  1,632,706,533  1,548,372,498 
ก�าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  99,133,105  226,554,276  84,323,367  195,840,566 
ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 12  66,946  (88,259)  -  - 
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  99,200,051  226,466,017  84,323,367  195,840,566 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (1,635,686)  (1,618,883)  (913,463)  (770,271)
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  97,564,365  224,847,134  83,409,904  195,070,295 
ภาษีเงินได้ 22  (13,454,111)  (28,362,555)  (4,026,275)  (7,413,675)
ก�าไรส�าหรับปี  84,110,254  196,484,579  79,383,629  187,656,620 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ
	 ขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
 คณิตศาสตร์ประกันภัย 18  -  (10,232,771)  -  (5,983,565)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22  -  1,956,902  -  1,107,061 
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ 
 ขาดทุนในภายหลังสุทธิจากภาษีเงินได้  -  (8,275,869)  -  (4,876,504)
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  (8,275,869)  -  (4,876,504)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  84,110,254  188,208,710  79,383,629  182,780,116

การแบ่งปันก�าไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  81,851,396  191,137,468  79,383,629  187,656,620
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย  2,258,858  5,347,111 

 84,110,254  196,484,579 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  81,851,396  183,031,568  79,383,629  182,780,116
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม
 ของบริษัทย่อย  2,258,858  5,177,142 

 84,110,254  188,208,710 

ก�าไรต่อหุ้น 24
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  0.09  0.21  0.09  0.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษี  97,564,365  224,847,134  83,409,904  195,070,295 
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
 จากกิจกรรมด�าเนินงาน
 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว - 
  หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาด  48,395,525  16,979,017  48,395,525  16,979,017
 ก�าไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์
  ในความต้องการของตลาด  (10,388,431)  (14,126,453)  (10,388,431)  (14,126,453)
 ขาดทุน (ก�าไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 
  สินทรัพย์ชีวภาพ  (9,325,326)  2,718,469  (9,325,326)  2,718,469
 ค่าเสื่อมราคา  62,998,712  61,458,284  30,149,587  29,748,685 
 หนี้สูญ  86,497  96,772  73,695  81,076 
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  1,844,377  1,009,430  (399,584)  497,975 
 กลับรายการส�ารองส่วนลดทางการค้า  (3,890,088)  (179,255)  -  - 
 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 
  (กลับรายการ)  1,511,593  (1,699,040)  195,613  (1,045,696)
 ส่วนแบ่งขาดทุน (ก�าไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (66,947)  88,259  -  - 
 ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดินและอุปกรณ์  (8,356,134)  (3,210,066)  (4,302,101)  (926,462)
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  9,407,987  12,268,732  4,741,821  5,959,543 
 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  (28,500,000)  (76,000,000)
 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น  (6,943,320)  (6,753,000)  (6,943,320)  (6,753,000)
 ดอกเบี้ยรับ  (14,992,622)  (14,841,252)  (19,412,815)  (23,487,077)
 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  6,135  16,695  39,183  11,308 
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
 และหนี้สินด�าเนินงาน  167,852,323  278,673,726  87,733,751  128,727,680
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  38,026,256  (11,755,543)  4,270,916  1,241,143 
   สินค้าคงเหลือ  44,032,043  22,798,661  (39,382,923)  (50,806,651)
   สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน  (5,356,806)  1,950,988  (5,356,806)  1,950,988 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,111,029  (2,264,222)  (234,263)  (599,952)
   สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน  538,394  (391,628)  538,394  (391,628)
   สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น  1,806,148  956,461  1,627,702  1,578,993 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (1,289,859)  16,532,727  (9,485,387)  30,949,519 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (422,869)  (453,353)  129,259  (53,353)
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  20,100  19,861  20,100  19,861 
เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  247,316,759  306,067,678  39,860,743  112,616,600 
 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (5,105,561)  (2,275,100)  (1,910,510)  (1,235,300)
 จ่ายดอกเบี้ย  (6,135)  (16,695)  (39,183)  (11,308)
 จ่ายภาษีเงินได้  (22,131,529)  (33,151,208)  (8,036,391)  (10,712,891)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  220,073,534  270,624,675  29,874,659  100,657,101 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจ�าลดลง (เพิ่มขึ้น)  (137,380,211)  59,200,523  (137,380,211)  59,200,523 
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ ในความต้องการของ
 ตลาดลดลง (เพิ่มขึ้น)  141,241,402  (88,574,345)  141,241,402  (88,574,345)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น  -  -  (295,000,000)  (435,000,000)
รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  -  414,500,000  502,500,000 
ซื้ออุปกรณ์  (58,513,118)  (50,241,730)  (30,078,069)  (13,390,460)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดินและอุปกรณ์  9,255,000  11,987,324  4,932,000  8,839,324 
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น  -  (1,930,400)  -  (1,930,400)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  28,500,000  57,000,000 
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น  6,943,320  6,753,000  6,943,320  6,753,000 
ดอกเบี้ยรับ  14,091,760  15,457,085  19,439,862  24,035,028 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (24,361,847)  (47,348,543)  153,098,304  119,432,670 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย  -  -  10,000,000  - 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย  -  -  (10,000,000)  - 
จ่ายเงินปันผล  (175,192,358)  (221,284,330)  (175,192,358)  (221,284,330)
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี
 อ�านาจควบคุม  (1,150,689)  (3,000,021)  -  - 
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (176,343,047)  (224,284,351)  (175,192,358)  (221,284,330)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  19,368,640  (1,008,219)  7,780,605  (1,194,559)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  41,533,926  42,542,145  26,617,212  27,811,771 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  60,902,566  41,533,926  34,397,817  26,617,212 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

