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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลสรุป (Executive summary) 

 
บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง นํ้ าสับปะรดเขม้ขน้ 

และผลไมร้วม บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 เป็นแห่งแรกของโลกในดา้นการผลิตสับปะรด
ซ่ึงไดป้รับปรุงเป็น ISO 9001 Version 2000 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 และยงัผ่านการรับรองระบบ 
HACCP (HAZARD ANALYTICAL CRITICAL CONTROL POINT) จากบ ริษัท  SGS(Thailand) จํากัด 
นอกจากน้ียงัไดรั้บ SGF TRMAV (Sure–Global– Fair) การไดรัับการรับรองมาตรฐานเป็นหลกัประกนัต่อ
คุณภาพสินคา้ของบริษทัว่าเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  ในเดือนธนัวาคม 2549 บริษทัไดผ้า่นการ
รับรองระบบ ISO  22000  ซ่ึงเป็นระบบเก่ียวกบั Food Safety Management โดยเป็นโรงงานผลิตสับปะรด
กระป๋องรายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรอง และยงัเป็นบริษทัแรกในโลกท่ีไดรั้บการตรวจประเมิน
แบบ Integrate ระหว่างระบบ ISO 9001:2000, GMP, HACCP และ ISO 22000  พร้อมกนัในคร้ังเดียว และ
ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2550     ทิปโกไ้ด้ประกาศอีกก้าวหน่ึงของความสําเร็จ ด้วยการได้รับการรับรอง 
“Single Food Audit Pack” โดยเป็นบริษทัอาหารแห่งแรกในประเทศไทย ท่ีผ่านการตรวจสอบในทุกระบบ
พร้อมกนัในคร้ังเดียว ไดแ้ก่ระบบ ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP และ IFS  ในปี 2551 บริษทัไดรั้บ
มาตรฐาน FAI  ซ่ึงเป็นโปรแกรมการตรวจสอบ Food Safety and Food Security โดยสถาบัน FAI (Food 
Audit International) โดยท่ีบริษทัไดรั้บ rating  "Excellent" นอกจากน้ียงัไดรั้บ Organic aloe vera certified 
จาก กรมวิชาการเกษตร และ Organic Agriculture Certification Thailand  สําหรับการปลูกว่านหางจรเขอี้ก
ดว้ย ในปี 2554 โรงงานผลิตสบัปะรดกระป๋อง ไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดบัสมบูรณ์ขั้น
ริเร่ิม  นอกจากนั้น โรงงานจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงาน
สัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ปี 2555 เป็นปีท่ี 2 จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  รางวลัสถาน
ประกอบการดีเด่นดา้นการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน  รางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นการวางแผน
และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน และ รางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานปี 2555 จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน   

บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มปฏิบติัตามอุดมการณ์ในการดาํเนินการธุรกิจ
ของทิปโกท่ี้เช่ือมัน่ในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ และถือมัน่ในความรับผิดชอบต่อ
สงัคม อยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดรั้บรางวลัในการส่งเสริมดา้นความรับผิดชอบสังคม (CSR)  เพื่อรองรับการเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน จากกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
และรางวัล  CSR-DIW Continuous Award 2555 ได้รับ ต่อเน่ืองเป็นปี ท่ี  3 ในฐานะผู ้ประกอบการท่ี
ดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง ยัง่ยืน และพร้อมเขา้สู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 



26000 กา้วสู่  Sustainable Developmentจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม บริษทัไดรั้บ
การประเมินผลการประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ประจาํปี 2555 โดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ มี
คะแนนรวม 92% อยูใ่นระดบั“ดีเลิศ” เป็นปีท่ีหา้ติดต่อกนั  
           จากการท่ี รักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตตลอดมา  ทําให้บริษัทสามารถรักษา
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้รายใหญ่พร้อมทั้งมีการซ้ือขายอยา่งต่อเน่ืองตลอดช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา จนเป็นท่ีกล่าว
ขานว่า TIPCO ผลิตแต่สินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีราคาท่ีเหมาะสม (Competitive Price) ในปี 2536 ไดข้ยายการ
ลงทุนไปในธุรกิจต่อเน่ือง โดยได้ลงทุนใน บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนด์บี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย
เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมในตลาดในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงรู้จกักนัดีในนามของนํ้า TIPCO  ปัจจุบนัมีส่วนแบ่ง
การตลาดเป็นอนัดบั1 สําหรับนํ้ าผลไม้ 100% ตลาดนํ้ าผลไมคุ้ณภาพสูงในปี 2544 บริษทัเร่ิมขยายกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์จากตลาด Premium ไปยงัตลาดนํ้ าผลไม้คุณภาพปานกลาง (Regular Market) โดยการออกนํ้ า
ผลไมพ้ร้อมด่ืม 40 % TIPCO COOL  นอกจากน้ีในไตรมาส 4 ปี 2545 บริษทัยงัไดน้าํผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่
ตลาดอีก 3 ชนิด ไดแ้ก่ นํ้าผลไมพ้รีเม่ียม 100 % พาสเจอร์ไรส์ (ตรา ทิปโก ้สควีซ) นํ้าผลไม ้100 % สาํหรับ
เด็ก (ตราทิปโก ้ซุปเปอร์คิด โดยปรับปรุงให้มีส่วนผสมของ DHA เพ่ือช่วยในพฒันาการทางดา้นสมอง
สําหรับเด็กเพ่ิมในปี 2550) ในปี 2547 บริษัทยงัได้นําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดอีก 1 ชนิด เคร่ืองด่ืม
ธญัญาหาร (ตรา Nature Up) ซ่ึงเป็นส่วนผสมของขา้วโพด ขา้วกลอ้งและนมถัว่เหลือง ในปี 2549 บริษทัได้
ลงทุนในธุรกิจนํ้าแร่แทธ้รรมชาติ ในปี 2550 ไดพ้ฒันาเคร่ืองด่ืมใหม่ออกสู่ตลาดไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมแอปเป้ิลไซ
เดอร์ รสทบัทิม และ รสฮนัน่ีเลมอน  ในปี 2551 ไดอ้อกสินคา้ใหม่ในกลุ่ม Functional Drink ขนาดบรรจุ
ภณัฑ ์300 มิลลิลิตร ภายใตต้ราสินคา้ดาการะ ซ่ึงช่วยขจดัแคลอร่ี นํ้าตาลและเกลือ และช่วยเสริมแคลเซียม 
ใยอาหารและแมกนีเซียมซ่ึงจาํเป็นต่อร่างกาย ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวพฒันาโดยบริษทั ซันโตร่ี เบฟเวอเรจ 
แอนด ์ฟูดส์ ลิมิเต็ด  ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนในบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั ในปี 2553 ไดอ้อกนํ้ าทบัทิมสกดั
เขม้ขน้ ตรา Tipco Fruit Essence และออกนํ้ าพรุนสกดัเขม้ขน้ผสมผลฟิกในปี 2554 พร้อมทั้ง เปิดตวัสินคา้
ตราทิปโกฟ้รุตพลสั นํ้ าผลไมท่ี้ด่ืมและเค้ียวไดเ้พราะมีเน้ือผลไมแ้ท้ๆ  บรรจุในกล่องซ่ึงใชใ้นการผลิตแบบ 
Aseptic Single Serve ท่ีมีขบวนการฆ่าเช้ือท่ีเป็นระบบปลอดเช้ือ พร้อมการบรรจุท่ีทนัสมยัเป็นรายแรกและ
รายเดียวในอาเชียน มี 4 รสชาติ ไดแ้ก่ นํ้าส้มแมนดาริน 100% ผสมเน้ือส้มและเกร็ดส้ม,นํ้าแอปเป้ิล และเน้ือ
ว่านหางจระเขร้วม 100%, นํ้าผกัผสมนํ้ าผลไม ้และเน้ือว่านหางจระเขร้วม 100%, นํ้าว่านหางจระเขผ้สมนํ้ า
องุ่น และเน้ือว่านหางจระเข้รวม 100% โดยในปี 2554 ทางบริษทัซันโตร่ีได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ 
เคร่ืองด่ืมชาเขียว ตราซันโทร่ี มิเรอิ  นอกจากน้ีบริษทัยงัขยายสายผลิตภณัฑ์เดิมอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีในปี 
2555 ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีออกสู่ตลาดไดแ้ก่  

1. นํ้าแอปเป้ิลผสมนํ้าองุ่นรวม 100% ตราทิปโก ้
2. แอปเป้ิลผสมนํ้าองุ่นรวม 100%  ตราทิปโก ้ซุปเปอร์คิด   
3. ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชาเขียวสาํเร็จรูปชนิดบรรจุกล่องขนาด  250 มล. ออกวางตลาดในช่วงไตร

มาสสองอีกจาํนวน  2  รสชาติ ไดแ้ก่ นํ้าผึ้งผสมมะนาว  และออริจินลั ม้ินโตะ 



กล่าวได้ว่าบริษัทมีการพฒันาสินค้าทั้ งท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายสายผลิตภัณฑ์เดิมอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค สินคา้ของบริษทัไดผ้่านการทดสอบตลาดหลายคร้ังจน
แน่ใจว่าเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแทจ้ริง ทาํให้ยอดขายของสินคา้ใหม่มีแนวโน้มของการเติบโตท่ีดี
หลงัจากไดอ้อกสู่ตลาดเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

นอกจากน้ี    บริษทัยงัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ มีการดาํเนินการป้องกนัความ
เส่ียงและขจดัอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นขั้นตอน ทาํให้บริษทัสามารถรักษาระดบัการทาํกาํไรท่ี
เหมาะสมได ้ 

นอกจากน้ี ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มาบริษทัไดเ้น้นในเร่ืองการปรับปรุงกระบวนการจดัการภายใน
ตั้งแต่ประมาณการความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้จนถึงการส่งมอบสินคา้ (Demand  & Supply Mangement) 
อีกดว้ย  บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพออกสู่ตลาด โดยเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพ ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขายในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
สูงสุดของผูบ้ริโภค ส่งผลให้ บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จาํกดั ได้รับรางวลัการจดัการโลจิสติกส์ดีเด่น 
ประจาํปี 2554 ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  

ในส่วนของพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตนั้น ในปี 2554 ทางโรงงานไดด้าํเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรและลดตน้ทุนการผลิตโดยการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมา
ปรับปรุง รวมถึงการติดตั้งเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือให้สามารถรองรับการขยายการเติบโตท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต
ด้วย  ในปี 2555 ยงัคงมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน การประกนัคุณภาพโดยมองเชิง
ป้องกนั(Preventive) ตั้งแต่การรับวตัถุดิบจนถึงการส่งมอบ ส่งผลให้ปีน้ี บริษทัสามารถเพ่ิมขอบเขตการ
รับรองมาตรฐานสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่ นอกเหนือจากการท่ีไดรั้บการรับรองกระบวนการผลิต 

ความสาํเร็จของบริษทัเกิดข้ึนจากความตั้งใจของพนกังานและทีมบริหารท่ีจะนาํส่ิงท่ีดีท่ีสุด เสนอ
ให้กบัลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้คือความภาคภูมิใจของเรา นอกจากน้ีเรายงัพฒันาไม่หยุดย ั้งในการ
สร้างสินคา้ท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาด เรามีทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัมีโปรแกรมการพฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง แรงบนัดาลใจของเราจะดาํเนินต่อไป เราไดเ้ตรียมการท่ีจะนาํเสนอสินคา้และวิธีการใหม่ๆให้กบั
ผูบ้ริโภคในปีต่อๆไป เราไดต้ั้งปฏิญาณกบัตนเองว่าเราจะนาํความปรารถนาของลูกคา้เป็นท่ีตั้งและจะเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีจะทาํใหว้ิถีชิวิตของผูบ้ริโภคดียิง่ๆข้ึนไป 

 
 

 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 
บริษทัท่ีออกหลักทรัพย์ 

 บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจหลกัประเภท ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง         
นํ้าสบัปะรดและผกัผลไมร้วม   
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1. ปัจจัยความเส่ียง 
จากท่ีประชุมของคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ ไดแ้ยกความเส่ียงทางธุรกิจ เป็น 2 

ลกัษณะ คือ ความเส่ียงระยะสั้นและระยะยาว  โดยแบ่งระดบัความรุนแรงเป็น 5 ระดบั คือ ระดบั 5 =   มาก
ท่ีสุด   ระดบั 4 = มาก   ระดบั 3 = ปานกลาง   ระดบั 2 = นอ้ย   และระดบั 1 = นอ้ยท่ีสุด   มีรายละเอียดดงัน้ี 

ความเส่ียงทางธุรกิจระยะส้ัน 

ประเภท 
ลักษณะ 
ความ
เส่ียง 

ระดับ 
ความ
เส่ียง 

สาเหตุ ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ 

ผลิตและ
ส่งออก
สับปะรด
กระป๋อง 
นํ้า
สับปะรด
เขม้ขน้
และผลไม้
รวม
กระป๋อง 

( ก ) 
ความผนั
ผวนของ
อตัรา

แลกเปล่ียน 

4 ปัญหาเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาและยุโรป 
ทาํใหเ้งินทุนจาํนวนมาก
ไหลเขา้มาประเทศแถบ
เอเชียรวมทั้งประเทศ
ไทย ทาํใหเ้งินบาทมี
แนวโนม้แขง็คา่เม่ือ
เทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ 

การแขง็ค่าของเงินบาททาํใหก้าํไรของบริษทัลดลง ฝ่ายการเงินไดมี้การประสานงานใกลชิ้ด
กบัฝ่ายขายในการแจง้อตัราแลกเปล่ียนท่ีใชก้าํหนดราคาขายในแตล่ะช่วง และเขา้ทาํสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ตามยอดขายท่ีไดรั้บเพื่อปิดความเส่ียง 

 ( ข ) 
คา่ใชจ่้าย
ในการ
ลงทุนท่ี
สูงข้ึน 

(Cost of 
fund 

increase) 

4 แมว้า่การแขง็คา่ของเงิน
บาทจะเป็นปัจจยัท่ีทาํ
อตัราดอกเบ้ียน่าจะคงอยู่
ในระดบัตํ่า แตอ่าจมี
ปัจจยัอ่ืนๆ กดดนัทาํให้
อตัราดอกเบ้ียถูกปรับข้ึน
เร็วกวา่ท่ีคาดได ้

อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน จะทาํใหต้น้ทุนทางการเงินของบริษทัสูงข้ึนเน่ืองจากเงินกูร้ะยะยาว
ของบริษทัทั้งหมดอิงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั บริษทัไดท้าํการแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของ
เงินกูบ้างส่วนเป็นอตัราคงท่ีเพื่อลดความเส่ียงกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน อยา่งไรก็
ตาม บริษทัมีมาตรการการติดตามขอ้มูลอยา่งไกลชิ้ด เพื่อปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหเ้หมาะกบั
สถานการณ์ไดท้นัท่วงที 

 ( ค ) 
ภาวะ

เศรษฐกิจ
ตกตํ่าทัว่
โลก 

 

4 
 

จากวกิฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศในแถบยโุรป
และสหรัฐอเมริกา ทาํให้
ยงัคงเป็นปัญหาต่อการ
ซ้ือขายสินคา้ 

ยอดขายในประเทศท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ยโุรปและสหรัฐอเมริกา ลดลง บริษทัไดมี้
การปรับราคาขายเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัไดม้ากข้ึน และเพิ่มการหาลูกคา้ใหม่และตลาดใหม่ 

 ( ง ) 
ปริมาณ
สินคา้คง
คลงัสูง 

4 จากวกิฤติเศรษฐกิจของ
ประเทศในแถบยโุรป 
ทาํใหย้งัมีการชะลอการ
สั่งซ้ือสินคา้ และลูกคา้
เรียกซ้ือสินคา้นอ้ยลง 

ปริมาณสินคา้คงคลงัสูงทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน บริษทัไดมี้การปรับราคาขายเพ่ือให้
สามารถแข่งขนัไดม้ากขึ้น และเพิ่มช่องทางการแข่งขนัดา้นราคาสาํหรับผลิตภณัฑส์ับปะรด
กระป๋องแบบ pieces, tidbits และ crush ขนาด 20 ออนซ์ และนํ้ าสับปะรดเขม้ขน้ 

 ( จ ) 
ขาดแคลน
วตัถุดิบ 

(สับปะรด

4 จากสภาพอากาศท่ีแหง้
แลง้ อาจส่งผลให้
ปริมาณวตัถุดิบ 
(สับปะรด) นอ้ยกวา่

วตัถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต ส่งผลต่อการส่งสินคา้ใหลู้กคา้ล่าชา้ บริษทัตอ้งบริหาร
วตัถุดิบใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดในดา้นการผลิต โดยวางแผนการผลิตตามสถานการณ์ 
รักษาสมาชิกส่งเสริมอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจดัหาวตถุดิบจากแหล่งอ่ืน เพื่อใหมี้
สับปะรดเขา้โรงงานอยา่งสมํ่าเสมอ 



สด) ปริมาณการผลิตท่ี
วางแผนไว ้



 

ประเภท 
ลักษณะ 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

สาเหตุ ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ 

 ( ฉ ) 
รายไดแ้ละกาํไร
จากการขาย
กระป๋องเปล่า 

5 จากวกิฤติเศรษฐกิจในช่วงปีท่ีผา่นมา 
ประกอบกบัปัญหาดา้นคุณภาพ ทาํให้
ปริมาณการขายกระป๋องเปล่าลดลง 
เน่ืองจากลูกคา้ชลอการสั่งซ้ือ หรือ
ยกเลิกการสั่งซ้ือ 

ปริมาณการขายกระป๋องเปล่าลดลง ส่งผลใหร้ายได้
ของบริษทัลดลง บริษทัไดมี้การปรับปกลยทุธ์ใน
การขายกระป๋องเปล่า โดยการเจรจาเพื่อทาํสัญญาใน
ระยะยาวกบัลูกคา้ และพิจารณาปรับปรุงในเร่ือง
คุณภาพของสินคา้ใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ลูกคา้ยอมรับ 

ความเส่ียงทางธุรกิจระยะยาว 

ประเภท 
ลักษณะ 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

สาเหตุ ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ 

ผลิตและส่งออก
สับปะรดกระป๋อง 
นํ้าสับปะรดเขม้ขน้
และผลไมร้วม
กระป๋อง 

( ก ) 
ความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน 

5 วกิฤติเศรษฐกิจของประเทศใน
แถบยโุรปยงัไม่มีมาตรการแกไ้ขท่ี
ชดัเจน 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนอาจทาํใหก้าํไรของ
บริษทัลดลง บริษทัไดมี้นโยบายในการป้องกนัความ
เส่ียงโดยเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศ
ล่วงหนา้ตามยอดขายท่ีไดรั้บ 

 ( ข ) 
อตัราดอกเบ้ีย
ปรับตวัสูงข้ึน 

4 แนวโนม้อตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มข้ึนอาจ
กดดนัใหธ้นาคารแห่งประเทศไทย
ปรับดอกเบ้ียสูงข้ึน 

อตัราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน จะทาํใหต้น้ทุนทางการเงินของ
บริษทัสูงขึ้นเน่ืองจากเงินกูร้ะยะยาวของบริษทัทั้งหมด
อิงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั บริษทัไดท้าํการแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียของเงินกูบ้างส่วนเป็นอตัราคงท่ีเพื่อลด
ความเส่ียงกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียปรับตวัสูงข้ึน อยา่งไรก็
ตาม บริษทัมีมาตรการการติดตามขอ้มูลอยา่งไกลชิ้ด 
เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ได้
ทนัท่วงที 

 ( ค ) 
ภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่าทัว่โลก 
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วกิฤติเศรษฐกิจของประเทศใน
แถบยโุรปและสหรัฐอเมริกา ยงัคง
เป็นปัญหาตอ่การซ้ือขายสินคา้ 

ยอดขายในประเทศท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ยโุรป
และสหรัฐอเมริกา ลดลง ส่งผลต่อการขายสินคา้ บริษทั
ไดมี้การปรับแผนการขาย โดยเนน้ตลาดท่ีมีสภาพ
เศรษฐกิจดีกวา่ เช่น ตลาดตะวนัออกกลางและจีน 

 ( ง ) 
ปริมาณสินคา้คง

คลงัสูง 

4 จากวกิฤติเศรษฐกิจของประเทศใน
แถบยโุรป ทาํใหย้งัมีการชะลอการ
สั่งซ้ือสินคา้ และลูกคา้เรียกซ้ือ
สินคา้นอ้ยลง 

ปริมาณสินคา้คงคลงัสูงทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน 
บริษทัไดมี้การปรับราคาขายเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได้
มากข้ึน และเพิ่มช่องทางการแข่งขนัดา้นราคาสาํหรับ
ผลิตภณัฑส์ับปะรดกระป๋องแบบ pieces, tidbits และ 
crush และนํ้าสับปะรดเขม้ขน้ 

 ( จ ) 
คุณภาพวตัถุดิบ

ลดลง (ปริมาณสาร
ไนเตรทใน
สับปะรดสูง) 

4 สภาพอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ส่งผลใหคุ้ณภาพมี
ขนาดเลก็ลง ทาํใหมี้การใชส้ารเร่ง
โต ปริมาณสารไนเตรทจึงสูงข้ึน 

สับปะรดท่ีมีสารไนเตรทสูง ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถ
ผลิตสินคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ บริษทัจึงไดจ้ดัใหมี้การ
รณรงคเ์ร่ืองการปลอดสารไนเตรท ไม่รับซ้ือสับปะรด
ท่ีมีไนเตรทสูงหรือรับซ้ือในราคาตํ่า  รวมถึงการขาย
แกนสับปะรดและสับปะรดเน้ือขาวท่ีมีสารไนเตรท 

 ( ฉ ) 
ขาดแคลนวตัถุดิบ 

(มะพร้าว) 

4 สภาพอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
และเป็นผลิตภณัฑท่ี์การผลิตยงัไม่
แน่นอน ทาํใหอ้าจเกิดปัญหาเร่ือง
วตัถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต 

ปริมาณวตัถุดิบนอ้ย ส่งผลต่อการผลิตสินคา้ไม่ทนั
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ บริษทัไดว้างแผนในการจดัหา
แหล่งวตัถุดิบสาํรอง เพื่อรองรับการผลิต 



 

ประเภท 
ลักษณะ 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

สาเหตุ ผลกระทบและมาตรการในการรองรับ 

 ( ช ) 
ขาดแคลนแรงงาน 

3 แรงงานอาจไม่เพียงพอ ในช่วงท่ีมี
การเปิดผลิตใหม่ เน่ืองจาก
กาํหนดใหมี้การหยดุผลิตนาน 2 
เดือน (Shutdown) 

การขาดแคลนแรงงาน ส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถผลิต
สินคา้ไดต้ามแผน บริษทัไดจ้ดัทาํแผนรองรับการ
ทาํงานของพนกังานทั้งแรงงานไทยและแรงงานพม่า
ในช่วงท่ีมีการหยดุผลิต 

 



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 2.1 ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงพฒันาการทีสํ่าคญัเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
 บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีจุดทะเบียน
เร่ิมตน้ 10 ลา้นบาท สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่อาคารทิปโก ้เลขท่ี 118/1 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร ดาํเนินกิจการผลิตและส่งออกสับปะรดและผลไมร้วมบรรจุกระป๋อง นํ้าสับปะรด
เขม้ขน้ สับปะรดบดละเอียด นํ้ าสับปะรดบรรจุกระป๋อง และผลิตภณัฑ์ว่านหางจระเขบ้ดละเอียด โดยมี
โรงงานตั้งอยูท่ี่อาํเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 500 ลา้นบาท โดยมีทุนชาํระ
แลว้ 482.6 ลา้นบาท โดยการดาํเนินงานของบริษทั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน  

ในปีพ.ศ. 2532 บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นโดยการจดทะเบียนเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมีการกระจายหุ้นสู่ประชาชนทัว่ไป ทั้งน้ียงัคงกลุ่มผูถื้อ
หุน้ใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดิม โดยมีการลดสัดส่วนการถือครองหุน้ลดลง  

ในปีพ.ศ. 2536 บริษทัไดข้ยายการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั โดยไดข้ยาย
ธุรกิจเขา้สู่ตลาดนํ้ าผลไม้พร้อมด่ืม ซ่ึงผลิตภณัฑ์นํ้ าผลไมข้องบริษทัได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด
ผูบ้ริโภคภายในประเทศ ต่อมาบริษทัไดทุ่้มเทให้กบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง และมีนโยบายเพ่ิมผลิตภณัฑอ์ยา่งนอ้ยปีละหน่ึงผลิตภณัฑ ์โดยเร่ิมตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2540 เป็นตน้มา 

ในสายธุรกิจเคร่ืองด่ืม ทิปโก้ยงัคงสร้างความเติบโตอย่างต่อเน่ืองด้วยกลยุทธ์สําคญัท่ีเน้นให้
ความสาํคญัดา้นคุณภาพสินคา้ และ การแนะนาํสินคา้ใหม่ จากผลงานการพฒันาสินคา้โดยทีมงานมืออาชีพ 
และ การลงทุนพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ซ่ึงไดส้ร้างความเขม้แข็งให้กบัตราสินคา้ทิปโกใ้ห้ไดรั้บ
ความเช่ือถือและเป็นท่ีไวว้างใจของผูบ้ริโภคเสมอมา ในปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ของบริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ 
จาํกดั มี 5 ประเภท ดงัน้ี 

1.   กลุ่มนํ้าผกัผลไม ้100% แบบยเูอชที ไดแ้ก่ นํ้าส้มเขียวหวาน นํ้าส้มสายนํ้าผึ้ง นํ้าส้มโชกนุ นํ้าส้ม 
สีทอง นํ้ าส้มเมดเลย ์(ช่ือเดิม 4 สายพนัธ์ุ) นํ้ าส้มแมนดาริน นํ้ าส้มวาเลนเซีย นํ้ าองุ่นแดง นํ้ า
แอปเป้ิลผสมนํ้าองุ่น  นํ้าสับปะรด นํ้าฝร่ัง นํ้ามะเขือเทศ นํ้าบร็อคโคล่ีผสมนํ้าผลไมร้วม นํ้าบีท
รูทผสมนํ้าผลไมร้วม นํ้าแครอทผสมนํ้าผลไมร้วม นํ้าแครอทม่วงผสมนํ้ าผลไมร้วม นํ้ากีวีผสม
นํ้ าองุ่น นํ้ าพรุนผสมนํ้ าองุ่น นํ้ าทบัทิมผสมนํ้ าผลไมร้วม นํ้ าแครนเบอร์ร่ีผสมนํ้ าผลไมร้วม นํ้ า
ว่านหางจระเขผ้สมนํ้ าองุ่นขาว นํ้ าเชอร์ร่ีเบอร์ร่ี นํ้ ามงัคุดผสมนํ้ าผลไมร้วม นํ้ าทบัทิมผสมนํ้ า
แอปเป้ิลไซเดอร์ นํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไม้รวม 32 ชนิด และทิปโก  ้ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ นํ้ า
ทับทิมสกัดเข้มข้น ทิปโก้ ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ นํ้ าพรุนสกัดเข้มข้นผสมผลฟิก ทิปโก้
ฟรุตพลสั นํ้ าส้มแมนดารินผสมเน้ือส้มและเกล็ดส้ม นํ้ าผลไม้และนํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไม้รวม 
100% ผสมเน้ือวา่นหางจระเข ้



2.   กลุ่มนํ้าผกัผลไม ้100% แบบพาสเจอร์ไรส์ ไดแ้ก่ นํ้าส้มโชกุน นํ้าส้มวาเลนเซีย นํ้าส้มสายนํ้ าผึ้ง 
นํ้าสตรอเบอร์ร่ี นํ้าแอปเป้ิลฟูจิ นํ้าเชอร์ร่ีเบอร์ร่ี นํ้ามะม่วงผสมนํ้าผลไมร้วม นํ้ามะนาวผสมเน้ือ
มะนาว นํ้ากีวีผสมนํ้ าองุ่น นํ้าทบัทิมผสมนํ้ าผลไมร้วม นํ้ าว่านหางจระเขผ้สมนํ้ าองุ่นขาว และ
นํ้าผกัผสมนํ้าผลไมร้วม 

3. กลุ่มนํ้าผกัผลไม ้30-40% ไดแ้ก่ กีวีมิกซ์, ออเร้นจมิ์กซ์, เกรพมิกซ์, เบอร์ร่ีมิกซ์  และเวจจ้ีมิกซ์  
4. นํ้าแร่ธรรมชาติ 100% ตราออรา 
5. เคร่ืองด่ืมชาเขียว ตราซันโทร่ี มิเรอิ ซ่ึงมีวางจาํหน่าย 3 รสชาติ คือ รสตน้ตาํรับ กล่ินซากุระ 

กล่ินนํ้าผึ้งผสมมะนาว   
ในปีพ.ศ. 2547 บริษทัไดข้ยายธรุกิจใหม่เขา้สู่ธุรกิจคา้ปลีก นํ้ าผลไมป่ั้นสด โดยใชต้ราผลิตภณัฑ ์

Squeeze Juice Bar โดยเร่ิมต้นเพียง 10 สาขา จนถึงปีพ.ศ. 2550 ได้จดัตั้ งบริษัท ทิปโก้ รีเทล จาํกัด เพ่ือ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจน้ี  

นอกจากน้ี ในปีพ.ศ. 2550 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค จาํกดั ซ่ึงมีสินทรัพยท่ี์สาํคญั
คือ พ้ืนท่ีเพาะปลูกจาํนวน 6,899 ไร่ 1 งาน 20.4 ตารางวา ห้องปฏิบัติการชีววิทยา Tissue Culture Lab 
สําหรับคดัเลือกและขยายสายพนัธ์ุพืช และโรงงานสกัดสารจากพืช ในปีพ.ศ. 2552 บริษัทได้เปิดตัว
สับปะรดพนัธ์ุทิปโก้หอมสุวรรณ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอย่างดี โดยสับปะรดพนัธ์ุน้ีมี
ลกัษณะเด่นคือ กล่ินหอม เน้ือมีสีเหลืองทองทั้งลูก เน้ือแน่น ไม่ฉํ่านํ้ า ตาสับปะรดต้ืน มีความสุกทัว่กนัทั้ง
ลูก และมีปริมาณวิตามินซีสูงกวา่สบัปะรดศรีราชา 4 เท่า 

บริษทัใหค้วามสาํคญัในดา้นคุณภาพของสินคา้เป็นอยา่งยิง่ จึงไดรั้บเขา้รับการตรวจสอบและไดรั้บ
การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆอยา่งต่อเน่ือง โดยมีลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
ปีพ.ศ. 2537 มาตรฐาน ISO 9002 โดยเป็นโรงงานสับปะรดกระป๋องแห่งแรกของโลกท่ีไดรั้บ

มาตรฐานน้ี โดยการรับรองของสาํนกังานผลิตภณัฑม์าตรฐานอุตสาหกรรม และ
สถาบนั RW TUV ประเทศเยอรมนั 

ปีพ.ศ. 2538   มาตรฐาน HACCP โดยการรับรองของ เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
ปีพ.ศ. 2543  มาตรฐาน  ISO 9002 สําหรับผลิตภณัฑน์ํ้ าสับปะรด และนํ้ าสับปะรดเขม้ขน้ โดย

การรับรองของ SGF International E.V./IRMA ประเทศเยอรมนั 
ปีพ.ศ. 2545   มาตรฐาน HALAL รับรองโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

มาตรฐาน KOSHER รับรองโดย Thai Kashurt Service Co.,Ltd.  
ปีพ.ศ. 2545/2546  มาตรฐาน BRC ท่ีผูค้า้ปลีกในเครือสหราชอาณาจักรได้จดัทาํข้ึน เพ่ือประเมิน

ผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งไปประเทศองักฤษ ได้รับการรับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) และโดย EFAIA (SAI GLOBAL) 

ปีพ.ศ. 2546   มาตรฐาน ISO 9001 version 2000 รับรองโดยเอสจีเอส (ประเทศไทย) 



ปีพ.ศ. 2547  มาตรฐาน International Food Standard (IFS) ท่ีผูค้า้ปลีกในประเทศเยอรมนัและ
ฝร่ังเศส ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อประเมินผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งไปประเทศแถบยุโรป รับรอง
โดยเอสจีเอส ประเทศเยอรมนั 

ปีพ.ศ. 2549  มาตรฐาน ISO 22000 ในเร่ือง Food Safety Management เป็นบริษทัผูผ้ลิตอาหาร
รายแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บมาตรฐานน้ี รับรองโดย เอสจีเอส(ประเทศไทย) 

ปีพ.ศ. 2550  ได้รับการตรวจประเมินแบบ Integrated Audit รวม 5 ระบบพร้อมกันคือ ISO 
22000, ISO 9001, GMP, HACCP, และ IFS (Single Food Audit Pack) เป็นบริษทั
แรกของประเทศไทย รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซ่ึงต่อมาเอสจีเอสไดใ้ช้
ทิปโกเ้ป็นตน้แบบของการตรวจประเมินแบบ Integrate Audit สาํหรับทัว่โลก ใน
ปีเดียวกันบริษัท  ได้รับการรับรองระบบ  GMA-SAFE AUDIT ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเร่ือง Food Safety โดย Food Audit International (FAI) 

ปีพ.ศ. 2550/2551  ไดรั้บการรับรองสินคา้ว่านหางจระเขบ้ดออกานิกปลอดเช้ือ ตั้งแต่การปลูกในไร่
จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยกรมวิชาการเกษตร 

ปีพ.ศ. 2551/2552  ไดรั้บการรับรอง IFOAM Organic Standards สินค้าว่านหางจระเขบ้ดออกานิก
ปลอดเช้ือตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยสํานกังานมาตรฐาน
เกษตรอินทรียไ์ทย 

ปีพ.ศ. 2552  ได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย FAI (ประเทศไทย) ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบั “Excellent” 

ปีพ.ศ. 2553   มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
ปีพ.ศ. 2554 ได้รับรางวลัธรรมมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ของโรงงานจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 

ใบรับรองมาตรฐาน มรท.8001-2553 ระดบัสมบูรณ์ขั้นริเร่ิม และรางวลัสถาน
ประกอบการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพนัธ์ และสวสัดิการแรงงาน 

ปีพ.ศ. 2555 โรงงานประจวบไดมี้การเพ่ิมขอบเขตของการรับรองสาํหรับผลิตภณัฑใ์หม่  เช่น 
ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ นํ้ า ม ะพ ร้ าว (Coconut water)  ได้ รั บ ก าร รับ รอ งม าต ร าฐ าน
GMP/HACCP/BRC/IFS และ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ในถ้วยพลาสติก(Fruit in Plastic 
Cup)ไดรั้บการรับรองมาตราฐานGMP/HACCP/IFS ผลิตภณัฑ์สับปะรดสามารถ
ผ่านมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM  ผลิตภณัฑ์สับปะรดผลไมร้วมนํ้ า
สบัประรดเขม้ขน้ และผลิตภณัฑว์า่นหางจระเข ้สามารถแสดงเคร่ืองหมาย  STAR 
K ของ Kosher ไดแ้ลว้นอกเหนือจากการท่ีไดรั้บการรับรองกระบวนการผลิต 

 
 
 



การเปล่ียนแปลงในปีท่ีผ่านมา 
    ในปี 2555 บริษทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จาํกดั  ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายนํ้ าผกัผลไม้พร้อมด่ืม 

100% และ 40% นํ้าผกัผลไมพ้ร้อมด่ืม 100% แบบพาสเจอร์ไรซ์ เคร่ืองด่ืมธญัญาหาร เคร่ืองด่ืม Functional 
นํ้าแร่ธรรมชาติ และเคร่ืองด่ืมชาเขียว ในปีน้ีไดมี้การพฒันาสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑน์ํ้าผลไม ้คือ นํ้าแอปเป้ิล
ผสมนํ้ าองุ่นรวม 100% ตราทิปโก ้และ ตราทิปโก ้ซุปเปอร์คิด นอกจากนั้นยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม
ชาเขียวสาํเร็จรูป  ตรามิเรอิ ชนิดบรรจุกล่องขนาด 250มล. จาํนวน  2 รสชาติ ไดแ้ก่ นํ้าผึ้งผสมมะนาว  และ
ออริจินลั ม้ินโตะ บริษทัยงัคงความเป็นผูน้าํตลาดในสินคา้กลุ่มเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพและเป็นอนัดบัหน่ึงใน
กลุ่มนํ้ าผลไม ้100% โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ี 42% ผลิตภณัฑ์นํ้ าแร่ตราออรา ในปี 2555 มีอตัราการ
เติบโตอยูท่ี่ 34%โดยมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับในดา้นการขายและการตลาดในต่างประเทศ เรา
ไดข้ยบัขยายฐานลูกคา้ส่วนหน่ึงมาทางตะวนัออก ซ่ึงไดแ้ก่ จีน เกาหลีใตอิ้นโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกลุ่ม
ประเทศอินโดจีน ดว้ยการสนับสนุนจากผูจ้ดัจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมนํ้ าผลไมข้องทิปโกใ้นหลายประเทศ ซ่ึง
ผลิตภณัฑ์ของเราไดรั้บการตอ้นรับจากผูบ้ริโภคในประเทศต่างๆเหล่าน้ีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในประเทศ
เกาหลีใต ้มีการนาํสินคา้ทิปโกไ้ปปรากฎในรายการละครชุดทางโทรทศัน์ เร่ืองThe King of Drama ความ
นิยมในละครชุดเกาหลีท่ีแพร่หลายไปทัว่โลกทาํใหต้ราสินคา้ทิปโกท่ี้ปรากฏในรายการดงักล่าว ไม่จาํกดัอยู่
เพียงสายตาของผูบ้ริโภคในประเทศเกาหลีใตเ้ท่านั้น แต่จะสามารถไปสู่สายตาของผูบ้ริโภคทัว่โลก 
 ในปี 2555 บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั(มหาชน) มุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาและการผลิตสินคา้ใหม่จาํนวน           
3 รายการดว้ยกนั ไดแ้ก่ สับปะรดในบรรจุภณัฑ์ถว้ยพลาสติก (Pineapple in Plastic cup) สําหรับตลาดคา้
ปลีก ซ่ึงบรรจุภณัฑน้ี์เหมาะกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเน้นความทนัสมยั ความสะดวกสบายแต่ยงัคงคาํนึงถึงเร่ือง
สุขภาพจากการบริโภคสาํหรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการดา้นอาหารบริษทัไดข้ยายการผลิต
สับปะรดบรรจุในถุงอลูมิเนียม(Retort Pouch) ซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑ์อีกทางเลือกหน่ึงสาํหรับลูกคา้ในกลุ่มน้ีท่ี
ตอ้งการบรรจุภณัฑอ์นัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้นไดข้ยายผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ธุรกิจมะพร้าวอีกดว้ย 
 ปีพ.ศ. 2555 บริษทัทิปโก ้รีเทล จาํกดัมีร้าน Tipco Squeeze Juice Bar ทั้งส้ิน 62 สาขา โดยบริษทั
เป็นเจา้ของ 50 สาขาและเป็น Franchise 12 สาขา สาํหรับภาพรวมของธุรกิจ Squeeze Juice Bar ในปี 2555  
มีการเติบโตท่ีชา้ลงกว่าในปีท่ีผ่านมา  โดยปัจจยัหลกัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจคือตน้ทุนค่าใชจ่้าย
ดา้นสถานท่ีและบุคคลากรท่ีสูงข้ึนการปรับราคาขายของสินคา้ข้ึนตามตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนทาํใหมี้ผลกระทบต่อ
ยอดขาย ทาํใหย้อดขายมีการชะลอตวับา้งในระยะสั้นๆทาํให้บริษทัมีการชะลอการเปิดสาขาใหม่ส่วนหน่ึง
ไวซ่ึ้งตอ้งมีการวิจยัและวิเคราะห์อยา่งละเอียดมากยิง่ข้ึนในการเปิดสาขาใหม่   

ในปี 2555 นบัเป็นปีแรกท่ีบริษทัมียอดจาํหน่ายสารสกดัจากพืชหลงัจากท่ีผา่นการวิจยัและพฒันามา
ระยะหน่ึง โดยประสบความสาํเร็จในการผลิตและจาํหน่ายสารสกดัจากพืชระดบัอุตสาหกรรมใหแ้ก่คู่คา้ใน
ประเทศญ่ีปุ่น ผลิตภณัฑส์าํคญัท่ีสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัประกอบดว้ย สารสกดัจากเส้นใยสบัปะรดและสาร
สกดักระชายดาํ นอกจากน้ีบริษทัยงัสามารถสร้างรายไดโ้ดยการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ อาทิเช่น 



สารสกดัมงัคุด สารสกดักระเจ๊ียบ สารสกดัจากมะขามป้อม เป็นตน้ สารสกดัต่างๆ ท่ีบริษทัผลิตข้ึนนั้น
สามารถนาํไปใชไ้ดห้ลากหลาย ทั้งในผลิตภณัฑอ์าหาร เคร่ืองด่ืม อาหารเสริม เคร่ืองสาํอางและยารักษาโรค 
เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจ ในปีท่ีผ่านมาบริษทัจึงไดเ้ปิดรับบุคคลากรเพ่ือมาร่วมพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
ธุรกิจสารสกดัอีกจาํนวนหน่ึง เพ่ือรองรับการผลิตในปีน้ี 

  
 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 

ในส่วนตลาดต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญในด้านสับปะรดและจากพนัธ
สัญญาท่ีจะพฒันาและนาํเสนอสินคา้ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่าง
หลากหลาย และจากความนิยมในอาหารไทยท่ีแพร่หลายไปทัว่โลกและความไดเ้ปรียบในเร่ืองท่ีตั้งของ
โรงงานเราท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งมะพร้าวท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย จึงจุดประกายใหบ้ริษทัขยายผลิตภณัฑเ์ขา้สู่
ธุรกิจมะพร้าวซ่ึงในส่วนของการผลิตกไ็ดมี้การติดตั้งเคร่ืองจกัรการผลิต  คาดว่าจะพร้อมในการผลิตสินคา้
เพ่ือจาํหน่ายไดใ้นช่วงตน้ปี 2556 

แนวโน้มตลาดเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม จะมีการขยายผลิตภณัฑ์เจาะกลุ่มผูบ้ริโภคในกลุ่มย่อยมากข้ึน 
และจะมีการใชง้บโฆษณา งบสนบัสนุนการขายมากข้ึน ซ่ึงบริษทัไดเ้ล็งเห็นแนวโน้มน้ี  จึงไดก้าํหนดเป็น
นโยบายว่าจะออกสินคา้ใหม่ท่ีเก่ียวกบั อาหาร ผลไม ้และเคร่ืองด่ืมท่ีบริษทัมีความชาํนาญและเช่ียวชาญ
อยา่งนอ้ยปีละ 1 กลุ่มสินคา้   การท่ีบริษทัฯ แตกสายผลิตภณัฑม์ากข้ึน    นอกจากจะเป็นการช่วยผลกัดนัการ
เติบโตของยอดขายของบริษทัแลว้ ยงัเป็นการรักษาส่วนแบ่งการตลาดอีกดว้ย  

ตลาดนํ้ าแร่ในประเทศไทยถือว่ายงัไม่ใหญ่มากนกัเน่ืองจากผูบ้ริโภคยงัไม่เขา้ใจถึงคุณประโยชน์
และความแตกต่างระหว่างนํ้ าแร่และนํ้ าทัว่ไป  เน่ืองจากขอ้มูลท่ีมีอยู่ทัว่ไปในตลาดค่อนขา้งน้อยและไม่
ชัดเจน  การให้ความรู้เก่ียวกับนํ้ าแร่เป็นส่ิงท่ีสําคัญยิ่งสําหรับการเติบโตของตลาดนํ้ าแร่ในเมืองไทย   
สําหรับนํ้ าแร่ตราออราเป็นนํ้ าแร่ท่ีมาจากนํ้ าพุเยน็ตามธรรมชาติแห่งเดียวของไทยจากเทือกเขาสูงท่ีระดบั 
2700 ฟุตเหนือระดบันํ้าทะเล  ในอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอยูไ่ม่มากนกัและ
ปราศจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงทาํให้ปราศจากมลพิษ  ดว้ยประโยชน์ยท่ีชดัเจนและโดดเด่น
ของผลิตภณัฑน์ํ้าแร่ตราออรา บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภคมากข้ึนถึงความแตกต่างของนํ้าแร่จาก
นํ้าพเุยน็และความสะอาดบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นเสมือนนวตักรรมอนัลํ้าค่าจากธรรมชาติท่ีไดก้ลัน่กรองแร่ธาตุต่างๆ 
ไดอ้ยา่งลงตวั 

บริษทั ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํตลาดสินคา้เพ่ือสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ  คงความสดอร่อย และยงัเป็นผูน้าํเก่ียวกบัสุขภาพให้กบัผูบ้ริโภค ผ่านการส่ือสาร
ช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้ความรู้และความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพ โดยขอเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนั
ของทุกคนดว้ยผลิตภณัฑทิ์ปโก ้เพราะทิปโกอ้ยากใหค้นไทยทุกคนมีสุขภาพดีกนัถว้นหนา้ 

สาํหรับ Squeeze Juice Bar   จะเนน้ในเร่ืองการขยายสาขาทั้งของบริษทัเองและของ Franchise  



โดยพิจารณาท่ีตั้งสาขาจากความหนาแน่นของผูบ้ริโภค และรายไดต่้อครัวเรือน เป็นสําคญั ภาพรวมของ
ธุรกิจร้านคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิสนั้น ยงัคงเติบโตอยา่งมัน่คง  โดยมีการขยายสาขาเพ่ิมในระดบั 10 – 15 
สาขาทุกปี  ซ่ึงเม่ือส้ินปี 2555 Squeeze Juice Bar  มีสาขารวมทั้งหมด  62 สาขา และยงัคงยนืหยดัรักษาการ
เป็น Premium Juice Bar อนัดบัหน่ึงในประเทศไทย มากว่า 8 ปี  โดยเฉพาะในปี 2555 ท่ีทิปโก้เร่ิมมีการ
ขยายสาขาออกสู่ต่างจังหวดัมากข้ึน เพื่อตอบสนองกระแสการตอบรับและเรียกร้องของผูบ้ริโภคใน
ต่างจงัหวดั  ทั้งน้ีบริษทัมีสาขาแลว้ใน 6 จงัหวดัไดแ้ก่นครราชสีมา ขอนแก่น พิษณุโลก พทัยา-ชลบุรี หัว
หิน-ประจวบคีรีขนัธ์ หาดใหญ่-สงขลา และจะดาํเนินการขยายฐานออกสู่ต่างจงัหวดัมากข้ึนเร่ือย ๆ โดย
คาํนึงถึงพ้ืนท่ี แหล่งท่ีมีศกัยภาพสูงในแต่ละจงัหวดัเป็นหลกัในการตดัสินใจ 

อย่างไรก็ตาม ทางบริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมทั้งในการวางแผนและมีการปรับรูปแบบทางธุรกิจ
ใหม่บางส่วนเพ่ือให้บริษทัสามารถแข่งขนัไดแ้ละยืนหยดัท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนไป
อย่างมาก  ซ่ึงคงจะทยอยได้เห็นกนัตั้ งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป  ในปี 2556  ดว้ยรูปแบบทางธุรกิจใหม่น้ี 
Squeeze Juice Bar จะกลบัมาขยายธุรกิจ และเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวท่ีวางไว ้เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นบริษทัจึงมัน่ใจว่าจะสามารถเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื ดว้ยพนัธสัญญา
ท่ีบริษทัใหไ้วต่้อผูมี้ส่วนไดเ้สียทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
 ด้วยกระแสการรักสุขภาพและ ความต้องการของลูกค้าท่ีเรียกร้องมามากข้ึน  ทิปโก้มั่นใจว่า 
Squeeze Juice Bar จะสามารถเปิดให้บริการประชาชนทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจงัหวดั ครบ 100 สาขา ใน
ระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

สาํหรับธุรกิจการเกษตรและสารสกดัจากพืช   การทาํการเกษตรปลูกพืชไร่ไดเ้ร่ิมมีรายไดต้ั้งแต่ปี 
2552  ในปีท่ีผ่านมาหลายปัจจัยหลกัท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจเพาะปลูกและธุรกิจสารสกัดสมุนไพร                  
ส่งสัญญาณในเชิงบวกเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในส่วนของการเกษตรนั้น การกระจายของนํ้ าฝนค่อนขา้ง
สมํ่าเสมอดี  ประกอบกบัการปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและดินฟ้าอากาศ 
ทาํให้สามารถผลิตวตัถุดิบสําหรับป้อนเขา้โรงงานท่ีไดผ้ลผลิตต่อไร่สูงข้ึนมาก และยงัคงรักษาคุณภาพ
วตัถุดิบท่ีดีไวไ้ดอ้ย่างสมํ่าเสมอ  สับปะรดบริโภคสดพนัธุ์หอมสุวรรณ (Aromatic gold) ซ่ึงมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัไดเ้ขา้สู่ตลาดมากข้ึน ทาํให้เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดีและสร้างยอดขายเพ่ิมข้ึน
อยา่งชดัเจน   

ธุรกิจสารสกดัจากพืชสามารถเร่ิมตน้ไดอ้ยา่งมัน่คงดว้ยการสร้างพนัธมิตรกบักบัลูกคา้หลกัซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตสารสกดัรายใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่น  โดยหลงัจากการวิจยัและพฒันาสารสกดัร่วมกนัเป็นเวลากว่า 2 ปี 
จึงได้รับการถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตเชิงการคา้และการควบคุมคุณภาพ พร้อมทั้ งปรับปรุงโรงงานจน
สามารถเร่ิมส่งออกผลิตภณัฑช์นิดแรกท่ีเป็นสารสกดัจากผลไมไ้ปยงัประเทศญ่ีปุ่นไดต้ั้งแต่ปลายปี 2554  
 เพ่ือประกันความมั่นคงของธุรกิจสารสกัดจากพืช ตั้ งแต่กลางปี  2554 ได้เร่ิมมีการวิจัยและ
พฒันาการสกดัสารสกัดจากสมุนไพรร่วมกับลูกค้าหลักรายใหม่ท่ีเป็นบริษทัชั้นนําจากประเทศญ่ีปุ่น 
นบัเป็นอีกโอกาสทางธุรกิจอีกอนัหน่ึงท่ีมีศกัยภาพสูงเช่นเดียวกนัในอนาคตอนัใกล ้



นอกจากน้ี  บริษัทเอง ได้มีการวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากพืชท่ีจัดเป็นโครงการนวัตกรรม
ระดบัชาติอีกหลายโครงการ อาทิเช่น การผลิตสารสกดัจากเปลา้นอ้ยซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีดีท่ีสุดของประเทศ
ในการรักษาโรคกระเพาะลาํใส้อกัเสบ โดยภายหลงัจากใชเ้วลาวิจยัในดา้นประสิทธิผลและความปลอดภยั
มากว่า  2  ปี จะไดเ้ร่ิมทาํการผลิตและจาํหน่ายตั้งแต่กลางปี 2555 และในช่วงเวลาใกลก้นันั้น จะมีการเร่ิม
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเป็นสารสกดัจากพืชซ่ึงใช้เทคโนโลยีการทาํให้เป็นอนุภาคขนาดเล็ก เพ่ือช่วย
แกปั้ญหาหลกัจากการนาํสารสกดัจากพืชมาใชใ้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ กล่ินรสอนัไม่พึงประสงค ์การ
ตกตะกอน การละลายในนํ้ า และความคงตวั อนัจะเป็นการนาํนวตักรรมขั้นสูงมายกระดบัการผลิตสารสกดั
จากพืชในเชิงการคา้ไดเ้ป็นรายแรกๆ ของประเทศ โดยบริษทัมีโครงการท่ีจะเพิ่มยอดจาํหน่ายของผลิตภณัฑ์
ควบคู่ไปกบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีอาศยัความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือ
พฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีความเป็นนวตักรรมเพ่ือใชใ้นผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพ ยา และเคร่ืองสาํอางต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน    
แผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ 

                   
 
        50%             24.33 % 
  
                
                                                                                   100% 
                                           
           49%   75.49% 
 
 
       100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPCO 

TASCO 

TIPCO MARKETING 

บริษัทท ี่มีผู้ถ ือห ุ้น/คณะกรรมการร่วมกัน  

THANOMWONGSE 

Ekachai Container Terminal 

TIPCO F&B   

TIPCO BIOTECH 

TIPCO RETAIL 

Siam Container Transport &Terminal 



ข้อมูลของบริษทัย่อยบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
 
1. บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จาํกัด (มหาชน) (TASCO) 
     ประเภทกจิการ  :   โรงงานผลิตและจาํหน่าย ยางแอสฟัลท ์ยางมะตอยนํ้า ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากยางมะตอย  

    หรือมีส่วนผสมของยางมะตอยอ่ืนๆ และผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมทุกชนิด 
     ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่    :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ  โทรศพัท ์0-2273-6000 
     ทุนจดทะเบียน         :   1,700.44 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 
     ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว  :   1,525.48 ลา้นบาท   
     หลกัทรัพย์                    :   เป็นหลกัทรัพยรั์บอนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                                                 เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2534    
    คณะกรรมการ             :   นางอนุรัตน ์ เทียมทนั             ประธานกรรมการ 
   นายสมจิตต ์ เศรษฐิน    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   นายชยัวฒัน ์ ศรีวรรณวฒัน ์   กรรมการผูจ้ดัการ 
   นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
   นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล   กรรมการ 
   นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค    กรรมการ 
   นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์   กรรมการ 
   นายจ๊าคส์ ลีออสท ์    กรรมการ 
   นายอูกส์ เอม็มานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต-์เลเช่ร์ กรรมการ 
   นายปานเฉลิม  สุธาธรรม   กรรมการอิสระ 
   นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์    กรรมการอิสระ 
   นายโก บนั เฮง็     กรรมการอิสระ 
   นายนิพนธ์ สุทธิมยั    กรรมการอิสระ 
   นายนพพร เทพสิทธา   กรรมการอิสระ 
   นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม   กรรมการอิสระ 
    
   2.   บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนด์เทอร์มินอล จาํกัด 
     ประเภทกจิการ            :   สถานีตรวจและรับจา้งบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ โดยทาํการขนส่งสินคา้ 

    ในระบบตูค้อนเทนเนอร์ ทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ เพ่ือการนาํเขา้และส่งออก 
     ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่    :    118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
     ทุนจดทะเบียน         :    145 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
     ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว     :    145 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2535 
     คณะกรรมการ             :    นายประวิทย ์     กนัตะสิริพิทกัษ ์    กรรมการ 

นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
นางอนุรัตน ์ เทียมทนั    กรรมการ 
นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
นางสาวรวมสิน   ทรัพยส์าคร   กรรมการ 

     นางสาวปิยะรัตน ์ ทรัพยส์าคร              กรรมการ 



 
3. บริษทั เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มนิอล จาํกัด 
     ประเภทกจิการ            :   สถานีตรวจและรับจา้งบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์ โดยทาํการขนส่งสินคา้ 

    ในระบบตูค้อนเทนเนอร์ทั้งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ เพื่อการนาํเขา้และส่งออก 
     ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่    :    118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
     ทุนจดทะเบียน         :    105 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
     ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว     :    105 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2535 
 
     คณะกรรมการ             :    นายประวิทย ์     กนัตะสิริพิทกัษ ์    กรรมการ 

     นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการ 
 นางอนุรัตน ์ เทียมทนั    กรรมการ  
 นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 

      นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร   กรรมการ 

 นางสาวปิยะรัตน ์ทรัพยส์าคร              กรรมการ 
 

4. บริษทั ถนอมวงศ์บริการ จาํกัด 
     ประเภทกจิการ          :   เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน ซ่อมบาํรุง และบริการขนส่ง 
     ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่       :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6000 
     ทุนจดทะเบียน           :    2,500 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท 
     ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว     :    2,500 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2555 
     คณะกรรมการ             :     นางอนุรัตน ์        เทียมทนั                               ประธานกรรมการ 
         นางสาวลกัษณา   ทรัพยส์าคร              กรรมการ 
                                                นายสิทธิลาภ       ทรัพยส์าคร          กรรมการ        

  นายสุรเชษฐ ์    ทรัพยส์าคร   กรรมการ                 
                                                นางสาวรวมสิน   ทรัพยส์าคร            กรรมการ 

  นางสาวปิยะรัตน ์ ทรัพยส์าคร                           กรรมการ 
 
 5. บริษทั ทปิโก้ เอฟแอนด์บี จาํกัด  
     ประเภทกจิการ           :    ผลิตเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม                           
     ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่     :    118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
     ทุนจดทะเบียน        :    600  ลา้นบาท มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 
     ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว     :    600  ลา้นบาท ณ วนัท่ี 29 มิถุนายน 2549 
     คณะกรรมการ             :    นางอนุรัตน ์   เทียมทนั           ประธานกรรมการ 
        นายณภทัร         ทรัพยส์าคร   กรรมการ 

   นายเอกพล พงศส์ถาพร   กรรมการ  
        นายกฤษฏ์ิ เศรษฐิน    กรรมการ 
        นางสาวลกัขณา   ลีละยทุธโยธิน   กรรมการ 
        นายโทรุ  มิยานากะ    กรรมการ 
        นายฮอง ซิก ปาร์ค    กรรมการ 
         นายโนบุฮิโร่  โทริอิ    กรรมการ 



6.   บริษทั  ทิปโก้มาร์เก็ตติง้  จาํกัด 
     ประเภทของกจิการ     :    ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ 
     ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่     :    800  LIBER  BLDC.  BEFFALO  NEW  YORK  14202  USA 
     ทุนจดทะเบียน             :    24,740   บาท 
     ทุนเรียกชําระแล้ว        :    24,740   บาท 
      คณะกรรมการ          :    นางอนุรัตน ์       เทียมทนั              กรรมการ 
 
7.   บริษทั  ทิปโก้  รีเทล  จํากัด 
     ประเภทของกจิการ     :   ร้านคา้ปลีก เคร่ืองด่ืมและอาหาร 
     ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่     :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
     ทุนจดทะเบียน             :   50 ลา้นบาท 
     ทุนเรียกชําระแล้ว        :   50 ลา้นบาท 
      คณะกรรมการ          :    นายเอกพล พงศส์ถาพร              กรรมการ 

                                       นายณภทัร      ทรัพยส์าคร                                      กรรมการ 
                                     นายฮอง  ซิก  ปาร์ค                                        กรรมการ 

 นายโทรุ  มิยานากะ    กรรมการ 
 
8.  บริษทั ทปิโก้ ไบโอเท็ค จาํกัด  

ประเภทของกจิการ         :   ทาํฟาร์ม ปลูกพืช และสมุนไพร ซ่ึงใช้เป็นส่วนผสมในการเภสัชกรรม รวมทั้ งจัดตั้ ง
โรงงานเพ่ือการผลิต หรือแปรสภาพส่วนผสมของเภสัชภณัฑ ์และผลิตภณัฑท์างการแพทย ์

     ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่     :   118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ   โทรศพัท ์0-2273-6200 
     ทุนจดทะเบียน             :   50 ลา้นบาท 
     ทุนเรียกชําระแล้ว        :   50 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2552 
      คณะกรรมการ          :   นางอนุรัตน ์    เทียมทนั                  กรรมการ 

    นายเอกพล พงศส์ถาพร                           กรรมการ 
  นายสมจิตต ์    เศรษฐิน                                           กรรมการ 

นโยบายการแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัฯในกลุ่ม  
ทีมผูบ้ริหารของบริษทั จะรับผิดชอบดูแลการดาํเนินงานในบริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน)  

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั บริษทั ทิปโกม้าร์เกต็ต้ิง จาํกดั บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั และ บริษทั ทิปโก ้
ไบโอเท็ค จาํกดั  (เรียกรวมเป็น กลุ่มธุรกิจอาหารทิปโ ก้) โดยท่ีบริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน มีทีมบริหารแยก
ต่างหากจากกนั อน่ึงบริษทั ทิปโกม้าร์เก็ตต้ิง จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ในประเทศ สหรัฐอเมริกา 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งเพ่ือบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นเอกสารในเร่ืองภาษีทุ่มตลาดในการ
ขายสับปะรดกระป๋องเขา้ตลาดอเมริกา บริษทัดงักล่าวไม่มีพนกังาน แต่ใชก้ารบริการจากบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ 
จาํกดั (มหาชน)  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในเดือนสิงหาคม ปี 2547 กระทรวงพาณิชยข์องสหรัฐอเมริกาได้
ประกาศยกเลิกเร่ืองภาษีทุ่มตลาดกบั บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  เน่ืองจากไม่มีรายการใดท่ีขายทุ่ม
ตลาดในสหรัฐอเมริกาและหากบริษทัสามารถเรียกคืนเงินมดัจาํภาษีทุ่มตลาดท่ีคงคา้งไดท้ั้งหมด บริษทั ทิป
โกม้าร์เกต็ต้ิง  จาํกดั จะไม่มีการดาํเนินงานต่อไป  



2.3 โครงสร้างรายได้ทีเ่กดิจากการขายผลติภณัฑ์ หรือบริการให้บุคคลภายนอก ในระยะ 

3 ปีทีผ่่านมา (หน่วย : ล้านบาท) 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ดาํเนินการโดย % การถือ
หุน้ 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

  ของบริษทั รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

สบัปะรดกระป๋องและ 

นํ้ าสบัปะรดเขม้ขน้ 

บมจ.ทิปโกฟู้ดส์  

บจ.ทิปโกม้าร์เกต็ต้ิง 

 1,748.02 37.08 1,684.74 34.92 1,734.53 31.87 

ผลไมร้วม,อ่ืนๆ บมจ.ทิปโกฟู้ดส์   

บจ.ทิปโก ้รีเทล  

บจ.ทิปโก ้ไบโอเทค็  

 

75.49 

100.00 

657.17 13.94 661.62 13.71 508.30 9.34 

เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม บจ.ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  50.00 2,308.59 48.98 2,478.73 51.37 3,199.29 58.79 

รวม   4,713.78 100.00 4,825.09 100.00 5,442.12 100.00 

 

2.4  เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
             ในดา้นธุรกิจสับปะรดกระป๋อง บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัแรกของโลกท่ีไดรั้บ 
ISO 9002 ในปี 2537  อยา่งไรกต็าม บริษทัไดป้รับปรุงใหเ้ป็น ISO 9001 Version 2000 ในปี 2546 และ ISO  

9001 version 2008  ในปี 2553แลว้ และยงัไดรั้บ ISO 22000 ในเดือนธนัวาคม ปี 2549   
 ในปี 2550 ไดมี้การจบัมือเป็นพนัธมิตรกลับริษทั ซนัโทร่ี บริษทัจึงมีเป้าหมายร่วมกนักบับริษทั ซนั
โทร่ีในการขยายตลาดทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯมีความเช่ียวชาญและผลิตภณัฑ์เด่นจากบริษทั ซันโทร่ีไปยงั
ตลาดในประเทศและตลาดอาเซียน โดยใชโ้รงงานเคร่ืองด่ืมท่ีทนัสมยัท่ีอาํเภอ วงันอ้ยเป็นแหล่งผลิต  
              ในปี 2551/2552  ไดรั้บการรับรอง IFOAM Organic Standards   สินคา้วา่นหางจระเขบ้ดออกานิก 

ปลอดเช้ือตั้งแต่การปลูกในไร่จนถึงการผลิตในโรงงาน โดยสาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ทย 
              ในปี 2552  ไดรั้บการรับรอง Food Safety and Food Security Audit Program ของประเทศ 
สหรัฐอเมริกโดย FAI (ประเทศไทย) ซ่ึงผลการประเมินอยูใ่นระดบั "Excellent"  
  ในปี 2553 มาตรฐาน ISO 9001 version 2008 รับรองโดย เอสจีเอส (ประเทศไทย) และยงัไดมี้การ
ทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีเคยวางสาํหรับ 5 ปีขา้งหนา้ใหม่ในปี 2553 ทั้งน้ีเน่ืองจากผลกระทบจากวิกฤติการณ์ดา้น
การเงินของสหรัฐอเมริกาซ่ึงจะผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยท่ีวิสัยทัศน์สําหรับ 5 ปีข้างหน้าท่ี
ทบทวนใหม่นั้น จะเนน้การเติบโตในธุรกิจท่ีบริษทัฯมีความชาํนาญและเช่ียวชาญ โดยจะมีการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดด มุ่งเน้นการเติบโตจากทรัพยสิ์นในปัจจุบันทั้ งโรงงานผลิตสับปะรดและผลไม้ ท่ีจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โรงงานเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และโรงงานนํ้ าแร่เยน็ธรรมชาติ 



100% ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และทรัพยสิ์นของบริษทั ทิปโก ้ไบโอเท็ค จาํกดั ไดแ้ก่ ท่ีดิน 6,899 ไร่ 1 งานและ 
20.4 ตารางวา โรงงานสกดัสมุนไพรและ Tissue Culture Lab ท่ีอาํเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
             ด้านการตลาด  
           สําหรับตลาดต่างประเทศ    มุ่งเนน้ในการสร้างความพอใจของลูกคา้   รักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้   
           สําหรับตลาดในประเทศ      มุ่งเนน้ในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดและสร้างความรู้จกัตราผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงจะทาํควบคู่ไปกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การบริหารเร่ืองการจดัการภายในบริษทั  และการสร้าง
ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ    
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3.   การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
       ธุรกจิส่งออก 
         ผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจส่งออก คือ สับปะรดกระป๋อง และนํ้ าสับปะรดเขม้ขน้โดยคิดเป็นรายได้
ประมาณร้อยละ 31.87 ของยอดขายรวม ในปี 2555 นอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ผลไมร้วม
บรรจุกระป๋อง ว่านหางจรเขบ้รรจุกระป๋อง สับปะรดบดละเอียดและว่านหางจรเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอด
เช้ือ  เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมสบัปะรดมีลกัษณะเป็นวฎัจกัร (Cycle) โดยจะกินระยะเวลาประมาณ 4 ปี โดยวฎัจกัรน้ี  
จะเป็นไปตามภาวะปริมาณและราคาของสับปะรดสด โดยทัว่ไปผลผลิตสับปะรดสดในประเทศไทยนั้นจะ
ข้ึนอยูก่บัการเพาะปลูกสับปะรดของเกษตรกรรายยอ่ย ช่วงใดท่ีผลสับปะรดสดมีราคาดี  เกษตรกรจะทาํการ
ปลูกสับปะรดกนัมาก จนกระทัง่มีปริมาณสูงเกินความตอ้งการของตลาด ราคาผลสับปะรดสดก็จะตกตํ่า
ส่งผลใหเ้กษตรกรทยอยเลิกทาํการเพาะปลูกสบัปะรดหนัไปปลูกพืชอ่ืนท่ีมีราคาดีกวา่แทน  ทาํใหป้ริมาณผล
สับปะรดท่ีผลิตไดมี้จาํนวนลดนอ้ยลงจนกระทัง่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด  จากนั้นผลสับปะรด 
ก็จะมีราคาสูงข้ึนจนจูงใจให้เกษตรกรเร่ิมทาํการเพาะปลูกสับปะรดใหม่อีกคร้ัง โดยท่ีสับปะรด 1 รุ่น 
สามารถเกบ็เก่ียวไดติ้ดต่อกนัเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี 
             นอกจากน้ีการให้ผลสับปะรดสดยงัมีลกัษณะเป็นฤดูกาล โดยปีหน่ึงๆ สับปะรดจะออกผลมากใน 2 
ช่วงดว้ยกนัคือ มีนาคม – พฤษภาคม และ ตุลาคม – ธนัวาคม  (High Season)  

     บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการเพ่ือวางแผนความสมํ่าเสมอของปริมาณผลสับปะรดสดท่ีจะเขา้ผลิตหรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึง หาฐานการผลิตท่ีมัน่คง เช่น การจดัทาํ Contact farming โครงการ Big grower โดยมีการ
กาํหนดมาตรฐานของพ้ืนท่ีเพาะปลูก โครงการ Quality grower โดยการกาํหนดมาตรฐานการเพาะปลูก
เพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนต่อไร่ท่ีสูง ทาํให้ตน้ทุนของชาวไร่ลดลง โครงการดงักล่าวบางโครงการมีการประกนั
ราคาขั้นตํ่า บางโครงการมีการให้ Incentive ถา้ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด นอกจากน้ีทางบริษทัยงั
มุ่งเน้นในเร่ืองการถ่ายทอดวิชาการให้เกษตรกรโดยเฉพาะการปฏิบติัตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสม (Good 
Agricultural Practice-GAP) เพ่ือให้ชาวไร่ท่ีอยู่ในโครงการผลิตสับปะรดสดไดคุ้ณภาพดีและผลผลิตต่อไร่
สูง ทาํใหมี้ผลตอบแทนและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
  ในปี 2550 ปริมาณสับปะรดสดมีปริมาณ 2.28 ลา้นตนั โดยท่ีราคาเฉล่ียต่อกิโลกรัม 4.41 บาทต่อ
กิโลกรัม  
  ในปี 2551 ปริมาณสบัปะรดสดเท่ากบั 2.31 ลา้นตนั ราคาเฉล่ียต่อกิโลกรัมเท่ากบั 4.29 บาท 
  ในปี 2552 ปริมาณสบัปะรดสดเท่ากบั 2.18 ลา้นตนั ราคาเฉล่ียต่อกิโลกรัมเท่ากบั 5.46 บาท 
      ในปี 2553 ปริมาณสบัปะรดสดเท่ากบั 1.924 ลา้นตนั ราคาเฉล่ียต่อกิโลกร้มเท่ากบั  5.58 บาท 
      ในปี 2554 ปริมาณสบัปะรดสดเท่ากบั 2.59 ลา้นตนั ราคาเฉล่ียต่อกิโลกร้มเท่ากบั  4.92 บาท 
  ในปี 2555 ปริมาณสบัปะรดสดเท่ากบั 2.41 ลา้นตนั ราคาเฉล่ียต่อกิโลกร้มเท่ากบั  3.30 บาท 
  ในส่วนผลไมร้วม แมว้่าบริษทัฯ จะไดมี้การส่งเสริมใหช้าวไร่ปลูกมะละกอและฝร่ัง เพ่ือประกนัว่า
บริษทัฯจะมีวตัถุดิบเพียงพอต่อความตอ้งการและมีคุณภาพในระดบัหน่ึง  แต่ในภาพรวมผลผลิตมะละกอท่ี
ไดมี้ปริมาณลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั เน่ืองจากมีโรคไวรัสจุดวงแหวนระบาดท่ีเกิดกบัมะละกอซ่ึงพบไดท้ัว่ไป 
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และเกษตรกรท่ีประสบกบัปัญหาโรคดงักล่าวจะไม่สามารถปลูกมะละกอซํ้ าในพ้ืนท่ีเดิมไดอี้กอยา่งเป็นเวลา 
2-3 ปีข้ึนไป มะละกอเป็นพืชท่ีมีอายสุั้น โดยอายจุากปลูกถึงเร่ิมเก็บเก่ียว 8 เดือนและสามารถเก็บเก่ียวไดอี้ก
ไม่เกิน 2 ปี จากนั้นตอ้งเร่ิมปลูกรุ่นใหม่ สําหรับฝร่ังปริมาณการปลูกก็ลดลงเช่นกนัเน่ืองจากปริมาณการ
ไดรั้บมะละกอลดลง และการใชจ้ะเป็นสัดส่วนต่อกนั  ฝร่ังเป็นพืชอายยุาว โดยอายจุากปลูกถึงเร่ิมเกบ็เก่ียว 8 
เดือนและสามารถเกบ็เก่ียวต่อไปไดอี้ก 5-6 ปี มะละกอและฝร่ังจะมีผลผลิตออกในปริมาณมากในช่วงเดือน
ตุลาคม – เมษายน หลงัจากนั้นจะมีปริมาณลดลง  
      ว่านหางจรเข ้ปัจจุบนับริษทัฯมีชาวไร่ท่ีป้อนวตัถุดิบให้บริษทั ถึง 200 ราย ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอกบั
ความตอ้งการผลิตของบริษทั และราคาของวตัถุดิบไม่มีการผนัผวนมากนกั (ประมาณ 2.50 บาทต่อกิโลกรัม) 
เน่ืองจากมาตรการต่างๆท่ีบริษทัไดว้างไว ้เช่น การส่งเสริมใหมี้การปลูกและรับซ้ือ  วา่นหางจรเขมี้ระยะเวลา
การปลูกก่อนเกบ็เก่ียวคร้ังแรกเช่นเดียวกบัมะละกอและฝร่ัง นัน่คือ 8 เดือน อยา่งไรกต็ามหลงัจากใหผ้ลผลิต
แลว้ ชาวไร่สามารถเกบ็เก่ียวไดทุ้กเดือน ติดต่อกนัถึง 2 ปี หากมีการดูแลรักษาท่ีดี โดยท่ีว่านหางจรเขจ้ะออก
ผลมากในช่วงหนา้ฝนและออกนอ้ยในช่วงหนา้แลง้        
  3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
     ผลผลิตท่ีสําคญัของบริษทั  ประกอบด้วย 
           1. สับปะรดกระป๋อง  (Canned Pineapple)   บริษทัสามารถผลิตสับปะรดบรรจุในกระป๋องขนาด 
ต่าง ๆ ถึง    5 ขนาด คือ 8 ออนซ์ 15 ออนซ์ 20 ออนซ์ 30 ออนซ์ และ 108 ออนซ์   ชนิดต่าง ๆ เช่น  สับปะรด
เตม็แว่น (Slice)  สับปะรดช้ินใหญ่(Chunk)  สับปะรดล่ิม(Tidbit)  สบัปะรดช้ินคละ(Pieces)  สับปะรดลูกเต๋า
(Diced) หรือ (Cubes) สับปะรดช้ินย่อย(Crushed)ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผูน้ ําเข้าและมาตรฐาน
สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
           2. นํ้าสับปะรดเขม้ขน้ (Pineapple Juice Concentrate) บริษทัสามารถผลิตนํ้ าสับปะรดเขม้ขน้บรรจุ
ถุงชนิดแช่แข็ง (Frozen) ชนิดปลอดเช้ือ  (Aseptic)    และชนิดใส่สารกนับูด  (Preservative )    บรรจุในถงั
เหลก็ขนาด 200 ลิตร  
           3. สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ  (Aseptic Crushed)   บริษทัผลิตสับปะรดบดละเอียด
บรรจุถุงปลอดเช้ือขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร 
             4. สับปะรดบรรจุในถว้ยพลาสติก (Pineapple in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ 8 ออนซ์ 
 5. สับปะรดบรรจุในถุง retort pouch (Pineappple in retort pouch) บรรจุในถุงขนาด 1.5 กิโลกรัม 
และ 10 กิโลกรัม โดยสามารถบรรจุสับปะรดล่ิม(Tidbit)  สับปะรดช้ินคละ(Pieces)  สับปะรดลูกเต๋า(Diced) 
หรือ (Cubes) ในถุงดงักล่าว 

6. ผลไมร้วม (Canned Tropical Fruit Salad)    บริษทัผลิตผลไมร้วมส่งออกไปขายต่างประเทศ
ทั้งหมดบรรจุในกระป๋องขนาดต่าง ๆ  ถึง 4  ขนาด คือ  15 ออนซ์  20  ออนซ์  30  ออนซ์  และ 108 ออนซ์ 
 7. ผลไมร้วมบรรจุในถว้ยพลาสติก (Tropical fruit salad in plastic cup) ขนาดบรรจุ 4 ออนซ์ และ 8 
ออนซ์ 

8. วา่นหางจรเขก้ระป๋อง (Canned Aloe Vera)  ชนิดลูกเต๋า (Diced) ขนาด 108 ออนซ์ 
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 9. ว่านหางจรเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ (Aseptic Crush) บริษทัผลิตว่านหางจรเขบ้ดละเอียด
บรรจุถุงปลอดเช้ือขนาด 23 ลิตร และ 200 ลิตร ซ่ึงเป็นสินคา้ตวัใหม่ในตลาดต่างประเทศ 

สิทธิหรือข้อจาํกัดในการประกอบธุรกิจ 
              (1.) บัตรส่งเสริมการลงทุน 
                      บริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    สาํหรับกิจการผลิต
นํ้าสบัปะรดเขม้ขน้ สับปะรดบดละเอียด และนํ้าสบัปะรดกระป๋อง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี 1794/สอ/2539 สําหรับกิจการผลิตพืช ผัก ผลไม้บรรจุภาชนะผนึก  เร่ิมเปิดดําเนินการ 
17 เมษายน 2540 
 สิทธิและประโยชน์ สําคญั สรุปดงันี้ 

1. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติั 
2. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8 ปี และหกัผลขาดทุนได ้5 ปี 
3. ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้8 ปี 
4. ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  สาํหรับกาํไรสุทธิไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา ปกติ    
         กาํหนด 5 ปี นบัจากพน้กาํหนดระยะเวลา ในขอ้ 1. 
5. ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินไดพ้ึงประเมินร้อยละ 5  ของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากการส่งออกปีก่อนเป็นเวลา10 ปี    

 นบัแต่วนัท่ีมีรายได ้
6.     ไดรั้บอนุญาตใหน้าํหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศได ้

 เง่ือนไขทีต้่องปฏบิัติดงัน้ี 
1. บุคคลผูมี้สญัชาติไทยจะตอ้งถือหุน้รวมทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
2. มีกาํลงัการผลิตพืชผกัผลไมบ้รรจุภาชนะผนึก ปีละ 2,970 ตนัหรือประมาณ 100,000 ถุง (เวลาทาํงาน 8 

ชัว่โมง/ วนั : 250 วนั/ปี) 
3. จะตอ้งตั้งโรงงานในทอ้งท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

              (2.)  สิทธิอ่ืน 
บริษทัฯ ผ่านการรับรองระบบ HACCP (HAZARD ANALYTICAL CRITICAL CONTROL 

POINT)  จากบริษัท SGS (Thailand) และ SGF TRMAV (Sure – Global – Fair)    การท่ีบริษัทได้รับ
มาตรฐานดงักล่าว  เป็นหลกัประกนัในการทาํธุรกิจเพราะสหรัฐอเมริกาและตลาดร่วมยโุรป จะซ้ือผลิตภณัฑ์
จากผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานน้ีเท่านั้น  นอกจากน้ีในเดือนธนัวาคม 2547 บริษทัยงัไดรั้บ IFS (International Food 
Standard – Standard for auditing food supplier) ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีผูค้า้ปลีกในประเทศเยอรมนัและฝร่ังเศส
ร่วมกนัจดัทาํข้ึนเพ่ือใช้ในการประเมินผูผ้ลิตอาหารท่ีส่งผลิตภณัฑ์เขา้สู่ประเทศแถบยุโรป และในเดือน
ธันวาคม ปี 2549 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 22000  เป็นมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยั
ของอาหาร   ซ่ึงในมาตรฐานน้ีจะกล่าวถึงการสร้างความปลอดภยัให้ตลอดห่วงโซ่อาหาร  ตั้งแต่ Primary 
producer /supplier จนถึงผูบ้ริโภค  และในปี 2552 ยงัได้รับการรับรอง Food Safety and Food Security Audit 
Program ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย FAI (ประเทศไทย) ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในระดบั "Excellent"  ในปี 
2553 เราได้เขา้ร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-
DIW) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย 
หรือ มรท.8001-2010 และไดรั้บการรับรองมาตรฐานดงักล่าวในปีถดัมา                
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(3.) ข้อจาํกัดในการประกอบธุรกิจ 
                   ปัจจุบนัประเทศออสเตรเลีย โดยหน่วยงาน Australian Customs and Border Protection Service 
ไดก้าํหนดใหมี้ anti-dumping measures สาํหรับสินคา้สบัปะรดในบรรจุภณัฑ ์ทั้งท่ีมีขนาดบรรจุเลก็กว่าหน่ึง
กิโลกรัม และขนาดบรรจุท่ีใหญ่กว่าหน่ึงกิโลกรัม ทาํให้ความสามารถในการแข่งขนัของผูผ้ลิตจากประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั เม่ือเทียบกบัประเทศผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ 

  3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 
                 ขนาดและแนวโนม้การเจริญเติบโตและการพฒันาอุตสาหกรรม มีดงัน้ี      
           

 
 ในปี 2555 สัดส่วนการส่งออกผลิตภณัฑส์บัปะรดของประเทศไทย(ประมาณการจากปริมาณตนั
ของสบัปะรด) อยูร้่อยละ 46 คู่แข่งรายใหญ่ 2 ราย ยงัคงไดแ้ก่ฟิลิปปินส์ (สัดส่วนร้อยละ 25) และ 
อินโดนีเซีย (สัดส่วนร้อยละ 13) เป็นตน้ 
 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความผนัผวนของราคาและปริมาณผลสับปะรดสดเขา้โรงงานของประเทศ
ไทย  ไดแ้ก่ ความตอ้งการวตัถุดิบเขา้ผลิตของโรงงานและสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัคงเหลือของผูผ้ลิตในแต่ละ
ช่วงเวลา ปริมาณคาํส่ังซ้ือและราคาขาย ตน้ทุนการเพาะปลูก (ปุ๋ยและหน่อ (sucker สําหรับการเพาะปลูก
สบัปะรดฝ่ังตะวนัตกหรือจุก (crown สาํหรับการเพาะปลูกสบัปะรดฝ่ังตะวนัออก)) เป็นตน้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Unit : Million Tons 
     Thailand         2.6 MM 
       Philippines     1.4 MM 
       Indonesia       0.7 MM 
       S. Africa         0.2 MM 
       China              0.2 MM 
       Others            0.5 MM 

  



5 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสับปะรดกระป๋องระหว่างปี  2542 -  2555 
ปี ปริมาณการส่งออก อตัราเปล่ียนแปลง มูลคา่การส่งออก อตัราการเปล่ียนแปลง 
 (ลา้นหีบมาตรฐาน) % (ลา้นเหรียญสหรัฐ) % 

2542 34.93 110.04 306.29 82.53 
2543 31.43 -10.02 201.90 -34.08 
2544 22.32 -29.02 194.53 -3.65 
2545 20.27 -9.18 207.33 6.58 
2546 33.06 48.3 262.36 26.54 
2547 21.50 -34.97 279.13 6.39 
2548 23.04 7.16 309.21 10.78 
2549 28.28 22.74 350.70 13.42 
2550 25.08 -11.32 385.00 9.78 
2551 26.91 7.29 518.90 34.78 
2552 
2553 
2554 
2555 

22.62 
23.17 
29.19 
29.61 

-15.94 
2.43 

25.98 
1.44 

408.00 
433.69 
634.6 
649.00 

-27.37 
6.30 
46.33 
2.27 

แหล่งขอ้มูล  :   สมาคมผูผ้ลิตอาหารสาํเร็จรูป / สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร / กรมศุลกากร  
            - กลยทุธ์ทางการตลาด 
                 กลยทุธ์ในการแข่งขนัโดยสังเขป 
 ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษทั ได้แก่ 

1） ฐานลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีมีการดาํเนินธุรกิจกบับริษทัมาอยา่งต่อเน่ือง

ยาวนาน โดยครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูน้าํเขา้ ซุปเปอร์มาเกต็ ร้านคา้ขายปลีก ผูผ้ลิต

อาหารและธุรกิจใหบ้ริการดา้นอาหาร  

2） ฐานลูกไร่ ท่ีไหก้ารสนบัสนุนการผลิตของบริษทัมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานเช่นกนั ซ่ึงลูกไร่

ส่วนใหญ่มีแหล่งเพาะปลูกสับปะรดอยูใ่กลก้บัโรงงานของบริษทั โดยส่วนใหญ่อยูภ่ายใต้

ระบบ Contract Farming, Big Grower, Quality Grower ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์ทั้งใน

แง่ปริมาณและความต่อเน่ืองของวตัถุดิบ ตน้ทุนการขนส่งท่ีตํ่ากวา่ และการควบคุมคุณภาพ

วตัถุดิบ 

3） ความหลากหลายของสินค้า บริษัทมีความสามารถในการผลิตสับปะรดกระป๋องได้

หลากหลายทั้งในแง่ของขนาดกระป๋องท่ีใชบ้รรจุ ประเภทการตดัช้ินสับปะรด และนํ้ าท่ีใช้
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บรรจุ ซ่ึงทาํใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดต่างๆไดค้รอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาค

ซ่ึงมีความตอ้งการแตกต่างกนัไป  

4） การควบคุมการผลิตและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั

ผลิตในอเมริกาและยโุรปและไดรั้บการดูแลรักษาบาํรุงอยา่งดีตลอดระยะเวลาการผลิต ทาํ

ใหสิ้นคา้ท่ีผลิตออกมามีคุณภาพท่ีสมํ่าเสมอเป็นท่ียอมรับจากลูกคา้นานาประเทศ 

5） คุณภาพของสินคา้ จากมาตรฐานต่างๆท่ีบริษทัได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีเป็นท่ี