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

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

2. เกณฑ์ ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงินน้ีจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

  รายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าลงวนัที ่11 ตลุาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติั

  การบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ

  การเงินฉบับภาษาไทยนี้

  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

  ก) งบการเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�าข้ึนโดยรวมงบการเงนิของบริษทั ลพีฒันาผลติภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) 

    และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2561 2560

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด ผลิตอาหารสัตว์และจ�าหน่ายวัตถุดิบ
ส�าหรับผลิตอาหารสัตว์

ไทย 95 95

บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จ�ากัด
 (ถือหุ้นโดยบริษัท ลีพัฒนา
 อาหารสัตว์ จ�ากัด ร้อยละ 99.99)

ไซโลอบพืชและจ�าหน่ายวัตถุดิบส�าหรับ
ผลิตอาหารสัตว์

ไทย 95 95

บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัด ให้เช่าโรงเรือน ไทย 100 100
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ข) บริษทัฯ จะถอืว่ามกีารควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯ มสีทิธิได้รับหรือมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทน

  ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผล

  ตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษทัฯ น�างบการเงนิของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงินรวมตัง้แต่วนัทีบ่ริษทัฯ มอี�านาจในการควบคุมบริษทัย่อย

  จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง)  งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 

ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น

  ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ

  การเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วนัที ่1 มกราคม 2561 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มข้ึีนเพือ่ให้มเีน้ือหา

เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏบิติัน้ีไม่มผีลกระทบ

อย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที	่

	 	 1	มกราคม	2562

สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเม่ือน�ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ

เปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 (ปรับปรุง 2560)

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท�า

กบัลกูค้า โดยกจิการจะรบัรู้รายได้ในจ�านวนเงนิทีส่ะท้อนถึงสิง่ตอบแทนทีกิ่จการคาดว่าจะมสีทิธิได้รับจากการแลกเปลีย่นสนิค้า

หรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก�าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ค.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

	 	 ในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563

ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เคร่ืองมอืทางการเงนิ ประกอบด้วย

มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

 ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

 ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแส

เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทาง

การเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง

การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช ้                             

จะท�าให้มาตรฐานการบญัชี การตคีวามมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏบิติัทางการบญัชีบางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนั

ถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน�ามาตรฐาน

กลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
4.1	การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของ

สินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับสินค้าที่ได้

ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
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4.3	ลูกหนี้การค้า

ลกูหน้ีการค้าแสดงมลูค่าตามจ�านวนมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับ บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส�าหรับผลขาดทนุ

โดยประมาณทีอ่าจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงินจากลกูหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิและการวเิคราะห์

อายุหนี้

4.4	สินค้าคงเหลือ

สนิค้าส�าเร็จรูปและสนิค้าระหว่างผลติแสดงมลูค่าตามราคาทนุตามวิธีถัวเฉลีย่หรือมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า 

ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน และ

ค่าโสหุ้ยในการผลิต

วตัถดุบิ ภาชนะบรรจแุละหบีห่อ อะไหล่และวัสดโุรงงานและวตัถดุบิใช้ในฟาร์มแสดงมลูค่าตามราคาทนุถวัเฉลีย่หรือมลูค่าสทุธิ 

ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5	เกษตรกรรม

บริษทัฯ มีสนิทรัพย์ชีวภาพเป็นสกุรพ่อแม่พนัธ์ุ ลกูสกุร สตัว์น�า้ และต้นไม้ซึง่จะถกูวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขาย

มูลค่ายุติธรรมของสุกรพ่อแม่พันธุ์ ค�านวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ส่วนลูกสุกร สัตว์น�้า และต้นไม้ค�านวณโดย

ใช้วธีิอ้างองิจากราคามลูค่ายตุธิรรมหกัประมาณการต้นทนุในการขาย ผลก�าไรหรือขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในมลูค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ในกรณีทีไ่ม่สามารถวัดมูลค่ายติุธรรมได้อย่างน่าเช่ือถอื สนิทรัพย์ชีวภาพต้องวดัด้วยราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่

การด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนั้นสามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จะวัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

4.6	เงินลงทุน

ก) เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพือ่ค้าแสดงตามมลูค่ายตุธิรรม การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรัพย์บนัทกึในส่วนของ

  ก�าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

  การด้อยค่า (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

ง)  เงนิลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูค่าตามวธีิราคาทนุ บริษทัฯ จะพจิารณา

  มูลค่าของเงินลงทุนหากมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนดังกล่าวอาจด้อยค่า
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มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัท�าการสดุท้ายของปี มลูค่า

ยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีทีมี่การโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุจากประเภทหน่ึงไปเป็นอกีประเภทหน่ึง บริษทัฯ จะปรับมลูค่าของเงินลงทนุดงักล่าว