ยอมรับนระดบันานาชาติ และช่ือเสียงท่ีบริษทัไดส้ั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นเคร่ือง

รับประกนัถึงคุณภาพของสินคา้และบริการของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี                  

- ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
                ผูน้าํเขา้รายใหญ่ในต่างประเทศต่าง ๆ  ตวัแทนจาํหน่าย   Supermarket chain และ Blending House 
                ลักษณะของลูกค้า และความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบับริษทั 
               ลูกคา้ของบริษทัมีทั้ง AGENT,  IMPORTER และ END USER ( SUPER  MARKET และ ร้านคา้ )    
80 %  ของยอดขาย   ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าขาประจาํซ่ึงซ้ือขายกันเป็นระยะเวลานานกว่า  10 ปีข้ึนไป  
เน่ืองจากลูกคา้มีความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้และการให้บริการตามความตอ้งการท่ีไดต้กลงกนัไว้
อย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีบริษัทยงัได้มีการวดัดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 
Satisfaction Index) อยา่งต่อเน่ืองและไดก้าํหนดเป็นเป้าหมายของบริษทัท่ีทุกคนในองคก์รตอ้งช่วยผลกัดนั
ใหมี้การปรับปรุงดชันีความพึงพอใจของลูกคา้ใหเ้พ่ิมข้ึนทุกปี 
            - ตลาดหลักของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ในเชิงภูมิศาสตร์ ตลาดหลกัของบริษทัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ภูมิภาคหลกั 
1. ทวีปอเมริกา รวมถึงประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา โดยมี

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่คา้ท่ีมีมูลค่าสูงสุดของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าการจาํหน่ายประมาณ

ร้อยละ 30-40 ของปริมาณการส่งออกของบริษทัในแต่ละปี ในอดีตบริษทัเคยมีความได้เปรียบ

ทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากระบบภาษีทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิชยข์อง

สหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อบริษทัทัว่ไป แต่จากการยกเลิกภาษีทุ่มตลาดดงักล่าวในปีพ.ศ.2547 ทาํให้การ

แข่งขนัในตลาดดงักล่าวมีความรุนแรงมากข้ึน 

2. ทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศยุโรปตะวนัออก และสหพนัธรัฐรัสเชีย การจาํหน่ายสินคา้ของบริษทั

ไปยงักลุ่มประเทศดงักล่าวมีสัดส่วนเป็นอนัดบัสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 30 ของแต่ละปี ตลาดกลุ่มน้ีเป็นตลาดหลกัสําหรับผลิตภณัฑ์นํ้ าสับปะรดเขม้ขน้

ซ่ึงงส่วนใหญ่เป็นการจาํหน่ายใหก้บั Blending houses ต่างๆในกลุ่มประเทศยโุรป ในส่วนสับปะรด
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กระป๋องกลุ่มตลาดน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวต่อราคามากท่ีสุด ส่วนหน่ึงเน่ืองจากสามารถยอมรับ

คุณภาพของสินคา้ไดห้ลากหลายทาํใหมี้ผูผ้ลิตท่ีสามารถจาํหน่ายเขา้ไปในตลาดน้ีมีจาํนวนมากและ

หลากหลายเช่นกัน เช่นเดียวกบัประเทศสหพนัธรัฐรัสเชีย ซ่ึงมีความต้องการสินค้าสับปะรด

กระป๋องเติบโตอยา่งกา้วกระโดดในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา 

3. ทวีปเอเชีย รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ลูกคา้ในกลุ่มน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกคา้ญ่ีปุ่นมีความ

ตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและทาํการคา้โดยอาศยัความเช่ือใจต่อกนัเป็นอยา่งมาก มีมูลค่าการคา้

ในแต่ละปีประมาณร้อยละ 10 – 15 สาํหรับประเทศเกาหลี ปัจจุบนัเป็นลูกคา้หลกัสาํหรับผลิตภณัฑ์

วา่นจรเขบ้ดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือซ่ึงมียอดสัง่ซ้ือเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลาหา้ปีท่ีผา่นมา 

4. กลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง ประเทศคู่คา้หลกัในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ประเทศอิหร่าน ซ่ึงมีความตอ้งการ

สินคา้สับปะรดกระป๋องและยอดสั่งซ้ือเติบโตแบบกา้วกระโดดในช่วงสามปีหลงั จดัเป็นกลุ่มลูกคา้

ใหม่ของบริษทัอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงให้การยอมรับในคุณภาพของสินคา้ของบริษทัเป็นอย่างสูง แต่

ภูมิภาคดงักล่าวยงัมีความผนัผวนทางการเมืองสูง  

- การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
การจาํหน่ายสินคา้ของทางบริษทั เป็นการส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศเกือบ100% โดยการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีหลายช่องทาง รวมถึงการจาํหน่ายผ่านตวัแทนทั้ งภายในและต่างประเทศ การ
จาํหน่ายตรงต่อผูน้าํเขา้ในประเทศปลายทาง จาํหน่ายตรงต่อกลุ่มซุปเปอร์มาเกต็โดยตรง และการจาํหน่ายต่อ
บริษทัผูผ้ลิตอาหารและผูใ้ห้บริการดา้นอาหารต่างๆ กว่า 80% ของฐานลูกคา้ท่ีดาํเนินธุรกิจกบับริษทั เป็น
ลูกคา้ท่ีมีการซ้ือขายกนัอยา่งต่อเน่ืองมานานกวา่ 10 ปีข้ึนไป  

ในส่วนการจาํหน่ายสินคา้ผ่านตวัแทนทั้งในและต่างประเทศ โดยทัว่ไปบริษทัจะจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบัตวัแทนเหล่านั้นในอตัรา 2% ของมูลค่าราคาสินคา้บน  Invoice (FOB Bangkok) กว่า 95% ในการ
จาํหน่ายสินคา้สบัปะรดกระป๋องของบริษทัจะใชต้ราฉลากสินคา้ของลูกคา้ ทั้งน้ีจะมีการทาํสัญญาการซ้ือขาย
โดยมีการตกลงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ราคาและกาํหนดการส่งมอบเป็นการล่วงหน้า ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ถึง 6 เดือน ระยะเวลาของสัญญานั้นข้ึนอยู่ลกัษณะของลูกคา้ สถาณ
การณ์ทางวตัถุดิบและตลาด กบัการเจรจาต่อรองระหว่างบริษทักบัผูซ้ื้อ  จากการจดัทาํการวดัดชันีความพึง
พอใจของลูกคา้ Customer Satisfaction Index ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพของสินคา้ท่ีมีความ
สมํ่าเสมอ ตรงกบัความตอ้งการและความสามารถในการส่งมอบไดต้ามขอ้ตกลงท่ีมีต่อกนั  
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- นโยบายด้านราคา 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ สินคา้ท่ีบริษทัดาํเนินธุรกิจอยูน้ี่จดัในกลุ่มสินคา้โภคภฑัณ์ทางการเกษตรซ่ึงกลไก

ดา้นราคาจะเป็นไปตามสภาวะตลาดและคู่แข่งขนั  ไม่สามารถท่ีจะกาํหนดราคา หรือกาํหนดส่วนต่างกาํไร
ได ้การตั้งราคาสินคา้จึงเป็นไปตามสภาวะทางการตลาด โดยบริษทัใชน้โยบายบริหารกาํไรขั้นตน้ในแต่ละ
สถานการณ์เป็นหลกัสําคญัในการตั้งราคาขาย โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนและราคาตลาดของสินคา้ทุก
ประเภทรายการประกอบกนั 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ลักษณะของฤดูกาลหรือวฎัจกัรการประกอบธุรกิจ 

            โดยปกติแม้บริษัทจะทําการผลิต  11 เดือนใน  1  ปี   และปิด  1  เดือนเพ่ือทําการบํารุงรักษา
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ก็ตาม   แต่ฤดูกาลก็ยงัมีผลต่อการผลิตของบริษทั  เน่ืองจากใน  1 ปี จะมี  2 ฤดู  การ
ผลิตคือในช่วงฤดูร้อน        (มีนาคม  ถึง  พฤษภาคม) และในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม  ถึง  ธันวาคม) ท่ีมี
ปริมาณสับปะรดมากกว่าในช่วงอ่ืน ๆ ของปี  ดงันั้นราคาวตัถุดิบกจ็ะมีการข้ึนลงตามปริมาณของสับปะรดท่ี
มีในแต่ละช่วงเวลาของการผลิต        
การผลิต 
              บริษทัมีโรงงานสาํหรับผลิตสบัปะรดกระป๋อง  1  แห่ง  โดยมีท่ีตั้งโรงงานดงัน้ี 
              โรงงาน    :      212  หมู่  16  ต.อ่าวนอ้ย  ถนนเพชรเกษม อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขนัธ์  77000 

      โทรศพัท ์(032)811-224-31    โทรสาร (032)811-240 
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แผนท่ีโดยสังเขป  โรงงาน  บริษทั  ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด  (มหาชน) 
โรงงาน    
     

บมจ.ทิปโกฟู้ดส์ 
212 หมู่ 16 ต.อ่าวนอ้ย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 
     ก่อนถึงตวัเมือง                ระหวา่งหลกั กม. ท่ี 316-317 
     ประจวบ 6 กม. 

ชุมพร     ถนนเพชรเกษม    กรุงเทพ ฯ 
 
 

                 ตวัเมืองประจวบ 

 
 

 
 
วตัถุดบิและผู้จาํหน่ายวตัถุดบิ ( SUPPLIER ) 

           วตัถุดบิทีสํ่าคญั 
                  วตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตสับปะรดกระป๋อง ไดแ้ก่ สับปะรดสด นํ้าตาล กระป๋องบรรจุสับปะรด
และวสัดุหีบห่อ บริษทัจะซ้ือสับปะรดสดจากชาวไร่  ส่วนวตัถุดิบอ่ืนส่วนใหญ่บริษทัจะซ้ือจากผูผ้ลิตใน
ประเทศ 
                  - กระป๋องบรรจุสับปะรด  กระป๋องท่ีใช้บรรจุสับปะรดกระป๋องมี 5 ขนาดคือ  ขนาด8 ออนซ์           
15  ออนซ์,  20  ออนซ์,  30 ออนซ์  และ  108 ออนซ์    บริษทัเร่ิมผลิตกระป๋องใชเ้องตั้งแต่ปี  2521 โดยผลิต
กระป๋อง 2 ขนาด คือขนาด 20 ออนซ์ และ ขนาด 108 ออนซ์  ( อตัราการใชป้ระมาณ 70%)  ส่วนขนาดอ่ืน ๆ    
จะสั่งซ้ือจากบริษทั ในประเทศไทย    (อตัราการใช้ประมาณ 30 %)      และในปี 2531    บริษทัได้ขยาย
โครงการผลิตกระป๋องให้ครบทุกขนาดปลายปี 2532 บริษทัสามารถผลิตกระป๋องใชเ้องไดท้ั้งหมด  สาํหรับ
แผน่เหลก็วิลาส ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตกระป๋องส่วนใหญ่บริษทัฯ จะทาํการสั่งซ้ือจากผูผู้ผ้ลิตทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  
                 -  สับปะรดสด   เน่ืองจากบริษทัตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งปลูกสับปะรดแหล่งใหญ่และมีอตัราการ
ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกสับปะรดเพ่ิมข้ึนทุกปี       จากสถิติพ้ืนท่ีการเพาะปลูกท่ีไดมี้การสาํรวจในปัจจุบนันบัว่า
เป็นแหล่งผลิตสบัปะรดสดแหล่งใหญ่ท่ีมีปริมาณรวมกนัถึง ร้อยละ 60 ของ ผลผลิตสบัปะรดสดของประเทศ 
               โดยท่ีบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีมีการทาํไร่สับปะรดในเน้ือท่ีจาํนวน
มากโดยเฉพาะในเขต อาํเภอเมือง    บริษทัจึงไดด้าํเนินการสร้างนโยบายท่ีจะสร้างความมัน่คง   ในอาชีพการ
ทาํไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตบริเวณใกลเ้คียงและรอบๆ บริษัทในเขตอาํเภอเมือง  และ  เขตอาํเภอ
ใกลเ้คียงท่ีไม่ห่างไกลจากบริษทัฯ มากนกั           เพื่อท่ีจะให้ชาวไร่เหล่าน้ีสามารถประกอบอาชีพต่อไปใน
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ระยะยาว และบริษทัสามารถมีวตัถุดิบป้อนโรงงานในการผลิตไดเ้พียงพอสอดคลอ้งกบักาํลงัการผลิต
แผนการผลิตระยะยาวได ้บริษทัไดส้ร้างระบบต่างๆ    ข้ึนมาโดยเร่ิมจากปี 2530 ดงัต่อไปน้ี 
             1. บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  ไดจ้ดัระบบส่งเสริมการทาํไร่สับปะรดแบบมีสญัญากบัชาวไร่  
ลูกคา้บริษทัฯ โดยมีการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
               ปี 2530  คดัเลือกชาวไร่ผูป้ลูกสับปะรด  จาํนวนเร่ิมตน้ จาํนวน 300 ราย พ้ืนท่ีการทาํไร่ประมาณ 
30,000 ไร่ ในเขตอาํเภอเมืองและอาํเภอกุยบุรีเพื่อทาํไร่โครงการส่งเสริมแบบมีสัญญาโดยมีหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

1.1  บริษทัเขา้ไปวางแผนแนะนาํวิธีการทาํไร่ของบริษทัฯ     ใหมี้ระบบการปลูกท่ีเหมาะสมมีการ
ดูแลรักษาต่างๆให้ถูกวิธี ควบคุมวิธีการใช้สารเคมี ปุ๋ย-ยาต่างๆในการดูแลผลผลิตให้ได ้
ปริมาณและคุณภาพเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการนาํมาผลิตเป็นสับปะรด
กระป๋อง 

1.2  บริษทัรับประกนัราคาขั้นตํ่า สําหรับชาวไร่ในโครงการ  ตั้ งแต่ ปี 2530 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบนั 

1.3  บริษทัจดัเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการทาํไร่ นกัวิชาการเกษตร  เพ่ือเขา้ไปแนะนาํดูแลชาวไร่อย่าง
ใกลชิ้ดในแปลงปลูกสบัปะรดของชาวไร่ 

1.4  บริษทัประกนัการรับซ้ือผลผลิตสับปะรดจากสมาชิกชาวไร่ในโครงการส่งเสริมในปริมาณท่ี
ได ้  ไดมี้การสาํรวจและประเมินผลผลิตซ่ึงตกลงกนัระหว่างบริษทัฯกบัชาวไร่ในโครงการไว้
ล่วงหน้าเพ่ือให้ชาวไร่ในโครงการมีความมัน่ใจในการทาํไร่และสามารถขายผลผลิตท่ีไดมี้
การตกลงกบับริษทัไดโ้ดยผลผลิตสับปะรดท่ีออกมาไม่เสียหายเน่าท้ิงในช่วงฤดูท่ีอาจจะมี
ผลผลิตสับปะรดลน้เกินกาํลงัการผลิตของโรงงานต่าง ๆ 

1.5  บริษทัจดัทาํแปลงทดลองและสาธิตข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีของบริษทั  เพ่ือเป็นท่ีทดลองวิจยัและ
สาธิตให้ เกษตรกรผูป้ลูกสับปะรดไดม้าศึกษาเพื่อนาํไปปรับปรุงวิธีการทาํไร่ให้ถูกวิธีเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตต่อไร่และผลผลิตมีคุณภาพท่ีดีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในระบบการผลิต
สบัปะรดกระป๋องท่ีมีคุณภาพ 

         2. บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํโครงการร่วมกนั ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส) โดยบริษทัรับเป็นตลาดให้กบั  ธกส. และท่ี ธกส.จะเป็นผูร้วบรวมผลผลิตสับปะรดจาก
สับปะรดจากชาวไร่ซ่ึงสมาชิกของ ธกส.เพ่ือนาํมาส่งขายให้กบับริษทั  โดยมีการกาํหนดปริมาณเป้าหมาย
การผลิตและจาํนวนไร่ล่วงหน้าในแต่ละไตรมาสของแต่ละปีการผลิต  และบริษทัรับประกนัราคาขั้นตํ่า
พร้อมทั้งจดัใหมี้นกัวิชาการเขา้ไปแนะนาํหรือใหค้วามรู้กบัชาวไร่สมาชิก ธกส. ในบางโอกาสดว้ย 
               ในการทาํโครงการร่วมระหว่าง  บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  และ ธกส. จากผลการดาํเนิน
ดาํเนินงานท่ีผ่านมาถึงปัจจุบัน  ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่ผูป้ลูกสับปะรดท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคา้สินเช่ือ
ของธกส.สามารถมีความมัน่ใจในการทาํไร่สับปะรดเน่ืองจากบริษทัรับเป็นตลาดท่ีแน่นอนให ้ พร้อมรับซ้ือ
สับปะรดในราคาประกนั     และ ธกส.  ก็สามารถท่ีจะพิจารณาส่งเสริมการให้สินเช่ือการปลูกสับปะรดแก่
เกษตรกรในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์    ไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระยะยาวดว้ยความมัน่ใจท่ีจะให้เกษตรกร
สามารถประกอบอาชีพการปลูกสบัปะรดและมีตลาดใหก้บัเกษตรอยา่งแน่นอน                
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3. บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  ไดท้าํโครงการร่วมมือทางวิชาการร่วมกบับริษทัผูผ้ลิตและ
จาํหน่ายสารเคมีเกษตร   ท่ีนํามาใช้ในการปลูกสับปะรดหลายบริษัท  รวมทั้ งร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานทางการเกษตรของทางราชการต่างๆ ในการท่ีจะแนะนาํทดลองสาธิตแสดงความรู้วิชาการเกษตร
แผนใหม่ให้กบัชาวไร่ผูป้ลูกสับปะรด    จดัทาํเอกสารความรู้ต่างๆเก่ียวกบัเร่ืองสับปะรดรวมทั้งจดัแสดง
นิทรรศการดา้นเกษตรเป็นประจาํทุกปีในช่วงเดือนสิงหาคม   เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ดา้นเทคโนโลยี่
การเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดกระป๋อง  ให้เกษตรกรและผูส้นใจทั่วไปในเขตจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ไดเ้ขา้ชม   เพื่อหาความรู้ในการท่ีจะนาํไปพฒันาระบบการทาํไร่สับปะรด เพ่ืออุตสาหกรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
               กล่าวโดยสรุปในแผนการดาํเนินการดา้นวตัถุดิบ   บริษทัมีนโยบายท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการทาํ
ไร่สับปะรดของชาวไร่ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   โดยเฉพาะในเขตอาํเภอเมืองท่ีบริษทัฯตั้งดาํเนินการ
ผลิตสับปะรดกระป๋องในปัจจุบนั   โดยท่ีบริษทัจะเพ่ิมจาํนวนสมาชิกชาวไร่โครงการส่งเสริมการทาํไร่แบบ
มีสัญญาข้ึน โดยพิจารณาคดัเลือกจากชาวไร่รายย่อยทั่วๆ ไป ท่ีเป็นลูกค้าประจาํของบริษัทฯ รวมทั้ ง
รับประกนัปริมาณผลผลิตของชาวไร่ตามขอ้ตกลงกนัไว ้ซ่ึงนโยบายเพิ่มจาํนวนสมาชิกชาวไร่ในโครงการ
ส่งเสริมน้ี  จะเป็นหลกัประกนัท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการทาํไร่ต่อไป  และบริษทักจ็ะสามารถมีความมัน่ใจ
ในการท่ีจะวางแผนการผลิตในระยะยาว ไดโ้ดยมีวตัถุดิบพอเพียงและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลิตควบคู่
ไปกบัอาชีพการทาํไร่สบัปะรดของเกษตรกร 

สัดส่วนการซ้ือวตัถุดบิในประเทศและต่างประเทศ 
       2553  2554  2555   
สดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในประเทศ : ต่างประเทศ           97.0 : 3.0               96.0 : 4.0            91.0 : 9.0              
 



12 

ขั้นตอนและเทคโนโลยีก่ารผลิต 
แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลิตสับปะรดกระป๋อง 

          สบัปะรด 
                      เขา้เคร่ืองคดัขนาด 
เกบ็นํ้าท่ีได ้

นํ้าสบัประรด            ปอกเปลือกและเจาะแกน    ขดูเน้ือจากเปลือก 
จากการปอกเปลือกและเจาะแกน 

                     เศษเน้ือสับปะรด 
เคร่ืองสกดั-           จิกตา      ตรวจเลือกส่วนดี 
นํ้าสบัปะรด   จากการจิกตา 

    ลา้งลูกสบัปะรด 
 

คดัลูกสับปะรดท่ีพอเหมาะ 
 

เคร่ืองหัน่สบัปะรด 
 
สบัปะรดช้ินใหญ่  สบัปะรดเตม็แวน่  สบัปะรดช้ินคละ(pieces) 

        (chunks)       (slices)  และสบัปะรดล่ิม(tidbits) 
 

       คดัขนาดของสบัปะรดแต่ละช้ินและบรรจุกระป๋อง       ช้ินสับปะรดไม่ไดข้นาด     เคร่ืองทาํสับปะรดช้ินยอ่ย 
     

      ดูดอากาศออกจากกระป๋อง    สบัปะรดช้ินยอ่ย 
   และเติมนํ้ าสับปะรดหรือนํ้าเช่ือม 

 
ปิดกระป๋อง    ใส่นํ้าสับปะรดหรือนํ้ าเช่ือมและตม้ 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค     บรรจุกระป๋อง 

 
ทาํใหก้ระป๋องเยน็  ปิดฉลาก   ทาํใหก้ระป๋องเยน็ 

บรรจุกล่อง 
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แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีินํา้สับปะรดและนํ้าสับปะรดเข้มข้น 
 

เน้ือแล่จากเปลือก,แกน 
เศษเน้ือจากตดัแต่ง,จิก  

                                                                                 สบัปะรดลูกเลก็ 
 

    เคร่ืองตีแหลก 
 

  เคร่ืองคั้นนํ้าสับปะรด                  กาก 
  
      ถงัเกบ็นํ้าสบัปะรด 
 

   ขบวนการใหค้วามร้อน ( 60 - 62 oC ) 
 
                         เคร่ืองแยกตะกอน            กาก 
 

 ถงัเกบ็นํ้ าสับปะรด 
 
ใหค้วามร้อน(85-92 oC)    ถงัพกันํ้าสบัปะรดก่อนผลิตconc. 

       
      ถงัเกบ็     เคร่ืองระเหยนํ้า evaporation 

 
ส่งไปใชท้าํ packing media    ถงัปรับคุณภาพ blending tank 

 
เคร่ืองทาํความเยน็ chiller 
 
บรรจุลง bin หรือ drum 

         
                                      เกบ็สต๊อค 

          
            ส่งออก 
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แผนผงัวธีิการผลิตผกัและ/หรือผลไม้รวม โดยสังเขป 
 

 วตัถุดิบ 
 

คดัคุณภาพ 
     

    ลา้ง 
 

ปอกเปลือกและแยกเมลด็   เปลือกและเมลด็ 
 
   ทาํเป็นช้ิน    อาหารสตัว/์ทิ้ง 

 
คดัขนาดของช้ิน    ช้ินท่ีไม่ไดข้นาด 

 
บรรจุลงกระป๋อง 

 
ดูดอากาศออกและเติม 
packing media 

 
ปิดฝากระป๋อง 

 
น่ึงฆ่าเช้ือโรค 

 
ทาํใหก้ระป๋องเยน็ 

 
  ปิดฉลาก 

 
บรรจุกล่อง 

   
   ส่งออก 

 

เทคโนโลยีใ่ช้ในการผลิตและแหล่งท่ีมา 
                 เทคโนโลยีใ่นการผลิตสับปะรดกระป๋อง ไดก้าํเนิดข้ึนท่ีฮาวายแลว้ยา้ยฐานมาไตห้วนั  ฟิลิปปินส์ 
และไทย ตามลาํดบั  ดงันั้นเทคโนโลยีท่ี่ไทยถือวา่ทนัสมยัท่ีสุดของอุตสาหกรรมสบัปะรดกระป๋อง 
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ความเพยีงพอของเคร่ืองจกัรและบุคคลในการผลิต 
               บริษทัไดล้งทุนติดตั้งเคร่ืองจกัรผลิตสับปะรดกระป๋องตั้งแต่ปี 2520 เร่ือยมาและมี LINE การผลิต
มากถึง 15 LINE สามารถผลิตสับปะรดกระป๋องไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ พร้อมกนัน้ีบริษทัมี
คลงัสินคา้ท่ีเกบ็สินคา้ไดถึ้ง 1.7 ลา้นหีบมาตรฐาน   สาํหรับเคร่ืองจกัรผลิตนํ้าสับปะรดเขม้ขน้มีเพียงพอและ
สามารถผลิตสินคา้แต่ละชนิดไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้เช่นกนั 
                 ดา้นบุคคลากร  บริษทัมีพนกังานท่ีเติบโตมาพร้อมกบับริษทัฯ   บริษทัมีการพฒันาบุคคลากรทุก
ระดบัอย่างต่อเน่ือง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคและในการดา้นจดัการ เม่ือพนักงานมี
ความชาํนาญความสามารถพร้อมจะไดรั้บการปรับตาํแหน่งหนา้ท่ีใหสู้งข้ึนหรืออาจโอนยา้ยไปรับตาํแหน่งท่ี
สูงข้ึนในกลุ่มบริษทั 
                 ปริมาณบุคคลากรมีเพียงพอในการผลิต  การเขา้ออกพนกังานค่อนขา้งตํ่า 
                 ดา้นแรงงานเป็นแรงงานทอ้งถ่ินและจงัหวดัใกลเ้คียง บางคร้ังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน
บา้ง อยา่งไรกต็ามเป็นปัญหาท่ีไม่รุนแรงมาก ทั้งน้ีเพราะไดว้างแผนการผลิตล่วงหนา้เป็นรายเดือน และแผน
ผลิตดงักล่าวไดถู้กปรับตามความเหมาะสมแลว้จึงทาํใหท้ราบว่าช่วงใดตอ้งใชแ้รงงานเท่าไรล่วงหนา้   ทาํให้
มีการจดัหาแรงงานไดเ้พียงพอ  
  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
             บริษทัมีระบบการกาํจดันํ้ าเสียและไดมี้การวิเคราะห์คุณภาพของนํ้ าเสียตลอดเวลาตามกฎหมายท่ี
กาํหนดและไม่มีประวติัการผดิกฎหมาย 
 
ธุรกิจภายในประเทศ  

ตลาดนํ้ าผลไม้และนํ้ าผกัพร้อมด่ืมในประเทศไทยมีมูลค่าทั้ งหมด 11,600 ล้านบาท ในปี 2555 
สามารถจาํแนกตามคุณลกัษณะของสินคา้ออกเป็น 5 ประเภท 
 ตลาดนํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกั 100 % (Premium market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่37%  
 ตลาดนํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกั 40% (Medium  market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่5%  
 ตลาดนํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกั 25% (Economy market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่15% 
 ตลาดนํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกัตํ่ากว่า 25% (Super Eonomy market ) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่32% 
 ตลาดนํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกัอ่ืนๆ เช่น นํ้าลาํไย นํ้าตาลสด (Other market) โดยมีมูลค่าการตลาดอยู ่11% 

ในตลาดของนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกัยงัสามารถแบ่งประเภทแบบตามลกัษณะการเก็บรักษาผลิตภณัฑไ์ดอี้กสอง 
แบบ คือ แบบท่ีสามารถเกบ็ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งและมีอายปุระมาณ 6-12 เดือนหรือท่ีเรียกวา่ UHT และแบบท่ีมี
อายปุระมาณ 30-45วนั และตอ้งเก็บไวใ้นตูแ้ช่หรือท่ีเรียกว่า Pasteurized ราคาขายปลีกของสินคา้ Premium 
อยู่ท่ีระดบั 60-80 บาทต่อ 1 ลิตรในขณะท่ีราคาขายปลีกของ Medium จะอยู่ในราว 40-50 บาทต่อ 1 ลิตร 
ราคาขายปลีกของ Economy จะประมาณ 20-25 บาทต่อ 1 ลิตร และราคาขายปลีกของ Super Economy จะ
ประมาณ 50-55 บาทต่อลิตร ตลาดนํ้ าผลไมร้วมทั้ง 5 ประเภทน้ี มูลค่าของ Premium market และ Medium 
market จะอยูร่าว 42% ของมูลค่าตลาดรวม 
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            แนวโนม้ของตลาดนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกัในเมืองไทยยงัจะเติบโตไดอี้กมาก เน่ืองจากผูบ้ริโภคหันมา 
ให้ความสาํคญัดา้นสุขภาพและด่ืมนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกับรรจุภณัฑพ์ร้อมด่ืมมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา
ราการบริโภคของประชากรในสหรัฐอเมริกาและท่ีเยอรมนันีซ่ึงบริโภคเฉล่ียมากกว่า 35 ลิตรต่อปีต่อคน (ใน
ปี 2555 อตัราการบริโภคนํ้าผลไมใ้นไทยอยูท่ี่ 4.40 ลิตรต่อคนต่อปี) 
              บริษทัเป็นผูน้ ําในตลาดนํ้ าผลไม้และนํ้ าผกั 100% โดยมีส่วนแบ่งตลาดถึง 42% ซ่ึงจากท่ีเราให้
ความสําคญัในการทาํการตลาดแบบครบวงจร 360 องศา จะเห็นไดว้่าบริษทัมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และรสชาติ
ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ในปี 2555 ยงัมีการขยายสายผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง คือ ทิปโก ้ฟรุตพลสั 
นํ้ าส้มแมนดารินผสมเน้ือส้มและเกล็ดส้ม นํ้ าผลไม ้และนํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไมร้วม 100% ผสมเน้ือว่านหาง
จระเข ้ 
 ทิปโกส้ควีซ นํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกั 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ ซ่ึงวางจาํหน่ายคร้ังแรกตั้งแต่ปลายปี 
2545 ปัจจุบนัทิปโกส้ควีซ เป็นผูน้าํอนัดบัหน่ึงนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกั 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ มีรสชาติใหม่ๆ 
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคตลอดเวลา เช่น นํ้ าองุ่นแดง, นํ้ ากีวีผสมนํ้ าองุ่น, นํ้ าทบัทิมผสมนํ้ า
ผลไมร้วม 

ทิปโกย้งัมีผลิตภณัฑน์ํ้าผกัและนํ้าผลไมร้วม 30-40% ตราทิปโก ้คูลฟิต วางจาํหน่าย เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีชอบเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไมเ้พ่ือความสดช่ืน ดบักระหาย และราคาไม่สูงนกั ไดแ้ก่
รสชาติ กีวีมิกซ์, ออเร้นจมิ์กซ์, เกรพมิกซ์, เบอร์ร่ีมิกซ์  และเวจจ้ีมิกซ์ ในปี 2550 ไดป้รับรูปแบบผลิตภณัฑ ์
ทิปโกคู้ลฟิต ใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน และเพ่ิมสารอาหาร แอลคาร์นิทีน ช่วยในการเผาผลาญไขมนัใหเ้กิด
พลงังาน 
 ตลาดนํ้าแร่ มีมูลค่าตลาดประมาณ 1,687 ลา้นบาท หรือประมาณ 132 ลา้นลิตร มีอตัราการเติบโตสูง
ถึงร้อยละ 19 โดยบริษทัมีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ร้อยละ 25 

ตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม (Green Tea) มีมูลค่าตลาด 9,518 ลา้นบาท หรือประมาณ 266 ลา้นลิตร มี
อตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 55 

อยา่งไรก็ตามอุปสรรคท่ีสาํคญัมากประการหน่ึงคือปัญหาดา้นวตัถุดิบท่ีเป็น  ผลผลิตทางการเกษตร   
ซ่ึงคุณภาพและปริมาณจะข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีไม่สามารถควบคุมไดท้ั้งหมด
และส่งผลกระทบต่อราคาของวตัถุดิบตลอดจนปริมาณท่ีอาจขาดแคลน 

ในบางช่วง การป้องกนัปัญหาดงักล่าวโดยการผลิตและเก็บสินคา้คงคลงัไวก่้อนจะทาํให้มีตน้ทุน
การเกบ็รักษาสูงและอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินคา้ได ้จึงตอ้งเกบ็รักษาในระดบัท่ีพอเหมาะ 
           3.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ 
             บริษทัมีกาํลงัการผลิตเคร่ืองด่ืม รวมเป็นมูลค่า 172 ลา้นลิตรต่อปี โดยบริษทัมีสินคา้อยู่ในตลาด
เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพหลกั 3 ตลาดดว้ยกนัคือ 

ตลาดนํ้ าผลไมแ้ละนํ้ าผกั แบรนด์ท่ีใช้คือ ทิปโก ้นํ้ าผลไม ้100%, ทิปโก ้เวจจ้ี นํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไม ้
รวม 100%, ทิปโก ้ซุปเปอร์คิด นํ้ าผลไม ้และนํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไมร้วม 100% สําหรับเด็ก, ทิปโกส้ควีซ นํ้ า
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ผลไมแ้ละนํ้าผกัผสมนํ้าผลไมร้วม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์, ทิปโก ้คูลฟิต นํ้าผลไมแ้ละนํ้าผกัรวม 40%, ทิป
โก ้ฟรุตพลสั นํ้าผลไม ้และนํ้าผกัผสมนํ้าผลไม ้100% ผสมเน้ืออโลเวรา 

ตลาดนํ้าแร่ แบรนดท่ี์ใชคื้อ ออรา  
ตลาดชาเขียวพร้อมด่ืม (Green Tea) แบรนดท่ี์ใชคื้อ ซนัโทร่ี มิเรอิ 

            ผลผลิตท่ีสําคญัของธุรกิจ 
1. ทิปโก ้นํ้าผลไม ้100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
2. ทิปโก ้เวจจ้ี นํ้าผกัผสมนํ้าผลไมร้วม 100% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
3. ทิปโก ้ซุปเปอร์คิด นํ้าผลไม ้และนํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไมร้วม 100% สาํหรับเด็ก บรรจุในกล่อง

ขนาด 110 มิลลิลิตร 
4. ทิปโก ้ซุปเปอร์ฟรุต เอสเซนส์ นํ้ าทบัทิมสกดัเขม้ขน้ และนํ้ าพรุนสกดัเขม้ขน้ผสมผลฟิก 

บรรจุในกล่องขนาด 110 มิลลิลิตร 
5. ทิปโก ้ฟรุตพลสั นํ้ าผลไม ้และนํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไมร้วม 100% ผสมเน้ืออโลเวรา บรรจุใน

กล่องขนาด 180 มิลลิลิตร 
6. ทิปโก้ สควีซ นํ้ าผลไม  ้และนํ้ าผกัผสมนํ้ าผลไม้รวม 100% แบบพาสเจอร์ไรส์ บรรจุใน

กล่อง 300 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
7. ทิปโก ้คูลฟิต นํ้าผกัผสมนํ้าผลไมร้วม 40% บรรจุในกล่องขนาด 200 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร 
8. ออรา นํ้าแร่เยน็ธรรมชาติแท ้บรรจุในขวดขนาด 500 มิลลิลิตร และ 1.5 ลิตร 
9. ซนัโทร่ี มิเรอิ ชาเขียวพร้อมด่ืม บรรจุในขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตร และกล่อง250 มล. 

ลักษณะการนําผลิตภัณฑ์หรือบริการไปใช้ 
เป็นเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมประเภท นํ้าผลไม ้นํ้าแร่เยน็ธรรมชาติแทเ้พ่ือสุขภาพและความสดช่ืนสาํหรับ

ร่างกาย และชาเขียวพร้อมด่ืม 
      ลักษณะของลูกค้า 
       จดัจาํหน่ายไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านบริษทัตวัแทนจาํหน่าย (Distributor)  ไปยงัร้านคา้
ปลีกต่างๆ ทัว่ประเทศ 
         สิทธิหรือข้อจาํกัดในการประกอบธุรกิจ  
    โครงสร้างภาษีท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะน้ีไดถู้กปรับลดจากขอ้ตกลงระหว่างประเทศ  (FTA) ท่ีรัฐบาล
ไดก้ระทาํ ทาํให้อตัราภาษีนาํเขา้นํ้ าผลไมเ้ขม้ขน้บางชนิด เช่น นํ้ าแอปเป้ิล นํ้ าองุ่นแดง มีการปรับลดอตัรา
ภาษีนาํเขา้ลง จากร้อยละ 30 เหลือประมาณร้อยละ 10 ในปี 2548 ทาํใหต้น้ทุนสินคา้ตํ่าลง อยา่งไรก็ตามการ
เปิดเสรีทางการคา้มากข้ึน ทาํให้เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศมากข้ึน และการลงทุน
ดา้นเคร่ืองจกัรท่ีสูง  หรือวสัดุบรรจุภณัฑ ์ท่ีตอ้งอาศยัเทคโนโลย ี(Technology) ท่ียงัไม่สามารถผลิตข้ึนเอง
ไดใ้นเมืองไทย ทาํให้มีต้นทุนคงท่ีในอตัราสูงอย่างไรก็ตาม หากสามารถผลิตได้ Economy of Scale จะ
สามารถแข่งขนักบัผลิตภณัฑจ์ากต่างประเทศได ้



18 

3.2  การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
          ดา้นตลาดนํ้าผลไมภ้ายในประเทศ โดยภาพรวมแลว้มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง คาดวา่ความตอ้งการ
บริโภคนํ้ าผลไมภ้ายในประเทศจะมีแนวโน้มขยายตวัเม่ือเทคโนโลยีการผลิตกา้วหน้าข้ึน  และประชากรมี
รายไดสู้งข้ึนเพราะการบริโภคนํ้าผลไม ้ในบรรจุภณัฑมี์ความสะดวกถูกสุขอนามยั และมีประโยชน์มากกว่า
การด่ืมนํ้าอดัลม  หรือเคร่ืองด่ืมทัว่ๆไปหลายชนิด 
 ในปี 2555 ตลาดนํ้ าผลไมพ้ร้อมด่ืมยอดขาย 11.3 พนัลา้นบาทหรือประมาณ 301 ลา้นลิตร โดยแยก
เป็นตลาดนํ้ าผลไม ้100% (Premium Market) 4.3 พนัลา้นบาทหรือประมาณ 62 ลา้นลิตร ตลาดนํ้ าผลไม้
คุณภาพปานกลาง ราคามาตรฐาน (Medium Market) 0.6 พนัลา้นบาทหรือประมาณ 13 ลา้นลิตร ตลาดนํ้ า
ผลไม ้คุณภาพตํ่า ราคาประหยดั (Economy Market) 1.7 พนัลา้นหรือประมาณ 33 ลา้นลิตร และตลาดนํ้ า
ผลไม ้คุณภาพตํ่า ราคาประหยดัมาก (Super Economy) 3.7 พนัลา้นหรือประมาณ 169 ลา้นลิตร ขนาดของ
ตลาดนํ้าผลไมใ้นประเทศไทยนั้นเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยมีอตัราการเติบโตประมาณปีละ 12% โดยปัจจุบนั
ผูบ้ริโภคคาํนึงถึงสุขภาพมากข้ึน ประกอบกบัภาษีนาํเขา้ของวตัถุดิบ (นํ้าผลไมเ้ขม้ขน้) มีการปรับลดลงอยา่ง
มากในปี 2548 ทาํให้ตลาดนํ้ าผลไมเ้ป็นตลาดท่ีน่าสนใจ คาดว่าแนวโนม้ความนิยมสินคา้นํ้ าผลไมจ้ะค่อยๆ
เติบโตใกลเ้คียงกบัอตัราการบริโภคประเทศในแถบตะวนัตกหรือแมแ้ต่ในเอเชียบางประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น  
เกาหลี  และไตห้วนั  ซ่ึงมีความนิยมในสินคา้นํ้าผลไมสู้งกว่าเรา คาดว่า ปริมาณการส่งออกนํ้าผลไมป้ระเทศ
ไทยขยายไปสู่ตลาดอาเชียนน่าจะมีอนาคตท่ีสดใส 

 ตลาดนํ้าแร่ มีแนวโนม้เติบโตสูงข้ึน โดยในปี 2555 มีอตัราการเติบโตสูงถึง 19% โดยมีสินคา้นาํเขา้
จากต่างประเทศ ท่ีทาํให้ตลาดมีอตัราการเติบโตสูงข้ึน ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับในการบริโภคนํ้ าแร่แทเ้พ่ือ
สุขภาพมากข้ึน 
       - กลยทุธ์ธุรกจิ       

1. ผลิตสินคา้ท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาดและรักษามาตรฐานของสินคา้ทั้งในดา้นคุณภาพและรสชาติ
อยา่งต่อเน่ือง  

1. ตอ้งมีความหลากหลายของสินคา้เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งเตม็ท่ี บริษัทมีการ
วิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์และนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท่ี
ห่วงใยสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 

3. จดัทาํกิจกรรมทางการตลาดสมํ่าเสมอ   เพ่ือเป็นการรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ตลอดจนสร้าง
ความจดจาํในยีห่อ้และความตอ้งการสินคา้ในคร้ังต่อ ๆ ไป 

4. วางแผนจดัซ้ือวตัถุดิบ  การผลิตสินคา้และการเก็บสินคา้คงคลงัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาด 

            5.  มีการบริหารตน้ทุนดา้นการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพเพือ่ดาํรงสถานภาพของการแข่งขนั 
            6.  สามารถกระจายสินคา้ไดท้ัง่ถึงและมีระบบการหมุนเวียนสินคา้ใหส้ดใหม่อยูเ่สมอ 
        - ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
          กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีห่วงใยสุขภาพ และมองหาเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ (Health Conscious) 

 - ลักษณะของลูกค้า และความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบับริษทั 
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  ลูกคา้ของบริษทัเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (End user) 
         - นโยบายด้านราคา 
           นโยบายดา้นราคาตั้งราคาอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 
        - การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
           เป็นการขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การจดัจาํหน่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองส่วนดว้ยกนัคือ การจดั
จาํหน่ายผ่านผูแ้ทนจาํหน่าย (Distributor) ไปยงัร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง ร้านสะดวกซ้ือ เพ่ือจาํหน่ายให้กบั
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย ซ่ึงเป็นช่องทางจดัจาํหน่ายหลกั ส่วนอีกทางคือทางบริษทัเป็นผูข้ายเองตามช่องทางการ
ออกร้านจาํหน่ายสินคา้และช่องทางจาํหน่ายพิเศษ  
           สาํหรับการส่งออก เร่ิมมีการส่งออกในปี 2544 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั โดยในปี 2547-2550 ไดมี้การ
ตั้งตวัแทนจาํหน่ายในตลาดตวัอยา่งท่ีเลือกอยา่งเป็นทางการ ยอดขายส่งออกเติบโตมากกว่าเท่าตวัในปี 2549-
2553 โดยจดัจาํหน่ายผา่นตวัแทนขายในแต่ละประเทศ 

ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น บริษทัเนน้ขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศในอาเซียนซ่ึงเติบโตข้ึน
อยา่งรวดเร็วกวา่ 25% ในปีท่ีผา่นมา โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ในภูมิภาคน้ี สดัส่วน
ยอดขายในตลาดต่างประเทศโดยรวมนบัเป็นประมาณ 10%



20 

3.3  การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
                    ลกัษณะของฤดูกาลหรือวัฎจักรการประกอบธุรกจิ               
                        แหล่งวตัถุดิบแบ่งไดเ้ป็น 2 แหล่ง 

1. แหล่งวตัถุดิบในประเทศ บริษทัจะรับซ้ือผลไมส้ดชนิดต่าง ๆ เช่น ส้ม ฝร่ัง และสับปะรด  
จากชาวไร่โดยตรง  โดยมีนโยบายท่ีจะใชว้ตัถุดิบในประเทศใหม้ากยิง่ข้ึนเร่ือย ๆ  แต่ทั้งน้ี
คงข้ึนอยูก่บัปริมาณวตัถุดิบ ซ่ึงจะมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามฤดูกาล เช่น สบัปะรดจะ
มีมากในช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม  และอีกช่วงในเดือนตุลาคมถึงธนัวาคมเป็นตน้ 

2. แหล่งวตัถุดิบจากต่างประเทศ บริษทัจะซ้ือนํ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ (Juice Concentrate) มาใช ้
เพ่ือผลิตนํ้าผลไม ้ 

 
วตัถุดิบท่ีสําคญั 

                    วตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิตนํ้ าผลไม ้คือ สับปะรด ฝร่ัง ส้ม และ ผลไมอ่ื้น ๆ   ซ่ึงซ้ือจากชาวไร่ 
และ นํ้ าผลไมเ้ขม้ขน้และกล่องและซองบรรจุซ่ึงสั่งซ้ือจากต่างประเทศ มีสัดส่วนการสั่งซ้ือวตัถุดิบใน
ประเทศและต่างประเทศอยูใ่นระดบั สดัส่วนเท่ากบั 67-68 %  ต่อ 33-32% ตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา 

 
 
 
 

ขัน้ตอนและเทคโนโลยกีารผลติ 
แผนผงัโดยย่อของกรรมวธีิการผลิตนํา้ผลไม้ / เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 

                      นํ้าผลไม ้/ วตัถุดิบ 
 
                          ผสมตามสูตร 
 

        ใหค้วามร้อนเบ้ืองตน้ 45-50 oC 
                                                                          

        ใหค้วามร้อน 98-100 oC 
 

               ลดความเยน็ท่ีระดบั 25 oC 
               

                     บรรจุลงกล่อง 200 , 1,000 มิลลิลิตร 
        

         ติดหลอดสาํหรับดูด 
              

                 เก็บสตอ็ค             
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    เทคโนโลยีท่ีใ่ช้ในการผลติ 
           บริษทัซ้ือเคร่ืองบรรจุเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมจากต่างประเทศซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีทนัสมยั และมีปริมาณการ
สูญเสียนอ้ย 
            ความเพยีงพอของเคร่ืองจกัรและบุคคลในการผลติ 
       บริษทัมีการใชอ้ตัราการผลิตอยู่ท่ีระดบั 100% ของกาํลงัการผลิตเต็มท่ีท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
อย่างไรก็ตามตลาดด้านนํ้ าผลไม้ 100% มีการขยายตวัอย่างมากประกอบกับบริษทัมีนโยบายท่ีจะออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่สู่ตลาดโดยสมํ่าเสมอ ณ ปัจจุบนั บริษทัสามารถผลิตในระดบั Economy of Scale อยา่งไรก็
ตามโรงงานปัจจุบนัท่ีพร้อมผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัไดมี้การสร้างโรงงานเคร่ืองด่ืม
แห่งท่ีสองข้ึน ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยท่ีโรงงานดงักล่าวมีกาํลงัการผลิตมากกว่าปัจจุบนั เป็น 4 เท่า 
โดยโรงงานดงักล่าวจะมีรูปแบบบรรจุภณัฑ ์3 แบบ กล่าวคือ UHT , Pasteurized และ Aseptic PET โดยได้
ทาํการเปิดตวัโรงงานท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2551 และได้
โอนยา้ยฐานการผลิตทั้งหมด (เคร่ืองจกัร) มาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แลว้เสร็จในเดือนมีนาคม 2552   
      ดา้นบุคคลากร บริษทัมีพนกังานท่ีเติบโตมาพร้อมกบับริษทั บริษทัมีการพฒันาบุคลากรทุกระดบั
อย่างต่อเน่ือง ให้มีความสามารถและรอบรู้ทั้ งในด้านเทคนิคและในดา้นการจดัการ การดาํเนินการของ
บริษทัเพ่ือลดผลกระทบและผลการปฏิบติัจริงเทียบกบัอตัราสูงสุดท่ีกฎหมายกาํหนดตลอดจนประวติัการ
กระทาํผดิเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
         บริษทัมีระบบการกาํจดันํ้ าเสีย และไดมี้การวิเคราะห์คุณภาพของนํ้ าเสียตลอดเวลาตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด 
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4.  การวจิยัและพฒันา 

ในปี 2555 ยงัคงเป็นปีท่ีทางฝ่าย R&D มุ่งเน้นการหาวตัถุดิบชนิดใหม่จากหลากหลายแหล่งท่ีมี
คุณภาพดีและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีรักสุขภาพ โดย
ในปีน้ีไดพ้ฒันาสินคา้ในกลุ่มนํ้าผลไมแ้ละนาํออกวางตลาดในไตรมาสสองจาํนวน 1 รสชาติ คือ นํ้าแอปเป้ิล
ผสมนํ้ าองุ่นรวม 100% ตราทิปโก ้และนาํออกวางตลาดเพิ่มข้ึนในไตรมาสสามอีก  1  รสชาติ คือ แอปเป้ิล
ผสมนํ้าองุ่นรวม 100%  ตราทิปโก ้ซุปเปอร์คิด นอกจากนั้นยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชาเขียวสาํเร็จรูป
ชนิดบรรจุกล่องขนาด  250 มล. ออกวางตลาดในช่วงไตรมาสสองอีกจาํนวน  2  รสชาติ ไดแ้ก่ นํ้ าผ้ึงผสม
มะนาว  และออริจินลั ม้ินโตะ 

สําหรับธุรกิจอาหารในปี 2555  ทางฝ่ายไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ไดแ้ก่ Pineapple in plastic cup , 
Fresh durian และ Coconut milk  โดย Pineapple in plastic cup 8 oz ไดมี้การส่งออกไปยงัประเทศอเมริกา
เป็นประเทศแรก และ ผลิตภณัฑต์วัน้ีไดผ้า่นการรับรองระบบ GMP/HACCP/IFS แลว้  
 

 
 



5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ     
    สินทรัพย์ของบริษทั และบริษทัย่อย  

รายการ มูลค่า (ลา้นบาท) ภาระผกูพนั 
ส.น.ญ ประจวบ 

คีรีขนัธ์ 
พระนคร 
ศรีอยธุยา 

เชียงใหม่ 

1.ท่ีดิน 19.90 79.50 
61.54* 

41.29 84.50 * ติดจาํนอง 500 ลา้นบาท 
 

2.ค่าพฒันาท่ีดิน - 29.97 2.98 -  
3.อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 0.46 197.88* 367.42 42.58 * ติดจาํนอง 500 ลา้นบาท 
4.เคร่ืองใชส้าํนกังาน 7.25 9.32 5.16 0.64 - 
5.ยานพาหนะ 6.93 3.18 1.80 0.35 - 
6.เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบ - 268.62 1,055.36 57.28 - 
7.เคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้ปุกรณ์ 35.84 39.28 28.24 5.15 - 
8.ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 27.03 0.16 0.46 - - 
9.งานระหวา่งก่อสร้าง 7.15 160.83 34.36 17.68 - 
10.เคร่ืองจกัรระหวา่งนาํเขา้ - - - - - 
11.สาํรองทรัพยสิ์นเส่ือมสภาพ - (15.09) (20.20) - - 

รวม 104.56 835.20 1,516.87 208.18  
รวมทุก Location 2,664.80  

หมายเหตุ :  
1. อาคารสาํนกังานท่ีสาํนกังานใหญ่ เป็นการเช่าพ้ืนท่ี ชั้น 24,27-29 ของบริษทั ถนอมวงศบ์ริการ  โดยมีค่า
เช่าและค่าบริการ 13.96 ลา้นบาท ต่อปี 
 
นโยบายการลงทุน 
             ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2555   บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วมในธุรกิจต่าง ๆ คือ  
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ้ าผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืมบรรจุพร้อมด่ืม   มูลค่ารวม 403.73  ลา้นบาท ธุรกิจคา้ปลีก 
มูลค่ารวม 40.96 ลา้นบาท ธุรกิจผลิตสารสกดัจากสมุนไพร จาํนวน  146.22 ลา้นบาท ธุรกิจตวัแทนจาํหน่าย 
มูลค่ารวม -0.76 ลา้นบาท  และธุรกิจผลิตและจาํหน่ายยางมะตอย  1,050.96   ลา้นบาท   โดยมีสัดส่วนเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 27.5 ของสินทรัพยร์วม 
 เงินลงทุนในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายยางมะตอย บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการถือเป็นเงินลงทุนระยะ
ยาว โดยท่ีอาจมีการขายในช่วงสั้นบา้งเม่ือไดก้าํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน อยา่งไรกต็ามบริษทัมีนโยบาย
การถือเงินลงทุนดงักล่าว ในอตัราร้อยละ 20-25 
 
 



 
 

6. โครงการในอนาคต   
บริษทัมีโครงการขยายสายผลิตภณัฑ์เพ่ิมข้ึนในผลิตภณัฑ์เดิม พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด 

ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวกบั อาหาร และเคร่ืองด่ืมอ่ืน ตามวิสัยทศันข์อง บริษทัซ่ึงอาจจะมีการควบ รวมกิจการ
หรือขยายจากฐานธุรกิจของบริษทัเองเพียงอยา่งเดียวกไ็ด ้นอกจากนั้นยงัจะขยายตลาดส่งออกมากข้ึน 

ในปี 2547-2548 บริษทัไดต้ดัสินใจลงทุนท่ีสาํคญั 2 ประการคือการสร้างโรงงานเคร่ืองด่ืมแห่งใหม่
ท่ีอาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ การซ้ือโรงงานบรรจุขวดและแหล่งนํ้ าแร่ ท่ีอาํเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ โรงงานทั้งแห่งจะเป็นฐานในการเติบโตสาํหรับตลาดเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมในอนาคต 

  ในปี 2550  บริษทัได้เซ็นต์สัญญาร่วมลงทุนในธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมกบับริษทั ซันโทร่ี จาก
ประเทศญ่ีปุ่น โดยการร่วมลงทุนในบจ. ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  ในอตัราร้อยละ 50 : 50 โดยมีเป้าหมายจะขยาย
การตลาดทั้งสินคา้ทิปโกแ้ละซนัโทร่ีไปยงัตลาดในประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียนร่วมกนั โดยใชฐ้าน
การผลิตท่ีโรงงานแห่งใหม่ท่ีไดร้ะดบัมาตรฐานสากลท่ีอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นอกจากน้ี  

 บริษทัฯซ้ือหุน้ ในอตัราร้อยละ 100 ของบริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั โดยท่ีทรัพยสิ์นของบริษทั ทิปโก ้ไบ
โอเท็ค ไดแ้ก่ ท่ีดินจาํนวน 6,899 ไร่ 1 งานและ 20.4 ตารางวา โรงงานสกดัสมุนไพร Tissue Laboratory ซ่ึง
จะเป็นฐานในการปลูกสับปะรดเพ่ือป้อนโรงงานเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบในบางช่วง และ
โครงการเก่ียวกบัการใชป้ระโยชนข์อง Tissue Laboratory และโรงงานสกดัสมุนไพรในอนาคต 

  ในปี 2553-2555 ไดมี้การทบทวนวิสัยทศัน์ท่ีเคยวางสาํหรับ 5 ปีขา้งหนา้ใหม่ เน่ืองจากผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ดา้นการเงินของสหรัฐอเมริกาและยโุรป  

  ในปี 2555 จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้นทั้งในแง่ของผลกาํไรทาง
บญัชีและมูลค่าเพ่ิมซ่ึงถือเป็นกาํไรเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้บริษทัของเราเติบโตอยา่งยัง่ยนื มุ่งมัน่ท่ีจะเป็น
ผูน้าํตลาดสินคา้เพ่ือสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ  คงความสด
อร่อย และยงัเป็นผูน้าํเก่ียวกบัสุขภาพให้กบัผูบ้ริโภค ผ่านการส่ือสารช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้ความรู้และ
ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพ 
 



7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ในปี  2537   ผูผ้ลิตสับปะรดกระป๋องในประเทศสหรัฐอเมริกาไดร้้องเรียนต่อกระทรวงพาณิชย ์  

กล่าวหาว่าผูผ้ลิตสับปะรดกระป๋องในประเทศไทยทุกโรงงาน ไดท้าํการขายถูกตํ่ากว่าทุนเป็นการทุ่มตลาด
สหรัฐฯ ทาํให้ผูผ้ลิตไทยไดต่้อสู้คาํกล่าวหาแต่ไม่ประสบผลสําเร็จ ทาํให้สินคา้สับปะรดกระป๋องจาก
ประเทศไทยตอ้งเสียภาษีการทุ่มตลาด(Anti Dumping Duty)  ระหว่าง  24.64%  ถึง   51.16%   และบริษทั
ตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ38.68   ซ่ึงบริษทัตอ้งเสียภาษีอตัราน้ีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2538   เป็นตน้มา   
ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นขอทบทวนภาษีกับกระทรวงพาณิชยส์หรัฐอเมริกา มีการตรวจข้อมูลในเดือน
พฤษภาคม  2539   ตอ้งเสียภาษี 27.85% ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์  2540  เป็นตน้ไป  บริษทัไดย้ืน่ขอทบทวน
ภาษีคร้ังท่ี 2  เม่ือเดือนตุลาคม  2540  และอตัราภาษีลดลงตอ้งเสียภาษีเพียง  5.42%     ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  
2541  เป็นตน้ไป  บริษทัไดย้ืน่ขอทบทวนภาษีคร้ังท่ี 3 เม่ือเดือนตุลาคม  2541   และทราบผลแลว้ในเดือน
ธนัวาคม 2542 อตัราภาษีเท่ากบั 9.87% ตั้งแต่ธนัวาคม 2542 เป็นตน้ไป บริษทัไดย้ืน่ขอทบทวนภาษีคร้ังท่ี 
4 เม่ือเดือนตุลาคม 2542 และทราบผลแลว้ในเดือนธันวาคม 2543 อตัราภาษีเท่ากบั 1.95% ตั้ งแต่เดือน
ธนัวาคม 2543 เป็นตน้ไป บริษทัไดย้ื่นขอทบทวนภาษีคร้ังท่ี 5 เม่ือเดือนตุลาคม 2543  ทราบผลในเดือน
ธนัวาคม 2544 อตัราภาษีเท่ากบั 4.74% ตั้งแต่ธนัวาคม 2544 เป็นตน้ไป และบริษทัไดย้ื่นขอทบทวนภาษี
คร้ังท่ี 6 เม่ือเดือนตุลาคม 2544  ทราบผลแล้วในเดือนธันวาคม 2545 อัตราภาษีเท่ากับ 0.44% ตั้ งแต่
ธันวาคม 2545 เป็นตน้ไป และบริษทัไดย้ื่นขอทบทวนคร้ังท่ี 7 เม่ือเดือนตุลาคม 2545 อตัราภาษีเท่ากบั 
0.12% ตั้งแต่ธันวาคม 2546 เป็นตน้ไป และบริษทัฯไดย้ื่นขอทบทวนคร้ังท่ี 8 เม่ือเดือนตุลาคม 2546 ซ่ึง
อตัราภาษีทราบผลในเดือนสิงหาคม 2547 โดยอตัราภาษีเท่ากบั 0.22% ซ่ึงพร้อมกนัน้ีบริษทัฯไดข้อยืน่ขอ
ลม้เลิกมาตรการภาษีการทุ่มตลาด(Anti Dumping Duty) ท่ีทางสหรัฐอเมริกาใช้กบับริษทัดว้ย (Revoke) 
เน่ืองจากอัตราภาษีของบริษัทฯ ตํ่ากว่า 0.5% ต่อเน่ืองกันสามปี ซ่ึงตามกฏหมายการทุ่มตลาด (Anti 
Dumping Law) ถือว่าไม่มีการทุ่มตลาดจากบริษัทฯนั้ นๆ  และการยื่น  Revoke ดังกล่าวได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากกระทรวงพาณิชยส์หรัฐอเมริกาแลว้โดยประกาศผลในเดือนสิงหาคม 2547 ดงันั้นสินคา้
สับปะรดกระป๋องท่ีส่งออกไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาของบริษทัจึงไม่ตอ้งอยู่ในเง่ือนไขของกฎหมาย
ดงักล่าวตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  อยา่งไรกต็ามกระทรวงพาณิชยส์หรัฐไดก้ารทบทวนเร่ืองการยกเลิกมาตรการ
ภาษี Anti Dumping กบัสินคา้สับปะรดกระป๋องจากประเทศไทยในปี 2551 และไดท้ราบผลการทบทวน
แลว้ โดยท่ีผลของการยกเลิกใหมี้ผลยอ้นหลงัตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2550  

 



8. โครงสร้างเงนิทุน 
8.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 482.58 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

482.58 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้เปล่ียนจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาทเม่ือ
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2546) 

8.2 ผูถื้อหุ้น รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจาํนวนหุ้นท่ีถือและสัดส่วนการถือหุ้น 
ณ 12 มีนาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี  

กลุ่มผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 

นายสิทธิลาภ    ทรัพยส์าคร 60,265,043 12.49 
น.ส. รวมสิน    ทรัพยส์าคร  51,146,798 10.60 
นางเรียม           ทรัพยส์าคร 40,991,054 8.49 
น.ส. ลกัษณา    ทรัพยส์าคร 33,621,968 6.97 
น.ส. ปิยะรัตน ์ ทรัพยส์าคร 30,379,229 6.30 
นางอนุรัตน ์     เทียมทนั 26,966,765 5.59 

นายณภทัร        ทรัพยส์าคร 24,155,203 5.01 
นายสมมารถ     ธูปจินดา 12,500,000 2.59 
นายกฤษนนัทร์  เกวลี 12,000,000 2.49 
นายสมจิตต ์      เศรษฐิน  11,599,846 2.40 

  
8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษทัและบริษทัยอ่ย จะจ่ายเงินปันผล เม่ือมีกาํไรสะสมเป็นผลบวก  อตัราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่
กบัผลประกอบการของบริษทัและโครงการลงทุนในอนาคต โดยกาํหนดว่าไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 3 ของกาํไรสุทธิ
ของเฉพาะกิจการ 
 



9. การจดัการ  
9.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

  ผูอ้ํานวยการ 
สายธุรกิจอาหาร

ผูอ้ํานวยการฝ่ายผลิต
ธุรกิจเคร่ืองดื่ม

ผูอ้ํานวยการ สายพัฒนาธุรกิจ
และสนับสนุนด้านการเงนิ

  ผูจั้ดการอาวุโสฝ่าย
การเงินและวางแผน

คณะกรรมการบริษทั (12)

4 Committees4 Committees4 Committeesคณะอนุกรรมการ (4) 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (3)
2. คณะอนกุรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (3)
3. คณะอนกุรรมการบรรษทัภิบาล (12)
4. คณะอนกุรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ (14)

ผูจั้ดการอาวุโสฝ่าย
บัญชีและควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริหาร (5)

 ผูจั้ดการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
และทรัพยากรบุคคล

 ผูจั้ดการ โรงงานออรา

 ผูจั้ดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารดีมานซัพพลาย

ผูอ้ํานวยการ
ฝ่ายธุรกิจเคร่ืองดื่ม

ผูจั้ดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ

ผูจั้ดการอาวุโส
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผูจั้ดการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผูจั้ดการอาวุโส
โรงงานประจวบฯ

ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการ

คณะกรรมการบริษทั 
 1.  นางอนุรัตน์ เทียมทนั       ประธานกรรมการ  
 2.  นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร  กรรมการ 
 3.  นายสมจิตต ์  เศรษฐิน    กรรมการ 
 4.  นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร            กรรมการ 
 5.  นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร               กรรมการ 
 6.  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร           กรรมการ 
 7.  นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์   กรรมการอิสระ 
 8.  นายชลิต ลิมปนะเวช                        กรรมการอิสระ 
 9.  นายพิชวฒัน์  ชมช่ืน                       กรรมการอิสระ 
10. นายไพศาล  พงษป์ระยรู                  กรรมการอิสระ 
11. นางลออ  เชาวนเมธา                          กรรมการอิสระ 



12. นายเอกพล พงศส์ถาพร  กรรมการผูจ้ดัการ 
13. นายพจิารณ์  สลกัเพชร  เลขานุการ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายพชิวฒัน ์ ชมช่ืน   กรรมการ  
3. นางลออ  เชาวนเมธา    กรรมการ 
4. นางสาววนัทณีย ์   ผั้วผดุง  เลขานุการ 
 
คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
1. นายพชิวฒัน ์ ชมช่ืน   ประธานคณะอนุกรรมการ 
2. นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร  กรรมการ 
3. นายไพศาล  พงษป์ระยรู  กรรมการ 
 
คณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล  
คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะทาํหนา้ท่ีเป็นคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล 
 
คณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ  
1.  นายพรชยั  พลูสุขสมบติั                    ประธานกรรมการ  
2.  นายกฤษฏ์ิ  เศรษฐิน           กรรมการ 
3.  นายณภทัร  ทรัพยส์าคร          กรรมการ   
4.  นายพีรพงษ ์ อาชวพงษส์วสัด์ิ            กรรมการ 
5.  นายธีรพงษ ์ สายสิน             กรรมการ 
6.  นายมิกิโอ  สุดะ                              กรรมการ 
7.  นายพฤทธ์ิ  หาญผดุงกิจ                  กรรมการ 
8.  นายอรรถพล  ทองประเสริฐ       กรรมการ   
9.  นายพิจารณ์   สลกัเพชร              กรรมการ 
10. นางสาวนิธิมา  องัอติชาติ              กรรมการ   
11. นางสาวอาภสัรา  สุจริตวานิช           กรรมการ 
12. นายไพศาล  กอสง่าลกัษณ์               กรรมการ   
13. นายชชัวฎั   รุ้งทอง                           กรรมการ  
14. นางอุดมพร  พนัธ์ุแพทย ์                 กรรมการ 



 
ผู้บริหาร         
1. นายเอกพล พงศส์ถาพร  กรรมการผูจ้ดัการ    
2. นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน                          ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
3.นายณภทัร ทรัพยส์าคร    ผูอ้าํนวยการสายธุรกิจอาหาร  
4. นายพรีพงษ ์อาชวพงษส์วสัด์ิ  ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
5. นายพรชยั พลูสุขสมบติั            ผูอ้าํนวยการสายพฒันาธุรกิจและสนบัสนุนดา้นการเงิน 
  
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1. ดูแลและจดัการให้การดาํเนินการของบริษทัเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และ ขอ้บงัคบัของ

บริษทั  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  และรักษาผลประโยชน์ของบริษทับนพ้ืนฐานของหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และกาํกบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการ 
ให้เป็นตามนโยบาย ท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
สูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

3. จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนั ปิด
บญัชีส้ินปีของบริษทั และจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือมีความจาํเป็น 

4. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส และในการประชุมตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ของ
ทั้ งหมด  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให ้
ประธานของท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง เป็นเสียงช้ีขาด 

5. ให้คาํปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอยา่งกวา้งขวางโดยทัว่กนั และวินิจฉยัดว้ยดุลยพินิจท่ีรอบคอบ เร่ือง
ท่ีเสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั  

6. จดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู ้ถือหุ้น  ในการประชุมสามัญประจําปี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน  และ
คณะกรรมการ-บริษทั ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชี ตรวจสอบใหเ้สร็จส้ินก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

7. แต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ดัการ 
8. มอบอาํนาจดาํเนินการให้กรรมการผูจ้ดัการ ในการดาํเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนมีอาํนาจแต่งตั้ง 

และถอดถอนพนักงานของบริษัท รวมทั้ งกําหนดค่าตอบแทนในการทํางานตามนโยบายของ
คณะกรรมการ รวมทั้งมอบอาํนาจดาํเนินการแก่พนกังาน ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของธุรกิจ  

9. พิจารณาอนุมติังบประมาณในการลงทุน และในการดาํเนินกิจการของบริษทัประจาํปี รวมทั้งดูแลการ
ใชท้รัพยากรของบริษทั 

10. กาํหนดหลกัการและนโยบายค่าตอบแทนการทาํงาน ของผูบ้ริหารระดบัสูง 



11. จดัใหมี้การควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจดัทาํระบบการควบคุมทางการเงิน  การดาํเนินงาน 
และการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเส่ียง 

12. จดัให้มีการรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทั่วไปท่ีสําคญัต่อผูถื้อหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
เพียงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรับรองขอ้มูลท่ีรายงาน 

 
อํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริหาร 
1. กาํหนดแนวทางและกลยทุธ์ในการดาํเนินงานของบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
2. ทบทวนผลการดาํเนินงานเป็นระยะ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว ใหบ้รรลุเป้าหมายธุรกิจ 
3. ประเมินและกลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจาํปี ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

พิจารณา 
4. ใหค้าํปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีความสาํคญั 
5. ทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินตามผงัอาํนาจดาํเนินการในเร่ืองการกูเ้งินระยะส้ันและการเบิก/เปิดบญัชี 
6. ทาํธุรกรรมจดจาํนองกบักรมท่ีดินตามผงัอาํนาจดาํเนินการ 
7. อนุมติังบลงทุนตามผงัอาํนาจดาํเนินการ 
8. เป็นผูแ้ทนของบริษทัและดาํเนินการในนามของบริษทักบับุคคลภายนอก 
 
อํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ 
1. จดัการงานและดาํเนินงานของบริษทั ตามนโยบายและอาํนาจท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 
2. กาํหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในแผนธุรกิจประจาํปี รวมทั้งงบประมาณค่าใชจ่้าย 

และแผนยทุธ์ศาสตร์ระยะยาว ใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
3. บริหารการปฏิบติังานผ่านคณะจดัการ ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผนธุรกิจ โดยสร้างความ 

สามารถการแขง่ขนั และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ 
4. จดัสรรทรัพยากร และสรรหาบุคคลากรท่ีมีศกัยภาพ ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
5. ส่งเสริมและสร้างวฒันธรรมองคก์รใหเ้ขม้แขง็ และสนบัสนุนวิสยัทศัน ์และการเติบโตของธุรกิจ 
6. ติดตามการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด   วดัผลการดาํเนินการและรายงานถึงกิจการท่ีฝ่ายจดัการ

ไดก้ระทาํไปแลว้ต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นระยะและทนัสถานการณ์ 
7. พิจารณากลัน่กรองและนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองเก่ียวกบันโยบายและทิศทาง

ธุรกิจของบริษทั  เร่ืองท่ีหากทาํไปแลว้จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งสาํคญัแก่กิจการของบริษทั และเร่ือง
ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8. จดัทาํรายละเอียดอาํนาจดาํเนินการภายในบริษทั เพ่ือกระจายอาํนาจใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังาน และ
ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตวัโดยไม่เสียการควบคุม เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมติั 



9. ทาํรายงานสถานะการเงิน และงบการเงิน ใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัทุกๆ ไตรมาส 
 
อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทัใหต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพยีงพอและเช่ือถือได ้ 
2. ดูแลใหบ้ริษทัและฝ่ายจดัการดาํเนินการใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี  

ประสิทธิภาพ  หากเห็นสมควรสามารถท่ีจะเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หน้าท่ีของบริษทัเขา้ร่วม
ประชุม และใหข้อ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได ้

3. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อมกาํหนดค่าตอบแทน 
4. ดูแลใหบ้ริษทัและฝ่ายจดัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
6.     จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องมีความเห็นในเร่ืองต่างๆ ตาม
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
อํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
1.     คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีทาํการสรรหา   และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมสําหรับการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ   ตามระเบียบปฏิบติัเร่ืองการคดัเลือกสรรหากรรมการบริษทั    และพิจารณาผลงาน  
คุณสมบติั      และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งและสมควรไดรั้บเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั        เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทั 

2.     คณะอนุกรรมการมีหน้าท่ีเสนออตัราค่าตอบแทนและกาํหนดเง่ือนไขในการว่าจา้ง และอตัราค่าจา้ง
ประธานกรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ  และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัมอบหมาย 

3.    คณะอนุกรรมการมีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั  เก่ียวกบัอตัรา
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทั  และกรรมการบริษทั  ตามระเบียบการพิจารณาผลตอบการ
ทาํงาน   เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในภายหลงั 

4.     คณะอนุกรรมการมีหนา้ท่ีใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผูสื้บทอดตาํแหน่งประธาน 
        กรรมการบริหาร  กรรมการผูจ้ ัดการ   และทบทวนแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง  
ผูบ้ริหาร    และตาํแหน่งท่ีสาํคญัท่ีประธานกรรมการบริหาร   หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ไดจ้ดัเตรียมไว ้
5.     คณะอนุกรรมการ มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบักลยทุธ์ดงัต่อไปน้ี 

5.1 กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 



                5.1.1 พิจารณาและให้ความเห็นต่อขอ้เสนอของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ
ผูจ้ดัการ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั   เก่ียวกบันโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการทาํธุรกิจของบริษทั 

5.1.2 สร้างความมัน่ใจว่าแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูบ้ริหาร และตาํแหน่งท่ี
สาํคญั  มีรายช่ือผูท่ี้อยูใ่นเกณฑท่ี์จะไดรั้บการพิจารณา   และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผนการ
สืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และตาํแหน่งท่ีสําคญั  ไดรั้บการทบทวนอยู่
เสมอโดยประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการ 

5.2 กลยทุธ์ดา้นการประเมินผลและผลประโยชนต์อบแทนสาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
5.2.1 ทบทวนกลยทุธ์ในการใหผ้ลประโยชนต์อบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษทัพือ่รับรอง 
5.2.2 ทบทวนผลประโยชน์ตอบแทนและเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือการจูงใจให้ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของตน  รวมถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย  และอุทิศตน
เพ่ือพฒันาธุรกิจของบริษทัอยา่งเตม็สติปัญญาและความสามารถในการปฏิบติังานทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว  รวมถึงการพิจารณาใหถื้อหุน้ของบริษทัดว้ย 

5.2.3 ให้คาํเสนอแนะแก่ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ถึงหลกัการพิจารณา
เงินเดือน  สวสัดิการค่าตอบแทน  และผลประโยชนต่์างๆ แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

5.2.4 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบันโยบายและรูปแบบของการ
ให้ผลประโยชน์ตอบแทนซ่ึงออกแบบไวส้ําหรับการจูงใจ  และรักษาไวซ่ึ้งพนักงานท่ีมี
ความสามารถ  มีคุณภาพ  และมีศกัยภาพ 

 
อํานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล 
1. กาํหนดนโยบายบรรษทัภิบาลใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ทบทวนนโยบายบรรษทัภิบาลและการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายเป็นระยะ 
3. พิจารณาอนุมติัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษทั 
อํานาจหน้าท่ีคณะอนุกรรมการประเมนิความเส่ียงทางธุรกิจ 
1. หลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีจะทาํลายเสถียรภาพขององคก์รในอนาคต 
2. ปฏิบติัตามทิศทางกลยทุธ์และค่านิยมขององคก์ร 
3. กาํหนดระดบัความรุนแรงของความเส่ียงในทุกกิจกรรม 
4. กาํหนดตวัช้ีวดัความเส่ียงท่ีชดัเจน 
5. ดาํเนินการตรวจสอบอยา่งอิสระหรือจดัทาํระบบการประเมินตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ                
6. หาความสมดุลระหว่างความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงในการตดัสินใจทางธุรกิจกบัค่าใชจ่้ายใน

การควบคุมความเส่ียงนั้น 



7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานแจ้งหรือส่งสัญญาณการเตือนให้ฝ่ายบริหารทราบทันทีท่ีเกิด
สถานการณ์เลวร้าย 

8. เปรียบเทียบตนเองกบับริษทัอ่ืนท่ีมีวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นเลิศ 
 

9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการ 
ขั้นตอนในการพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้งกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ดัการ 
1. คณะกรรมการบริษทักาํหนดคุณสมบติัของกรรมการ  กรรมการอิสระ และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํการกลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
3. คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเลือกผูท่ี้เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
4. คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผูท่ี้เหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
 
คุณสมบัตขิองกรรมการ 
1. เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. เป็นผูมี้วิสยัทศันแ์ละสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี้ 
3. เป็นผูมี้มนุษยส์มัพนัธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกท่ีเหมาะสม 
4. เป็นผูมี้ทกัษะในการส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. เป็นผูมี้แนวคิดทางธุรกิจและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 
6. เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมีประสบการณ์

เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ 
7. เป็นผูมี้ประสบการณ์เคยเป็นกรรมการของบริษทัหรือรัฐวิสาหกิจ 

 
หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคดัเลือกกรรมการ 
1. บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีกาํหนดไว ้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความหลากหลายของความชาํนาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดทิศทางและ

ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั 
 
คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 
1. เป็นผูมี้คุณสมบติัของกรรมการตามท่ีกาํหนดไว ้



2. เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความคิดเห็นโดยใชดุ้ลยพินิจของตนเองอยา่งเป็นอิสระและมี
จริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกั โดยไม่ไดค้าํนึงถึงเฉพาะประโยชน์ของผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือตนเอง  

3. เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 
3.1  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมด ในบริษทั บริษทัในเครือ 

บริษทัร่วม  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (นับรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตาม
กฎหมายหลกัทรัพย)์ 

3.2  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้ งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจาํหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 1 ปี  

3.3  ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งใน
ดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

3.4  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคล
ท่ีอาจมีความขดัแยง้  และไม่ได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่  

3.5   เปิดเผยความสมัพนัธ์ใดๆ ท่ีอาจทาํใหข้าดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษทั 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการผู้จดัการ 
1. มีคุณธรรมและไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. ไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นนกับริหารและจดัการสมยัใหม่โดยอาชีพ 
3. มีทกัษะและมีประสบการณ์ในการทาํงานหลากหลายหนา้ท่ีรวมทั้งธุรกิจต่างประเทศ 
4. มีความเป็นผูน้าํสูง วิสยัทศันก์วา้ง มนุษยส์มัพนัธ์ดี ส่ือสารกระจ่าง และบุคลิกเหมาะสม 
5. สามารถประสานความแตกต่างและความสามารถของพนกังานให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจและสอดคลอ้ง

กบัวฒันธรรมขององคก์ร 
6. มีทกัษะเร่ืองการตลาด การเงินและการบริหารบุคคล   
7. สามารถกาํกบัดูแลและอาํนวยการทาํงานของทั้งองคก์ร 
8. มองโอกาสธุรกิจไดดี้และแกปั้ญหาเป็นเยีย่ม 
 
วธีิปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
1. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงตาํแหน่ง 



2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตาํแหน่งนั้น ให้ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดยถือว่าหุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง 

3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตาํแหน่ง  ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตาํแหน่งนั้น 
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ข้อบังคบัของบริษทัในส่วนเก่ียวข้องกับคณะกรรมการ  
     ขอ้ 16. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นอตัราหน่ึงใน
สาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง
ในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง   
กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
 

ขอ้ 17. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
            (1)   ตาย 
           (2)   ลาออก 

(3)   ขาดคุณสมบติั มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั    
 พ.ศ. 2535 

            (4)   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 20. 
(5)   ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 
 

ขอ้ 18. กรรมการคนใดลาออกจากตาํแหน่ง  ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา
ออกถึงบริษทัฯ      

กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบดว้ยกนักไ็ด ้
 

ข้อ  19. ในกรณี ท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน   นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม  ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน  บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการ
แทนได ้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน ไม่มีการกาํหนดสดัส่วน 
           มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่



ขอ้ 20. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่ง  ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ขอ้ 21. กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่กไ็ด ้
 

9.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น

ระดบัเหมาะสมตามอุตสาหกรรม ผลตอบแทนอยูใ่นระดบัค่าเฉล่ียกลางของตลาด และไดข้ออนุมติัจากผูถื้อ
หุ้นแลว้ กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมตาม
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน กรรมการผูจ้ดัการและพนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของ
แต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ
เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและความชดัเจนในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณานโยบายและหลกัการค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงแลว้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2549 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549  

ในปี 2555 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี  อน่ึงกรรมการแต่
ละท่านไม่ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัยอ่ย 
 
 
          ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ (ต่อปี) 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 
เงินเดือน     บาํเหน็จกรรมการ   รวม 

นางอนุรัตน ์เทียมทนั   ประธานกรรมการ 360,000        -       360,000  
นายเอกพล พงศส์ถาพร  กรรมการผูจ้ดัการ 180,000        -  180,000 
นายพิชวฒัน ์ชมช่ืน  กรรมการอิสระ  200,000        -  200,000 
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์  กรรมการอิสระ  240,000        -  240,000 
นายสมจิตต ์เศรษฐิน  กรรมการ  240,000        -  240,000 
นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร  กรรมการ  240,000                     -               240,000 
นายชลิต  ลิมปนะเวช  กรรการอิสระ  240,000        -  240,000  
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  กรรมการ  240,000        -  240,000 



นายไพศาล พงษป์ระยรู  กรรมการอิสระ  200,000        -  200,000 
นางลออ เชาวนเมธา  กรรมการอิสระ  200,000        -  200,000 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการ  200,000  -   200,000 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร  กรรมการ  200,000  -   200,000 
                    2,740,000              -                  2,740,000  

 
ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ 
                  เบ้ียประชุม 

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์  ประธานกรรมการ  180,000  
นายพิชวฒัน ์ชมช่ืน  กรรมการ   90,000 
นางลออ เชาวนเมธา  กรรมการ                                        90,000 
 
 ค่าตอบแทนอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
                                                                                                               เงินเดือนปีละ 
นายพิชวฒัน ์ชมช่ืน  ประธานกรรมการ     50,000  
นายไพศาล  พงษป์ระยรู  กรรมการ   30,000    
นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร  กรรมการ   30,000 
 
 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ต่อปี) 
 -    กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร รวม 9 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนรวมกนัเท่ากบั 27,843,768   บาท 
              ค่าตอบแทนอ่ืน 

- กรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม 9 รายได้รับเงินทุนสํารองเล้ียงชีพส่วนท่ีจ่ายโดยบริษทั
รวมกนั 1,090,855  บาท 

- กรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม 3 ราย มีรถยนต์ประจาํตาํแหน่ง และผูบ้ริหาร 6 รายไดรั้บ
เงินช่วยเหลือค่ารถยนตร์วมกนัเท่ากบั 1,245,540  บาท 
 

9.4 การกํากับดูแลกิจการ 
 

บริษทัไดน้าํหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย   ซ่ึงเป็นการนําขอ้พึงปฏิบัติจากหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ้ มากาํหนดเป็นแนว
ปฏิบติัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและขอ้พึงปฏิบติัในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ท่ีไดป้ฏิบติัมาระหว่างปี 2545-



2549  มาปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมในปี 2550  เพ่ือให้เทียบเคียงกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทาง
ของ OECD  (The Organization for Economic Co-operation and Development)   ทั้งน้ีในปี 2553 บริษทั ได้
ปรับปรุงคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ิมเติมอีกคร้ัง   โดยไดว้างโครงสร้างของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและวดัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และได้กาํหนด
แนวทางในการดาํเนินธุรกิจรวมถึงขอ้พึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจนในเล่มเดียวกนั  
เพ่ือให้มีความทันสมยั เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฏระเบียบและ
มาตรฐานต่างๆ  ท่ี เปล่ียนไป   นอกจากน้ี  บริษัทยงัได้จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับคู่มือน้ีในทุกสถาน
ประกอบการของบริษทัในกลุ่มธุรกิจอาหาร เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ใจถึงการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
และจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนผลกัดนัให้เกิด
วฒันธรรมในการกาํกบัดูแลอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นรากฐานในการเติบโตอยา่งยัง่ยนืและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถอยา่งสูงพร้อมทั้งมีการพฒันา
ตนเองตามหลกัสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการไดมี้
ส่วนร่วมในการกําหนด และให้ความเห็นชอบในเร่ืองวิสัยทัศน์  กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและ
งบประมาณของบริษัท  ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความ
รับผิดชอบตามหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบั
ฝ่ายจดัการ รวมทั้งไดมี้การทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสม ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพ้ืนฐานของหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้จัดตั้ ง
คณะอนุกรรมการข้ึน 4 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน  คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ 
ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีรับผิดชอบตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงไดมี้การกาํหนดบทบาทและภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจดัการและ
คณะกรรมการกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
 ผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ประจาํปี 2555 โดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ บริษทัได้
คะแนนรวม 92% อยูใ่นระดบั“ดเีลิศ” เป็นปีท่ีหา้ติดต่อกนั ซ่ึงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัใน SET 50 
INDEX ท่ี  88%  โดยมีรายละเอียดคะแนน ดงัน้ี 
      2555   2554 

สิทธิของผูถื้อหุน้           97%     95% 
 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม 92%     92% 
 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   92%     91% 



 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  92%     94% 
 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 86%     86% 
 
บรรษทัภบิาล 
 ในปี 2555 บริษทัได้ทบทวนวิสัยทศัน์ เป้าหมายในการทาํงาน ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนการ
ดาํเนินการเร่งด่วนต่างๆ  เพ่ือใหเ้หมาะกบัสภาพการทาํธุรกิจในปัจจุบนัและในอนาคต วิสยัทศัน์ใหม่น้ีใชใ้น
ช่วงเวลาระหว่างปี 2554-2558   โดยเนน้ความไว้วางใจในดา้นคุณภาพและนวัตกรรมเป็นหลกั  และเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทเน้นการบริหารตามมุมมอง  4  ด้าน คือ ด้านการเงิน 
(Financial) ดา้นลูกคา้ (Customer) ดา้นการจดัการภายในองคก์ร (Internal Process) และดา้นการเติบโตของ
บุคลากร (Learning and Growth)  นอกจากน้ีบริษัทยงันําองค์ประกอบท่ีทําให้สําเร็จ (Critical Success 
Factors)  และจุดเด่น (Excellence) ของบริษทัมาปรับใชก้บัการดาํเนินงานของบริษทั หรือพูดอีกนยัหน่ึงว่า 
เป้าหมายของทุกหน่วยในองคก์ร เช่น เป้าหมายของแต่ละบุคคล แผนก ฝ่าย และสายธุรกิจ ถูกเช่ือมโยงเขา้
ดว้ยกนั   เพ่ือเสริมและผลกัดนัไปสู่เป้าหมายใหญ่และวิสัยทศัน์ขององคก์ร  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้าํหนด
นโยบายต่างๆ  เช่น นโยบายคุณภาพซ่ึงเนน้เร่ืองการสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ โดยใชปั้จจยัดา้นบุคลากร 
กระบวนการทาํงาน  ความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม เขา้มาผลกัดนัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างและ
สนบัสนุนใหเ้กิดจิตวิญญาณในการปฏิบติังานใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อสังคมและประเทศชาติ  คณะกรรมการ
บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการบริษทัทั้งคณะ และไดก้าํหนด
นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีและ 
Website ของบริษทั  และยงัผลกัดนัให้เกิดการพฒันาในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีความชดัเจนเป็น
รูปธรรมยิ่งข้ึน  ดว้ยการปลูกฝังให้เกิดจิตสาํนึกในองคก์รเพ่ือใหพ้นกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจและถือปฏิบติัตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี    

ในปี 2550 คณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลไดอ้นุมติัให้ยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ
บริษทัจดทะเบียนปี 2549  ซ่ึงหลกัการปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 
     การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัในปี 2555 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน (อีก 2 ท่าน ตอ้งปฏิบติั
หนา้ท่ีในต่างประเทศ)  ซ่ึงรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และประธานอนุกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน  โดยบริษทัไดก้าํหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายตั้งแต่การ
เรียกประชุม การจดัส่งเอกสาร และแจง้วาระการประชุม และยงัให้สารสนเทศท่ีเพียงพอแก่ผูถื้อหุ้นในเวลา
ท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาก่อนการประชุม รวมทั้งเสนอทางเลือกให้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน (ดูรายเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองความเท่า



เทียมกนัของผูถื้อหุ้น) ปี 2555 บริษทัใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
เพ่ือให้ทราบจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมและการนับคะแนนลงมติแต่ละวาระได้รวดเร็วยิ่งข้ึน และในการ
ลงคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชุมได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บตัร
ลงคะแนนก่อนการประชุมในการนับคะแนนยงักาํหนดให้มีตวัแทนจากกรรมการอิสระและผูส้อบบญัชี
ภายนอกเป็นพยานในการนบัคะแนนร่วมกบัพนกังานของบริษทั และยงัมีการบนัทึกภาพพร้อมเสียงในการ
ประชุมเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและตรวจสอบได ้นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนัใน
การตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้ งเปิดเผยรายงานการ
ประชุมดงักล่าวไวใ้น Website ของบริษทั อยา่งไรกต็ามสาํหรับเร่ืองการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการ
เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และให้เวลาแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมาก
พอสมควร โดยเร่ิมปฏิบติัตั้งแต่ปี 2551 ซ่ึงไดล้งไวใ้น Website ของบริษทั 
           บริษทัไดรั้บการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2555  โดย                         
ผลการประเมินอยูใ่นช่วงคะแนน 95.25  คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” คะแนน
เฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมเท่ากบั 89.43 คะแนน  
 
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
          บริษทั ตระหนกัถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และมี
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณา  บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมแก่ผูถื้อหุ้นพร้อมทั้ งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆรวมทั้งเอกสารท่ีตอ้งใชแ้สดงตวัเพ่ือเขา้ประชุม หนงัสือมอบฉนัทะและ
รายละเอียดวิธีการมอบฉนัทะ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 14 วนั  นอกจากน้ีตั้งแต่การประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2549  เป็นต้นมา บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรับทราบขอ้มูลโดยเร็ว โดยได้
เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้น Website ก่อนการจดัส่งเอกสาร   และตั้งแต่ปี 
2552 ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลใน Website ก่อนการประชุม 30 วนั   นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้าํหนดเวลาการประชุม
และสถานท่ีจดัประชุมท่ีเหมาะสมเพ่ืออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น    ในการดาํเนินการปฏิบติัจริงใน
วนัประชุมผูถื้อหุ้น ไดเ้ปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่โมง และยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
แสดงความคิดเห็นและซักถามไดโ้ดยอิสระ การลงคะแนนเสียงลงตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนด ไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า มีการแจง้วิธีการลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อน
ลงคะแนน เปิดใหมี้การช้ีแจงและอภิปรายในท่ีประชุมก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายสามารถ
ลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกนัยกเวน้ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียให้งดออกเสียง ดงักรณีเช่นวาระพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งงดออกเสียง    ตั้งแต่ปี 2551 ไดเ้ผยแพร่วตัถุประสงคแ์ละ
หลกัเกณฑใ์ห้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยไดมี้โอกาสเสนอวาระการการประชุมและช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
เป็นกรรมการผ่านทาง  Website ของบริษทั  สาํหรับปี 2555 บริษทัมีการประชุมผูถื้อหุน้  1 คร้ัง  โดยท่ีวาระ
การประชุมในแต่วาระมีเน้ือหาเร่ืองรายละเอียดทัว่ไป เหตุผลและผลกระทบเพ่ิมเติมและความเห็นของคณะ



กรรมการฯ  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีความเขา้ใจในเน้ือหาในแต่ละวาระและสามารถวิเคราะห์ตดัสินใจไดช้ดัเจน
มากข้ึน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้และบริษทัยงัไดเ้พ่ิมทางเลือกให้กบัผูถื้อหุ้นนอกจากมอบ
ฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและลงความเห็นแทนแลว้  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดย้งัสามารถมอบ
อาํนาจให้กรรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงแทน   ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ทุกคร้ัง กรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งมาก กรรมการทุกท่านมีเป้าหมายท่ีจะเขา้ประชุมร่วมกนั
ทุกคร้ัง นอกจากมีเหตุจาํเป็นจริงๆ นอกจากน้ีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัยงัเขา้ร่วมประชุมเป็นประจาํ และ
สมํ่าเสมออีกดว้ย   
 รายงานการประชุมมีรายละเอียดสาระสําคญัครบถว้น เช่น กรรมการท่ีเขา้ประชุม คาํช้ีแจงของ
ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ซักถาม และแสดงความเห็นของผูถื้อหุ้น วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 
จาํนวนคะแนนแยกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีรายงาน
การประชุมดงักล่าวยงัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั มีการเผยแพร่ผ่าน Website ของบริษทั เพื่อให้
ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจดูความถูกตอ้งของมติ และเร่ืองท่ีอภิปรายหรือช้ีแจงในท่ีประชุมและให้คาํแนะนาํ
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีควรบนัทึกเพ่ิมเติมหรือแกไ้ขไดก่้อนท่ีบริษทัจะนาํรายงานการประชุมดงักล่าวเสนอ
เพ่ือรับรองในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป  
    บตัรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ มีระบบการจดัเก็บท่ีดี สามารถตรวจสอบและ
อา้งอิงได ้ 
                บริษทัไดแ้จง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในวนัถดัไปโดยมติ
ดงักล่าวระบุผลของมติว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถว้นให้ผูถื้อหุ้นท่ี
ไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดท้ราบมติผลการประชุมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 สาํหรับสิทธิในส่วนแบ่งกาํไร บริษทัมีกลไกท่ีทาํให้ผูถื้อหุ้นมีความมัน่ใจว่าจะไดรั้บผลตอบแทน
อยา่งครบถว้น โดยบริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีชดัเจน ไม่มีลกัษณะการถือหุน้ไขวก้นั แต่มีการถือหุ้นใน
ลกัษณะท่ีมี      ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน)) ในรูปของเงิน
ลงทุนในหุน้สามญั ในสัดส่วนเงินลงทุนในอตัราร้อยละ 24.33 สาํหรับมาตรการในการอนุมติัการทาํรายการ
เก่ียวโยงกนั ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณา
อนุมติั โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย    จะงดออกเสียงในการอนุมติัรายการดงักล่าว นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีอาํนาจหน้าท่ีในการดูแลไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และให้มีมาตรการดูแล
ขอ้มูลภายในเพ่ือป้องกนัการนาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพ่ิมเติม กาํหนดใหต้อ้งรายงานให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษทัทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร  
โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 2547 จากเดิมท่ีตอ้งรายงานดว้ยตวัเอง นอกเหนือจากไดก้าํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร
เปิดเผยการถือหุน้ของบริษทัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 
 



บทบาทผู้มส่ีวนได้เสีย   
บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้ งภายในและภายนอก โดยไดมี้การกาํหนด       

“จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” ซ่ึงไดแ้ก่การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมี                   
ความรับผิดชอบ  การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู ้ท่ี เก่ียวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนกังาน และข้อพงึปฏบัิติของบุคคล 3 
กลุ่มหลักท่ีมี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีส่วนได้เสียในบริษัทได้แก่  ฝ่ ายจัดการ  (หมายถึง 
คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีระดบับงัคบับญัชา) พนักงาน และผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ โดยเฉพาะขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการมีการระบุเป็นรายละเอียดขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 7 กลุ่มไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้หรือผูบ้ริโภค คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี คู่แข่งทางการ
คา้ ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน โดยท่ีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจและขอ้พึง
ปฏิบัติดังกล่าวอยู่บนรากฐานของอุดมการณ์ในเร่ืองคุณภาพและคุณธรรม  นอกจากน้ียงัเน้นเร่ือง
กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือไม่ให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่แทรกแซง การตดัสินใจใดๆของนักบริหารท่ี
บริหารงานโดยสุจริตและบนพ้ืนฐานของความเป็นมืออาชีพ  นอกจากน้ีบริษทัยงัตะหนกัดีว่า เป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน จึงกาํหนดเป็นนโยบายในการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม มีการกาํหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมให้เป็นไปตามนโยบาย 
(โปรดอ่านนโยบายเร่ืองความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมบน Website ของบริษทั) ซ่ึงกิจกรรมใน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและการช่วยเหลือชุมชนดงัตวัอยา่งเช่น การรับโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่กลโ้รงงาน หรือโรงเรียน
อ่ืนตามความเหมาะสม เป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จัดอุปกรณ์
การศึกษา หรือพฒันาโรงเรียนโดยวิธีการอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม การสนับสนุนเงินหรือผลิตภณัฑ์สําหรับ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วดั องค์กรอ่ืนๆ  และชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงรักษา
ส่ิงแวดลอ้มในบริเวณโรงงานไม่ใหมี้หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มชุมชนโดยรอบและอ่ืนๆอีก 

   

รายงานการดาํเนินธุรกิจอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 
   บริษทั ดาํเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และดว้ยความตระหนกัดี
ว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน จึงมุ่งมัน่ในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยทาํหน้าท่ี
เป็นพลเมืองดีท่ีอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และได้ปลูกฝังแนวความคิดดงักล่าวให้กบั
พนกังานทุกระดบัชั้นในทุกบริษทั ซ่ึงไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ี
ระดบับงัคบับญัชา พนกังาน และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ให้ถือปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ตลอดจน
จดัทาํเอกสารนโยบายและหลกัการดา้นความรับผิดชอบของบริษทั เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติัในทุกกรณีอยา่งสมํ่าเสมอและจริงจงั จนกล่าวไดว้่า   การดาํเนินธุรกิจและการปฏิบติังานอยา่งมี



ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมนั้นเป็นหลกัประจาํใจของผูมี้ส่วนได้เสียทุกคนในกลุ่มธุรกิจ
อาหารทิปโกต้ามนโยบาย “ทิปโก้ พฒันาธุรกิจควบคู่กับส่ิงแวดล้อมและสังคม” 
 นอกจากน้ี เพ่ือให้การบริหารงานและการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทัเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว  บริษทั จึงไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
และสังคม  ซ่ึงประกอบดว้ยตัวแทนฝ่ายบริหารด้านการสนับสนุนและส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
หัวหนา้คณะทาํงาน  คณะทาํงานและเลขานุการ ประจาํโรงงานแต่ละแห่งและสาํนกังานใหญ่ โดยกาํหนด
หน้าท่ีและความรับผดิชอบ ดงันี ้
1. นาํเสนอเพื่อพิจารณาให้การสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสังคมสําหรับหน่วยงาน

ราชการ     
และ ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีสังกดั 

2. ประสานงานและดาํเนินกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 
3. ดูแล สอดส่อง และนาํเสนอกิจกรรมเพ่ือให้การจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนด กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. เป็นศูนยก์ลางการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคม

ผา่น ส่ือทอ้งถ่ิน 
5. จดัทาํแผนกิจกรรมประจาํปี และเสนองบประมาณดาํเนินการสําหรับโครงการสนับสนุนด้าน

ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 
6. ดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมของบริษทั

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ทั้งน้ี ให้คณะทาํงานเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีการจดัประชุมเพ่ือการวางแผน ดาํเนินกิจกรรม 
ติดตามงาน และรายงานผลการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสังคมให้ฝ่ายบริหารทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 
ในปี 2555 คณะทาํงานทุกโรงงานและสํานักงานใหญ่ ไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มและ
สังคมอย่างอย่างต่อเน่ือง และเน้นการให้พนักงานมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่างๆ  ซ่ึงจากการดาํเนินงานของ
คณะทาํงานดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โรงงานทุกแห่งและสาํนกังานใหญ่สามารถปฏิบติัตามหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยมีตวัช้ีวดัจากผลการสาํรวจความ
พึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน ตลอดจนการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของชุมชนและหน่วยงาน
ราชการทอ้งถ่ินในการทาํกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสงัคมร่วมกบับริษทัและพนกังาน รวมถึงการสนบัสนุน
จากส่ือทอ้งถ่ินในการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัไปสู่สาธารณชนอยา่งสมํ่าเสมอ 
                 ในปี 2555 โรงงานประจวบไดรั้บรางวลั CSR-DIW Continuous Award 2555 ไดรั้บรางวลัต่อเน่ือง

เป็นปีท่ี 3  ในฐานะผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง ยัง่ยนื และพร้อม

เขา้สู่มาตรฐานสากล เทียบชั้น ISO 26000 ก้าวสู่  Sustainable Development จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 



กระทรวงอุตสาหกรรม และไดรั้บรางวลัในการส่งเสริมดา้นความรับผิดชอบสังคม (CSR)  เพื่อรองรับการเขา้

สู่ประชาคมอาเซียน จากกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของชุมชน Community Satisfaction Level 
(CSL)   ซ่ึงบริษทัดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองนั้น ผลการสํารวจในปี 2555 ไดรั้บความพึงพอใจโดยเฉล่ีย 4.13 
คะแนน จากเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้4.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00  โรงงานประจวบคีรีขนัธ์ ได้ 4.49 
คะแนน  สูงกว่าผลการสํารวจในปีก่อนท่ีได ้4.44 คะแนน  โรงงานเชียงใหม่ได ้3.92 คะแนน ตํ่ากว่าปีก่อนท่ี
ได ้4.50 คะแนน และโรงงาน   วงันอ้ยได ้ 3.97 คะแนน ทั้งน้ีบริษทัไดม้อบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ของชุมชนไปดาํเนินการปรับปรุงและแกไ้ขต่อไป 

สําหรับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ สามารถติดต่อส่ือสารได้โดยตรงกับคณะกรรมการหากมี
ประเด็นเก่ียวกบั    ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่องหรือการทาํผิด
กฎหมายและผิดจรรยาบรรณ   ตามท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ และ E-mail address ของกรรมการทุกท่านตามท่ี
ปรากฏไวใ้น Website ของบริษทั   

และเพ่ือให้การรับรู้และตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง             
บริษทัไดน้าํไปกาํหนดเป็นกรอบใหญ่ในการดาํเนินธุรกิจ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของวิสัยทศัน์ของบริษทั                       
ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 

“ทิปโกเ้ป็นบริษทัอาหารในอาเซียน   ท่ีไดรั้บความไว้วางใจในดา้นคุณภาพและนวตักรรม” 
ในปี 2546 ต่อเน่ืองถึงปี 2550  บริษัทได้จัดทําโครงการ “วฒันธรรมนําองค์กร” โดยเน้นถึง

ความสัมพนัธ์ของวิสัยทศัน์และค่านิยมร่วมของบริษทัเพ่ือผลกัดนัให้เกิดการเติบโตอย่างย ัง่ยืน และยงัคง
สานต่อในการดาํเนินการตามวิสัยทัศน์ใหม่ระหว่างปี 2551-2555    โดยค่านิยมร่วม (Core Value) ท่ี
พนกังานระดบัฝ่ายจดัการไดร่้วมกนักาํหนด       5 ขอ้ ตามตวัยอ่ว่า TIPCO มีความหมายดงัน้ี  

T มาจากคาํวา่ Teamwork (รวมพลงั)  
I  มาจากคาํวา่ Innovation (สร้างส่ิงใหม่)  
P มาจากคาํวา่ Pursuit for excellence (ใจมุ่งมัน่) 
C มาจากคาํวา่ Commitment to Customer (สร้างส่ิงพอใจ) และ 
O มาจากคาํวา่ Openness to learn and communication (ใฝ่รู้แบ่งปัน)  

ในเร่ืองค่านิยมร่วม ไดก้ล่าวถึงการมอบส่ิงพอใจใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงลูกคา้ทั้งภายในและภายนอก
ของทุกหน่วยงานของบริษทั โดยให้ทุกหน่วยงานของบริษทัตระหนกัถึงจิตและวิญญาณในการให้บริการ
และเสนอสินค้าท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคและผูใ้ช้บริการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ี
ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ซ่ึงในปี 2555 ผลคะแนนจากการส่งแบบประเมินความพึง



พอใจจากลูกคา้กลุ่มต่างๆ (Customer Satisfaction Index) ได้รับการตอบรับในระดบัพอใช้ถึงดีมาก โดย
เฉล่ียอยูท่ี่ 97.1% ตํ่ากวา่ปีก่อนท่ี 98.2% แต่ดีกวา่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้95.0% 

บริษทั ยงัไดต้ระหนักถึงความสําคญัของพนักงานซ่ึงเป็นกลไกสําคญัในการผลกัดนัให้เกิดการ
เติบโต            อยา่งต่อเน่ือง บริษทัไดมี้การจดัทาํการสํารวจความคิดเห็นของพนกังาน Employee Opinion 
Survey (EOS) ท่ีมีต่อองคก์รในเร่ืองภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง สวสัดิการ การบริหารงานและการกาํกบัดูแลกิจการ
ท่ีดี   ในปี 2555 ผลสาํรวจได4้.17 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00  ตํ่ากว่าปีก่อนท่ีได ้4.19 คะแนน  และตํ่ากว่า
เป้าหมายซ่ึงกาํหนดไวท่ี้ 4.30 คะแนน โดยส่วนท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด คือการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 
รองลงมาคือความเช่ือมั่นในองค์กร ฝ่ายบริหารและผลิตภัณฑ์  ส่วนท่ีไดค้ะแนนตํ่าสุด คือการมุ่งเน้น
เป้าหมายในการทาํงานและการจ่ายผลตอบแทนแบบผนัแปร ซ่ึงฝ่ายจดัการรับไปปรับปรุงเร่ืองการมุ่งเน้น
เป้าหมายในการทาํงานและการจ่ายผลตอบแทนแบบผนัแปรต่อไป  นอกจากน้ีในดา้นการพฒันาทรัพยากร
บุคคล บริษทัไดมี้การทบทวนและกาํหนดศกัยภาพและความสามารถท่ีจาํเป็นสาํหรับพนกังาน ทั้งในส่วน 
Core Competency และ Managerial Competency ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ โดยได้มีการประเมิน
ความสามารถของพนักงานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไป แบบ 360 องศา และนาํผลการประเมินมาจดัทาํแผน
และกิจกรรมพฒันาส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนของพนักงานรายบุคคล (Employee Development Plan-EDP)  ได้
อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการจดัโครงการพฒันาความสามารถสําหรับผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ย  นอกจากน้ี
พนักงานในระดบัอ่ืนๆ แต่ละหน่วยงานไดมี้การประเมินและกาํหนดแผนการพฒันาเป็นรายบุคคลโดยมี
ตวัช้ีวดัคือ Core Competency Index (CCI) เพ่ือพฒันาศกัยภาพของพนกังานและสะทอ้นให้เห็นถึงเส้นทาง
ในการเจริญกา้วหน้าในบริษทั (Career Path) ให้พนกังานท่ีมีศกัยภาพไดเ้รียนรู้และพฒันาให้ครบทุกดา้น 
เพ่ือรองรับวิสยัทศันใ์หม่ของบริษทั  

นอกจากน้ีบริษทัยงัได้ส่งแบบสํารวจความพึงพอใจของคู่คา้ (Supplier) ได้ระดบัความพึงพอใจ
เฉล่ีย 4.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน สูงกว่าปีก่อนท่ีได ้4.57 คะแนน โดยบริษทัไดน้าํความ
คิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงโดยกาํหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบและระยะเวลาในการดาํเนินการท่ีแน่นอน พร้อมกบั
มีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้เป็นบริษทัท่ีมีการกาํกบัดูแลท่ีดีและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่ง
เท่าเทียมกนั 

(หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดงัน้ี 5 หมายถึง ดีมาก  4 หมายถึงดี  3 หมายถึงพอใช ้1 และ 2                   
หมายถึง ตอ้งปรับปรุง) 

 
  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
     นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 

  เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี  สร้าง           
ความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย ์เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอยา่งย ัง่ยนื และ



เพ่ิม      ความเช่ือมัน่ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบายให้ดาํเนินการตาม
บรรษทัภิบาล ดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง                          
มีประสิทธิภาพ 

2. จดัใหมี้ระบบการควบคุม และการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจอยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. ใหน้โยบายและทบทวนแผนยทุธศาสตร์/แผนธุรกิจกบัฝ่ายบริหาร 
4. ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 
5. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
6. ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม  สามารถตรวจสอบได ้
7. เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะเร่ืองผลประกอบการและงบการเงิน 
8. จดัใหมี้คู่มือจรรยาบรรณของบริษทั เพ่ือใหก้รรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกคนถือปฏิบติั                                       
9. ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม และฝ่ายบริหารไดน้าํนโยบายดงักล่าวไป

ใชป้ฏิบติัพร้อมทั้งส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รเขา้ใจและปฏิบติัอยา่งทัว่ถึง ดงัตวัอยา่งเช่น  
ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง จากเดิมระยะเวลาในการทบทวนเร่ืองการบริหารความเส่ียงจะทาํทุก 

6 เดือนปรับเปล่ียนเป็นให้ มีระบบเตือนภยั และทบทวนเป็นประจาํถึงขนาดของความรุนแรงว่ามีการ
เปล่ียนแปลงมากข้ึนหรือน้อยลง รวมทั้งมาตรการท่ีใช้ในการแกไ้ขและป้องกนัว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 
ระยะเวลาและความถ่ีในการทบทวนข้ึนอยูก่บัลกัษณะของรายการควรทาํบ่อยแค่ไหน ซ่ึงไดน้าํไปปฏิบติั
ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีการกาํหนดสญัญาณเตือนภยัท่ีชดัเจนข้ึน ระบุความรุนแรงเป็นระดบัพร้อมใชสี้ประกอบ 
เช่นสีแดง แปลว่า รุนแรงมาก เป็นตน้ซ่ึงนอกจากระบุระดบัความรุนแรงแลว้ ยงัประเมินถึงโอกาสท่ีจะเกิด
และผลกระทบท่ีจะไดรั้บ และปลูกฝังใหเ้กิดการบริหารความเส่ียงในทุกระดบัของการปฏิบติังาน โดยมีการ
ประชุมย่อยทุกวนัในระดบัหน่วยงาน ประชุมทุกเดือนในระดบัฝ่าย และระดบัจดัการ และประชุมทุก 6 
เดือน ในระดับคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ   พร้อมกันน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ
กาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบการควบคุมภายในตรวจสอบการบริหารความเส่ียงว่าสามารถปฏิบติัไดจ้ริงหรือไม่  
มีความคืบหน้าในการแกไ้ขในแต่ละประเด็นอย่างไรบา้ง  ซ่ึงมีการพิจารณาทุกไตรมาส  ถา้มีส่ิงใดท่ีตอ้ง
ปรับปรุงคณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 

ในเร่ืองเลขานุการบริษัท ไดก้าํหนดบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองและมีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมทั้งมี
ความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายต่างๆ รวมถึงหลกัเกณฑ์ ขอ้กาํหนด และหลกัปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นอยา่งดี ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้ง
และส่งอบรมหลกัสูตรเลขานุการบริษทัแลว้ในปี 2547 

ในเร่ืองการเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้เผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไวใ้น Website ของบริษทัก่อนจดัส่งเอกสาร และก่อนการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 
30 วนั โดยเร่ิมปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551 วนัท่ี 24 เมษายน 2551 เป็นตน้ไป 



 ในเร่ืองให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีโอกาสเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ  ในปี 2549 บริษทัได้
เร่ิมให้       ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการอิสระโดยส่งหนังสือถึงผูจ้ ัดการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้แจ้งถึงผูถื้อหุ้นของบริษัท ใน Website ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยไดมี้โอกาสเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เขา้สมคัรเพ่ือพิจารณาเป็น
กรรมการอิสระแทนกรรมการท่ีออกตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษทั เพื่อให้ทนัการคดัเลือก
กรรมการแทนกรรมการอิสระท่ีออกตามวาระ และตั้งแต่ปี 2551 เสนอผา่น Website ของบริษทัไดโ้ดยตรง  

ในเร่ืองควรมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสารกับคณะกรรมการ ในกรณีท่ีผูมี้ส่วน
ได้เสียมีประเด็นท่ีเป็นห่วงเก่ียวข้องกับความถูกต้องของรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายในท่ี
บกพร่อง หรือการทาํผดิกฎหมายและผดิจรรยาบรรณ ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ
ไดโ้ดยตรงตาม ช่ือ ตาํแหน่ง ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัทแ์ละท่ีอยู่ทางอีเมล ์ของกรรมการทุกท่านตามรายละเอียด
ใน Website ของบริษทั 

ในเร่ืองควรกําหนดนโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน ซ่ึงไดป้ฏิบติัแลว้ในปี 
2549 
ในเร่ืองให้จัดทํารายงานความเห็นจากการทําหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยให้รายงานประจําปี  

ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่รายงานประจาํปี 2548  
ในเร่ืองประธานกรรมการ  กําหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน

คณะกรรมการชุดยอ่ยตั้งแต่ปี 2546   และประธานกรรมการไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารเร่ิมในปี 
2550  

ในเร่ืองจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการ ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้มีการประชุม
กรรมการบริษทัทุกเดือน บริษทัจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน โดย
ไดเ้ร่ิมจดัทาํตั้งแต่ปี 2550  และปรับปรุงการรายงานใหม่ในปี 2552 

ในเร่ืองหลักการและนโยบาย ค่าตอบแทนของกรรมการผู้ จัดการและผู้ บ ริหารระดับสูง 
คณะอนุกรรมการ  สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดร่้างหลกัการและนโยบายให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาและนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัแลว้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2549 

ในเร่ืองแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ ใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเป็นประจาํถึงแผนสืบ
ทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง  จดัทาํและรายงานโครงการสําหรับพฒันาผูบ้ริหาร
เป็นประจาํทุกปีโดยไดเ้ร่ิมทาํตั้งแต่ปี 2548 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2551 มีการประเมินตนเองเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหวัขอ้จาํนวน 82 ขอ้ยอ่ย ในแบบฟอร์มของศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สิงหาคม 2550 โดยคณะกรรมการมีการประเมินล่วงหนา้ก่อน
การประชุม และมติจากท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัโดยขอ้ท่ีกรรมการ
เห็นวา่ยงัไม่ไดป้ฏิบติัหรือไม่แน่ใจในความสมบูรณ์ของการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 



ในเร่ืองเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
โดยท่ีประชุมให้เร่ิมปฏิบติัในปี 2551 บริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยทราบถึงการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม พร้อมหลกัเกณฑผ์า่น  Website ของบริษทั เพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

 ในเร่ืองประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ยงัไม่ไดป้ฏิบติัดว้ยความไม่พร้อมของผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ี
จะปรับปรุงและกรรมการอิสระไม่ประสงคท่ี์จะรับตาํแหน่ง 

 ในเร่ืองคณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการชัดเจน ยงัไม่ไดก้าํหนดวาระท่ี
กรรมการจะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดน้านท่ีสุด  เน่ืองจากเกรงว่าจะหาผูท่ี้เหมาะสมมาเป็นกรรมการไม่ได ้
ถึงแมข้ณะน้ี IOD ไดจ้ดัทาํทาํเนียบของ Chartered director ข้ึน แต่มีผูผ้า่นเกณฑน์อ้ยมาก  

 ในเร่ืองคณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดย่อยชัดเจน ยงัไม่ไดป้ฏิบติั 
เหตุผลเดียวกนักบักาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 ในเร่ืองคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ  มีนโยบายกาํหนดให้กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 3 บริษทั  แต่ไม่ไดก้าํหนดการเป็นกรรมการในบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน 

 มีมาตรการชดเชยในกรณีท่ีผู้มีส่วนได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ของผู้มีส่วนได้เสีย ไดร้ะบุไวใ้นจรรยาบรรณ  ถา้บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฏหมายแลว้ไปละเมิดสิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย  ตอ้งใหศ้าลพิจารณาวา่บริษทัไดส้ร้างความเสียหายจริง 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความจําเป็นโดยไม่มีฝ่ายจัดการ  เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่าง  ๆเก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจและแจ้งกรรมการผู้จัดการทราบผลการประชุมด้วย มีการ
ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ซ่ึงไดเ้ร่ิมปฏิบติัใหม่ตั้งแต่ปี 2552  เป็นตน้มา 
 นอกจากน้ีเพ่ือใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงานอยูเ่สมอ ไดว้างรากฐาน
ในเร่ืองนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การอบรมเร่ิมแรกเม่ือ
รับเขา้ทาํงาน (Orientation) และยงัมีการทบทวนในเร่ืองดงักล่าวอย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง และนอกจากน้ียงั
กาํหนดเป็นคาํถาม และ           ให้เสนอความคิดเห็นในแบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานประจาํปี 
(Employee Opinion Survey)  เช่น  “ท่านเห็นดว้ยกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ ปฏิบติังาน
ดว้ยความโปร่งใส ทั้งดา้นผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย” และ “ท่านเห็นดว้ยเก่ียวกบัการ
ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม (CSR) และปฏิบติัตามนโยบายบริษทั” อีกดว้ย 
ซ่ึงผลการประเมินทั้ งสองหัวขอ้ในปี 2555 ไดค้ะแนน 4.39 และ 4.44 ตามลาํดบั จากคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน นอกจากน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงนอกเหนือจากการส่ือสารให้
พนกังานตระหนกัในเร่ืองการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่แลว้ บริษทัยงัไดเ้พ่ิมคาํถามในแบบสาํรวจความคิดเห็น
ของพนกังานประจาํปี 2555 ว่า  “ท่านเห็นดว้ยและจะปฏิบติัตามนโยบายบริษทัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต
คอรัปชัน่ (Anti-corruption)” ซ่ึงผลการประเมินได ้4.58 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00  ทั้งน้ีการวางระบบใน



เร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการดงักล่าว ทาํให้บริษทัสามารถผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและกระตุน้
ใหอ้ยูใ่นจิตวิญญาณของพนกังานทุกระดบั 
 
     การประเมนิคณะกรรมการ   

คณะกรรมการบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  ไดจ้ดัใหมี้การประเมินคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 
 กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองและประเมินคณะกรรมการ  ตามแบบฟอร์มของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  เพื่อตรวจสอบความครบถว้นในการทาํหน้าท่ีในคณะกรรมการ  และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล  
 คณะกรรมการประเมินบทบาทและประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง  โดยการอภิปราย
ทบทวนหวัขอ้วาระการประชุมท่ีผา่นมา  และผลงานท่ีสาํคญั   เช่น  ผลการดาํเนินงานในรอบปีเทียบกบัแผน
ธุรกิจ   ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง   การกาํหนดยุทธศาสตร์   การอนุมัติแผนธุรกิจ  การ
พิจารณาการลงทุนท่ีสําคัญ  เป็นต้น  ส่วนท่ีคณะกรรมการยงัปฏิบัติไม่ได้คือ ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าคร่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ  และ
กรรมการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
 กรรมการประเมินประธานกรรมการ  ดว้ยการอภิปราย  กรรมการช่ืนชมประธานกรรมการวา่ปฏิบติั
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมทาํให้บรรยากาศในการประชุมดีมาก ดาํรงความเป็นกลางและเปิดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่จาํกดัเวลาในการประชุมแต่ละวาระ  ทาํใหก้รรมการมี
ความรู้สึกว่ามีคุณค่าท่ีทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินตนเอง  ทาํหน้าท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ปฎิบติัตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและสํานักงานกลต. ได้ประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีภายนอกและผู ้
ตรวจสอบบัญชีภายใน  บางคร้ังได้แยกประชุมกบัผูต้รวจสอบทั้ งสองฝ่ายเป็นเอกเทศประชุมร่วมกับ
กรรมการโดยไม่มีผูบ้ริหารพร้อมไดน้าํผลการประชุมแจง้ใหผู้บ้ริหารปรับปรุงแกไ้ข  ทาํหนา้ท่ีสอบทานงบ
การเงินและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมินตนเอง  ผลการทาํงานเป็นไปตาม
นโยบายท่ีกาํหนดไวเ้ป็นอย่างดี  ในปี 2555  ไม่ได้ทาํหน้าท่ีคดัเลือกบุคคลเหมาะสมมาเป็นกรรมการ 
เน่ืองจากกรรมการท่ีออกตามวาระไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงทุกท่าน 
 กรรมการผูจ้ ัดการประเมินตนเอง  และถูกประเมินโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน  และประธานกรรมการ  โดยพิจารณาผลการปฏิบติัหน้าท่ี  อาทิเช่น    ผลการดาํเนินงานของ
บริษทั  การวดัผลการดาํเนินงานระดบัองคก์ร  (Business Performance Scorecard)   การตั้งเป้าหมายในการ
ทาํงานรายบุคคล (Smart Goal)   การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ งบประมาณ แผนงาน เป็นตน้ 



 คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทาํงานครบถว้นมีประสิทธิภาพมาก  
ทาํให้บริษัททราบถึงความเส่ียงได้ครบถ้วน  พร้อมทั้ งแนะนําให้ปฏิบัติตามหลักการท่ีถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการประเมินคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่าสามารถแนะนาํส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั  เช่น การบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ การให้ความเห็นเก่ียวกบัโครงสร้างเงินเดือน  
เป็นตน้ 

 ในการประเมินคณะกรรมการไม่พบส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงท่ีมีนยัสาํคญั                                  

คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เขา้ใจบทบาทและ
หนา้ท่ีของตนเอง  เขา้ใจธุรกิจและสถานการณ์ของบริษทั เป็นอยา่งดี     และกรรมการแต่ละท่านอุทิศเวลา
ทาํหนา้ท่ีอยา่งมีส่วนร่วมต่อผลงานของคณะกรรมการ 

 

     ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปให้
มีความถูกตอ้ง ทนัเวลาและโปร่งใส ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานข้ึน
เฉพาะมีผูรั้บผิดชอบคือ ผูจ้ัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและวางแผน นางสาว  นิธิมา องัอติชาติ ทาํหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสารกับผูล้งทุน ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษัทได้ท่ีโทร 02-2736864 หรือท่ี 
Website : www.tipco.net หรือท่ี e-mail address : nitima@tipco.net  ในปี 2556 บริษทัปรับปรุง Website ท่ีผู ้
ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้สะดวกข้ึน  ซ่ึงได้แยกหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor)ไว้
โดยเฉพาะ 
 
     นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษัท จะจ่ายเงินปันผล เม่ือมีกาํไรสะสมเป็นผลบวก  อัตราการจ่ายเงินปันผลข้ึนอยู่กับผล
ประกอบการของบริษทัและโครงการลงทุนในอนาคต โดยกาํหนดวา่ไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 3 ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 
 
          การแต่งตั้งและพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
                  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบติัและการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี   นาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีแต่ละปี  รวมถึงค่าสอบบญัชี  เพ่ือเสนอขออนุมติัจากท่ี



ประชุมผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  จะตอ้ง
เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                  ในปี 2555 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  ประกอบดว้ย 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจาํนวน 2,135,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
     งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม  จาํนวน 990,000   บาท 
     งบการเงินของบริษทัยอ่ย 5  บริษทั  จาํนวน  1,135,000  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืน  จาํนวน  260,000  บาท 

 
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

ทุกปีคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายในการดาํเนินการบรรษทัภิบาล 
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบริษทั สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ี  สร้างความ
โปร่งใสบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย ์เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของกิจการอย่างย ัง่ยนื เพ่ิมความ
เช่ือมัน่ให้ผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder)  และสอดคลอ้งในการดาํเนินธุกรกิจในปัจจุบนั สําหรับปี 2552 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้แกไ้ขนโยบายในการดาํเนินการบรรษทัภิบาลขอ้ 9 ใหม่ ดงัน้ี ขอ้9. การ
ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรม   
 
       ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ของกรรมการ 
 คณะกรรมการมีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม คณะกรรมการไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนด และให้ความเห็นชอบในเร่ือง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการมีความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ี
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกบัฝ่ายจัดการจากการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการกบัผูถื้อหุ้นอยา่งชดัเจน โปรดดูรายละเอียดในเร่ืองโครงสร้างการถือ
หุ้นและการจดัการ พร้อมทั้งจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโกใ้นหัวขอ้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม
ต่างๆ ประกอบ 
 กรรมการของบริษทัเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีศกัยภาพ และไดผ้า่นหลกัสูตรการอบรมดงัน้ี 
 รายช่ือกรรมการท่ีผ่านการอบรมการเป็นกรรมการ  

รายช่ือกรรมการท่ีผา่นการอบรมการเป็นกรรมการ ตามหลกัสูตร IOD มีรายละเอียดดงัน้ี  



กรรมการทุกท่านไดผ้่านหลกัสูตร IOD Directorship ยกเวน้ นายสมจิตต ์เศรษฐิน นางสาวรวมสิน  
ทรัพยส์าคร  อยา่งไรกต็าม ทั้งสองท่านไดผ้า่นหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)  ซ่ึงจดัโดย 
Thai Institute of Directors Association แลว้ และบริษทั อยูร่ะหว่างดาํเนินการส่งเขา้อบรมในหลกัสูตร IOD 
Directorship  ต่อไป 

นอกจากน้ียงัมีกรรมการท่านอ่ืนผา่นหลกัสูตรอ่ืนเพ่ิมเติมดงัน้ี  
นางอนุรัตน์ เทียมทัน ผา่นหลกัสูตร IOD Chairmanship,  Finance for Non-Finance Directors , Corporate 
Governance Roundtable Exclusive Discussion with Professor Ulrich Eteger, เศรษฐกิจพอเพียงกบัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  (IOD 25/07/2006), The Natural Disasters (IOD 5/09/2006), Board Performance 
Evaluation (IOD 12/12/2006) Sufficiency Economy :the path sustainable growth (11/5/2007) บรรษทัภิ
บาลกบัการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัธุรกิจ (9-10/11/2007)  Making Corporate Responsibility (CR) Tangible-
sharing experience (3/6/2009)    นายสมจติต์ เศรษฐิน ผา่นหลกัสูตร Advanced Management Program 
(Harvard Business School 2002) นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร ผา่นหลกัสูตร มองสถานการณ์นํ้ามนั 2006 
(IOD 12/1/2006), Thailand's Economic Outlook 2006/07 (IOD 8/8/2006)  นายวรัิช ไพรัชพบูิลย์ ผา่น
หลกัสูตร D i r ec to r  Ce r t i f i ca t i on  P rog ra m (D CP)  A ud i t  Commi t t ee  P rog ram (A CP) ,  
AC vs  การเปล่ียนแปลงรายงานทางการเงิน (SET 30/3/2011)  Audit Committee Effectiveness Seminar 
(IOD 22/6/2012) นายชลิต  ลิมปนะเวช  Directory Certification Program (DCP) Financial Statements for 
Directors ( IOD 2-3/9/2009)  Audit Committee Program ( IOD 17-18/9/2009) นางสาวรวมสิน  ทรัพย์
สาคร Directory Certification Program (DCP)  นายพชิวฒัน์ ชมช่ืน ผา่นหลกัสูตร Directory Certification 
Program (DCP) บทบาทกรรมการท่ีดีและทาํหนา้ท่ีท่ีปรึกษาแกไ้ขปัญหาบริษทั Board Performance 
Evaluation  CEO Performance Evaluation,  Audit Committee Effectiveness Seminar (IOD 22/6/2012) 
สมัมนารายงานผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ (IOD 13/12/2012)  นางลออ เชาวนเมธา ผา่นหลกัสูตร 
Directory Certification Program,  Audit Committee Effectiveness Seminar (IOD 22/6/2012) Monitoring 
the Internal Audit Function (MIA) (IOD 12/10/2012) Monitoring the System of Internal Control and Risk  
Management (MIR) (IOD 9/11/2012) นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร Director Accreditation Program (DAP) 
(IOD 3/9/2012) นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร  Director Accreditation Program (DAP) (IOD 3/9/2012) นาย
ไพศาล  พงษ์ประยูร Director Accreditation Program (DAP) (IOD 3/9/2012) นายเอกพล  พงศ์สถาพร  ผา่น
หลกัสูตร Directory Certification Program (DCP) Shopper Marketing & Category Management Summit 
2012 (19-20/7/2012) “รู้ทนัแหล่งเงิน กา้วทนัโอกาสทางธุรกิจ ในยคุนวตักรรมลํ้าสมยั ไร้พรมแดน” (SET 
21/8/2012) Anti-Corruption for Executive Program (IOD 29/8/2012) Positioning Thailand for the Next 
Growth Phase (SET 30/8/2012) “ตีแตก..จุดอ่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาด AEC (NFI 19/9/2012), 
First 100 Companies: Collective Power in Anti-corruption (IOD 21/9/2012) CEO Forum: Perspective on 
AEC & Competitiveness (TNSC 19/11/2012) 