ใหม่โดยใช้มลูค่ายติุธรรม ณ วันทีโ่อนเปลีย่นประเภทเงินลงทนุ ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชแีละมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัที่

โอนจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มี

การโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุน

4.7	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษทัฯ และบริษัทย่อยวัดมลูค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุด้วยราคาทนุซึง่รวมต้นทนุ การท�ารายการ หลงัจากน้ัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลก�าไรหรือ

ขาดทนุทีเ่กดิข้ึนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุในปีทีเ่กดิข้ึน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของ

ก�าไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.8	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จดัให้มกีารประเมินราคาทีด่นิโดยผูป้ระเมินราคาอสิระและบนัทกึสนิทรัพย์ดงักล่าวในราคาทีต่ใีหม่ ทัง้น้ีบริษัทฯ และบริษทัย่อย

จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจาก

มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้ 

- บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึราคาตามบญัชีของทีด่นิทีเ่พิม่ขึน้จากการตรีาคาใหม่ในก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่และรับรู้จ�านวน

 สะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลง

 และบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้

 เป็นรายได้ไม่เกินจ�านวนที่เคยลดลง ซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม 

 หากสนิทรัพย์น้ันเคยมกีารตีราคาเพิม่ข้ึนและยงัมยีอดคงค้างของบญัชี “ส่วนเกินทนุจากการตรีาคาทีด่นิ” อยูใ่นส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ�านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุน

 จากการตีราคาที่ดิน”

ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 10 - 20 ปี  

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี  

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 5 ปี

 ยานพาหนะ 5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 

จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.9	รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกนักบับริษทัฯ และบริษทัย่อย หมายถึง บคุคลหรือกิจการทีม่อี�านาจควบคมุบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

หรือถกูบริษทัฯ และบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนักบับริษทัฯ และ

บริษัทย่อย

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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4.10	 สัญญาเช่าระยะยาว

สญัญาเช่าทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็น

สญัญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทนุตามวธิเีส้นตรง

ตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11	 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น

ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.12	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบริษทัย่อยจะท�าการประเมนิการด้อยค่าของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์หรือสนิทรัพย์

ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุน

จากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์มมีลูค่าต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชีของสนิทรัพย์น้ัน ทัง้น้ีมลูค่าทีค่าดว่า

จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ดินซึ่งใช้วิธีการ

ตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือ

หุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

4.13	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ ซึง่ประกอบด้วยเงินทีพ่นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ริษทัฯ 

และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรัพย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสนิทรัพย์ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมภีาระส�าหรับเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ

ผลตอบแทนพนักงานอืน่ๆ ซึง่บริษทัฯ และบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส�าหรับ

พนักงาน นอกจากนัน้ บริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัให้มโีครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงนิรางวลั

การปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา และโครงการสิทธิการลางานที่ยังได้รับค่าตอบแทนชนิดสะสม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลก�าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน

จะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการ

รับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.14	 ประมาณการหนี้สิน

บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิไว้ในบญัชีเมือ่ภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิข้ึนแล้ว 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะเสยีทรัพยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผูกพนัน้ัน 

และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15	 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณ

จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสนิทรัพย์และหน้ีสนิ 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรัพย์และหน้ีสนิทีเ่ก่ียวข้องน้ัน โดยใช้อตัราภาษทีีม่ผีลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบ

ระยะเวลารายงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสนิภาษเีงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างช่ัวคราวทีต้่องเสยีภาษทีกุรายการ แต่รับรู้สนิทรัพย์

ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวาม

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่

ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ

ท�าการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะไม่มกี�าไรทางภาษีเพยีงพอ

ต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 

บริษัทฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กิดข้ึนเกีย่วข้องกบัรายการ

ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผู้อื่นโดย

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิข้ึนในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วันทีวั่ดมลูค่า บริษทัฯ และบริษัทย่อย

ใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวัดมลูค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์และหน้ีสนิซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่

มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่า

ยตุธิรรมโดยใช้เทคนิคการประเมนิมลูค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ทีเ่กีย่วข้อง

กับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ล�าดบัช้ันของมลูค่ายตุธิรรมทีใ่ช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหน้ีสนิในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบั

ตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่า

ยุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองที่มี

ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงินและต่อข้อมลู

ที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด

ข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค�านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหน้ีทีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะน้ัน 

เป็นต้น

สินทรัพย์ชีวภาพ

 บริษัทฯ วัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของสุกรพ่อแม่พันธุ์ค�านวณโดย

ใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ส่วนลูกสุกร สัตว์น�้า และต้นไม้ค�านวณโดยใช้วิธีอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมหักประมาณการ

ต้นทุนในการขาย การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ เช่น ช่วงอายุวัยเจริญพันธุ์

ของสุกรพ่อแม่พันธุ์ อัตราการให้ก�าเนิดลูกสุกร เป็นต้น

	ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

 บริษัทฯ จะต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและเป็น

ระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลา

นานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส�าหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน ข้อสมมติฐานที่ส�าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่น้ีได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธี

เปรียบเทียบราคาตลาดส�าหรับสินทรัพย์ประเภทที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการ

บางประการ ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16
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นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ

ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่

เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่

ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคต เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล

แตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณ

ขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงิน

เดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกันระหว่างบริษทัฯ และบริษทัย่อยและบคุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนด
ราคา2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ขายสินค้า - - 121 99 ราคาเทียบเคียงตลาด

ดอกเบี้ยรับ - - 4 9 ร้อยละ 7.13 - 7.38 ต่อปี

เงินปันผลรับ - - 29 76

ซื้อสินค้า - - 274 306 ราคาเทียบเคียงตลาด

ค่าเช่าจ่าย - - 1 1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 14 14 7 7 ราคาตามสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  (หมายเหตุ 9)

 บริษัทย่อย - - 3,836 24,435

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทย่อย - - 31,000 150,500

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  (หมายเหตุ 17)

 บริษัทย่อย - - 5,756 22,138

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 และการเคลื่อนไหวของ

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2560

เพิ่มข้ึน             
ระหว่างปี

ลดลง               
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2561

เงินให้กู้ยืม

บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด บริษัทย่อย 149,000 295,000 (413,000) 31,000

บริษัท โพธิ์งามฟาร์มทะเล จ�ากัด บริษัทย่อย 1,500 - (1,500) -

รวม 150,500 295,000 (414,500) 31,000

เงินกู้ยืม

บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด บริษัทย่อย - 10,000 (10,000) -
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ

และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,981 14,613 8,567 8,876

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 953 928 464 446

รวม 14,934 15,541 9,031 9,322

ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.4

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินสด 883 939 592 656

เงินฝากธนาคาร 60,020 40,595 33,806 25,961

รวม 60,903 41,534 34,398 26,617

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 เงนิฝากออมทรัพย์มอัีตราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.1 ถงึ 0.5 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถงึ 1.00 ต่อปี)
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8. เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

หลักทรัพย์เพื่อค้า

ตราสารทุน 108,099 92,036

กองทุนรวมตลาดเงิน 52,883 216,778

หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
  ยุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว (48,396) (16,979)

รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ 112,586 291,835

ในระหว่างปีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ตราสารทุน กองทุนรวมตลาดเงิน

2561 2560 2561 2560

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ 74,229 55,070 217,606 151,043

ซื้อระหว่างปี 64,239 226,323 527,000 708,371

ขายระหว่างปี (48,176) (201,831) (690,895) (641,889)

การเปลีย่นแปลงมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทนุชัว่คราว (30,751) (5,333) (666) 81

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ 59,541 74,229 53,045 217,606
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ - - 1,513 2,136

ค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน - - 2,291 2,327

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,804 4,463

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 117,514 152,193 78,945 69,221

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 35,636 44,750 31,282 32,995

 3 - 6 เดือน 9,502 1,435 8,690 1,374

 6 - 12 เดือน 3,902 2,754 3,017 2,338

 มากกว่า 12 เดือน 36,626 37,337 31,560 33,305

รวม 203,180 238,469 153,494 139,233

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,459) (23,615) (18,562) (18,962)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ 177,721 214,854 134,932 120,271

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 177,721 214,854 138,736 124,734

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 7 19

เงินปันผลค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 19,000

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 25 953

ดอกเบี้ยค้างรับ 2,913 2,012 2,913 2,012

ลูกหนี้อื่น 1,595 530 1,595 530

รวมลูกหนี้อื่น 4,508 2,542 4,540 22,514

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 182,229 217,396 143,276 147,248
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10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินค้าส�าเร็จรูป 104,045 118,150 (866) - 103,179 118,150

สินค้าระหว่างผลิต 711 939 - - 711 939

วัตถุดิบ 402,392 397,400 - - 402,392 397,400

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 36,890 37,583 (2,284) (1,638) 34,606 35,945

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 72,067 65,587 - - 72,067 65,587

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

วัตถุดิบระหว่างทาง 18,619 64,021 - - 18,619 64,021

วัตถุดิบใช้ในฟาร์ม 882 645 - - 882 645

รวม 640,294 684,325 (3,150) (1,638) 637,144 682,687

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินค้าส�าเร็จรูป 54,996 59,800 (255) - 54,741 59,800

สินค้าระหว่างผลิต 693 344 - - 693 344

วัตถุดิบ 235,263 174,388 - - 235,263 174,388

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 17,732 17,863 - (59) 17,732 17,804

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 33,684 32,299 - - 33,684 32,299

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

วัตถุดิบระหว่างทาง 9,575 32,790 - - 9,575 32,790

วัตถุดิบใช้ในฟาร์ม 882 645 - - 882 645

รวม 357,513 318,129 (255) (59) 357,258 318,070
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ในระหว่างปีปัจจบุนั บริษทัฯ และบริษทัย่อยบนัทกึการปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืให้เป็นมลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับ เป็นจ�านวน 

2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.2 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2560: มีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้า

คงเหลอืเป็นจ�านวน 2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1 ล้านบาท) โดยน�าไปหกัจากมลูค่าสนิค้าคงเหลอืทีรั่บรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

11. สินทรัพย์ชีวภาพ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน 9,295 3,441

สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่ไม่หมุนเวียน 36,933 28,643

รวมสินทรัพย์ชีวภาพ 46,228 32,084

สินทรัพย์ชีวภาพประกอบด้วย ลูกสุกร สุกรพ่อแม่พันธุ์ สัตว์น�้าและต้นไม้ บริษัทฯ จัดประเภทสินทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจรการเลี้ยง

ไม่เกิน 1 ปีเป็นสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียน และสินทรัพย์ชีวภาพที่มีวงจรการเลี้ยงเกิน 1 ปีเป็นสินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่

ไม่หมุนเวียน

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 32,084 36,361

เพิ่มขึ้นจากการซื้อ/การเลี้ยง 25,977 25,607

ลดลงจากการขาย/เก็บเกี่ยว (21,158) (27,166)

ผลก�าไร (ขาดทุน) 
 จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
 ชีวภาพส�าหรับปี 9,325 (2,718)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 46,228 32,084
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

 ในประเทศ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท พัฒนาเกษตร
 ล่วงหน้า จ�ากัด

ตัวแทนซือ้ขายสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สินค้าเกษตร1)

ไทย 44.5 44.5 11 11 9 9

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
 ใประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงิน
ลงทุน

ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อย
ค่าของเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธี

ราคาทุน - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท พัฒนาเกษตร
 ล่วงหน้า จ�ากัด

ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าสินค้า
เกษตร1)

ไทย 44.5 44.5 11 11 2 2 9 9

1) บริษทั พฒันาเกษตรล่วงหน้า จ�ากดั ยกเลกิธรุกจิในการเป็นตัวแทนซือ้ขายสนิค้าเกษตรล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม 2559

รายงานประจ�าปี 2561 ANNUAL REPORT 201896



12.2 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

   ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจาก

   บริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จาก                       
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในระหว่างปี

เงินปันผลที่บริษัทฯ รับในระหว่างปี

2561 2560 2561 2560

บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จ�ากัด 0.07 (0.09) - -

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

   ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

ทุนเรียกช�าระ
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

รายได้รวม
ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

ก�าไรส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จ�ากัด 25 25 21 21 0.12 0.12 0.30 0.30 0.15 0.12
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ 

รับระหว่างปี

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จ�ากัด 200 200 95 95 190 190 29 76

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

รวม 195 195 29 76

13.1 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อม

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

(หน่วย: ล้านบาท)

บริษัท

ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลที่
บริษัทย่อย                         

รับระหว่างปี

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท ลีพัฒนาเกษตรมั่นคง จ�ากัด 150 150 100 100 150 150 15 23
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14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย : พันบาท)

บริษัท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ

รับระหว่างปี

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท เอ็ม.เอ็น.อินเตอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 4.12 4.12 16,780 16,780 5,034 5,940

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

อื่น ๆ 705 705 - -

รวม 18,430 18,430 5,034 5,940

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 14,004 14,004 13,755 13,755

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม - - - -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 14,004 14,004 13,755 13,755

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นที่ดินรอการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงอสังหาริมทรัพย์เพื่อ

การลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

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

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคา

ที่ตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้

ส�านักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง

ติดตั้งและ
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม่
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 396,970 509,488 915,417 159,714 144,633 6,602 2,132,824
ซือ้เพิ่ม - - 8,609 14,380 7,789 19,464 50,242
จ�าหน่าย (7,829) - - (1,349) (9,028) - (18,206)
โอน - 5,588 12,830 47 - (18,465) -
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 389,141 515,076 936,856 172,792 143,394 7,601 2,164,860
ซือ้เพิ่ม - - 9,074 2,857 32,601 13,981 58,513
จ�าหน่าย - - (59,779) (937) (26,187) - (86,903)
โอน - (1,033) 2,992 - - (1,959) -
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 389,141 514,043 889,143 174,712 149,808 19,623 2,136,470
ค่าเสือ่มราคาสะสม
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - 379,326 803,115 144,785 94,171 - 1,421,397
ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี - 12,939 22,662 6,907 18,950 - 61,458
ค่าเส่ือมราคาส�าหรบั
   ส่วนทีจ่�าหน่าย - - - (1,349) (8,080) - (9,429)
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 - 392,265 825,777 150,343 105,041 - 1,473,426
ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี - 12,682 22,610 7,880 19,827 - 62,999
ค่าเส่ือมราคาส�าหรบั
 ส่วนทีจ่�าหน่าย - - (59,777) (938) (25,289) - (86,004)
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 - 404,947 788,610 157,285 99,579 - 1,450,421
มูลค่าสทุธิตามบัญชี
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 389,141 122,811 111,079 22,449 38,353 7,601 691,434
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 389,141 109,096 100,533 17,427 50,229 19,623 686,049
ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี
2560 (จ�านวน 41 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 61,458
2561 (จ�านวน 41 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 62,999
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่า
ตามราคา