  รายช่ือกรรมการท่ีมคีวามรู้ทางด้านการเงนิ 
รายช่ือกรรมการท่ีมีประสบการณ์ดา้นการเงิน  ตั้งแต่ 20 ถึง 30 ปี ไดแ้ก่  
นายพิชวฒัน ์ ชมช่ืน  นายสมจิตต ์เศรษฐิน  นายเอกพล  พงศส์ถาพร และนายวิรัช  ไพรัชพิบูลย ์
 

      ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
 บริษทัขจดัรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยการปฏิบติัตามนโยบายในจริยธรรมธุรกิจ 
โดยไดมี้การกาํหนดขอ้พึงปฏิบติัของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซ่ึงเนน้เร่ืองการ
ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน   นอกจากน้ีคณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการ
ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและไดพิ้จารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบทุก
คร้ัง (โปรดดูรายละเอียดเร่ืองการขจดัความขดัแยง้ของผลประโยชนเ์พิ่มในหวัขอ้ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อ
หุ้นประกอบ) รวมทั้งยงัมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และไดเ้พ่ิมเติมในขอ้บงัคบัของ
บริษทัเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นส่วนน้อยซ่ึงได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในปี 2546 ให้
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัดงักล่าว ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 “ขอ้บงัคบัของบริษทั หมวด 8 ขอ้ 48 ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย ตามความหมายท่ี
กาํหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีใชบ้งัคบักบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั
จดทะเบียนหรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเร่ืองนั้นๆ ดว้ย” 
 นอกจากน้ีบริษัทยงัได้ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยการให้พนักงานลงนามใน 
“ขอ้ตกลงเร่ืองการกระทาํท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั” ซ่ึงบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวไดร้ะบุการลงโทษ
ทางวินยัตามขั้นตอนและถึงขั้นเลิกจา้งหากพบว่ามีการจงใจฝ่าฝืนหรือละเมิดขอ้ตกลงและเพ่ือใหมี้มาตรการ
ดูแลข้อมูลภายในเพ่ือป้องกันการนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบเพ่ิมเติมได้กาํหนดให้
กรรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยการถือหุ้นของบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส  และต้อง
รายงานใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกคร้ังท่ีมีการเคล่ือนไหวของการถือหุน้  
 รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จากนั้นนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั โดยท่ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงดออกเสียง และถา้
ขนาดของรายการท่ีใหญ่ตอ้งผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมทั้งลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์อน่ึง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นรายการท่ีใชร้าคาตลาดเป็นเกณฑใ์นการทาํรายการ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคา
ตลาดกบับริษทัอ่ืนอีก อยา่งนอ้ย 3 ราย   
  
 
     



  จริยธรรมธุรกิจ  
  จริยธรรมธุรกิจไดก้าํหนดไวใ้นจรรยาบรรณของกลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก ้เพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีซ่ึงประกอบดว้ย อุดมการณ์ อนัไดแ้ก่ เช่ือมัน่ในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มุ่งมัน่ในความเป็นเลิศ 
และถือมัน่ในความรับผดิชอบต่อสงัคม  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อนัไดแ้ก่ การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม   และการปฏิบติัดา้นแรงงานและความเคารพในสิทธิของพนักงาน 
พร้อมทั้งกาํหนดขอ้พึงปฏิบติัสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ขอ้พึงปฏิบติัของฝ่ายจดัการ ขอ้พึงปฏิบติัของ
พนกังาน และขอ้พึงปฏิบติัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และขอ้เสนอแนะเม่ือเกิดปัญหา พร้อมทั้งส่ือให้กรรมการ
และพนกังานทุกคนทราบอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งลงนามรับทราบทุก 2 ปี และตกลงท่ีจะ
ถือปฏิบติั นอกจากน้ีฝ่ายจดัการตอ้งรับผิดชอบในการดูแลใหพ้นกังานท่ีอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาทุกคน ปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดต่างๆอยา่งเคร่งครัด กรณีพนกังานไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ จะถูกพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบของบริษทั 
 
การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 12 ท่านประกอบดว้ยผูมี้ความรู้และประสบการณ์หลากหลาย ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  โดยประกอบดว้ย 
       กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  1   ท่าน   คิดเป็นร้อยละ  8 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  11 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 92 
 กรรมการอิสระ   5  ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 42 
 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสามและมี
จาํนวนกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจาํนวนกรรมการทั้งคณะ 

จาํนวนกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีอาํนาจควบคุม (Significant Shareholders) เป็น
สดัส่วนท่ียติุธรรมต่อผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

ทั้ งน้ี  คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์และขอ้บังคบัของบริษทั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตาม
หลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี โดยกรรมการบริษทัมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง ซ่ึงตามขอ้บงัคบัฯของบริษทักาํหนดไว้
ว่าในการประชุมสามัญประจาํปี      ทุกคร้ัง ให้กรรมการจาํนวน  1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง (โปรดดู
รายละเอียดในเร่ืองการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ในขอ้ 9.2 ประกอบ) นอกจากน้ีตั้งแต่ปี 2546 
คณะกรรมการบริษทัไดเ้ร่ิมประเมินตนเอง (Self - Assessment) และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ 
กรรมการแต่ละท่านให้ความสนใจต่อการพฒันาตนเอง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะและมาตรฐานการปฏิบติั
หนา้ท่ีของกรรมการในการบริหารงานบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพและมีการกาํกบัดูแลท่ีดี  

 (โปรดดูหวัขอ้การประเมินคณะกรรมการประกอบ) 



 
     การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
 ประธานกรรมการและกรรมการ 5 ท่าน รวมเป็น 6  ท่านเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีความสัมพนัธ์ใดๆกบัผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ และโครงสร้างคณะกรรมการมีกรรมการอิสระเกินกว่าหน่ึงในสาม และมีจาํนวนกรรมการท่ีไม่ใช่
ผู ้บริหารมากกว่า 1 ใน 2 ของจาํนวนกรรมการทั้ งคณะ ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ
บริหารงานท่ีดี   นอกจากน้ีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงาน
ประจาํอย่างชดัเจน (โปรดดูรายละเอียดบทบาทและอาํนาจหน้าท่ีของ กรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการ
บริษทัและคณะอนุกรรมการแต่ละคณะในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ) คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการหรือกรรมการ 
พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะผูบ้ริหาร    

เพ่ือให้กลไกติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลอาํนาจในการบริหารงานมีความถูกต้องโปร่งใส  
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการร่วมกาํหนดขอบเขตในการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
(โปรดดูขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ) 

    
     กระบวนการกําหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดบัเหมาะสมตามอุตสาหกรรม และไดข้ออนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็น
กรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน กรรมการผูจ้ดัการและ
พนักงานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของแต่ละคน ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความ
ชดัเจนในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูง ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณานโยบายและ
หลกัการค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ัดการและผูบ้ริหารระดบัสูงแล้วในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2549 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2549  

ในแต่ละปีคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาว่าค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่โดยเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกนัและขนาดธุรกิจในระดบั
เดียวกนั 
      
  
 



    การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
           คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีกาํหนดประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส ภายใน 45 วนัหลงัจากวนัสุดทา้ย
ของทุกไตรมาสและอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจาํเป็น มีการกาํหนดวนัประชุมคร้ังต่อไปเป็นการ
ล่วงหนา้ในการประชุมในแต่ละคร้ัง และมีการกาํหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผล
การดาํเนินงานเป็นประจาํ ฝ่ายเลขานุการกรรมการผูจ้ดัการไดจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 14 วนัเพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่าง
เพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกติการประชุมตามวาระปกติแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง   ในปี 
2555 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ จาํนวน 4 คร้ัง และมีการประชุมตามวาระพิเศษ 2 คร้ัง รวม 
6 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 
 
รายช่ือ  วาระการดํารง

ตําแหน่ง 
การ เข้ าร่วมประชุม /
การประชุ มทั้ งหม ด 
(คร้ัง) 
วาระปกติ 

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท้ังหมด 
(คร้ัง) 
วาระพิเศษ 

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้ งหมด 
(คร้ัง) 
รวม 

1. นางอนุรัตน์ เทียมทนั ประธานกรรมการ เม.ย.2553–เม.ย.2556 4/4 2/2 6/6 

2 .นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย ์ กรรมการอิสระ เม.ย.2555–เม.ย.2558 4/4 2/2 6/6 

3. นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร กรรมการ เม.ย.2554–เม.ย.2557 4/4 2/2 6/6 

4. นายสมจิตต ์เศรษฐิน  กรรมการ เม.ย.2554–เม.ย.2557 4/4 2/2 6/6 

5. นายชลิต  ลิมปนะเวช  กรรมการอิสระ เม.ย.2554–เม.ย.2557 4/4 2/2 6/6 

6. นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  กรรมการ เม.ย.2553–เม.ย.2556 4/4 2/2 6/6 

7. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร  กรรมการ เม.ย.2555–เม.ย.2558 3/3 2/2 5/5 

8. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร  กรรมการ เม.ย.2555–เม.ย.2558 2/3 2/2 4/5 

9. นายไพศาล พงษป์ระยรู  กรรมการอิสระ เม.ย.2555–เม.ย.2558 3/3 2/2 5/5 

10. นางลออ เชาวนเมธา  กรรมการอิสระ เม.ย.2555–เม.ย.2558 3/3 2/2 5/5 

11. นายพิชวฒัน ์ชมช่ืน  กรรมการอิสระ เม.ย.2555–เม.ย.2558 3/3 2/2 5/5 

12. นายเอกพล พงศส์ถาพร  กรรมการผูจ้ดัการ พ.ค..2555–เม.ย.2556 3/3 1/1 4/4 

 
    บริษทัไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีรายละเอียดชดัเจน จดัเก็บรายงาน
การประชุมท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมใหค้ณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
 (โปรดดูรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประกอบ) 
 



   คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการ 3 

ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายพิชวฒัน์  ชมช่ืน  กรรมการ   
3. นางลออ  เชาวนเมธา  กรรมการ 
4. นางสาววนัทณีย ์ ผั้วผดุง เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมในปี 2555 จาํนวน 5 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 
 

รายช่ือ  การ เข้ า ร่ วม ประ ชุม /การ
ประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1. นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย ์ กรรมการอิสระ                        5/5 
2. นายพิชวฒัน ์ ชมช่ืน กรรมการอิสระ   3/3 
3. นางลออ  เชาวนเมธา  กรรมการอิสระ   3/3 

(โปรดดูรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ) 
คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน หลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการชุดน้ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยให้มีผูท้รงคุณวุฒิจาก
ภายนอกหรือกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหน่ึงของคณะอนุกรรมการ โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 1.  นายพชิวฒัน ์ ชมช่ืน  กรรมการอิสระ  ประธาน 
 2. นายไพศาล  พงษป์ระยรู กรรมการอิสระ  กรรมการ 
 3. นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร กรรมการ  กรรมการ 
คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีการประชุมในปี 2555 จาํนวน 1 คร้ัง โดยการ

เขา้ร่วมประชุมของแต่ละท่านสรุปไดด้งัน้ี 
 

รายช่ือ  การ เข้ าร่ วมประชุม /การ
ประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1.  นายพชวฒัน์  ชมช่ืน กรรมการอิสระ 0/0 
2. นายไพศาล พงษป์ระยรู กรรมการอิสระ 0/0 
3. นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร กรรมการ 1/1 



 
 

ในปี 2555 คณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล มีการประชุม 1 คร้ัง และเน่ืองจากคณะกรรมการบริษทั
ทั้ งคณะทาํหน้าท่ีเป็นคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาลด้วย จึงได้บรรจุวาระการประชุมในการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีทางศูนยพ์ฒันาการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เขา้เป็นส่วนหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการบริษทั (คร้ังท่ี 6/2555 เม่ือ
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555) ซ่ึงในการประชุมดงักล่าว  คณะกรรมการบริษทัเขา้ครบทุกท่าน (โปรดดูผลการ
ประเมินผลการปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการประกอบ) 
 
 
รายงานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษทัฯในฐานะท่ีเป็นคณะอนุกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํ
ให้การดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล    

บริษทัฯ ส่งเสริมการปฏิบติังานท่ีมีธรรมาภิบาลให้กบัพนักงานทุกระดบัชั้น โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่ือมัน่ว่าบริษทัฯมีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและส่งเสริมการเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนืของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งให้ธุรกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ืองสามารถแข่งขนั
ได ้และเป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ   

ในปี 2554  บริษทัฯได้อบรมเก่ียวกบัคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือ
ส่ือสารนโยบายของบริษัทฯในเร่ืองน้ีไปยงัผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
พนกังานเห็นความสาํคญัของธรรมาภิบาล และตระหนกัในความรับผดิชอบและปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ
บริษทัฯ เพ่ือก่อให้เกิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในบริษทัฯอย่างต่อเน่ือง  พร้อมกนัน้ีไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมรณรงคต่์อตา้นคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ ในปี 2555 ผลประเมินความพึงพอใจของพนกังานในเร่ืองการ
ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ไดค้ะแนนสูงสุดทุกสถานประกอบการไดค้ะแนนเฉล่ีย  4.58 คะแนน (คะแนน
เตม็ 5 คะแนน) 
 ผลของการยดึมัน่และดาํเนินการตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บรางวลั  
SET Award  ในดา้นการรายงานการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจาํนวน 5 คร้ัง (ปี2546-2549 
และปี 2553)  ในปี 2555 ไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลท่ีดีโดยบรรษทัภิบาลแห่งชาติ ไดค้ะแนนรวม 92% 
ระดบั “ดีเลิศ” สูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัใน SET 50 INDEX  ท่ีได ้88% นบัเป็นปีท่ีหา้ติดต่อกนัท่ีไดผ้ล
ประเมิน ระดบั“ดีเลิศ”  นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 
2555 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดค้ะแนน 95.25 คะแนน คือ ระดบั“ดีเยีย่ม” 



 ตลอดปี 2555 บริษทัฯ ได้ดาํเนินกิจกรรม CSR อย่างจริงจงัและต่อเน่ือง  ด้วยการสนับสนุนเงิน 

เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมและนํ้าแร่  รวมถึงการจดัตั้งโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หรือ Fr iends Help Fr iendsเพ่ือให้

ความช่วยเหลือและกาํลงัใจทั้งพนักงานและประชาชนทัว่ไปสามารถบรรเทาความเดือดร้อนและผ่านพน้

หว้งวิกฤติในคร้ังน้ีไปไดอ้ยา่งเขม้แขง็ สาํหรับการดูแลดา้นทรัพยากรบุคคล บริษทัฯ เนน้ในดา้นการพฒันา

ความสามารถของพนกังานควบคู่ไปกบัการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานใหก้บัพนกังานซ่ึง

จากการดาํเนินการด้านพฒันาทรัพยากรอย่างมีระบบมาอย่างต่อเน่ือง ทาํให้บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด 

(มหาชน) ไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นการวางแผนและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ประจาํปี 

2555จากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งน้ีเพ่ือบริษทัฯ จะสามารถเติบโตอย่างย ัง่ยืน และอยู่

ร่วมกบัสังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นสุข สมดงัความมุ่งหวงัของนโยบายการดาํเนินงาน โดยมีการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

                 (นางอนุรัตน ์เทียมทนั) 
              ประธานคณะอนุกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 
     ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้านทั้ งด้านการเงิน  การ
ปฏิบติังานการดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการบริหารความเส่ียง
และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลทรัพยสิ์น 
รวมถึงผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน บริษทัมีการกาํหนดอาํนาจดาํเนินการในการอนุมติั
และกาํหนดความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นลาํดบัขั้น มีการกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการพฒันาพนกังานระดบัผูจ้ดัการและผูมี้ศกัยภาพให้ผา่นหลกัสูตร Internal Quality 
Audit ISO 9001 : 2000 ทาํให้สามารถตรวจสอบการปฏิบติังานขา้มสายงาน มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
แยกเป็นอิสระ ตั้ งแต่ปี 2547 ได้จ้างบริษัทภายนอกทาํการตรวจสอบภายในให้ซ่ึงจะร่วมกันพิจารณา
แผนงานตรวจสอบภายในและรายงานตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ    
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั ยงัไดจ้ดัแกไ้ขอาํนาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการคดัเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถเขา้มาบริหารงานใน
ฐานะกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนท่ีให้แก่กรรมการ และพนกังานเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมตามผลงาน และยงัไดจ้ดัตั้งคณะอนุกรรมการบรรษทัภิบาล เพ่ือกาํหนดนโยบายบรรษทัภิ
บาล จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและมีการทบทวนนโยบายและการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายเป็นระยะๆ มีการสร้างวฒันธรรมการกาํกบัดูแล เน่ืองจากบริษทัมีความเช่ือเร่ืองการบริหารงานดว้ย



คุณภาพและคุณธรรม ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซ่ึงจะเป็นส่วนช่วยผลกัดนัให้บริษทัมีการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนืได ้ 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปได้ดงันี ้
ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษทัมีการกาํหนดอาํนาจดาํเนินการ ขั้นตอนการปฏิบติัของ

ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ มีระบบงบประมาณและการพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ
ลงทุนก่อนลงทุนในทรัพยสิ์น มีระบบการติดตามหากผลการดาํเนินงานแตกต่างจากงบประมาณ และยงัมี
การแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัระบบการเงิน โดยมีระบบ
รายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ 
 ในด้านการตรวจสอบภายใน บริษทัจา้งบริษทัภายนอกปฏิบติังานตรวจสอบภายในเพ่ือให้มัน่ใจว่า
การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินสําคญัของบริษทัไดด้าํเนินการตามแนวทางท่ีกาํหนด รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  และเพ่ือใหบ้ริษทัภายนอกดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระ สามารถทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี   คณะกรรมการจึงกาํหนดใหบ้ริษทัท่ี
รับหน้าท่ีตรวจสอบภายในดงักล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบอีกดว้ย 
 ในด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทาง
ธุรกิจ เพ่ือทาํหน้าท่ีกาํหนดขอบเขตและนโยบายในการบริหารความเส่ียง รวมทั้งมีการจดัประชุมร่วมกบั
ผูจ้ดัการฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกาํหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการทุก 6 เดือนในไตรมาสท่ี 2 และ 4 และ
กาํหนดให้มีการประชุมย่อยทุกวนัในระดับหน่วยงาน และประชุมทุกเดือนในระดับฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการบริหาร  พร้อมทั้งกาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของ
บริษทั   มีการกาํหนดสัญญาณเตือนภยั  มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  
และมีการจดัทาํรายงานบริหารความเส่ียงซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้ ตั้งแต่ปี 2547   คณะกรรมการตรวจสอบ
กาํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายในติดตามการบริหารความเส่ียงว่าผูบ้ริหารไดท้าํตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ หรือถา้
ไดท้าํแลว้จะลดความเส่ียงไดจ้ริงหรือไม่ และใหน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 
      
     เลขานุการบริษทั 
 บริษทัไดแ้ต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ทาํหน้าท่ีเลขานุการบริษทั โดย
กาํหนดคุณวฒิุและคุณสมบติั ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผดิชอบดงัน้ี 

คุณวุฒิ และคุณสมบัติ 
- ปริญญาตรี (ดา้นบญัชีหรือกฎหมาย) 
- มีความรู้เร่ืองหลกักฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและ กลต. 



- มีมนุษยสมัพนัธ์และความสามารถส่ือสารดี 
- มีประสบการณ์ทาํงานตาํแหน่งน้ีมาก่อน 
- มีความรู้เร่ืองบรรษทัภิบาล 

หน้าท่ีความรับผดิชอบ 
- ดาํเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และการประชุมผูถื้อหุน้ 
- จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและเกบ็รักษา 
- ดูแลเปิดเผยขอ้มูล และการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
- ให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบติัและขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ 
- ถ่ายทอดมตินโยบายของคณะกรรมการไปยังผู ้เก่ียวข้อง  ติดตามผล  และรายงาน
คณะกรรมการ 
- ติดต่อและใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจการของบริษทัแก่กรรมการ 
- จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนบัสนุนการพฒันากรรมการอยา่งต่อเน่ือง 
- ประสานกบัท่ีปรึกษาภายนอก เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 บริษทัมีการกาํหนดนโยบายและขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือประโยชน์
ส่วนตน รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยเฉพาะในช่วง  1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
นโยบายดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆขององค์กรซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ 
- ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัขององคก์รต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง   

- กาํหนดให้คณะผูบ้ริหารระดบัสูง  5 คนแรก คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ตอ้ง
รายงานการซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษัทต่อสํานักงาน ก.ล.ต .ตามระเบียบ ข้อกาํหนด อย่าง
เคร่งครัด และขอความร่วมมือคณะกรรมการบริษทัห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยร์ะหว่างหลงัประชุม
คณะกรรมการบริษทัและก่อนส่งขอ้มูลให้ตลาดหลกัทรัพย ์หรือสํานกังาน ก.ล.ต . อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ปี  2547 ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตอ้งส่งรายงานซ้ือขายผ่านเลขานุการ
บริษทั จากเดิมท่ีรายงานดว้ยตนเอง เพ่ือนาํส่งสาํนกังาน ก.ล.ต .ต่อไป นอกเหนือจากท่ีตอ้งรายงาน



การถือหุน้ของบริษทัของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในแต่ละไตรมาส เพ่ือให้ทราบความ
เคล่ือนไหวในการถือหุน้ของบริษทั  (เร่ิมปี 2546) 
 

9.6 บุคลากร 
ในปี 2555 พนกังานทั้งหมดของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีจาํนวน 3,622 คน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

พนกังาน 554.74 ลา้นบาท 

ดว้ยความตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นเฟืองหลกัสําคญัท่ีสุดในการขบัเคล่ือนองคก์รให้

เติบโต ดงันั้นในปี 2555 ทิปโกจึ้งเน้นในดา้นการพฒันาความสามารถของพนกังานควบคู่ไปกบัการสร้าง

และส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการทํางานให้กับพนักงาน  โดยในส่วนของการพัฒนาบุคลากรนั้ น 

นอกเหนือจากการพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถให้กบัพนักงานทุกระดบัดว้ยการจดัการฝึกอบรม การ

สมันา และการจดัหลกัสูตรโครงการพี่เล้ียง (Coaching) ใหก้บัผูบ้ริหารแลว้ บริษทัยงัไดเ้นน้ใหพ้นกังานและ

ผูบ้ริหารได้เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการทาํงานด้วยการไปศึกษาดูงานทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศดว้ย 

บริษทัไดก้าํหนด 7 ศกัยภาพหลกัท่ีจาํเป็นสาํหรับพนกังานและตอ้งดาํเนินการพฒันาทุกระดบั โดย

จะเร่ิมพฒันาจากผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปก่อน แลว้จึงไล่ตั้งแต่ระดบัหวัหนา้แผนกลงมา และบริษทัไดก้าํหนดให้

การพฒันาบุคลากรเป็นหน่ึงในเป้าหมายหลกัของบริษทัในการดาํเนินธุรกิจ 

สาํหรับดา้นการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทาํงานสาํหรับพนกังานนั้น บริษทัไดจ้ดักิจกรรมตาม

โครงการ Happy Work Place สาํหรับพนกังานทุกโรงงานและสาํนกังานกรุงเทพฯ อยา่งต่อเน่ือง รวมถึง

การเพ่ิมสวสัดิการต่างๆใหก้บัพนกังานทั้งรายเดือนและรายวนั นอกจากน้ีในช่วงภาวะวิกฤติภยันํ้าท่วมทั้งท่ี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ทิปโกไ้ดใ้หค้วามช่วยเหลือพนกังานทั้งใน

การจดัหาท่ีพกัชัว่คราวใหห้รือใหพ้นกังานเบิกค่าท่ีพกัชัว่คราวในระหวา่งท่ียงัไม่สามารถกลบัเขา้ท่ีพกัได ้

การจดัถุงยงัชีพ การเยีย่มบา้นพนกังานผูป้ระสบภยัและการมอบเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบา้น ทั้งโดยมอบ

ใหโ้ดยตรงและมอบสมทบเงินผา่นโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Friends Help Friends) 

 



10. การควบคุมภายใน 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของบริษทัและ

การกาํกบัดูแลกิจการโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลต่อความ
โปร่งใสและงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยประจาํปี 2555 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน
ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทัไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานถูกตอ้ง ครบถว้น 
เช่ือถือได ้สมเหตุสมผล ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ดงัท่ีผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัไวแ้ลว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 



11. รายการระหว่างกัน 
บุคคลท่ีมีผลประโยชนร่์วมและรายการระหว่างกนั 
           ส่วนไดเ้สียของผูบ้ริหารในบริษทัรายละเอียดการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กัน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องบางบริษัทเป็นลูกค้าของ  บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จาํกัด 
(มหาชน)  บางบริษทัเป็น Supplier ให้บริการขนส่งสินคา้หรือวตัถุดิบโดยท่ีราคาของสินคา้ท่ีขายให้หรือ
อตัราค่าบริการท่ีบริษทัดงักล่าวคิดกบับริษทัจะเป็นราคาตลาดมีนโยบายราคาระหว่างกนัเป็นไปตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และไม่มีสัญญาผกูพนัระหว่างกนัโดยคณะกรรมการของบริษทัมีส่วนไดเ้สียใน
ฐานะกรรมการหรือเป็นผูถื้อหุน้  ดงัรายระเอียดต่อไปน้ี 
               1. นางอนุรัตน์      เทียมทนั 
  2 . นายสุรเชษฐ ์    ทรัพยส์าคร 
  3. นายสมจิตต ์    เศรษฐิน  
  4. นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  
  5. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร 
  6. นายสิทธิลาภ    ทรัพยส์าคร  
 
ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการของบริษทัฯกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ประเภทและลกัษณะธุรกิจ ความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์กบับริษทั/ 
ช่ือผูถื้อหุน้และร้อยละของหุน้ท่ีถือต่อหุ้น

ทั้งหมดในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
บจ.ถนอมวงศบ์ริการ    จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ปิโตรเลียมรับเหมาก่อสร้าง
อาคาร ถนน       และซ่อม
บาํรุงผิว 

นางอนุรัตน์ เทียมทนั             กรรมการ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  กรรมการ 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร  กรรมการ  
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร     กรรมการ 
นายสุรเชษฐ์ ทรัพยส์าคร       กรรมการ    

                                                 % 
นางอนุรัตน์   เทียมทนั            15.23% 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร   15.23% 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร   15.23% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร      15.23%   
นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร ถือ  1      หุน้  

บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท ์       ผลิตและจาํหน่ายยาง
แอสฟัลต ์ มลัชนัและ
จาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง   

 
นางอนุรัตน์ เทียมทนั            กรรมการ 
นายสมจิตต ์  เศรษฐิน           กรรมการ 
นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร      กรรมการ 

                                                        % 

 บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์                        24.33%    
 

บจ.สยามคอนเทนเนอร์ ทราน
สปอร์ตแอนดเ์ทอร์มินอล 

ทาํการจดัตั้งสถานีบรรจุ
และรับจา้งบรรจุสินคา้เขา้ตู้
คอนเทนเนอร์และทาํ
ธุรกรรมดา้นขนส่ง  

    
  นางอนุรัตน์ เทียมทนั   กรรมการ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  กรรมการ 

   นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร  กรรมการ 
   นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร      กรรมการ    

                                                 % 
นางอนุรัตน์    เทียมทนั               1  หุน้ 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร        1  หุ้น 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร        1  หุน้ 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร            1  หุน้ 
บจ. เอกชยัคอนเทนเนอร์            100% 



บจ. เอกชยัคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล 

ทาํธุรกรรมดา้นขนส่งและ

บริการดา้น Shipping  
    
  นางอนุรัตน์ เทียมทนั   กรรมการ   
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร  กรรมการ 

 นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร    กรรมการ 
  นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร       กรรมการ    

                                                   % 
นางอนุรัตน์    เทียมทนั               12.56% 
นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร        12.56% 
นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร        12.56% 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร           12.56% 
บจ. ถนอมวงศ ์บริการ                 11.90% 

รายการบญัชีระหวา่งบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีมี กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในปี  
2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
       ลักษณะรายการ บริษทั / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)     นโยบายการคิดราคา 
1.   รายไดอ่ื้นๆ บจ.ซนัทอร่ี ฯ ญ่ีปุ่ น              100.79   ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.ซนัทอร่ี ฯ สิงคโปร์                  0.77 ราคาท่ีทาํกบัคคลภายนอก 

             รวม            101.56  
2.    ซ้ือสินคา้ บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์               13.45 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
   ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 

              รวม             13.45  
3.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ               12.24  ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์                 0.22    ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 
 บจ. เอกชยัคอนเทนเนอร์ฯ                 3.01  

              รวม             15.47  
 รายการระหว่างกนัระหว่างบริษทั  ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  จาํกดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
       ลักษณะรายการ บริษทั / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)     นโยบายการคิดราคา 
1.    ขายสินคา้ บจ.สยามคอนเทนเนอร์ฯ                0.19 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.เรยโ์คลแอสฟัลท ์                0.10 ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 
 บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                1.81  
 บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                1.29  
 บจ.  รัตนะจิตต ์                0.26  
 บจ.  ไทยบิทูเมน                 0.16  
 บจ.เอกชยัคอนเทนเนอร์ฯ                0.07  
 บจ. ไทยสเลอร่ีซีล                0.01  
 บจ. ทิปโก ้มารีไทม ์                0.03  

              รวม              3.92  
2.    ซ้ือสินคา้ บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                1.05 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
   ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 
               รวม                1.05  



3.    รับบริการและอ่ืนๆ บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                 0.28 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                7.90 ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 
 บจ.เอกชยัคอนเทนเนอร์ฯ                  0.28  
 บจ.  ซนัทอร่ี  ญ่ีปุ่น                 2.85  

              รวม             11.31  
   

 รายการระหว่างกนัระหว่างบริษทั  ทิปโก ้รีเทล  จาํกดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
       ลักษณะรายการ บริษทั / ความสัมพนัธ์ มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)     นโยบายการคิดราคา 

 
1.    รับบริการและอ่ืนๆ บจ.  ถนอมวงศบ์ริการ                  1.64 ราคาตลาดเทียบเท่ากบั 
 บมจ.  ทิปโกแ้อสฟัลท ์                  0.17 ราคาท่ีทาํกบับุคคลภายนอก 

               รวม                1.81  
 
รายการค่าบริการและอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นค่าเช่าอาคารทิปโก  ้กบับริษัท ถนอมวงศ์บริการ จาํกัด เป็น

ค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ  บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั และบริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั จาํนวนเงิน 8.08 ลา้น
บาท 4.88 ลา้นบาท และ 1.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาอยา่งละเอียด โดยได้
เปรียบเทียบค่าเช่าและส่ิงอาํนวยความสะดวก (Facility) กับตึกต่างๆระดับเดียวกันในกรุงเทพฯและมี
ความเห็นว่าอตัราค่าเช่ามีความเหมาะสมแลว้ และไดเ้สนอคณะกรรมการบริษทัซ่ึงพิจารณาอนุมติัโดย
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ไดอ้อกเสียง 

รายการซ้ือสินคา้กบับริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) เป็นการซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงการซ้ือ
ทุกคร้ังมีการเปรียบเทียบราคากบัผูข้ายสินคา้รายอ่ืน(supplier)ทุกรายการท่ีเกิดข้ึนตามระเบียบการจดัซ้ือของ
บริษทัฯ ท่ีกาํหนดไวใ้นกระบวนการจดัซ้ือตามระบบคุณภาพ ISO 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัท  บริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นรายการ
ดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติ และไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหลงัจากไดผ้่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของบริษทัทุกประการรวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการจดัซ้ือปกติซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคากบั
ผูข้ายรายอ่ืน  และราคาท่ีซ้ือขายกนัเป็นราคาตามราคาตลาด 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัหลงัจากผา่นการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามขั้นตอนการ
อนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกระบวนการจดัซ้ือซ่ึงตอ้งมีการเปรียบเทียบราคา



และคดัเลือกผูข้ายทุกคร้ัง รวมทั้งมีการประเมินผลผูข้ายเพ่ือจดัอนัดบัอีกดว้ย โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียงด
ออกเสียงในการอนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว  
นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของบริษทัท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดาํเนินการ
ทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน ์ระหว่าง บริษทั บริษทัยอ่ย 
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทั จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทาํ
รายการดว้ยพร้อมทั้ งเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการดงักล่าว พร้อมทั้ งเหตุผลในการทาํรายการต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นในรายงานประจาํปี นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และ
การไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสําคญัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกนัของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 
บริษทัจะไดใ้ห้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็น และความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจ
เกิดข้ึน บริษทัจะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  
 



12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  
 (1) งบการเงิน 
  ก) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ  3ปี  

ปี 2553 
 ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทิป
โกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย และไดต้รวจสอบงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถว้นของขอ้มูลในงบ
การเงินเหล่าน้ี ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ งบการเงินรวมของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 
และ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่นในสํานกังานแห่งเดียวกนักบั
ขา้พเจ้า ตามรายงานลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นไวอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข  
 ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้า
ต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการ
ทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ี
กิจการใ ช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคัญ ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ัดทําข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจ้าเช่ือว่า
การตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจ้าเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั 
ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2553 ผลการเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัเฉพาะของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ (ประเทศ
ไทย) จาํกดั (มหาชน)  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
ปี 2554 
 ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 งบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ทิปโ ก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และได้



ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 งบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 ขา้พเจ้าไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจ้า
ต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการ
ทั้งท่ีเป็นจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ี
กิจการใ ช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสําคัญ ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ัดทําข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจ้าเช่ือว่า
การตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการดาํเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั ของแต่ละปีของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัเฉพาะ
ของแต่ละปีของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 
 โดยมิใ ช่เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอให้สังเกตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 2, 3 และ 4 ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดใ้ช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโ ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ ท่ีกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป เพ่ือจดัทาํและ
นาํเสนองบการเงินน้ี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2553 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดแ้สดงตามรูปแบบใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
ปี 2555 

ขา้พเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะกิจการของบริษัททิปโกฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2555  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม



และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
สาํคญั และหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจ้า ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงกาํหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวน
เงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการเพ่ือออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีท่ีใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
การแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและ
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะกิจการ 
ของบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ผลการดาํเนินงานรวม
และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 

  (ข) ตารางสรุปงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษทั 2553 – 2555 



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 %

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,699 0.8% 41,150 0.7% 44,746 0.9% 27,556 0.8% 21,455 0.6% 27,368 1.0%
เงินลงทุนชัว่คราว 395 0.0% 308 0.0% 264 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 786,800 13.2% 577,512 10.1% 622,960 13.0% 243,023 7.3% 226,100 6.7% 269,010 9.5%
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 31,500 1.0% 289,300 8.5% 274,000 9.7%
สินคา้คงเหลือ 1,365,154 22.8% 1,480,004 25.8% 813,635 17.0% 860,135 26.0% 1,023,875 30.2% 519,228 18.3%
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 7,001 0.1% 0 0.0% 0.0% 7,564 0.2% 0 0.0% 0.0%
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยเงินกูยื้ม 3,454 0.1% 0 0.0% 0.0% 3,454 0.1% 0 0.0% 0.0%
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 14,116 0.2% 22,147 0.4% 7,984 0.2% 10,249 0.3% 15,478 0.5% 5,254 0.2%

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,223,619 37.2% 2,121,119 37.0% 1,489,590 31.0% 1,183,482 35.7% 1,576,207 46.5% 1,094,861 38.6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 6,634 0.1% 11,142 0.2% 0 0.0% 6,634 0.2% 11,142 0.3% 0 0.0%
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,050,957 17.6% 936,648 16.3% 741,094 15.4% 647,110 19.5% 647,110 19.1% 647,110 22.8%
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 465,362 14.0% 210,812 6.2% 210,812 7.4%
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 4,000 0.1% 4,180 0.1% 4,180 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,637,140 44.1% 2,607,004 45.4% 2,504,996 52.2% 980,532 29.6% 904,248 26.7% 850,635 30.0%
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27,655 0.5% 30,280 0.5% 31,254 0.7% 27,080 0.8% 27,388 0.8% 28,370 1.0%
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยเงินกูยื้ม 0 0.0% 4,254 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 4,254 0.1% 0 0.0%
เงินมดัจาํและเงินประกนั 23,763 0.4% 15,836 0.3% 15,306 0.3% 2,147 0.1% 2,325 0.1% 2,387 0.1%
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,010 0.1% 8,939 0.2% 11,167 0.2% 1,840 0.1% 3,949 0.1% 0 0.0%

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,754,159 62.8% 3,618,283 63.0% 3,307,998 69.0% 2,130,705 64.3% 1,811,228 53.5% 1,739,314 61.4%
รวมสินทรัพย์ 5,977,778 100.0% 5,739,402 100.0% 4,797,587 100.0% 3,314,186 100.0% 3,387,435 100.0% 2,834,175 100.0%

สินทรัพย์

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พนับาท

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม

 



2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 %
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,356,899 22.7% 1,238,071 21.6% 812,001 16.9% 750,000 22.6% 746,000 22.0% 571,938 20.2%
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 864,182 14.5% 552,467 9.6% 443,668 9.2% 269,279 8.1% 189,882 5.6% 163,834 5.8%
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร 0 0.0% 69,614 1.2% 59,164 1.2% 0 0.0% 4,152 0.1% 0 0.0%
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 393,339 6.6% 302,995 5.3% 291,789 6.1% 180,616 5.4% 124,657 3.7% 135,370 4.8%
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,697 0.1% 8,296 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 7,826 0.2% 0 0.0%
เจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ 0 0.0% 10,850 0.2% 8,060 0.2% 0 0.0% 10,855 0.3% 9,001 0.3%
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 18,098 0.3% 16,572 0.3% 27,868 0.6% 4,749 0.1% 4,216 0.1% 9,142 0.3%

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 2,636,214 44.1% 2,198,866 38.3% 1,642,550 34.2% 1,204,643 36.3% 1,087,586 32.1% 889,285 31.4%
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

หน้ีสินระยะยาว-สุทธิ 721,135 12.1% 1,091,367 19.0% 1,103,281 23.0% 431,238 13.0% 606,889 17.9% 429,124 15.1%
ประมาณการตน้ทุนการร้ือถอน 2,366 0.0% 2,830 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 34,357 0.6% 40,050 0.7% 0 0.0% 27,940 0.8% 34,005 1.0% 0 0.0%

 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 757,858 12.7% 1,134,247 19.8% 1,103,281 23.0% 459,178 13.9% 640,894 18.9% 429,124 15.1%
รวมหน้ีสิน 3,394,072 56.8% 3,333,112 58.1% 2,745,831 57.2% 1,663,821 50.2% 1,728,481 51.0% 1,318,409 46.5%

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 500,000 8.4% 500,000 8.7% 500,000 10.4% 500,000 15.1% 500,000 14.8% 500,000 17.6%

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
หุน้สามญั 482,579,640 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
                                    เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 482,580 8.1% 482,580 8.4% 482,580 10.1% 482,580 14.6% 482,580 14.2% 482,580 17.0%

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย
ของบริษทัร่วมท่ีซ้ือในราคาตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี 1,518 0.0% 1,518 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมโดย
ไม่ไดสู้ญเสียอาํนาจควบคุมของบริษทัร่วม 3,140 0.1% 3,140 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑข์องบริษทัร่วม 3,197 0.1% 1,130 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
กาํไรสะสม
จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 50,000 0.8% 50,000 0.9% 50,000 1.0% 50,000 1.5% 50,000 1.5% 50,000 1.8%
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,653,483 27.7% 1,489,476 26.0% 1,194,440 24.9% 1,107,767 33.4% 1,110,991 32.8% 983,186 34.7%

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ (33,765) -0.6% (16,391) -0.3% (56,369) -1.2% 10,019 0.3% 15,384 0.5% 0 0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,160,152 36.1% 2,011,452 35.0% 1,670,651 34.8% 1,650,365 49.8% 1,658,954 49.0% 1,515,766 53.5%

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 423,554 7.1% 394,837 6.9% 381,106 7.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,583,707 43.2% 2,406,289 41.9% 2,051,757 42.8% 1,650,365 49.8% 1,658,954 49.0% 1,515,766 53.5%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,977,778 100.0% 5,739,402 100.0% 4,797,587 100.0% 3,314,186 100.0% 3,387,435 100.0% 2,834,175 100.0%