ที่ตีใหม่

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่อง
ตกแต่งและ
เครื่องใช้

ส�านักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง

ติดตั้งและ
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม่
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 180,547 311,391 438,589 101,894 81,675 4,723 1,118,819
ซือ้เพิ่ม - - 1,919 5,471 2,219 3,782 13,391
จ�าหน่าย (7,829) - - (818) (2,220) - (10,867)
โอน - 5,293 2,746 - - (8,039) -
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 172,718 316,684 443,254 106,547 81,674 466 1,121,343
ซือ้เพิ่ม - - 2,710 1,333 24,125 1,910 30,078
จ�าหน่าย - - (50,905) (314) (13,579) - (64,798)
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 172,718 316,684 395,059 107,566 92,220 2,376 1,086,623
ค่าเสือ่มราคาสะสม
ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 - 245,701 404,688 91,837 54,408 - 796,634
ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี - 6,434 8,781 4,422 10,112 - 29,749
ค่าเส่ือมราคาส�าหรบั
   ส่วนทีจ่�าหน่าย - - - (818) (2,136) - (2,954)
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 - 252,135 413,469   95,441 62,384 - 823,429
ค่าเส่ือมราคาส�าหรบัปี - 6,441 7,936 4,605 11,167 - 30,149
ค่าเส่ือมราคาส�าหรบั
 ส่วนทีจ่�าหน่าย - - (50,905) (314) (12,949) - (64,168)
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 - 258,576 370,500 99,732 60,602 - 789,410
มูลค่าสทุธิตามบัญชี
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560 172,718 64,549 29,785 11,106 19,290 466 297,914
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 172,718 58,108 24,559 7,834 31,618 2,376 297,213
ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี
2560 (จ�านวน 18 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 29,749
2561 (จ�านวน 17 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 30,150
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2559 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach)

ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ตีใหม่ สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่

เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น

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

หากบริษทัฯ และบริษทัย่อยแสดงมลูค่าของทีด่นิดงักล่าวด้วยวิธีราคาทนุ มลูค่าสทุธิตามบญัชี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

จะเป็นดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561 97,512 69,253

31 ธันวาคม 2560 97,512 69,253

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 

มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 1,149 ล้านบาท (2560: 1,160 ล้านบาท) 

(เฉพาะของบริษัทฯ: 671 ล้านบาท 2560: 672 ล้านบาท)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการถูกเวนคืนที่ดินบางส่วนในบริเวณฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้เป็นจ�านวนเงินประมาณ 7.8 ล้านบาท 

บริษัทฯ บันทึกตัดจ�าหน่ายที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินดังกล่าวออกจากบัญชีและโอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่เกี่ยวข้อง

ไปยังก�าไรสะสมเป็นจ�านวนประมาณ 5.0 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 1.2 ล้านบาท)

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 5,756 22,138

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 149,254 142,244 81,261 70,931

เจ้าหนี้อื่น 1,583 3,356 - 710

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 33,204 39,731 17,732 20,456

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 184,041 185,331 104,749 114,235

รายงานประจ�าปี 2561 ANNUAL REPORT 2018102



18. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน               
 หลังออกจากงานต้นปี 71,621 55,718 34,868 26,410

ส่วนที่รับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน:

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 6,915 6,685 3,511 3,108

 ต้นทุนดอกเบี้ย 1,943 1,260 944 602

ส่วนที่รับรู้ ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 (ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
  คณิตศาสตร์ประกันภัย

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
   ทางการเงิน - 4,960 - 2,585

  ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐาน
   ด้านประชากรศาสตร์ - 16,859 - 8,695

  ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (11,586) - (5,297)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (5,106) (2,275) (1,910) (1,235)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน               
 หลังออกจากงานปลายปี 75,373 71,621 37,413 34,868

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานต้นปี 4,323 - 2,249 -

ส่วนที่รับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน :

 ต้นทุนบริการในอดีต - 4,323 - 2,249

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 433 - 226 -

 ต้นทุนดอกเบี้ย 117 - 61 -

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานปลายปี 4,873 4,323 2,536 2,249

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 80,246 75,944 39,949 37,117
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ต้นทุนขาย 5,153 4,589 2,588 2,217

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 4,255 7,679 2,154 3,742

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในก�าไรหรือขาดทุน 9,408 12,268 4,742 5,959

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 

5.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 1.7 ล้านบาท) (2560: จ�านวน 1.5 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�านวน 

1.4 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยประมาณ 12 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2560: 12 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี)

สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

อัตราคิดลด 2.72 2.72

อัตราการขึ้นเงินเดือน 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 0.00 -27.00 0.00 - 27.00
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

อัตราคิดลด (73) 85 (35) 42

อัตราการขึ้นเงินเดือน 87 (72) 42 (34)

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

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (77) 81 (37) 39

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

อัตราคิดลด (70) 83 (34) 41

อัตราการขึ้นเงินเดือน 83 (70) 41 (34)

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

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (74) 78 (36) 38

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมาย

ดงักล่าวอยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกจิจานุเบกษา พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก�าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิ

กรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 

400 วนั การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมผีลกระทบให้บริษทัฯ 

และบริษัทย่อยมีหน้ีสินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 25.6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 12.2 ล้านบาท) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
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19. ส�ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี

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

จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ประกอบด้วยส่วนเกินทนุจากการตรีาคาทีด่นิ ซึง่ส่วนเกินทนุจากการตีราคาทีด่นิน้ีไม่สามารถ

น�ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 304 317 159 162

ค่าเสื่อมราคา 63 61 30 30

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 14 14 8 8

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ไป 2,065 2,040 1,731 1,602

ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป - - 36 9

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 15 13 4 (8)
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22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 15,776 26,257 9,052 10,478