บริษทั ทปิโก้ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : พนับาท

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 
 



2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 %

รายได้จากการขายและการให้บริการ 5,442,120 100.0% 4,825,086 100.0% 4,713,779 100.0% 2,397,625 100.0% 2,458,308 100.0% 2,515,443 100.0%
ต้นทุนขายและบริการ 3,701,197 68.0% 3,274,826 67.9% 3,531,882 74.9% 2,041,016 85.1% 2,052,695 83.5% 2,459,369 97.8%
กาํไรข้ันต้น 1,740,923 32.0% 1,550,260 32.1% 1,181,897 25.1% 356,609 14.9% 405,613 16.5% 56,074 2.2%
รายไดอ้ื่น 245,304 4.5% 324,181 6.7% 176,459 3.7% 195,295 8.1% 122,025 5.0% 130,498 5.2%
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,986,227 36.5% 1,874,441 38.8% 1,358,357 28.8% 551,904 23.0% 527,638 21.5% 186,572 7.4%
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,288,208) -23.7% (1,151,091) -23.9% (1,004,574) -21.3% (186,806) -7.8% (127,287) -5.2% (144,905) -5.8%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (453,565) -8.3% (409,289) -8.5% (330,008) -7.0% (193,015) -8.1% (148,973) -6.1% (107,057) -4.3%
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (32,837) -0.6% (29,428) -0.6% (33,215) -0.7% (32,837) -1.4% (29,428) -1.2% (33,215) -1.3%
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 211,617 3.9% 284,633 5.9% (9,441) -0.2% 139,246 5.8% 221,950 9.0% (98,604) -3.9%
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 167,928 3.1% 178,960 3.7% 245,154 5.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 379,545 7.0% 463,593 9.6% 235,713 5.0% 139,246 5.8% 221,950 9.0% (98,604) -3.9%
ตน้ทุนทางการเงิน (102,485) -1.9% (93,780) -1.9% (56,954) -1.2% (61,861) -2.6% (52,717) -2.1% (31,411) -1.2%
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 277,059 5.1% 369,813 7.7% 178,759 3.8% 77,385 3.2% 169,233 6.9% (130,015) -5.2%
ภาษีเงินได้ (29,108) -0.5% (9,873) -0.2% 0 0.0% (22,699) -0.9% (9,355) -0.4% 0 0.0%
กาํไรสําหรับปี 247,951 4.6% 359,939 7.5% 178,759 3.8% 54,685 2.3% 159,878 6.5% (130,015) -5.2%
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

(874) 0.0% 4,605 0.1% 0 0.0% (874) 0.0% 4,605 0.2% 0 0.0%
เงินลงทุนเผ่ือขาย (4,491) -0.1% 10,779 0.2% 0 0.0% (4,491) -0.2% 10,779 0.4% 0 0.0%

(31) 0.0% 52 0.0% (135) 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (11,977) -0.2% 24,542 0.5% (45,252) -1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (17,374) -0.3% 39,978 0.8% (45,387) -1.0% (5,365) -0.2% 15,384 0.6% 0 0.0%
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 230,577 4.2% 399,917 8.3% 133,372 2.8% 49,320 2.1% 175,262 7.1% (130,015) -5.2%

การแบ่งปันกาํไร 
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 219,233 4.0% 343,626 7.1% 146,951 3.1% 54,685 2.3% 159,878 6.5% (130,015) -5.2%
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28,718 0.5% 16,314 0.3% 31,808 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

247,951 4.6% 359,939 7.5% 178,759 3.8% 54,685 2.3% 159,878 6.5% (130,015) -5.2%

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 201,859 3.7% 383,604 8.0% 101,564 2.2% 49,320 2.1% 175,262 7.1% (130,015) -5.2%
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28,718 0.5% 16,314 0.3% 31,808 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

230,577 4.2% 399,917 8.3% 133,372 2.8% 49,320 2.1% 175,262 7.1% (130,015) -5.2%

กาํไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.4543 0.7121 0.3045 0.1133 0.3313 (0.2694)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
หน่วย : พนับาท

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญา
แลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยเงินกูยื้ม

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

 



2555 2554 2553 2555 2554 2553
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 277,059 369,813 178,759 77,385 169,233 (130,015)
ปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับสุทธิ
                                 -จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 220,722 197,134 186,688 106,413 102,351 99,495
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย - ตดับญัชี 21 225 290 1 0 0
หน้ีสูญ 507 507
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (529) 529 (200) (529) 529 (200)
ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ (โอนกลบั) 54,758 (7,849) (129) 45,024 (4,563) (129)
(กาํไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (12,008) 10,704 (18,549) (12,506) 4,831 (15,787)
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย (592) (24,983) 15,624 (592) (24,983) 14,579
เงินปันผลรับ (46,391)
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อย 26,821
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใชท้รัพยสิ์นถาวร 4,678 6,875 5,788 (1,617) 200 2,069
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 20,204
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,527 5,214 0 4,037 3,854 0
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (167,928) (178,960) (245,154) 0 0
รายไดด้อกเบี้ยรับ (97) (58) (101) (10,068) (9,834) (6,231)
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 101,582 92,554 55,548 61,683 52,538 31,232

503,906 471,196 178,565 250,168 294,156 (4,987)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุนดาํเนินงาน
สินทรัพย ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น (205,129) 61,376 27,374 (12,558) 42,927 59,294
สินคา้คงเหลือ 58,523 (664,397) 222,792 117,966 (500,715) 256,696
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 10,286 (22,290) 7,311 3,618 (10,224) 4,375
เงินมดัจาํและเงินประกนั (8) (529) 71 179 62 311
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 3,166 2,312 8,520 269 (2,109) 62

หน้ีสินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น 276,642 81,637 (51,965) 53,550 17,495 (58,740)
หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 1,526 (2,596) 65,728 13,882 (4,927) (21,877)
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (11,221) (2,601) 0 (10,103) (1,923) 0

ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (31) 52 (135) 0 0 0
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 637,660 (75,839) 458,261 416,971 (165,258) 235,134
จ่ายดอกเบี้ย (98,826) (89,739) (54,241) (61,074) (50,879) (29,938)
รับคืนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,839 2,634 1,839
จ่ายภาษีเงินได้ (35,998) (1,793) (7,938) (32,781) (1,529) (4,445)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 504,675 (167,370) 398,716 324,955 (217,667) 200,751

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม



2555 2554 2553 2555 2554 2553
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน 92 (44) (21) 0 0 0
เงินฝากประจาํเพ่ิมข้ึน (180)
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 0 0 0 (23,200) (15,300) (400)
ขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 609 25,630 0 609 25,630 0
ซ้ือเงินลงทุนเผ่ือขาย 0 (1,009) 0 (1,009)
เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อย 62
ขายทรัพยสิ์นถาวร 2,919 11,506 3,078 2,687 1,127 957
ซ้ือทรัพยสิ์นถาวร (244,590) (282,662) (320,557) (171,304) (146,590) (85,426)
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (820) (475) (1,422) (514) (82) (844)
จ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าเคร่ืองจกัร (7,920)
จ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร (69,614) (11,706) (804) (4,152) 0 (804)
รับเงินปันผล 46,391 46,391
รับดอกเบี้ย 97 58 101 10,068 9,834 6,231

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (272,835) (258,701) (319,805) (139,353) (126,390) (80,285)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (172) 70 2,001 0 (1,938) 1,938
เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 119,000 426,000 0 4,000 176,000 60,000
จ่ายชาํระเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรระยะยาว (9,260) (26,412) (23,295) 0 0 0
จ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (4,112) (3,258) (2,285) (2,530) (1,989) (1,753)
เงินรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 20,000 300,000 180,000 0 300,000 0
จ่ายชาํระเงินกูยื้มระยะยาว (293,769) (274,000) (200,000) (123,000) (134,000) (95,000)
เงินปันผลจ่าย (57,909) 0 (72,357) (57,909) 0 (72,357)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (226,223) 422,400 (115,937) (179,439) 338,073 (107,173)
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (67) 74 (2,719) (63) 71 (2,712)
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 5,549 (3,597) (39,745) 6,101 (5,913) 10,581
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 41,150 44,746 84,491 21,455 27,368 16,786
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 46,699 41,150 44,746 27,556 21,455 27,368

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใ ช่เงินสด
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร 0 16,324 57,283 0 4,024 0
เจา้หน้ีผ่อนชาํระค่าเคร่ืองจกัร 0 10,460 0 0
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,442 4,232 3,194 5,137 2,661 0

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
หน่วย : พนับาท

 



(ค) อัตราส่วนทางการเงนิท่ีสําคญัท่ีสะท้อนถงึฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

2555 2554 2553 2555 2554 2553
สภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8 1.0 0.9 1.0 1.4 1.2
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.6
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.2 0.0 0.3 0.3 -0.2 0.3
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 9.2 11.0 9.4 11.4 12.6 10.1
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 39 33 39 32 29 36
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 2.7 2.2 4.3 2.4 2.0 4.7
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 135 165 84 154 182 77
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 9.4 14.2 16.0 11.0 17.9 20.9
ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 39 26 23 33 20 17
CASH  CYCLE (วนั) 135 172 100 153 191 96
ความสามารถในการทาํกาํไร
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้                    (%) 8.5% 14.3% 7.2% 3.3% 9.6% -8.6%
อตัราส่วนกาํไรขั้นตน้    (%) 32.0% 32.1% 25.1% 14.9% 16.5% 2.2%
อตัรากาํไรสุทธิ    (%) 4.0% 7.1% 3.1% 2.3% 6.5% -5.2%
ประสิทธิภาพ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์    (%) 3.7% 6.0% 3.1% 1.7% 4.7% -4.6%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร    (%) 8.2% 13.0% 5.8% 5.4% 17.2% -14.8%
อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.9 0.8 1.0 0.7 0.7 0.9
นโยบายการเงิน
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้          (เท่า) 1.3 1.4 1.3 1.0 1.0 0.9
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 3.7 4.9 4.1 2.3 4.2 -3.1
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั
( CASH  BASIS) (เท่า) 1.6 0.0 1.6 2.0 -0.6 1.3
อตัราการจ่ายเงินปันผล    (%) 0.0% 16.9% 0.0% 0.0% 36.2% 0.0%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

 

 



(2) คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
ผลการดําเนินงานประจาํปี  

บริษทั มีกาํไรสุทธิรวม 219.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 124.4 ลา้นบาท (หรือร้อยละ 36.2) 
เน่ืองมาจากยอดขายในส่วนของธุรกิจส่งออกผลไมก้ระป๋องลดลง อนัเป็นผลมาจากการท่ีสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศแถบยโุรปซ่ึงเป็นลูกคา้หลกัยงัมีปัญหาเศรษฐกิจ ยอดสัง่ซ้ือจึงลดลงและทาํใหเ้กิดการแข่งขนัดา้น
ราคา ราคาขายจึงตํ่าลงอยา่งมาก นอกจากนั้นบริษทัไดมี้การตั้งสาํรองสินคา้เส่ือมสภาพจากเคร่ืองจกัรท่ี
ขดัขอ้ง จาํนวน 54.8 ลา้นบาท จึงมีส่วนทาํใหก้าํไรสุทธิลดลงอีกดว้ย อยา่งไรกต็ามปัญหาดงักล่าวไดรั้บการ
แกไ้ขแลว้ รายไดจ้ากการขายและบริการรวม 5,442.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 617.0 ลา้นบาท (หรือร้อย
ละ 12.8) รายไดส่้วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมและธุรกิจคา้ปลีก รายไดอ่ื้นจาํนวน 245.3 ลา้นบาท 
ลดลง 78.9 ลา้นบาท (หรือร้อยละ 24.3) ตน้ทุนขายและบริการ เท่ากบั 3,701.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 426.37 ลา้น
บาท (หรือร้อยละ 13.0) ทาํใหก้าํไรขั้นตน้เท่ากบั 1,740.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 190.7 ลา้นบาท (หรือร้อยละ 
12.3)  
 
การวเิคราะห์รายได้ 
การวเิคราะห์รายได้จากการขายรวม 

รายไดจ้ากการขาย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 อตัราการเติบโต(%) 

 รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 2552/2553 2555/2554 

ในประเทศ 2,714.1 57.6 2,917.3 60.5 3,292.3 60.5 7.5 12.9 

ต่างประเทศ 1,999.7 42.4 1,907.8 39.5 2,149.8 39.5 -4.6 12.7 

รวม 4,713.8 100.0 4,825.1 100.0 5,442.1 100.0 2.4 12.8 

 
ยอดขายใน 2553 และ 2554  
 ในปี 2553 รายไดจ้ากการขายรวมเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายของธุรกิจในประเทศ
เป็นหลกัเน่ืองจากจากเศรษฐกิจในประเทศท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั และสถานการณ์ทางการเมืองท่ีคล่ีคลายดีข้ึน ทาํให้
ผูบ้ริโภคในประเทศเร่ิมกลบัมาจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน ประกอบกบับริษทัเนน้การส่ือสารคุณสมบติั คุณภาพ
และคุณประโยชนข์องผลิตภณัฑข์องบริษทั นอกจากน้ียงัคงกลยทุธ์เดิมในการออกผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือ
สนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง สาํหรับธุรกิจร้านคา้ปลีกมีการเติบโตข้ึนอยา่งมากจาก
การท่ีมีการนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง  และการสร้างช่ือเสียงจน
เป็นท่ีรู้จกัของตลาดและการไดรั้บความไวว้างใจจากผูเ้ช่าพ้ืนท่ีหลายแห่งรวมถึงหา้งสรรพสินคา้ ทาํให้
บริษทัสามารถขยายสาขาไดจ้าํนวนมาก เป็นการเพิม่ช่องทางการจดัจาํหน่ายและโฆษณาภาพลกัษณ์ของ
บริษทัต่อผูบ้ริโภคโดยตรงไดม้ากข้ึน ในส่วนของฟูดส์เซอร์วิส บริษทัสามารถขายเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมเขา้สู่



ภตัตาคาร,โรงแรม,สายการเดินรถ และสายการบินไดม้ากข้ึน สาํหรับธุรกิจการเกษตรและสารกดัจากพิช 
(สาํหรับเป็นวตัถุดิบในอาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองสาํอาง) บริษทัไดมี้สบัปะรดสดพนัธ์ุหอมสุวรรณออกสู่
ตลาดเพ่ิมมากข้ึน โดยขายผา่น Convenience Store แต่ยงัเป็นระยะเร่ิมตน้ สับปะรดยงัมีปริมาณไม่มาก เป็น
เพียงการแนะนาํสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของตลาด สาํหรับผลิตภณัฑส์ารสกดัจากพืช บริษทัยงัอยูใ่นช่วงการ
ทาํการศึกษาและวิจยัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจและสามารถทาํกาํไรใหก้บับริษทัไดต่้อไป     

สาํหรับรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ ในส่วนของการส่งออกผลไมก้ระป๋องและนํ้าสบัปะรด
เขม้ขน้ ในปีท่ีผา่นมายอดขายลดลง ปัจจยัหลกัท่ีกระทบไดแ้ก่ เงินบาทท่ีแขง็ค่าข้ึนในปีท่ีผา่นมาโดยเฉล่ียทั้ง
ปีอยูอ่ตัราร้อยละ 10 ทาํใหย้อดขายในสกุลบาทลดลงร้อยละ 2.1 แต่เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในรูปเงินเหรียญ
สหรัฐฯ  

สาํหรับการขยายตลาดการส่งออกนํ้าผลไมไ้ปยงัประเทศทางแถบ ASEAN ท่ีขายภายใต ้ ตราสินคา้
ของบริษทั และ ประเทศนอกกลุ่ม ASEAN ท่ีเป็นการรับจา้งผลิตภายใตสู้ตรและตราสินคา้ของลูกคา้ ยงัมี
การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากประเทศทางแถบภูมิภาคน้ี ไดรั้บผลกระทบนอ้ย และเศรษฐกิจยงัค่อนขา้ง
แขง็แกร่ง 
 ในปี 2554 ยอดขายรวมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 2.4 เป็นยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึนในขณะท่ี
ยอดขายต่างประเทศลดลง ยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในช่วง 3 ไตรมาสแรก เน่ืองจากตวัเลขทาง
เศรษฐกิจมีแนวโนม้ท่ีดี  และการไดรั้ฐบาลใหม่ทาํใหมี้สถานการณ์ทางการเมืองผอ่นคลายลง ประชาชนมี
ความเช่ือมัน่มากข้ึนจึงทาํใหมี้การจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน ธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมยอดขายมีการเติบโตข้ึน
เป็นผลมาจากการท่ีปีท่ีผา่นมามีการออกผลิตภณัฑใ์หม่มากมายและหลากหลาย ทั้งการเพ่ิมรสชาติในกลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์ดิม และการออกผลิตภณัฑใ์หม่ทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน นอกจากนั้นไดเ้นน้การส่งเสริมการขายค่อนขา้งมากทั้งในรูปแบบโฆษณา
ทางส่ือต่างๆ และกิจกรรมการส่งเสริมการขายหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการใหผู้บ้ริโภคร่วมสนุกและชิงรางวลั 
ซ่ึงช่วยทาํใหผ้ลิตภณัฑข์องทิปโกเ้ป็นท่ีรู้จกั และมีภาพลกัษณ์ท่ีทนัสมยัมากข้ึนซ่ึงช่วยกระตุน้ยอดขายได้
ค่อนขา้งมาก อยา่งไรกต็ามในช่วงไตรมาส 4 ซ่ึงโดยปกติจะเป็นช่วงท่ียอดขายสูงสุดของปี กรุงเทพและ
ปริมณฑลประสบมหาอุทกภยั แมว้า่โรงงานของบริษทัจะไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกัในดา้นการผลิต
เน่ืองจากสามารถป้องกนัพ้ืนท่ีโรงงานได ้ โรงงานหยดุผลิตเพียง 2 สัปดาห์ แต่บริษทัไดรั้บผลกระทบอยา่ง
มากจากการท่ีนํ้าท่วมศูนยก์ระจายสินคา้ของตวัแทนกระจายสินคา้ ประกอบกบัเส้นทางขนส่งไม่สามารถใช้
งานได ้ ทาํใหไ้ม่สามารถกระจายสินคา้บางส่วนออกไปขายได ้ ยอดขายในไตรมาส 4 จึงไม่ไดเ้ป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว ้

สาํหรับธุรกิจ Squeeze Juice Bar มียอดขายเพิม่ข้ึนต่อเน่ืองตลอด 3 ไตรมาสของปี 2554 ก่อนท่ีจะ
ชะลอตวัในไตรมาสท่ี 4 จากเหตุการณ์นํ้าท่วม ท่ีทาํใหห้ลายสาขาตอ้งปิดตวัลงในช่วงเวลาดงักล่าว ยอดขาย
ท่ีเพ่ิมข้ึนยงัเป็นผลมาจากการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ในส่วนของฟูดส์
เซอร์วิส บริษทัยงัคงมีลูกคา้ใหม่ๆ ในกลุ่มภตัตาคาร, โรงแรม, สายการเดินรถ และสายการบิน 



สาํหรับธุรกิจการเกษตรและสารสกดัจากพืช (สาํหรับเป็นวตัถุดิบในอาหาร เคร่ืองด่ืม และ
เคร่ืองสาํอาง) ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากส่วนของธุรกิจการเกษตร คือผลผลิตสบัปะรดหอมสุวรรณ จาก
จุดเด่นของสับปะรดหอมสุวรรณท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัไดรั้บการตอบรับจากตลาดเป็นอยา่งดี และจาก
สภาพภูมิอากาศในแหล่งเพาะปลูกท่ีเหมาะสม ประกอบกบัการปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกใหเ้หมาะสม
กบัสภาพพ้ืนท่ีและดินฟ้าอากาศ ทาํใหมี้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน ทาํใหย้อดขายเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน 
สาํหรับธุรกิจสารสกดัจากพืช บริษทัไดจ้บัมือร่วมกบัลูกคา้หลกัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสารสกดัรายใหญ่ของญ่ีปุ่น ทาํ
การวิจยัและพฒันาร่วมกนัจนไดผ้ลิตภณัฑช์นิดแรกท่ีเป็นสารสกดัผลไมส่้งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่นช่วง
ปลายปี 2554 ซ่ึงคาดวา่จะสร้างยอดขายเพ่ิมข้ึนไดต่้อไปในอนาคต 

สาํหรับรายไดจ้ากการขายต่างประเทศยอดขายในการส่งออกผลไมก้ระป๋องและนํ้าสบัปะรดเขม้ขน้
ลดลง ไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัและประเทศทางแถบยโุรปไดเ้ขา้สู่ช่วง
เศรษฐกิจถดถอย ทาํใหผ้ลมาจากคาํส่ังซ้ือของลูกคา้ในประเทศดงักล่าวท่ีเป็นลูกคา้หลกัลดลง  บริษทัทยอย
หาตลาดใหม่ๆ เพ่ือทดแทนหากยงัไม่สามารถทดแทนไดท้ั้งหมดในระยะสั้น  

สาํหรับการขยายการส่งออกนํ้าผลไมไ้ปยงัตลาดในกลุ่มอาเซียน ท่ีขายภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั 
และไปยงัประเทศนอกกลุ่มอาเซียน ท่ีเป็นการรับจา้งผลิตภายใตสู้ตรและตราสินคา้ของลูกคา้ ยงัมีการ
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

 
ยอดขายรวมในปี 2555 
 ในปี 2555 ยอดขายรวมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ12.8 เป็นยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.9 
และยอดขายต่างประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.8  
รายได้จากการขายในประเทศ 
 หลงัจากวิกฤติการณ์นํ้าท่วมคล่ีคลาย ธุรกิจฟ้ืนตวัเร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้ ประกอบกบัมาตรการ
ภาครัฐในการกระตุน้การบริโภคของประชาชนท่ีสมัฤทธ์ิผล ทาํใหผู้บ้ริโภคจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน ยอดขาย
ของธุรกิจในประเทศเติบโตข้ึน ทั้งในส่วนธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม, ธุรกิจคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิส และ
ธุรกิจการเกษตรและสารสกดัจากพืช 
 
1.ธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 
 ธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ยอดขายเร่ิมกลบัมาเติบโตหลงัจากชะลอตวัไปปลายปี 2554 บริษทัยงัคง
กลยทุธ์การทาํวิจยัและพฒันาและออกผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยในปี 2555 
มีผลิตภณัฑท่ี์ออกใหม่ ดงัน้ี 

1. ผลิตภณัฑก์ลุ่มนํ้า 100% ไดแ้ก่ นํ้าแอป๊เป้ิลผสมองุ่นรวม 100% ตราทิปโก ้และ นํ้าแอป๊เป้ิลผสมนํ้า
องุ่นรวม 100% ตราซุปเปอร์คิด  



2. ผลิตภณัฑก์ลุ่มชา ภายใตต้รา ซนัโทร่ี มิเรอิ ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมชาเขียว ชนิดบรรจุกล่อง รสนํ้าผึ้งผสม
มะนาว และ ออริจินลั ม้ินโตะ 
ผลิตภณัฑน์ํ้าแร่ออรา ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยไดส่้วนแบ่งการตลาดเพ่ิมมากข้ึน จากการ

คุณภาพท่ีโดดเด่น เป็นเอกลกัษณ์ 
 

2.ธุรกิจคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิส 
 Squeeze Juice Bar ยอดขายยงัคงเติบโตจากปีท่ีผา่นมา อยา่งไรกต็ามธุรกิจประสบกบัตน้ทุนท่ี
สูงข้ึน ทั้งในส่วนค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํใหต้อ้งปรับราคาขาย ซ่ึงส่งผลใหก้ารเติบโตยอดขาย
ชะลอตวัลงบา้ง ณ ส้ินปี 2555 ธุรกิจ Squeeze Juice Bar มีจาํนวนสาขาทั้งหมด 62 สาขา บริษทัดาํเนินการ
เอง 50 สาขา และแฟรนชายส์ จาํนวน 12 สาขา  
 ธุรกิจฟูดส์เซอร์วิส มีการขายตวัค่อนขา้งมาก ในปี 2555 เป็นผลมาจากการประสบความสาํเร็จใน
การเขา้ตลาดในกลุ่มภตัตาคาร, โรงแรม, สายการเดินรถ และ สายการบิน 
 
3.ธุรกิจการเกษตรและสารสกดัจากพืช 

ธุรกิจขายผลไมส้ด อนัไดแ้ก่ สบัปะรดหอมสุวรรณ ยงัมีผลผลิตมีคุณภาพดีเป็นท่ียอมรับของ
ผูบ้ริโภค ส่งผลใหย้อดขายเพ่ิมมากข้ึน   

สาํหรับสารสกดัจากพืช ในปี 2555 บริษทัประสบความสาํเร็จในการผลิตและจาํหน่ายสารสกดัจาก
พืชระดบัอุตสาหกรรมใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศญ่ีปุ่น ทาํใหส้ร้างยอดขายใหก้บัธุรกิจเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นยงั
สามารถสร้างรายไดโ้ดยการผลิตและจาํหน่ายสารสกดัต่างๆ อีกหลากหลายไดม้ากข้ึนเพือ่ใชใ้นผลิตภณัฑ์
อาหาร เคร่ืองด่ืม อาหารเสริม เคร่ืองสาํอาง ยารักษาโรค บริษทัจึงมุ่งในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
เพ่ือเพ่ิมยอดขายต่อไป 
  
รายได้จากการขายต่างประเทศ 

ในส่วนของธุรกิจสับปะรดกระป๋อง ความซบเซาของยอดสัง่ซ้ือจากอเมริกาและประเทศแถบยโุรป
ทาํใหร้าคาขายโดยเฉล่ียลดลงมาก ยอดขายในส่วนของธุรกิจน้ีจึงชะลอตวัลง อยา่งไรกต็ามบริษทัไดข้ยาย
ฐานลูกคา้ไปยงัแถบเอเชียท่ีพ้ืนฐานเศรษฐกิจยงัแขง็แกร่ง ซ่ึงเดิมไดเ้ป็นฐานลูกคา้ของเคร่ืองด่ืมนํ้าผลไม ้
โดยบริษทัไดข้ยายรายการสินคา้ใหค้รอบคลุมสับปะรดกระป๋องและนํ้าผลไมบ้รรจุกระป๋องภายใตต้รา
สินคา้ทิปโกด้ว้ย ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากประเทศเหล่านั้นเป็นอยา่งดี และเพ่ือเพิม่ศกัยภาพของการส่งออก 
ในปี 2555 บริษทัไดพ้ฒันาและนาํเสนอสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาดเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ 

1.สบัปะรดในบรรจุภณัฑถ์ว้ยพลาสติก (Pineapple in Plastic Cup) 
2. สับปะรดบรรจุในถุงอลูมิเนียม (Retort Pouch) 



บรรจุภณัฑใ์หม่น้ี เป็นการสร้างทางเลือกใหแ้ก่ผูบ่ริโภคท่ีมีความตอ้งการท่ีหลากหลายไดมี้ทางเลือกท่ีมาก
ข้ึน การขยายตวัทั้งในแง่ตลาดและผลิตภณัฑใ์หม่คาดวา่จะช่วยการเติบโตของธุรกิจต่อไปในระยะยาว 

ในส่วนของการส่งออกนํ้าผลไมไ้ปยงัตลาดในกลุ่มอาเซียน ท่ีขายภายใตต้ราของบริษทั เติบโตอยา่ง
มากในปี 2555  จากการท่ีบริษทัไดรั้บการสนบัสนุนจากผูจ้ดัจาํหน่ายในหลายประเทศ รวมถึงการขยายไป
ยงัตลาดใหม่ในประเทศแถบเอชีย ทาํใหต้ราทิปโกเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนของผูบ้ริโภคต่างประเทศ ในขณะท่ี
ยอดขายไปยงัประเทศนอกกลุ่มอาเซียน ท่ีเป็นการรับจา้งผลิตภายใตสู้ตรและตราสินคา้ กเ็ติบโตอยา่งมาก
เช่นเดียวกนั 
 
สัดส่วนรายได้ระหว่างการขายในประเทศและต่างประเทศ 

ในปี 2555 สดัส่วนการขายระหวา่งในประเทศและต่างประเทศ มีอตัราส่วนเท่ากบั 60.5 : 39.5 เท่ากบั
ปี 2554 ยอดขายต่างประเทศไม่เติบโตเท่าท่ีควรเป็นผลจากธุรกิจสับปะรดกระป๋องท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
ราคาขายท่ีลดลงจากความตอ้งการซ้ือท่ีชะลอตวัลง อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัคงยดึถือนโยบายเดิมท่ีตอ้งการ
รักษาสดัส่วนรายไดข้องทั้งสองส่วนใหอ้ยูร่ะดบั 50:50 เพ่ือบริหารความเส่ียงจากลกัษณะของธุรกิจใน
ประเทศและต่างประเทศใหเ้กิดดุลยภาพ 
  
 การวเิคราะห์รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้น 2553 2554 2555 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 15.7 2.4 43.7 

หน้ีสงสัยจะสูญโอนกลบั 0.2 - 0.5 

ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพโอนกลบั 18.5 7.8 - 

รายไดค่้าเคลมสินคา้เสียหาย 10.5 - - 

ค่าสนบัสนุนทางการตลาด 90.9 248.7 144.9 

รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบและเศษวสัดุ 5.4 6.3 6.0 

อ่ืนๆ 35.3 59.0 50.2 

รวม 176.5 324.2 245.3 

 
กาํไรจากอัตราแลกเปลีย่น ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนเป็น

อยา่งมาก บริษทัไดค้งนโยบายในการเขา้ไปทาํสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้เป็นระยะๆ  เพ่ือปิด
ความเส่ียง ทาํใหบ้ริษทัไดก้าํไรจากอตัราแลกเปล่ียน จาํนวน 15.7 ลา้นบาท ในปี 2553  จาํนวน 2.4 ลา้นบาท 
ในปี 2554 และจาํนวน 43.7 ลา้นบาท ในปี 2555 

หนีส้งสัยจะสูญโอนกลบั  เน่ืองจากรายการหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีรายหน่ึงท่ีบริษทัไดต้ั้งเอาไว้
แลว้ไดถู้กตดัออกไปเป็นหน้ีสูญซ่ึงรายการหน้ีสูญดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายอ่ืนแลว้ 



 
ขาดทุนจากสินค้าเส่ือมสภาพโอนกลบั สินคา้ท่ีตั้งสาํรองเส่ือมสภาพ ตามหลกัเกณฑบ์ญัชีตามอายุ

การใชง้านท่ีเหลือ แต่เน่ืองจากตั้งไวเ้กินในปีก่อนหนา้ จึงโอนกลบัมาเป็นรายได ้
 
ค่าสนับสนุนทางการตลาด เป็นเงินสนบัสนุนจาก บริษทั ซนัโทร่ี เบฟเวอเรจ แอนดฟู์ดส์เอเชีย 

จาํกดั (เดิมเป็น บริษทั ซนัโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด ์ฟูดส์ ลิมิเตด็) สาํหรับการทาํโฆษณา และการส่งเสริมการ
ขาย สาํหรับผลิตภณัฑภ์ายใต ้ ตราสินคา้ของ บริษทั ซนัโตร่ี เบฟเวอเรจ แอนด ์ ฟูดส์ ลิมิเตด็ ท่ีผลิตและ
จาํหน่ายโดย บริษทัยอ่ย (บริษทั ทิปโก ้ เอฟแอนดบี์ จาํกดั) และไดร้วมเงินพิเศษจากการซ้ือสินคา้ตามเป้าท่ี
ไดก้าํหนดไวใ้นรายการน้ีดว้ย 

 
รายได้อ่ืน ค่าขนส่งและประกนัจากการขายในเทอม CIF ไดร้วมเป็นส่วนหน่ึงในรายไดอ่ื้น  บริษทั

บนัทึกรายไดจ้ากการขายในเทอม FOB รายไดค่้าขนส่งและประกนัจากการขายไดถู้กบนัทึกไวใ้นรายไดอ่ื้น 
ส่วนค่าใชจ่้ายดงักล่าวท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่บริษทัเรือและบริษทัประกนัไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารแลว้  

 
การวเิคราะห์ต้นทุนขายและกําไรขั้นต้น 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

   ลา้นบาท % 
ยอดขาย 

  ลา้นบาท % 
ยอดขาย 

  ลา้นบาท % 
ยอดขาย 

ยอดขาย 4,713.8 100.0 4,825.1 100.0 5,4421 100.0 

ตน้ทุนขาย 3,531.9 74.9 3,274.8 67.9 3,701.2 68.0 

กาํไรขั้นตน้ 1,181.9 25.1 1,550.3 32.1 1,740.9 32.0 

 
ในปี 2553 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงมาจากธุรกิจส่งออกสับปะรดกระป๋องเป็นสาํคญั ปัญหาภยัแลง้ได้

ทวีความรุนแรง จนส่งผลกระทบต่อผลผลิตสับปะรดอยา่งมากในปี 2553 นอกเหนือไปจากทาํใหร้าคาผลไม้
สดปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองแลว้ สภาพภูมิอากาศไดส่้งผลใหคุ้ณภาพของผลไมด้ว้ยเช่นกนั ทาํใหผ้ลผลิต
สินคา้สาํเร็จรูปต่อตนัผลไมล้ดลง ประกอบกบัเงินบาทแขง็ค่า ทาํใหย้อดขายในรูปบาทลดลง ในขณะท่ี
ตน้ทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจผลไมก้ระป๋องเป็นบาท ปัจจยัดงักล่าวส่งผลโดยตรงต่อกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลงของ
ธุรกิจส่งออก ยอดขายของธุรกิจเคร่ืองด่ืมในประเทศเพิม่ข้ึนอยา่งมากสืบเน่ืองจากกิจกรรมทางการตลาดท่ี
เนน้การส่ือสารคุณประโยชน์ คุณสมบติั และคุณภาพของผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอีกทั้งยงัได้
ดาํเนินการลดตน้ทุนในโครงการบริหารห่วงโซ่อุปสงคแ์ละอุปทานท่ีไดเ้ร่ิมมาตั้งแต่ปี 2552 อยา่งต่อเน่ือง 



ทาํใหส้ามารถประหยดัตน้ทุนไดอ้ยา่งมาก สาํหรับธุรกิจคา้ปลีก ยอดขายมีอตัราการเติบโตสูงข้ึนมาก เกิด
การประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale)  ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ของธุรกิจในประเทศโดยรวมเพ่ิมข้ึน 
 ในปี 2554 อตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากธุรกิจส่งออก อนัเป็นผลจากบริษทัฯไดป้รับ
กระบวนการผลิตใหไ้ดสิ้นคา้สาํเร็จรูปต่ออตัราเขา้ผลิตของวตัถุดิบมากข้ึน ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ของธุรกิจ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนมาก ในขณะท่ีธุรกิจในประเทศ ทั้งในส่วนของธุรกิจเคร่ืองด่ืมและธุรกิจคา้ปลีก 
อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงเลก็นอ้ย เน่ืองมาจากยอดขายท่ีไม่เป็นไปตามแผนในช่วงนํ้าท่วม และตน้ทุนวตัถุดิบ
ท่ีสูงข้ึน  
 
 ในปี 2555 อตัรากาํไรขั้นตน้ใกลเ้คียงกบัปี 2554 แมว้่าในส่วนของยอดขายสับปะรดกระป๋องจะ
ชะลอตวัลงเน่ืองจากคาํสัง่ซ้ือลดลงและราคาปรับลดลง แต่ในส่วนของตน้ทุนราคาสบัปะรดสดลดลงมาก
เช่นกนั เน่ืองมาจากมีผลผลิตออกมาสู่ตลาดค่อนขา้งมาก รวมถึงยงัคงมีการบริหารจดัการท่ีดีในเร่ืองอตัรา
ผลผลิตต่อสับปะรดเขา้ผลิต ในขณะท่ียอดขายในประเทศขยายตวัไดดี้ แมว้า่ธุรกิจคา้ปลีกไดป้ระสบกบั
ตน้ทุนค่าเช่าและค่าแรงเพ่ิมข้ึน แต่ไดมี้การปรับราคาขายเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํใหบ้ริษทั
สามารถรักษาอตัรากาํไรขั้นตน้ไดร้ะดบัเดิม 
  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้าย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

 ลา้นบาท %
ยอดขาย 

ลา้นบาท % 
ยอดขาย 

ลา้นบาท % 
ยอดขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,334.6 28.3 1,560.4 32.3 1,741.8 32.0 

 
สดัส่วนของค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารต่อยอดขาย ในปี 2553 ใชน้โยบายเนน้การส่งเสริม

การขายโดยเฉพาะตลาดนํ้าผลไม ้ 100% เพ่ือรองรับการแข่งขนัท่ีรุนแรงในตลาดในประเทศ ซ่ึงถือไดว้่า
ประสบผลสาํเร็จในการทาํใหย้อดขายในประเทศเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก ในปี 2554 ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหารท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นส่วนของธุรกิจเคร่ืองด่ืม เน่ืองจากเป็นการดาํเนินการทางการตลาดท่ีรองรับผลิตภณัฑ์
ออกมาใหม่มากมายในระหวา่งปี แต่การท่ียอดขายไม่เป็นไปตามแผนในช่วงไตรมาสท่ี 4 ทาํใหส้ดัส่วน
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารต่อยอดขายสูงของธุรกิจเคร่ืองด่ืมสูงข้ึน และยงัอยูใ่นสัดส่วนเท่าเดิมใน
ปี 2555 สาเหตุมาจากยอดขายในส่วนของธุรกิจสบัปะรดกระป๋องชะลอตวัลงจากราคาขายท่ีลดลง และธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ยงัคงมีนโยบายกิจกรรมการส่งเสริมการขายต่อเน่ืองโดยตลอด 

 
 

รายงานการวเิคราะห์กระแสเงนิสด 



ค่าใชจ่้าย ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน    

      กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 178.8 369.8 277.1 

      ปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสด
รับสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

-0.2 101.4 226.9 

        ปรับ เงินทุนหมุนเวยีนสุทธิ (เพิ่มข้ึน) ลดลง 220.1 -638.6 0.7 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 396.0 -167.4 504.7 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -319.8 -258.7 -272.8 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน   -115.9   422.4   -226.2 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 

 
-2.7 

 
0.1 

 
0.1 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) -39.7 -3.6 5.5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา 84.5 44.7 41.1 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป 44.7 41.1 46.7 

 
กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน ในช่วงปี ในปี 2553 กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานลดลง

เน่ืองมาจากตน้ทุนผลไมส้ดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการประสบภาวะขาดแคลนและค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายท่ี
เพ่ิมข้ึน ในปี 2554 กระแสเงินสดจากการดาํเนินการเป็นลบจากการมีนโยบายเพ่ิมสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากใน
ระหวา่งปีราคาผลไมส้ดลดลงจากการท่ีมีผลผลิตออกมาค่อนขา้งมาก บริษทัมีนโยบายในการผลิตเกบ็ไวเ้ป็น
สินคา้สาํเร็จรูป จะเห็นไดจ้ากจาํนวนสินคา้คงเหลือ ณ ส้ินปีจาํนวนสูง เน่ืองจากทาํใหไ้ดต้น้ทุนท่ีตํ่าและจะ
นาํมาทยอยขายเม่ือไดร้าคาท่ีเหมาะสม ในปี 2555 กระแสเงินสดเป็นบวกเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัไดน้าํ
สินคา้คงเหลือท่ีเป็นสินคา้สาํเร็จรูปทยอยส่งขายใหลู้กคา้ รวมทั้งตน้ทุนค่าผลไมล้ดลง รวมทั้งการท่ี
แนวโนม้ค่าผลไมย้งัไม่เพ่ิมข้ึน จึงไม่มีนโยบายเกบ็สินคา้สาํเร็จรูปรอขายอยา่งปีท่ีผา่นมา 

กระแสเงินจากกิจกรรมการลงทุน  ในปี 2553 ท่ีโรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีวงันอ้ย ไดมี้การซ้ือเคร่ืองจกัร
เพ่ิมเติมเพ่ือขยายกาํลงัการผลิตสาํหรับผลิตภณัฑเ์ดิมเพ่ือรองรับการเติบโตของยอดขาย รวมทั้งไดมี้การ
ลงทุนเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมสาํหรับเสริมสายการผลิตบรรจุภณัฑใ์นขวด PET เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายไดย้ิง่ข้ึน  และท่ีโรงงานประจวบคีรีขนัธ์ นอกเหนือไปจาก
ค่าใชจ่้ายเพือ่การบาํรุงรักษาสินทรัพยถ์าวรตามปกติ ไดมี้การลงทุนเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมสาํหรับสายการผลิต
ประป๋องเปล่าเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และโรงงานนํ้าแร่ออรา ไดมี้การซ้ือเคร่ืองจกัรเพิม่เติมเพ่ือขยาย
สายการผลิต 

ในปี 2554 มีการลงทุนเพ่ิมเติมของโรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีวงันอ้ย เป็นการเสริมสายการผลิตของ
สายการผลิตเดิมเป็นเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ในส่วนของโรงงานประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าใชจ่้ายลงทุน



สาํหรับสายการผลิตกระป๋องเปล่า โดยเป็นทั้งการลงทุนเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมบางส่วน และการลงทุน
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสายการผลิต  

ในปี 2555 มีการลงทุนเสริมสายการผลิตเดิมท่ีโรงงานวงันอ้ย และท่ีโรงงานประจวบคีรีขนัธ์มีการ
ลงทุนสายการผลิตใหม่ ไดแ้ก่ สบัปะรดในบรรจุภณัฑถ์ว้ยพลาสติก, สบัปะรดบรรจุในถุงอลูมิเนียม  
สาํหรับโรงงานนํ้าแร่ออรา เป็นการลงทุนเพ่ือบาํรุงรักษา (Overhaul) เคร่ืองจกัรของสายการผลิตเดิม 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน ในปี 2553 ไดมี้การทาํสญัญาเงินกูร้ะยะยาวใหม่ จาํนวน 
200.0 ลา้นบาท เพ่ือนาํมาลงทุนค่าเคร่ืองจกัรท่ีโรงงานเคร่ืองด่ืมอาํเภอวงันอ้ย โดยไดท้าํการเบิกบางส่วนเพือ่
ชาํระตามเทอมการชาํระเงิน จาํนวน 180.0 ลา้นบาท และไดมี้การชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาวในระหว่างปี 
จาํนวน 200.0 ลา้นบาท นอกจากนั้นบริษทัมีการจ่ายเงินปันผล (จากผลประกอบการของปี 2552) จาํนวน 
72.4 ลา้นบาท ในปี 2554 บริษทัไดมี้สัญญาเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึน จาํนวน 300.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นวงเงิน
สาํหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือมาทดแทนการใชเ้งินกูร้ะยะสั้นบางส่วน ซ่ึงเป็นระดบัท่ีพิจารณาแลว้ว่า
เป็นเงินทุนหมุนเวียนขั้นตํ่าท่ีบริษทัตอ้งการ ทั้งน้ีการใชว้งเงินกูร้ะยะยาวมาทดแทนเพ่ือเป็นการเสริมสภาพ
คล่องสาํหรับการใชว้งเงินกูร้ะยะสั้นในอนาคตท่ีคาดวา่จะมีมากข้ึนจากการขยายธุรกิจ นอกจากนั้นในปีน้ีได้
มีการชาํระหน้ีระยะยาว จาํนวน 274.0 ลา้นบาท ในส่วนของเงินกูร้ะยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากการ
แผนการเกบ็สินคา้คงเหลือเกบ็ไว ้ เพ่ือขายต่อไป ในปี 2555 ไดมี้การเบิกเงินกูร้ะยะยาวจากวงเงินท่ีเหลือ 
จาํนวน 20 ลา้นบาท สาํหรับค่าเคร่ืองจกัรท่ีโรงงานเคร่ืองด่ืมวงันอ้ย และไดมี้การชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว
ระหวา่งปี จาํนวน 293.8 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผล  จาํนวน 57.9 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากผล
ประกอบการของปี 2554 
 
สภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
สินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 0.9 1.0 0.8 
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย 4.1 4.9 3.7 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.3 1.4 1.3 

 
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสิ้นหมุนเวียน  ในปี 2553 อตัราส่วนลดลงมาตํ่ากวา่ 1 มาจาก

สินคา้คงคลงัลดลงและจากท่ีลูกหน้ีการคา้ของธุรกิจส่งออกลดลงตามยอดขายท่ีลดลงเน่ืองจากการขาด
แคลนวตัถุดิบผลไมส้ด ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินระยะยาวครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
เพ่ิมข้ึน (เงินกูร้ะยะยาวของบริษทัครบกาํหนดชาํระตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3/2553 และของบริษทัยอ่ยเร่ิมชาํระงวด
แรกในไตรมาสท่ี 2/2553) นอกจากน้ียงัมีค่าใชจ่้ายเป็นค่าสนบัสนุนทางการตลาดบริษทัคา้งจ่ายอยู ่ รวมทั้ง
เจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัรของโรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีวงันอ้ยท่ีจะครบกาํหนดชาํระในเดือนเมษายน 2554 อีกจาํนวน 
59.2 ลา้นบาท ซ่ึงจะใชเ้งินทุนจากการกูย้มืระยะยาวท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ ในปี 2554 สินทรัพยท์รัพยห์มุนเวียน



ต่อหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย เน่ืองจากในขณะท่ีสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน แต่หน้ีสินระยะสั้นบางส่วนได้
ถูกเปล่ียนไปเป็นเงินกูร้ะยะยาวซ่ึงเป็นวงเงินกูร้ะยะยาวสาํหรับเงินทุนหมุนเวียน ในปี 2555 อตัราส่วน
สินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนลดลง เน่ืองจากมีหน้ีระยะยาว จาํนวน 300 ลา้นบาท ท่ีเป็นวงเงิน
สาํหรับทุนหมุนเวียน จะมีกาํหนดชาํระจาํนวน 100 ลา้นบาทแรก ในเดือนกนัยายน 2556 รวมทั้งมีค่าใชจ่้าย
สนบัสนุนทางการตลาดคา้งจ่ายใหก้บับริษทั ซนัโทร่ี เบฟเวอเรจ แอนดฟู์ดส์เอเชีย จาํกดั  

อัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ ในปี 2553 บริษทัมีเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมข้ึนเพ่ือนาํมาซ้ือ
เคร่ืองจกัรท่ีโรงงานเคร่ืองด่ืม ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียค่อยๆ ปรับตวัสูงข้ึนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ทาํให้
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียของบริษทัลดลงเลก็นอ้ย ในปี 2554 อตัราดอกเบ้ียปรับตวั
สูงข้ึนต่อเน่ืองจากปี 2553 และเร่ิมปรับตวัลดลงในไตรมาสท่ี 4 จากการท่ีความกงัวลเร่ืองอตัราเงินเฟ้อเร่ิม
คล่ีคลาย ประกอบกบัเหตุการณ์นํ้าท่วมทาํใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยตอ้งผอ่นคลายมาตรการทางการเงิน
เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบการ นอกจากนั้นบริษทัมีกาํไรก่อนจ่ายดอกเบ้ียภาษีสูงข้ึน ทาํใหอ้ตัราส่วน
ความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียของบริษทัเพ่ิมข้ึนในปี 2554 และไดป้รับลดลงในปี 2555 เน่ืองจากกาํไร
ก่อนจ่ายดอกเบ้ียและภาษีตํ่าลงมาก 

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  อตัราส่วนเพิ่มข้ึนในปี 2554 จากปี 2553  จากการท่ีหน้ีสิน
รวมเพ่ิมข้ึนและลดลงเลก็นอ้ยในปี 2555 เน่ืองจากหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 

 
ความสามารถในการทาํกําไร 

อตัราส่วน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 25.1 32.1 32.0 
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 3.1 7.1 4.0 
อตัราส่วนผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้ 7.2 14.3 8.5 

 
อัตรากาํไรข้ันต้น ในปี 2553 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง จากธุรกิจส่งออกท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

ขาดแคลนผลไมส้ดเขา้ผลิตตามแผนการผลิตและราคาผลไมส้ดท่ีเพิ่มข้ึน และโดยเฉพาะในปี 2553 ยงัไดรั้บ
ผลกระทบมากข้ึนจากการแขง็ค่าของเงินบาทดว้ย ในปี 2554 อตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนมาจากธุรกิจส่งออกท่ี
เป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ข้ึน ในปี 2555 อตัราส่วน
ใกลเ้คียงกบัปี 2554 จากการท่ีแมย้อดขายในส่วนธุรกิจส่งออกสบัปะรดกระป๋องจะชะลอตวั แต่ตน้ทุนผลไม้
ลดลงดว้ย รวมทั้งบริษทัยงัสามารถบริหารจดัการในเร่ืองอตัราผลผลิตต่อสบัปะรดเขา้ผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

อัตรากาํไรสุทธิ ในปี 2553 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 245.2 ลา้น
บาท  ส่วนยอดขายของธุรกิจส่งออกท่ีลดลงจากตน้ทุนค่าผลไมท่ี้สูงข้ึน และค่าใชจ่้ายในการขายและการ
บริหารของธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีสูงตามนโยบายการทาํการตลาด ทาํใหอ้ตัรากาํไรสุทธิลดลง  ในปี 2554 แม้
บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม จาํนวน 179.0 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2553 และ ธุรกิจ



เคร่ืองด่ืมยงัมีค่าใชจ่้ายทางการตลาดสูงจากการท่ีมีผลิตภณัฑอ์อกมาใหม่ในระหวา่งปีมากมาย แต่ผลจากการ
ท่ีตน้ทุนผลไมข้องธุรกิจส่งออกท่ีลดลงค่อนขา้งมากทาํใหอ้ตัรากาํไรสุทธิสูงข้ึน ในปี 2555 อตัรากาํไรสุทธิ
ลดลงอยา่งมาก ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีบริษทัสาํรองสินคา้เส่ือมสภาพเกิดจากเคร่ืองจกัรขดัขอ้งชัว่คราว ทาํ
ใหก้าํไรสุทธิลดลง 

อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2553 อตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้ต ํ่า 
เน่ืองจากผลกระทบจากธุรกิจส่งออกสบัปะรดกระป๋อง แต่ในปี 2554 ตน้ทุนขายท่ีลดลงของธุรกิจส่งออก
สบัปะรดกระป๋องทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนของส่วนของผูถื้อหุน้สูงข้ึนมาก ในปี 2555 อตัราผลตอบแทนของ
ส่วนของผูถื้อหุน้ต ํ่าลงมาก จากการท่ีกาํไรสุทธิลดลงอยา่งท่ีไดก้ล่าวมา 

 
คุณภาพของสินทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงนิ 

สดัส่วนของสินทรัพย ์ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิ 10% 8% 10% 
สินคา้คงเหลือ 17% 26% 23% 
เงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มื-สุทธิ 16% 16% 18% 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 52% 45% 44% 
เงินประกนั - - - 
อ่ืนๆ 5% 5% 5% 

สดัส่วนของลูกหน้ีการคา้ลดลง จากปี 2553 ถึงปี 2554 และเพ่ิมข้ึนในปี 2555 โดยระยะเวลาเกบ็หน้ี
โดยเฉล่ีย 39 วนั ในปี 2553 และในปี 2554 บริษทัไดข้ยายตลาดไปยงัลูกคา้ใหม่ๆ เพ่ือทดแทนลูกคา้เดิมท่ีอยู่
ในประเทศท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยลูกคา้รายใหม่โดยเฉพาะการไปยงัตลาดใหม่ๆท่ีมีความเส่ียงบริษทั
จะพิจารณาการใหเ้ครดิตอยา่งระมดัระวงั และมีการติดตามหน้ีอยา่งเคร่งครัด  ทาํใหร้ะยะเวลาเกบ็หน้ีโดย
เฉล่ียลดลงเป็น 33 วนั ในปี 2555 จากสภาพเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั มีลูกคา้บางรายขอยดืระยะเวลาชาํระหน้ี 
เน่ืองจากมีปัญหาสภาพคล่อง ซ่ึงบริษทัไดผ้อ่นปรนใหต้ามความเหมาะสมกรณีท่ีเป็นลูกคา้ประจาํท่ีเป็น
ลูกคา้ของบริษทัเป็นระยะเวลานาน ทาํใหร้ะยะเวลาเกบ็หน้ีโดยเฉล่ีย เพ่ิมข้ึนเป็น 39 วนั  

สดัส่วนสินคา้คงเหลือเพิม่ข้ึนในปี 2554 จากปี 2553 โดยจาํนวนวนัสินคา้คงเหลืออยูท่ี่ 84 วนั ในปี 
2553 ทั้งน้ีปริมาณสินคา้คงเหลือเป็นไปตามการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงราคาวตัถุดิบ โดยบริษทัจะมี
สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีคาดการณ์วา่ราคาวตัถุดิบจะเพ่ิมข้ึน แมว้า่ในปี 2553 บริษทัฯคาดการณ์วา่
ปัญหาภยัแลง้จะยิง่ทวีความรุนแรงยิง่ข้ึน แต่เน่ืองจากผลไมส้ดขาดแคลนมากทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถจะเกบ็
สินคา้คงเหลือไดต้ามนโยบายของบริษทัฯ จึงทาํใหป้ริมาณสินคา้คงเหลือลดลง ในปี 2554 ผลไมส้ดออกมา
สู่ตลาดมาก ตน้ทุนตํ่าลง ทาํใหบ้ริษทัจึงทยอยทาํการผลิตเกบ็ไวเ้ป็นสินคา้สาํเร็จรูปไวร้อขายตามนโยบาย
การบริหารสินคา้คงเหลือ สัดส่วนสินคา้คงเหลือจึงเพ่ิมข้ึน และ จาํนวนวนัสินคา้คงเหลือ เพิม่เป็น 165 วนั 
ในปี 2555 บริษทัทยอยส่งออกสินคา้คงเหลือท่ีมีอยู ่ ประกอบกบัเน่ืองจากมีผลไมส้ดท่ีเป็นวตัถุดิบออกมาสู่



ตลาดมาก ทาํใหร้าคาตํ่าลง และยงัไม่มีแนวโนม้จะเพ่ิมข้ึน บริษทัจึงไม่มีนนโยบายเกบ็สินคา้คงเหลือ ทาํให้
จาํนวนสินคา้คงเหลือ ลดลงเป็น 135 วนั 

เงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษทั ทิปโก ้แอสฟัลส์ จาํกดั (มหาชน) โดยมีนโยบายใหส้ดัส่วนการถือ
หุน้อยูท่ี่ 20-25% เงินลงทุนดงักล่าวไดถู้กบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ตามหลกัการบนัทึกบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป ซ่ึงสามารถทราบตน้ทุนท่ีซ้ือมาในราคาทุนไดจ้ากหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยบริษทัฯ มี
นโยบายในการถือครองเงินลงทุนและทาํกาํไรในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ือใหมี้ผลตอบแทนขั้น
ตํ่าครอบคลุมตน้ทุนท่ีเกิดจากการลงทุนดงักล่าวกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัฯ มีการซ่อมแซมและบาํรุงอยูส่มํ่าเสมอทุกปี ในปี 2553 มีการลงทุน
เพ่ิมเติมทั้งท่ีโรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีวงันอ้ย โรงงานประจวบคีรีขนัธ์ และโรงงานนํ้าแร่ออรา เพ่ือใหส้ามารถผลิตสินคา้
ไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ในปี 2554 การลงทุนโดยส่วนใหญ่เป็นการซ่อมแซมบาํรุงรักษาทั้งในส่วนอาคารและ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่ สาํหรับโรงงานประจวบคีรีขนัธ์ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในสายการผลิตกระป๋องเปล่า
เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมและเสริมประสิทธิภาพ ในปี 2555 ไดมี้การลงทุนเพิม่เติมเพ่ือเสริมสายการผลิตเดิมท่ี
โรงงานเคร่ืองด่ืมท่ีวงันอ้ย ท่ีโรงงานประจวบคีรีขนัธ์มีการลงทุนสาํหรับสายการผลิตของผลิตภณัฑใ์หม่ ไดแ้ก่ 
สบัปะรดในบรรจุภณัฑถ์ว้ยพลาสติก, สับปะรดบรรจุในถุงอลูมิเนียม ส่วนท่ีโรงงานออรา เป็นการลงทุนเพ่ือ
บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่

 
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราส่วน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
อตัราผลตอบแทนสินทรัพย ์ 3.1% 6.0% 3.7% 
อตัราผลตอบแทนสินทรัพยถ์าวร 5.8% 13.2% 8.2% 

 
ในปี 2553 ผลจากยอดขายของธุรกิจส่งออกท่ีลดลงยงัทาํให ้อตัราผลตอบแทนสินทรัพยล์ดลงต่อเน่ือง ใน

ปี 2554 ยอดขายฟ้ืนตวัข้ึน ประกอบกบัไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย ์โดยใช้ประโยชน์มากข้ึนจาก
สินทรัพยท่ี์ได้ลงทุนไปแลว้จากช่วงท่ีผ่านมา ทาํให้อตัราส่วนผลตอบแทนสินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทน
สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึนมาก และอตัราส่วนไดล้ดลงอีกคร้ังในปี 2555 ยอดขายของธุรกิจสับปะรดกระป๋องท่ีลดลง 
ประกอบกบัการตั้งสาํรองสินคา้เส่ือมสภาพทาํใหก้าํไรสุทธินอ้ยลง 
 
แนวโน้มในอนาคต 

ในปี 2556 ธุรกิจส่งออกยงัคงต้องประสบกับความยากลาํบากต่อเน่ือง โดยเฉพาะธุรกิจผลไม้
กระป๋องท่ีประเทศท่ีเป็นลูกคา้หลกัยงัมีปัญหาเศรษฐกิจ บริษทัไดมี้นโยบายในการขยายไปยงัตลาดใหม่ โดย
ส่วนหน่ึงไดไ้ปยงัประเทศแถบเอเชียโดยผ่านตวัแทนขายของธุรกิจเคร่ืองด่ืม นอกจากนั้นบริษทัมีแผนเพิ่ม
ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มาก  อยา่งไรกต็ามการแขง็ค่าของเงินบาทยงัคงเป็น



อุปสรรคของธุรกิจส่งออก โดยแผนการบริหารจดัการไดแ้ก่ การประสานงานระหว่างฝ่ายการเงินและฝ่าย
ขาย โดยฝ่ายขายตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีทนัสมยัของอตัราแลกเปล่ียนตลอดเวลา เพ่ือทาํการปรับราคาขายไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และให้ขอ้มูลยอดขายแก่ฝ่ายการเงิน เพ่ือเขา้ทาํสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าสําหรับ
ยอดขายท่ีไดท้าํการตกลงไปแลว้ นอกจากนั้นได้ศึกษาและพิจารณาเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ เพื่อเป็น
ทางเลือกใหก้บัการบริหารความเส่ียงอีกดว้ย  

สาํหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืม มาตรการกระตุน้การใชจ่้ายของรัฐบาลส่งผลให้การบริโภคมากข้ึน เป็นผลดี
ต่อยอดขายภายในประเทศ บริษทัยงัคงทาํการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค นอกจากนั้นยงัคงดาํเนินกลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด เป็นตวัผลกัดนัสาํคญัท่ีจะกระตุน้ยอดขายได ้
สําหรับส่วนธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีส่งออกมีแนวโน้มในการขยายตวัท่ีค่อนขา้งดีจากการท่ีมีผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีมี
ศกัยภาพในประเทศต่างๆ รวมถึงการมีแผนการขยายตลาดโดยหาผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 
สาํหรับธุรกิจคา้ปลีก Squeeze Juice Bar บริษทัยงัคงกลยทุธ์ในการขยายสาขาไปในทาํเลท่ีเหมาะสม ทั้งใน
ส่วนท่ีบริษทับริหารเอง และรูปแบบแฟรนชายส์ เพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตไดย้ิง่ข้ึน 

ธุรกิจสารสกดัจากพืช จากการท่ีธุรกิจเร่ิมมียอดขายจากการส่งออกในปี 2555 บริษทัมีโครงการท่ีจะ
เพ่ิมยอดจาํหน่ายควบคู่ไปกับการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในปี 2556 สําหรับธุรกิจผลไม้สดนั้น การท่ี
สบัปะรดพนัธ์ทิปโก ้หอมสุวรรณ เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากข้ึน  บริษทัมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิม
ปริมาณการเพาะปลูกใหม้ากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการไดม้ากข้ึน  
 

สถานการณ์ด้านการเงิน 
 จากการท่ีเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายงัไม่ฟ้ืนตวั และปัญหาเศรษฐกิจของทางยุโรปยงัไม่มีมาตรการ
แกไ้ขท่ีแน่ชดั กระแสเงินทุนไหลเขา้มาทางฝ่ังเอเชียรวมถึงประเทศไทยท่ีถูกมองว่าเศรษฐกิจยงัค่อนขา้ง
แข็งแรง ทาํให้เงินบาทมีแนวโนม้แขง็ค่าเม่ือเทียบกบัเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2556 เป็นท่ีคาดการณ์ว่าเงิน
บาทน่าจะยงัอยูใ่นระดบัท่ีแขง็ค่าตลอดทั้งปี บริษทับริหารความเส่ียงดว้ยการให้มีประสานงานระหว่างฝ่าย
การเงินและฝ่ายขาย เพื่อเขา้ไปทาํสํญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือปิดความเส่ียงสําหรับ
ยอดขายท่ีไดม้าทั้งหมด นอกจากนั้นยงัไดศึ้กษาเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ เพ่ือเป็นทางเลือกในการใชใ้นการ
บริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในแง่ของอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญัอีก
ประการหน่ึง แมว้่าการท่ีเงินบาทแขง็ค่าจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยมีแนวโนม้จะคง
ระดบัอตัราดอกเบ้ียในระดบัตํ่าไปอีกระยะเวลาหน่ึง แต่การท่ีระดบัเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะสูงข้ึนอาจเป็น
แรงผลกัดนัใหอ้ตัราดอกเบ้ียอาจถูกปรับข้ึนเร็วกว่าท่ีคาดการณ์ได ้เน่ืองจากเงินกูร้ะยะยาวของบริษทัทั้งหมด
อิงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ทาํให้มีความเส่ียงในภาวะดอกเบ้ียขาข้ึน บริษทัจึงไดเ้ขา้ไปทาํสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียจากอตัราลอยตวัเป็นอตัราคงท่ี (Swap) สําหรับเงินกูร้ะยะยาวจาํนวนหน่ึง เพ่ือลดความเส่ียง
อตัราดอกเบ้ีย บริษทัไดมี้การประเมินความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียอยู่ตลอดและใช้เคร่ืองมือทางการเงิน 
รวมถึงการเจรจากบัสถาบนัการเงินเพ่ือปรับตน้ทุนทางการเงินใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 



    
เป้าหมายในอนาคต 

ในการดาํเนินธุรกิจของทิปโกไ้ดมุ่้งเนน้ความสาํคญัไปท่ีคุณลกัษณะของผลิตภณัฑข์องเรา อยา่งเช่น 
นํ้ าผลไม ้นํ้ าแร่ สมูทต้ีส์ สัปปะรดและผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ในกลุ่มน้ีแนวทางดงักล่าวประสบความสาํเร็จดว้ยดี
ตลอดมา อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน กระแสความนิยมและการแข่งขนัได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมาก สังคม
ขยายตวัใหญ่ข้ึน ระดบัชีวิตของผูค้นในสังคมพฒันาดีข้ึน และตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าอ่ืนเพ่ิมเติมไปจาก
ประโยชน์โดยตรงของตวัผลิตภณัฑ ์ความทา้ทายในอนาคตของบริษทัคือ ความสามารถในการผสานความ
เช่ียวชาญท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทาํให้ลูกคา้รู้สึกใกลชิ้ดกบัเรายิ่งข้ึน  ทิปโกต้อ้งการเป็นส่วน
หน่ึงท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของสังคมไทยเพ่ือใหป้ระชาชนมีชีวิตท่ีดีและยืนยาวยิ่งข้ึน 
ทั้งน้ี เพ่ือให้เรารู้จกัลูกคา้ไดดี้ข้ึนและใกลชิ้ดกบัลูกคา้ไดม้ากข้ึนดงัท่ีคาดหวงั ทุกหน่วยงานในเครือจะตอ้ง
ร่วมแรงร่วมใจเพ่ือพฒันาและสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์เป่ียมไปดว้ยคุณค่าและผนึกกาํลงักนัเพ่ือนาํพาองคก์ร
ให้ก้าวหน้า ส่ิงท่ีสําคญัก็คือ นอกจากบุคลากรของทิปโกจ้ะต้องมีความสามารถแลว้ ยงัต้องมีความคิด
สร้างสรรค ์เราจะมุ่งเดินหนา้ไปในทิศทางดงักล่าวนบัจากปี 2556 และต่อเน่ืองไปจนตลอดอีก 10 ปีขา้งหนา้ 
จุดมุ่งหมายของเราคือการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผูถื้อหุ้นทั้งในแง่ของผลกาํไรทางบญัชีและมูลค่าเพ่ิม
ซ่ึงถือเป็นกาํไรเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือใหบ้ริษทัของเราเติบโตอยา่งย ัง่ยนืสืบไปจากรุ่นสู่รุ่น 

 

13. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
          การแต่งตั้งและพจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
                  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบติัและการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี   นาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีแต่ละปี  รวมถึงค่าสอบบญัชี  เพ่ือเสนอขออนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  จะตอ้ง
เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ในปี 2555 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  ประกอบดว้ย 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมจาํนวน 2,135,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
     งบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวม  จาํนวน 990,000   บาท 
     งบการเงินของบริษทัยอ่ย 5  บริษทั  จาํนวน  1,135,000  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าบริการอ่ืน  จาํนวน  260,000  บาท 

 



14. ข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
                   

นโยบายคุณภาพ 
นโยบายคุณภาพของเราคือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย พฒันาบุคลากร ปรับปรุง

กระบวนการทาํงาน ส่งเสริมความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม และสร้างสรรคส์งัคมอยา่งต่อเน่ือง 
 นอกจากวิสัยทศัน์และนโยบายคุณภาพของบริษทั บริษทัยงัไดส้ร้างค่านิยมขององคก์รเพ่ือกระตุน้
ใหพ้นกังานทุกคนมีการพฒันาและทาํงานในรูปแบบท่ีผลกัดนัใหว้ิสยัทศัน์ของบริษทัเกิดข้ึนไดจ้ริงดงัน้ี 
Core Value (ค่านิยมขององค์กร) 

T มาจากคาํวา่ Teamwork (รวมพลงั)  
I  มาจากคาํวา่ Innovation (สร้างส่ิงใหม่)  
P มาจากคาํวา่ Pursuit for excellence (ใจมุ่งมัน่) 
C มาจากคาํวา่ Commitment to Customer (สร้างส่ิงพอใจ) และ 
O มาจากคาํวา่ Openness to learn and communication (ใฝ่รู้แบ่งปัน)  

 

 



ส่วนท่ี 3 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทั
ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระสาํคญั  นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยขอ้มูล ในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 

(3)  บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว   
และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์  2556 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้ บริษทัไดม้อบหมายให้ นายพจิารณ์ สลักเพชร เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือช่ือของ นายพิจารณ์ สลักเพชร กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
ของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

ช่ือ                       ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 

 
1. นางอนุรัตน ์   เทียมทนั ประธานกรรมการ     ............................................………………………  
 
 
 
2. นายเอกพล พงศส์ถาพร    กรรมการผูจ้ดัการ               .........................................................................…… 

    
 
 
 
ผูรั้บมอบอาํนาจ นายพิจารณ์   สลกัเพชร    เลขานุการบริษทั ...............................……....................................…. 



เอกสารแนบ 1    รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ และผู้บริหารของ บมจ.  ทิปโก้ฟูดส์  
1. 1 รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการบริษทั 
ช่ือ-นามสกลุ :  นางอนุรัตน ์ เทียมทนั                                                                          
ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ 
อาย ุ(ปี)                                           : 63 ปี  
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท - สาขาวิชาเคมี  มหาวิทยาลยัอเมริกนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาตรี - สาขาวิชาเคมี (เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 26,966,765 หุน้ คิดเป็น 5.59% 
ประสบการณ์ : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  

 อาจารยป์ระจาํภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั  ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษทั  ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั  ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนดเ์ทอร์มินอล จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จาํกดั 
 ท่ีปรึกษาดา้นอุตสาหกรรมการเกษตร สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
ช่ือ-นามสกลุ                  : นายสุรเชษฐ ์  ทรัพยส์าคร 
ตาํแหน่ง :       กรรมการและอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ(ปี)                                       :       51 ปี 
วฒิุทางการศึกษา                         :       บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปี 2531 
                                                        บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) สถาบนัราชมงคล ปี 2528 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงาน       : ผูจ้ดัการอาวโุส สายการบริหาร – บริษทัถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั ปี 2543 
  ผูจ้ดัการกลุ่ม                              -  บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั ปี 2528 
                                                        อาจารยพิ์เศษ – ภาควิชาบริหารธุรกิจ สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม ปี 2537-2542 
                                                        อาจารยพิ์เศษ – คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัราชมงคล  ปี 2535-2540 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั                  :     กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั  
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จาํกดั (มหาชน)   
 
ช่ือ-นามสกลุ    : นายสมจิตต ์เศรษฐิน    
ตาํแหน่ง : กรรมการ 
อาย ุ(ปี) : 60 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรีดา้นบริหารจาก Babson College Wellesley , Massachusetts  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 11,599,846  หุน้ คิดเป็น 2.4%  
ประสบการณ์ : กรรมการ ธนาคารเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 
                                                        มีประสบการณ์ทาํงานดา้นการเงินในตาํแหน่งสูงในหลายธนาคาร อาทิเช่น Continental 

 Bank of Chicago และ Chase Mantattan Bank, N.A. สาขาไทเป         
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั 
 
 
 
 

 



ช่ือ-นามสกลุ    : นางสาวรวมสิน  ทรัพยส์าคร    
ตาํแหน่ง : กรรมการ 
อาย ุ(ปี) : 59 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท : MBA The American University, Washington DC 
  ปริญญาตรี : B.S. Boston University, Boston, Mass 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 51,146,798  หุน้ คิดเป็น 10.60%  
ประสบการณ์ : กรรมการ บริษทั ทิปโก ้แอสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทิปโกห้วัหินโฮเตล็ จาํกดั 
  กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการสายธุรกิจต่างประเทศ บริษทั สบัปะรดไทย จาํกดั (มหาชน)            
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 

 กรรมการ บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนดเ์ทอร์มินอล จาํกดั 
  กรรมการ บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จาํกดั                                                   
 
ช่ือ-นามสกลุ    : นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร    
ตาํแหน่ง : กรรมการ 
อาย ุ(ปี) : 61 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี : B.S. Business Administration, Babson College, Ma, USA 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 60,265,043  หุน้ คิดเป็น 12.49%  
ประสบการณ์ : ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 
  ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั สบัปะรดไทย จาํกดั (มหาชน)      
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการ บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 

 กรรมการ บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนดเ์ทอร์มินอล จาํกดั 
  กรรมการ บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จาํกดั                                                   
 
ช่ือ-นามสกลุ    : นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร    
ตาํแหน่ง : กรรมการ 
อาย ุ(ปี) : 60 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท : MBA Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA 
  ปริญญาตรี : บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 33,621,968  หุน้ คิดเป็น 6.97%  
ประสบการณ์ : กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงิน บริษทั สบัปะรดไทย จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการ บริษทั โฮเมอร์ จาํกดั 
  กรรมการ บริษทั เสริมเงิน จาํกดั 
  กรรมการ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน)            
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั วณิชภาค จาํกดั 
  กรรมการ บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 

 กรรมการ บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนดเ์ทอร์มินอล จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จาํกดั    
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ-นามสกลุ    : นายเอกพล  พงศส์ถาพร    
ตาํแหน่ง : กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ(ปี) : 48 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท : 1980-1984 MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA 
  ปริญญาตรี : 1990-1991 วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตรอ่ืน : Director Certificate Program, IOD 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี  
ประสบการณ์ : 2009-2012 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 
  2006-2012 รักษาการ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยคอปเปอร์อินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 
  2000-2006 กรรมการผูจ้ดัการ DHL ประเทศเวยีดนาม 
   Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์ 
   National Sales Manager DHL  ประเทศไทย 
  1994-1999 ผูจ้ดัการทัว่ไป Corp. Planning บริษทั กรุงเทพผลิตเหลก็ จาํกดั (มหาชน) 
  1984-1993 ผูจ้ดัการฝ่ายขายภายในประเทศ SCG 
   ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด SCG 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั  ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  จาํกดั 

 กรรมการ บริษทั  ทิปโก ้รีเทล  จาํกดั 
 กรรมการ บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั    
 

ช่ือ-นามสกลุ :   นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ์
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ(ปี) : 65 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี  : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA 
  Executive Development Program, Princeton University, USA 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี 
ประสบการณ์         : กรรมการผูจ้ดัการ บงล. ศรีมิตร 
  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ดา้นการเงิน บจก. สยามกลการ   
  ผูอ้าํนวยการฝ่ายสินเช่ือ ธนาคารเชสแมนฮนัตนั สาขากรุงเทพฯ 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 

ช่ือ-นามสกลุ :   นายชลิต    ลิมปนะเวช 
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ 
อาย ุ(ปี) : 61 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท  : MPA คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
      หลกัสูตรอ่ืน ๆ  : อบรมหลกัสูตร Senior Marketing Management at London 1987 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี 
ประสบการณ์         : Executive Director – Lintas Thailand 
  อาจารยป์ระจาํสอนวิชาดา้นการตลาดและโฆษณาและหวัหนา้ภาควิชาส่ือสารการตลาด,  
  คณะบริหารธุรกิจ ABAC 
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ชูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
  สมาชิก IOD และ CDC (Chartered Director) รุ่นแรก 
  อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม 
  กรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) 
  ประธานกรรมการกลุ่มบริหารการตลาด (MMG) สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)  
  ผูเ้ขียนหนงัสือ Cutting Edge : CRM 



ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 
ช่ือ-นามสกลุ :   นายพิชวฒัน์  ชมช่ืน 
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ(ปี) : 63 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท  : M.A. Political Science, Eastern New Mexico University, USA. 
  ปริญญาตรี  : รัฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสูตรอ่ืน ๆ  :  Directors Certification Program, IOD 
  บทบาทกรรมการท่ีดีและทาํหนา้ท่ีท่ีปรึกษาแกไ้ขปัญหาบริษทั 
  Board Performance Evaluation and Director Compensation 
  คุณภาพงบการเงิน และการสร้างความน่าเช่ือถือของกิจการ  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 50,000  หุน้ คิดเป็น 0.01% 
ประสบการณ์         : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
  บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
  ผูพิ้พากษาสมทบศาลแรงงาน 
  ผูช้ี้ขาดและอนุญาโตตุลาการขอ้พิพาทแรงงาน 
  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั FORTIS จาํกดั 
  ผูอ้าํนวยการดา้นทรัพยากรบุคคล บริษทั รองเทา้บาจา (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
  บริษทั ดาตา้ เจนเนอรัล จาํกดั บริษทั ซีเกท ประเทศไทย จาํกดั 
  ท่ีปรึกษาบริษทัต่างๆ ดา้นการปรับปรุงพฒันาองคก์าร การพฒันาระบบบริหารธุรกิจ ระบบบริหารและ 
  พฒันาบุคลากร การตลาด การบริหารการเงินและงบประมาณ การปรับโครงสร้างหน้ีและการฟ้ืนฟู 
  กิจการ และการระงบัขอ้พิพาทแรงงาน 
  อาจารยพิ์เศษมหาวิทยาลยั และผูบ้รรยายในสถาบนัการศึกษาและฝึกอบรมต่างๆ 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไอ ที เอม็ ซี จาํกดั 
 
ช่ือ-นามสกลุ :   นายไพศาล  พงษป์ระยรู 
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ 
อาย ุ(ปี) : 61 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท :  วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Fairleigh Dickinson University, USA 
  ปริญญาตรี  : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, USA 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี 
ประสบการณ์         : ผูอ้าํนวยการฝ่าย Head of Business Partner บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สามารถ เคเบิลซิสเตม็ จาํกดั (มหาชน) 
  ผูอ้าํนวยการกองพาณิชย ์บริษทั เทเลคอมเอเชีย จาํกดั (มหาชน) 
  ผูจ้ดัการโครงการพฒันาอสงัริมทรัพย ์บริษทั ไทวา เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไฮเทค อินดสัตรี เอสเตท จาํกดั 
  ผูจ้ดัการโครงการพิเศษ บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
  ผูจ้ดัการอาวโุส Stone and Webster Engineering Corporation, Massachusetts, USA 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
 
 
 
 
 



ช่ือ-นามสกลุ :   นางลออ  เชาวนเมธา 
ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ 
อาย ุ(ปี) : 59 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี  : วิทยาศาสตร์บณัฑิต เทคนิคอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : Mini MBA 
  Directors Certification Program, IOD 
  Board Reporting 
  Business Risk Assessment 
  Supply Chain Management 
  Strategic Planning 
  Introduction to Lean Management 
  Creative Thinking 
  Effective Plant Management 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี 
ประสบการณ์         : Plant Manager, Sakol Bottling Co.,Ltd. 
  Quality Management Representative, Sakol Group  
  General Manager, Thai Garment Export Co.,Ltd. 
  Manufacturing Director, Tipco Food Group 
  Superintendent, Dole Thailand Co.,Ltd. 
  Freelance Consultant ดา้นระบบงานคุณภาพ ISO, GMPs, QA 
  อนุกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภณัฑผ์ลไมก้ระป๋องและนํ้ าผลไม ้ 
    สาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
  อนุกรรมการดา้นเทคนิค กลุ่มสบัปะรด สมาคมผูผ้ลิตอาหารสาํเร็จรูป 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการบริหาร บริษทันดัดาภิรมย ์ จาํกดั และ บริษทั สิรินทร์เพลสเชอร์ จาํกดั 

                                    

ช่ือ-นามสกลุ :     นายพิจารณ์ สลกัเพชร 
ตาํแหน่ง : เลขานุการบริษทั และผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการควบคุมภายใน 
อาย ุ(ปี) : 56 ปี 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโทบญัชีและปริญญาตรีบญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : ไม่มี   
ประสบการณ์         : บริษทั ท่อธารา จาํกดั 
  บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั  
  ผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จาํกดั (มหาชน)  มากกวา่ 20 ปี   
 



1.2 รายละเอ ียดเกี่ยวกับผู้บริหาร  
ช่ือ-นามสกลุ  : นายกฤษฎ์ิ  เศรษฐิน 
ตาํแหน่ง : ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ(ปี) : 29 ปี 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ : การพิเคราะห์พจิารณาดา้นการลงทุนโครงการใหม่ การเสาะแสวงหาพนัธมิตรทางธุรกิจใหม่ และ

โครงการอ่ืนๆ เพ่ือผลกัดนัให้กระบวนการดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมีตน้ทุนการผลิต
ท่ีมีประสิทธิผล 

วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ–วิชาเอกการเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั Babson รัฐแมสซาซู
เซตส์ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 9,128,774  หุน้ คิดเป็น 1.89%   
ประสบการณ์การทาํงาน : 2009-2011 ทาํงานในคณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
  2004-2009  ทาํงานในฝ่ายธุรกิจวานิชธนกิจ บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน) (5ปี) 
  ผูก่้อตั้งบริษทัพฒันา Web Appication บริษทัแรกท่ีออกแบบธุรกิจ E Commerce based Social Network 
  ในประเทศไทย 
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั  ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  จาํกดั 
 
 
ช่ือ-นามสกลุ  : นายพรชยั พูลสุขสมบติั 
ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการ สายพฒันาธุรกิจและสนบัสนุนดา้นการเงิน 
อาย ุ(ปี) : 52 ปี 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ : เสาะหาและนาํโอกาสธุรกิจใหม่เชิงกลยทุธ์มาขยายผล 
  การบริหารจดัการในสายงานบญัชีและควบคุมภายใน การเงินและวางแผน นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
  นอกจากน้ียงัดาํรงตาํแหน่งผูแ้ทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR) สาํหรับระบบคุณภาพต่างๆ และเป็น

ประธานกรรมการคณะอนุกรรมการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ 
วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ และปริญญาตรีสตัวแพทย ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 353,600  หุน้ คิดเป็น 0.07%   
ประสบการณ์การทาํงาน : Thai Copper Industries 
  Suram Trading Corporation 
  ผูอ้าํนวยการการตลาดสายธุรกิจต่างประเทศ บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จาํกดั (มหาชน)  (10ปี ) 
 
ช่ือ-นามสกลุ  : นายพีรพงษ ์อาชวพงษส์วสัด์ิ 
ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายธุรกิจเคร่ืองด่ืม 
อาย ุ(ปี) : 42 ปี 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ : ดูแลธุรกิจเคร่ืองด่ืม  รับผิดชอบทิศทางในเชิงยทุธศาสตร์ วางกลยทุธ ์แผนงานธุรกิจและการปฏิบติัการ 

เพ่ือบรรลุวิสยัทศัน์ เป้าหมายและวตัถุประสงคท์างธุรกิจ ของธุรกิจเคร่ืองด่ืมในประเทศและในอาเซียน 
พร้อมทั้ง บริหารสายงานธุรกิจคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิสของบริษทั  
 กาํหนดนโยบายและสร้างทีมงานฝ่ายจดัการและฝ่ายปฏิบติัการของธุรกิจคา้ปลีกและฟูดส์เซอร์วิส

รวมทั้งวิเคราะห์และมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ โดยเนน้ท่ีธุรกิจการบริโภคนอกบา้น 
 สร้างตราของร้านใหมี้ความแขง็แกร่งและเป็นท่ีจดจาํ 
 สร้างระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 วฒิุการศึกษา : ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ จาก University of New Orleans, USA 
  ปริญญาตรีสาขาการตลาด จาก มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 129,073  หุน้ คิดเป็น 0.03%   
ประสบการณ์การทาํงาน : Professional Record Nestle Products (Thailand) Inc. 



  1992-1994 Senior Sales Representative 
  1994-1995 Assistant Brand Manager – Milo 
  1997-1998 Assistant Brand Manger – Bear Brand 
  1998-2000 Brand Manager – Carnation 
  2000-2001 Channel Manager – QSR 
  2002-2003  Business Development Manager – Tipco Foods PCL. 
  2003-2005 Retail Business Manager – Tipco Foods PCL. 
  2005-2012 Senior Manager - Retail Business & Food Services – Tipco Foods PCL. 
 
ช่ือ-นามสกลุ  :      นายณภทัร  ทรัพยส์าคร 
ตาํแหน่ง   : ผูอ้าํนวยการ สายธุรกิจอาหาร 
อาย ุ(ปี)   : 36 ปี 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ : บริหารเชิงยทุธศาสตร์ การวางแผนกลยทุธ์ แผนงานธุรกิจ การขาย การตลาด การบริการ 
    และการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และหาตลาดใหม่ 
วฒิุการศึกษา  : ปริญญาโทสาขาวิเคราะห์ออกแบบและจดัการระบบสารสนเทศ  จาก London School of Economics 
     and Political Science, University of London 
    ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการจดัการ(เกียรตินิยม) จาก  Royal Holloway and 
     Bedford New College, University of London 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั : 24,155,203 คิดเป็น 5.01% 
ประสบการณ์การทาํงาน : 2000 – 2002 IBM Thailand Company Limited - Software Account Manager 
             2003 – 2004 SAS Software Company Limited - Industry Account Manager 
              2004 – 2006 Tipco Foods PCL.- Marketing Manager 
    2006 – 2007 Tipco Foods PCL.- Senior Manager Procurement Department 
    2007 – 2010  Tipco Foods PCL.- Business Support Director 
    2010 - present Tipco Foods PCL.-Marketing Director -Food Business  
ตาํแหน่งอ่ืนในปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั 
  กรรมการ บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั 
 



2. รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร และผู้มอํีานาจควบคุม 
ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง และบริษทัอ่ืน  

 รายช่ือบริษทั บริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัอ่ืนหรือบริษทัที่เก่ียวข้อง 
  รายช่ือผูบ้ริหาร  1 2 3 4 1 1 2 3 
  นางอนุรัตน ์  เทียมทนั X X / X  X X / / 

  นายสุรเชษฐ ์ ทรัพยส์าคร /      /   
  นายสมจิตต ์  เศรษฐิน /   /  ///    
  นางสาวรวมสิน ทรัพยส์าคร /      / / / 

  นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร /     / / / / 

  นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร /       / / 

  นายเอกพล    พงศส์ถาพร // //  // //     
  นายวิรัช        ไพรัชพบูิลย ์ /         

  นายชลิต        ลิมปนะเวช /         

  นายพชิวฒัน์  ชมช่ืน /         

  นายไพศาล    พงษป์ระยรู /         

  นางลออ        เชาวนเมธา /         

หมายเหตุ   บริษทั  หมายถึง  บมจ. ทิปโกฟ้ดูส์  
     บริษทัยอ่ย 

1  หมายถึง   บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จาํกดั  
2  หมายถึง    TIPCO  MARKETING CO.LTD. 
3 หมายถึง    บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จาํกดั  
4 หมายถึง    บริษทั ทิปโก ้รีเทล จาํกดั 

     บริษทัร่วม  
1  หมายถึง  บมจ. ทิปโกแ้อสฟัลท ์

      บริษทัอ่ืนและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1  หมายถึง   บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จาํกดั 
2  หมายถึง   บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนดเ์ทอร์มินอน จาํกดั 
3  หมายถึง   บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จาํกดั 

     X  =  ประธาน          /  =  กรรมการ           //  =  กรรมการผูจ้ดัการ       /// = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) 
 
 



1 
 

อ่ืน  ๆ                                             
 
 

- ไม่มี- 
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