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 6 783 (2) 764

รายการตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายปีก่อน 1,384 - - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว                 
 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (3,712) 1,323 (5,024) (3,828)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 13,454 28,363 4,026 7,414

จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 

2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขาดทุน
 จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (1,957) - (1,107)
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รายการกระทบยอดระหว่างก�าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 97,564 224,847 83,410 195,070

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 19,513 44,969 16,682 39,014

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 6 783 (2) 764

รายการตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายปีก่อน 1,384 - - -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

 การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23) (5,559) (15,643) (5,559) (15,643)

 รายได้ที่ได้รับยกเว้น (1,389) (1,351) (7,089) (16,551)

 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 426 256 347 123

 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (803) (663) (311) (229)

 ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน (52) - - -

 อื่น ๆ (72) 12 (42) (64)

รวม (7,449) (17,389) (12,654) (32,364)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 13,454 28,363 4,026 7,414
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
  ยุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว 9,679 3,396 6,283 1,051

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 630 328 302 (340)

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 10 - -

 ส่วนเกินทนุจากการตรีาคาอสงัหาริมทรพัย์เพ่ือการลงทนุ 16,050 15,189 861 4,205

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - 1,869 (1,869) (6,075)

 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ (6,074) (4,209) (1,865) 544

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (58,326) (58,326) - 1,249

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 3,712 634

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (38,031) (41,743)

โดยได้แสดงไว้เป็นรายการ:

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 312 2,149

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (38,343) (43,892)

รวม (38,031) (41,743)
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
  ยุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว 9,679 3,396 6,283 1,051

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 51 12 39 (209)

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 371 371 - -

 ส่วนเกินทนุจากการตรีาคาอสงัหาริมทรพัย์เพ่ือการลงทนุ 10 10 - -

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,990 7,423 567 2,300

 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ (6,074) (4,209) (1,865) 544

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (20,693) (20,693) - 1,249

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
 และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 5,024 4,935

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (8,666) (13,690)

23. การส่งเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ ตามบัตร

ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1217(4)/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าว

รวมถงึการได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นิติบคุคลส�าหรับก�าไรทีไ่ด้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่

วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 3 กรกฎาคม 2553)
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รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2561 2560

กิจการที่
ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่
ไม่ ได้รับการ

ส่งเสริม
รวม

กิจการที่
ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่
ไม่ ได้รับการ

ส่งเสริม
รวม

รายได้จากการขาย

 รายได้จากการขายในประเทศ 430,678 2,959,460 3,390,138 879,176 3,023,940 3,903,116

 รายได้จากการขายส่งออก 20,250 43,037 63,287 37,657 45,284 82,941

ดอกเบี้ยรับ - 30,865 30,865 - 33,828 33,828

รายได้อื่น - 75,060 75,060 - 118,939 118,939

รวมรายได้ 450,928 3,108,422 3,559,350 916,833 3,221,991 4,138,824

หัก: รายการระหว่างกัน (564,472) (778,565)

รวม 2,994,878 3,360,259

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

กิจการที่
ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่
ไม่ ได้รับการ

ส่งเสริม
รวม

กิจการที่
ได้รับ

การส่งเสริม

กิจการที่
ไม่ ได้รับการ

ส่งเสริม
รวม

รายได้จากการขาย

 รายได้จากการขายในประเทศ 430,678 1,185,922 1,616,600 879,176 712,421 1,591,597

 รายได้จากการขายส่งออก 20,250 7,928 28,178 37,657 - 37,657

ดอกเบี้ยรับ - 19,413 19,413 - 23,487 23,487

รายได้อื่น - 52,839 52,839 - 91,472 91,472

รวมรายได้ 450,928 1,266,102 1,717,030 916,833 827,380 1,744,213
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24. ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย

จ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไรส�าหรับปี (พันบาท) 81,851 191,137 79,384 187,657

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

ก�าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.09 0.21 0.09 0.20

25. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน

ได้รับและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตัดสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนินงานของ

ส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของบริษัทคือ คณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินกิจการใน 4 ส่วนงานหลักคือ (1) ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ (2) อบพืช กิจการไซโล และ

จ�าหน่ายวัตถุดิบส�าหรับผลิตอาหารสัตว์ (3) ฟาร์มทดลอง และ (4) ฟาร์มเพาะพันธุ์ไม้ โดยยอดขาย ก�าไรจากการด�าเนินงาน

และสินทรัพย์เกือบทั้งหมดของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเกี่ยวเนื่องกับส่วนงานผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์ ดังนัน้ ส่วนงานด�าเนิน

งานหลักที่รายงานจึงมีเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)

2561 2560

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย 2,887 3,243

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 33 45

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 18 34

สหพันธรัฐมาเลเซีย 11 4

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 -

รวม 2,950 3,326
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

ของกิจการ

26. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือน กองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออก

จากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2561 บรษิัทฯ และบริษัทย่อยรบัรู้เงินสมทบดังกล่าว

เป็นค่าใช้จ่ายจ�านวน 7 ล้านบาท (2560: 7 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 4 ล้านบาท 2560: 4 ล้านบาท)

27. เงินปันผล

(หน่วย: พันบาท)

เงินปันผล อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่าย
จากกิจการ
ที่ ได้รับการ

ส่งเสริม
การลงทุน

เงินปันผลจ่าย
จากกิจการ

ที่ ไม่ ได้รับการ
ส่งเสริม

การลงทุน

รวมเงิน
ปันผลจ่าย

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

(บาท)

เงินปันผลประจ�าปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2560 82,996 138,327 221,323 0.24

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2560 82,996 138,327 221,323 0.24

เงินปันผลประจ�าปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2561 73,774 101,440 175,214 0.19

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2561 73,774 101,440 175,214 0.19
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28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
28.1	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนประมาณ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะ

ของบริษัทฯ: 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ (2560: ไม่มี)

28.2	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษทัย่อยมภีาระผกูพนัเก่ียวกับการซ้ือวตัถุดบิเป็นจ�านวนประมาณ 1.9 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (2560: 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) (เฉพาะของบริษทัฯ: 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: 1.1 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา))

28.3	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารส�านักงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

จ่ายช�าระ

 ภายใน 1 ปี 6 13 3 6

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี - 6 - 3

28.4	 การค�้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกัน ซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เหลืออยู่เป็นจ�านวน 9 ล้านบาท (2560: 9 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 5 ล้านบาท (2560: 5 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่อง

กับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเช่ือหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งสิ้น

จ�านวน 1,017 ล้านบาท (2560: 1,179 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 788 ล้านบาท (2560: 1,059 ล้านบาท)) โดยวงเงิน

ส่วนใหญ่ได้รับการค�้าประกันร่วมกันโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
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29. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย

มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

  ตราสารทุน 60 - - 60

  กองทุนรวมตลาดเงิน - 53 - 53

 อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุ - 14 - 14

 ที่ดิน - 389 - 389

 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 46 46

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

  ตราสารทุน 74 - - 74

  กองทุนรวมตลาดเงิน - 218 - 218

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 14 - 14

 ที่ดิน - 389 - 389

 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 32 32
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

  ตราสารทุน 60 - - 60

  กองทุนรวมตลาดเงิน - 53 - 53

 อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุ - 14 - 14

 ที่ดิน - 173 - 173

 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 46 46

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

  ตราสารทุน 74 - - 74

  กองทุนรวมตลาดเงิน - 218 - 218

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - 14 - 14

 ที่ดิน - 173 - 173

 สินทรัพย์ชีวภาพ - - 32 32
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30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เคร่ืองมอืทางการเงินทีส่�าคญัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยตามทีนิ่ยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที ่107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่ และเงินให้กู้ยมื ฝ่ายบริหาร

ควบคมุความเสีย่งน้ีโดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสนิเช่ือทีเ่หมาะสม ดงันัน้บริษทัฯ และบริษทัย่อย

จงึไม่คาดว่าจะได้รับความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเช่ือ นอกจากน้ี การให้สนิเช่ือของบริษทัฯ และบริษทัย่อย

ไม่มีการกระจุกตัวเน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�านวนมากราย จ�านวนเงิน

สูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และ

เงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่

ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึ่งใกล้เคยีงกับอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า

สนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีส่�าคัญสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรับสนิทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงนิ

ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 1 - 52 8 61 0.10 - 0.50

เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ�า 1,094 - 11 - 1,105 1.15 - 1.90

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์
 ในความต้องการของตลาด - - - 113 113 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 182 182 -

1,095 - 63 303 1,461

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 184 184 -

- - - 184 184

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 1 - 26 15 42 0.10 - 1.00

เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ�า 952 - 16 - 968 1.00 - 1.70

เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์
 ในความต้องการของตลาด - - - 292 292 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 217 217 -

953 - 42 524 1,519

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 185 185 -

- - - 185 185
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 1 - 29 4 34 0.10 - 0.50
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ�า 1,094 - 11 - 1,105 1.15 - 1.90
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์
 ในความต้องการของตลาด - - - 113 113 -
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 143 143 -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
 เกี่ยวข้องกัน 31 - - - 31 7.13

1,126 - 40 260 1,426
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 105 105 -

- - - 105 105

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบ้ีย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

ภายใน
1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 1 -    19 7 27 0.10 - 1.00
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ�า 952 - 16 - 968 1.00 -1.70
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์
 ในความต้องการของตลาด - - - 292 292 -
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 147 147 -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่
 เกี่ยวข้องกัน 151 - - - 151 7.13 - 7.38

1,104 - 35 446 1,585
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 114 114 -

- - - 114 114
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�าคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ และบริษทัย่อยพจิารณาท�าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม ซึง่ส่วนใหญ่มอีายสุญัญา

ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้

สกุลเงิน จ�านวนที่ซื้อ
อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

ของจ�านวนที่ซื้อ
วันครบก�าหนดตามสัญญา

(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 32.32 - 32.53 กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2562

30.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจากเคร่ืองมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรือมอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีง

กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า

ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

31. การบริหารจัดการทุน 
วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุทีส่�าคัญของบริษทัฯ และบริษทัย่อย คอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนุน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.12:1 (2560: 0.12:1) และเฉพาะของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.08:1 

(2560: 0.08:1)

32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
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